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         ---          

  

  هاي شرقي ايران در برابر آيين زرتشت قد علم كرد؟  مسيحيت در كرانه زمان با ظهور هاي زير هم اميك از آيين��������. . . . ����

  زروانيسم -د  بودا -ج  ماني - ب  مزدك -الف  

  در كداميك از نواحي زير اتفاق افتاد؟ساساني نبرد نهايي و سرنوشت ساز اردوان پنجم با اردشير اول  . 2

  هرمزدگان -د  اصطخر -ج  گوگمل - ب  كرمان -الف  

  نام گرفت؟» وه اردشير «كداميك از شهرهاي زير پس از بازسازي در زمان اردشير اول . 3

  يهسلوك -د  نيشابور -ج  اصطخر - ب  تيسفون -الف  

  معروفترين اندرزنامه اي كه منسوب به اردشير است چه نام دارد؟ . 4

  عهد اردشير - ب  كارنامك اردشير بابكان -الف  

  رساله اردشير -د    نامه تنسر -ج  

  در دورة ساساني چه بود؟» سوق االهواز «عنوان به» رام اردشير «علت نامگذاري بخشي از شهر . 5

  به علت عبور راه ابريشم به سوي اهواز از اين منطقه -الف  

  به علت اهميت شهر اهواز در پيروزي اردشير بابكان - ب  

  به علت اختصاص اين بخش به بازرگانان و سوداگران -ج  

  به علت اهميت اسارت والرين امپراطور روم و اسكان او در ناحيه خوزستان -د  

  وميان و صلح با فيليپ عرب چه مناطقي به ايران واگذار شد؟در نتيجه پيروزي شاپور اول بر ر . 6

  بين النهرين و گرجستان - ب  بين النهرين و ارمنستان -الف  

  گرجستان و آسياي صغير -د    ارمنستان و گرجستان -ج  

  يشابور به روشنايي تاريخ كشانده شد؟بدر نتيجه تالش كداميك از باستان شناسان زير، شهر باستاني  . 7

  هينتس -د  راولينسون -ج  گيرشمن - ب  هرتسفلد                -الف  

  ميالدي وادار به امضاء پيمان صلح با روميان كرد؟283در سال اي بهرام دوم را وقوع چه حادثه . 8

  قدرت گرفتن پيروان مزدك در دربار- ب  شورش برادرش هرمز ساتراب خراسان -الف  

  حمله زنوبيا فرمانرواي پالميرا به مرزهاي ايران -د  قدرت گرفتن پيروان آيين ماني در دربار -ج  

  عنوان خط مرزي ميان دو قدرت تعيين شد؟ به موجب پيمان صلح نرسي با روميان كداميك از مناطق زير به . 9

  اربكردي -رودخانه دجله                د -ج  رودخانه فرات   - ب  رودخانه ارس -الف  

  

WWW.20FILE.ORG



 
        
        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        50505050         -- -- -- --        65656565         -- -- -- --        

        تاريخ ايران در دوره ساسانيان تاريخ ايران در دوره ساسانيان تاريخ ايران در دوره ساسانيان تاريخ ايران در دوره ساسانيان         

                        ))))1229022122902212290221229022((((تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ         

 -- -- -- --        
        

 6666ازازازاز2222صفحهصفحهصفحهصفحه

  

  

  ؟در نگاره شاپور دوم در بيشاپور، دشمن مغلوب به تصوير كشيده شده كيست  . 10

  پادشاه گرجستان -د  پادشاه كوشاني -ج    امپراطور روم -ب         پادشاه ارمنستان -الف  

  جو خواند؟ صلح "رامشت رس " هايش خود را كداميك از سالطين ساساني در سكه . 11

  يزدگرد اول -د  نرسي                      -ج  شاپور دوم - ب  شاپور اول -الف  

  به چه دليل يزدگرد اول در آغاز حكومتش به مسيحيت توجه نشان داد؟  . 12

  ازدواج يزدگرد اول با دختر امپراطوري روم -الف  

  ايجاد دوستي ميان يزدگرد اول و پادشاه ارمنستان - ب  

  نقش ماروثا اسقف بين النهرين در بهبودي بيماري وي -ج  

  گرايش مهر نرسي وزير اعظم يزدگرد به آيين مسيحيت -د  

  در ايران چگونه بود؟ »بهرام گور« وضعيت مسيحيان پس از به قدرت رسيدن . 13

  .شدت گرفت و سركوب آنانتعقيب  -الف  

  .ان آزادي انجام مراسم ديني اعطاء شدآنبه  - ب   

  .   اسقف بين النهرين در راس جامعه مسيحيان قرار گرفت  -ج  

  .تمامي فراريان مسيحي به ايران بازگردانده شدند -د   

  ده است؟شروايت كداميك از مورخان  در اثرنبرد بهرام گور با ديلميان فرد  كمياب و منحصر بهگزارش  . 14

  يعقوبي -د  ابن خلدون -ج  ابن اثير - ب  طبري -الف  

  چرا يزدگرد دوم در ابتداي حكومت خود نيشابور را براي سكونت خود انتخاب كرد؟ . 15

  جهت اهتمام بيشتر در سركوبي قبايل مزاحم در شمال و شمال شرقي كشور -الف  

  به جهت دوربودن اين منطقه از حمالت روميان - ب  

  .يزدگرد دوم قبل از پادشاهي حكومت نيشابور را عهده دار بود -ج  

  جهت پرهيز از جنگ با روميان و بهبود روابط با آنان -د  

  به جنگ با كداميك از اقوام سپري شد؟ پادشاه ساساني بيشترين وقت پيروز . 16

  ها تركقبايل  -اقوام ساكن در ارمنستان      د -ج  اقوام شمالي - ب  روميان -الف  

  لطنت از كداميك از اقوام زير تقاضاي كمك كرد؟قباد براي مقابله با برادرش بالش و رسيدن به تاج و تخت س . 17

  مزدكيان  -د  ها هفتالي -ج  ها كيداري. ب  روميان -الف  
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  علت آغاز جنگ با روميان در دورة قباد چه بود؟ . 18

  استحكام معبرهاي قفقاز و دربند توسط قباد -الف  

  .دين سنگيني كه قباد در مقابل گرفتن كمك از هفتاليان به آنان داشت - ب  

  تحريك نعمان امير حيره از سوي قباد در حمله به مرزهاي روم -ج  

  تجاوز دوبارة روميان به مرزهاي ايران -د  

  نخستين برنامه زمامداري انوشيروان چه بود؟ . 19

  كوب شورش انوشزادسر. ب  پايان دادن به جنگ ايران و بيزانس -الف  

  دادن آزادي انجام امور ديني به مسيحيان. د  انجام اصالحات اداري و نظامي در كشور -ج  

  علت حمله انوشيروان به الزستان چه بود؟ . 20

  به ايران اين منطقهجلوگيري از تاخت و تاز اقوام ساكن  -الف  

  توجه سالطين الزستان به روم جهت تأييد تخت نشيني خود - ب  

  اتحاد الزستان و ارمنستان عليه ايران -ج  

  حمايت نظامي پادشاه الزستان در جنگ با ايران -د  

  علت درگيري چين و هفتاليان در دوره انوشيروان چه بود؟ . 21

  بيم هفتاليان از تقسيم احتمالي كشورشان ميان ايران و چين -الف  

  ان به آنانركشي انوشيروان به سرزمين ارمنستان و كمك هفتاليگلش - ب  

  افول بازرگاني چين در نتيجه حمالت هفتاليان به مرزهاي آنان -ج  

  منطقه امور بازرگاني ازممانعت چين از دستيابي هفتاليان به سود سرشار  -د  

  سهروردي خود را پيرو كدام مكتب معرفي كرده است؟  . 22

  مكتب ارسطو -د  مكتب افالطونيان -ج  مكتب خسرواني - ب  مكتب مشايي -الف  

  دانشگاه جندي شاپور در دورة كداميك از سالطين زير رونق گرفت؟ . 23

  شاپور دوم -د  انوشيروان -ج  پيروز - ب  شاپور اول    -الف  

  طرفي روميان در اختالف او با خسرو، قول واگذاري چه مناطقي را به روميان داد؟ بهرام چوبين در مقابل بي . 24

  نوار مرزي سلوكيه و فرات - ب  مرزي ارسارمنستان و نواحي  -الف  

  بين النهرين و نواحي از گرجستان -د  نصيبين و دارا و نوار مرزي كرانه دجله -ج  
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  خسروپرويز پس از تصرف اورشليم به چه منظور صليب مسيح را از آنجا به تيسفون منتقل كرد؟ . 25

  ء آن به معبد آناهيتا به منظور اهدا - ب  به منظور شكستن هيبت امپراطوري روم -الف  

  به منظور دادن هديه به ميريام همسر نسطوري خود -د  به منظور تحقير مسيحيان ساكن در اورشليم -ج  

  توجه به طاقچه و نهادن اشياء قيمتي در آن از زمان كداميك از سالطين ساساني متداول شد؟ . 26

  يزدگرد دوم -د  شاپور دوم -ج  خسروپرويز - ب  خسرو انوشيروان -الف  

  كداميك از اقدامات زير در زمان حكومت شيرويه انجام گرفت؟ . 27

  برگرداندن نواحي ادسا و فلسطين به روميان - ب  بروز قحطي و خشكسالي در ايران -الف  

  ساختن شهر روميه براي اسيران رومي در نزديكي تيسفون -د  ايجاد دوستي ميان ايران و اقوام شمال               -ج  

  منسوب به آزرميدخت بود؟ آثاركداميك از بناهاي زير از  . 28

  آتشگاهي در منطقه اصطخر فارس - ب  آتشگاهي در ده قرطمان روستاي ابخاز -الف  

  كاخي در ناحيه مداين -د    كاخي در منطقه شوش -ج  

  كداميك از منابع زير تنها منبع ما درباره يزدگرد سوم است؟  . 29

  تاريخ طبري -د  الكامل في التاريخ -ج  اينامه خد - ب  تاج نامه -الف  

  فرماندهي نيروهاي اعراب مسلمان در جنگ قادسيه به عهده چه كسي بود؟ . 30

  سعدبن عباده -د  ابوعبيده جراح -ج  سعدبن ابي وقاص - ب  ابوعبيده ثقفي -الف  

  خودرا متوجه خوزستان نمودند؟ قدرتجاي تعقيب وي همة  چرا مهاجمان عرب پس از شكست يزدگرد سوم در قادسيه به . 31

  بيم از شورش مردم اين ناحيه -الف  

  جلوگيري از اتحاد مردم اين ناحيه با سرداران ساساني - ب  

    كمك اعراب ساكن اين مناطق در رخنه به ايران -ج  

  اهميت اين منطقه در نزديكي به مرزهاي عربستان -د  

  هاي زير بود؟ گروهعنوان كداميك از  "آزادان"در دوره ساساني . 32

  خاندان ساساني وابستگان - ب    فرزندان شاهنشاه -الف  

  شريفان و نجيبان كشور -د    نيروهاي نظامي -ج  

  هاي زير بود؟ در دوره ساسانيان آتشكدة فرنبغ متعلق به كداميك از گروه. 33

    روحانيون - ب  ارتشتاران و شهرياران -الف  

  اصناف و پيشه وران -د    كشاورزان و برزگران -ج  
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  را از ميان برد؟"ايران سپاهبذ  "كداميك از سالطين ساساني مقام . 34

  شاپور اول -د  اردشير اول -ج  خسروپرويز - ب  خسرو انوشيروان -الف  

  شد؟ هاي زير اطالق مي به كداميك از گروه "تخشه بد"در گزارش مسعودي منصب  . 35

  ياست مرزبانان و نگهبانانر - ب    ساالر امور ديواني     -الف  

  ساالر پيشه وران و كشاورزان -د  قاضيان و داوران كشور    -ج  

  نيز بود؟ "قاضي القضاتي"دار مقام  در مناصب روحاني عهد ساساني كداميك از مناصب عهده. 36

  بطريق -د  موبد موبدان                  -ج  موبد - ب  هيربد                     -الف  

  هاي عهد ساساني به ثبت تاريخي رسيده است؟ عنوان يك كشور در كداميك از سنگ نبشته طرح ايران به . 37

  سنگ نبشته شاپور در كعبه زرتشت - ب  سنگ نبشته  نرسي در پايكولي    -الف  

  سنگ نبشته بهرام دوم در نقش رستم -د  سرو پرويز در طاق بستانخسنگ نبشته  -ج  

  اند؟ هء تقسيم بندي جامعه را به كداميك از سالطين زير نسبت دادهطبري و ثعالبي سابق . 38

  طهمورث .د  جمشيد .ج  فريدون .ب  انوشيروان -الف  

  سالح اصلي سپاه ايران در دوره ساسانيان چه بود؟. 39

  و سپر گرز -د  نيزه و كمان                -ج  شمشير و سپر - ب  و نيزه  زينربت -الف  

  زير حاوي اطالعات گرانبهايي از فنون نظامي ساسانيان است؟كداميك از منابع . 40

  رسالهء آيين پهلوي - ب     كارنامك اردشير       -الف  

  بندهش -د    رساله زادسپرم            -ج  

  چه بود؟ ها ها و نقش برجسته در پيكره تحول نقش اهورامزدا در زمان ساسانيان نسبت به دوره هخامنشيان. 41

  .ساسانيان براي اهورامزدا از پيكر انساني استفاده شددر دوره  -الف  

  .يابد در دوره ساساني اهورامزدا به صورت سمبوليك و به اصطالح فروهر هويت مي - ب  

  .شود ها حذف مي ها و نقش برجسته به كلي از پيكرهدوره ساساني اهورامزدا  در –ج   

  .شوند در دوره ساساني موبدان منابع معرفي اهورامزدا مي -د  

  هاي كه آيين زروانسيم به جامعه ساساني وارد كرد چه بود؟ يكي از مهمترين آسيب. 42

  .وارد كردن انديشه شاه سايه خداست - ب  وارد كردن اعتقاد به جبر در برابر اختيار -الف  

  آئين بوداييآيين زرتشت به  و تمايل تحول -د  قداست بخشيدن به طبقه موبدان -ج  
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  سالطين ساساني توليت آتشكدة آناهيد اردشير و آناهيد بانوي استخر را به كردر سپرد؟ كداميك از . 43

  شاپور اول -د  بهرام پنجم -ج  بهرام دوم - ب  بهرام اول -الف  

  هاي ديني در دورة يزدگرد اول است؟ هاي زير حاصل دورة آرامش اقليت كداميك از گزينه . 44

  ممنوعيت اخذ ماليات از كليساهاي مسيحي - ب  مهاجرت فالسفه نسطوري به ايران -الف  

  هاي ديني در ايران تأسيس مدارس اقليت -د    پيدايش خط ارمني -ج  

  دار شد؟ از زمان كداميك از سالطين ساساني به بعد تاج همه شاهان اين دودمان كنگره . 45

  شاپور اول -د  اردشير -ج  شاپور دوم - ب  نرسي -الف  

  دهد؟ تغييري در تاج شاهي روي مياز زمان خسروپرويز چه  . 46

  كوچك شدن عنصر كره و نشستن ستاره بر آن - ب  بزرگ شدن عنصر گوي در تاج -الف  

  پيوند هالل ماه با عنصرگوي در تاج -د  گوي شدن نواري چرمي به عنصر استوار -ج  

  بود؟ترين سند مكتوب درباره بافندگي در ايران متعلق به كداميك از مورخين زير  كهن . 47

  يعقوبي -د    مسعودي   -ج  طبري - ب     حمزة اصفهاني -الف  

بري عهد ساساني چه امكاني را مطرح  هاي گچ گيرشمن در مورد وجود نقش حيواناتي چون خرس، گراز، طاووس در لوح . 48

  كرده است؟ 
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