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 تشریحی

 چگونه آیین  مسیحیت  به یمن نفوذ کرد و کدام پادشاه یهودی آنجا با مسیحیان با خشونت رفتار می کردند؟ .1

 مرکز امپراطوری روم شرقی کجا بود و کدام امپراطور روم دین مسیحیت را رسمیت بخشید ؟ .2

 ؟شد تیحیهمچون مس انینسبت به ورود اد انیساسان تیموجب حساس یچه عوامل .3

 ظهور کرد؟ یو مزدک در دوره ساسان یمذهب مان لیچه دلبه  .4

 چه بود؟ تیحیبه مس هودیو عالمان  انیعلت فشار روم .5

 افتاد؟ انیرانیچگونه بدست ا منی .6

 صحیح و غلط

 حضور داشت.    هیقسطنطن تیبا مرکز یامپراطور روم شرق ران،یدر ا یدر آستانه ظهور اسالم، در کنار حکومت قدرتمند ساسان .7

 .برد یرنج م ینظام طبقات یقبل از اسالم از گونه ا رانیهمچون ا زیجامعه روم ن .8

 شد. دهیبخش تیرسم نین یتوسط امپراتور ژوست حتیمس نید .9

 یبود که جنگ ها یممتد ی،رقابت ها وجنگ ها رانیروم وا یامپراتور انیمشکالت موجود م نیاز مهم تر یکی .10

 .هفتصد ساله معروف است

از آتش  یخود نبودند در گودال ها نیکه حاضر به ترک د منی انیحیمس ،منی انیریپادشاه حم به دستور باذان .11

 شدند. یانداخته م

 اسخ کوتاهپ

 .دیبوجود آمد را نام ببر یزرتشت ونیروحان ینید یهایریسختگ جهیکه در نت  دیدو مذهب جد .12

 بود ؟ یبهنجارگرفتار وضع نا تیحیمس نیمتولد شد د امبریکه پ یالدیچرا در قرن ششم م .13
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 چرا عرب های ساکن مکه راه تجارت را در پیش گرفته بودند ؟ .14

 . دیسیرا بنو یزرتشت نییآ یها یژگیاز و یکی .15

 کرد؟ یرا رسم تیحیکدام امپراطور روم مس .16

 .دیده حیتوض را به صورت کوتاه ریاصطالحات ز .17

       عبدمناف    بن هاشم

 جاهلی عصر

 لهیقب خشی

  وندهری

 تستی

 والدت پیامبر اکرم)ص( در زمان کدام پادشاه ساسانی بود؟ .18

 د( اردشیر بابکان                   ج(  خسرو پرویز              ب( انوشیروان                             الف( یزدگرد سوم

 سی و پنجمین پادشاه ساسانی که بود ؟  .19

 د( خسرو پرویز               الف( اردشیر بابکان                 ب( خسروانوشیروان              ج( یزدگرد سوم       

 ؟ پادشاهی او مصادف با ظهور اسالم و دعوت سران کشورها از جمله او بود .20

 شاپور اول  (د             خسرو پرویز         (ج                         اردشیر   ( ب                     انوشیروان الف(

 که با دعوت اسالم مسلمان شد ؟ منیدر  یرانیحاکم ا نیآخر .21

 روزبه (د                              بیصه (ج                       ذونواس  ( ب               باذان               (الف

 داشتند؟ ینیچه د انیرانیظهور اسالم ا یدر آستانه  .22

 تیهودید(                               زرتشتج(                            یحنفب(                        تیحیمسالف( 

 ؟باشد ینم یعصر ساسان ونیطبقه روحان کدام جزء .23

 ینید یمعلمان و علما د(                  منجمان          ج(                 ینید یعلما ب(                قضات           (الف
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 م رسمیت بخشید؟ 312دین را در سال کدام امپراتور روم به مسیحیت گرایید و این  .24

 د( باذان                      ج( ذونواس                              ب( کنستانتین                    الف( ژوستی نین   

 ؟افتاد انیرانیبه دست ا منیفرستاد و  منیرا همراه سپاه به  «یلمیوهرزد»کدام پادشاه  .25

 ید( نجاش            سوم     زدگردیج(                    زیب( خسرو پرو            روانی(خسروانوشالف

 ؟برد یرنج م ینظام طبقات یقبل از اسالم از گونه ا رانیکدام جامعه همچون ا .26

 د( اعراب                     ج( حبشه                                    منیب(           ( روم                     الف

 وصل عبارت

 باذان   . کردندیم یمعرف نینچنیخود را ا تیشخص یشاهان ساسان .27

 یربان     .پرداخت انیحیکه به آزار و شکنجه مس انیریپادشاه حم .28

 ذوالنواس       بود. منی یرانیحاکم ا نیآخر .29

 جای خالی

...... ......ره ی پادشاهی ..................  تأسیس شد و در دو..........ط  ......توس میالدی 226دولت ساسانی در سال  .30

 ایران با حمله ی اعراب مواجه گشت .

...... ................. پادشاه حمیریان در یمن شد و پس ازگرایش به .......................... درسده ششم میالدی فردی بنام .31

 .به آزار مسیحیان اقدام کرد

یکی از مهمترین مشکالت موجود میان دو امپراطوری روم و ایران رقابت ها و جنگ های ممتدی بود که به  .32

 معروف است................................ 

 شاهد حکومت شاهان سلسله.................................بود. رانیدر آستانه ظهور اسالم ،ا .33

 ......................... بود .  ینوع نگاه حکومت به جامعه نگاه یدر دوره ساسان .34

 مانده است.امروزه خرابه ای از کاخ معروف تیسفون در .............................. باقی  .35

 ....................................بود. انیرانیا یرسم نیدر آستانه ظهور اسالم ، د .36


