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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      1تاریخ  سواالت امتحانی درس:

  31/02/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 80 مدت امتحان:  4 تعدادصفحه:  14 تعدادسوال:  1071 کالس:  چاره جوزادهطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  دهم انسانی پایه:  شماره صندلی:  صبح10:30 ساعت شروع:

  
  صبحدوم نوبت 

   بخش اختیاري: دانش آموزان عزیز لطفا در این بخش فقط یکی از مجموعه هاي سواالت الف  یا ب را انتخاب کنید  
  بارم )سومالف (درس اول تا  سواالت  سوال

  25/0  ی در گذشته است.ع................. شناخت و آگاهی نسبت به زندگی اجتماهدف علم ..........  1

  25/0 در ایران دوران اسالمی گاهشماري ................................. رایج شد.  2

  ن گاه شماري پیشگام بودند؟کدام تمدن ها در تنظیم و تدوی  3
 

5/0  

  ن را با وقایع نگاري بنوسید؟دو مورد از تفاوت هاي تاریخ نگاري نوی  4
  
  
 

1  

  نمایش می دهند؟ (چهار مورد) را نقشه هاي تاریخی چه اطالعاتی  5
  
  
 

1  

  باستان شناسان براي کشف آثار باستانی از چه راه هایی یا ابزار هایی استفاده میکنند؟  6
  
  
  

1  

  باستان شناسی و علم تاریخ چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟  7
 

1  

   تا هشتم) چهارمسواالت ب ( دروس مجموعه   

با خوانده شدن خط  میخی  دولت ...................... اجازه حفاري و سپس امتیاز انحصاري کاوش هاي باستانی را در   1
 ایران بدست آورد. 

25/0  

  25/0  برخی از باستان شناسان .............................. مخترع خط بودند.به گمان  2

  ي با چه نتیجه اي پایان یافت؟گ هاي پلوپونزجن  3
 

5/0  

  لوحه هاي گلی کشف شده از تخت جمشید چه اطالعاتی را ارائه می دهند؟  4
  
 

5/0  





٣ 
 

  در جاهاي خالی پاسخ مناسب بنویسید:  4
  هداري نامه ها و نوشته هاي دولتی بر عهده دیوان ............................ بود.) در دوره هخامنشی وظیفه ثبت و نگالف

  جود داشت که افراد ارتش در آنجا آموزش می دیدند......... و.........ب)در دوران ساسانی مدارسی به نام .................
  ....................... بود.........ج) در دوره هخامنشی ضرب سکه طال در انحصار ..

  ............ پدید آمد.....در دوره ساسانی در شهر .... د)یکی از برجسته ترین مراکز علمی جهان باستان دانشگاهی بود که

1  

  یر پاسخ کوتاه دهید:به سواالت ز  5
  ؟یایی ماد شدالف)چه عاملی سبب اتحاد قبایل آر

  ب) نظام طبقاتی عصر ساسانی بر چه چیزي استوار بود؟

  ؟ج) یک مورد از نقش فرهنگی را ه ها را در عصر باستان بنوسید

  لیم زرتشت بر چه چیزي قرار دارد؟اد) اساس تع

  دو ویژگی برجسته معماري اشکانیان کدامند؟و) 

5/2  

  شدند؟ان  ((چشم و گوش شاه)) شناخته می دوره هخامنشیان ماموران اداره بازرسی و نظارت به عنوبه نظرشما چرادر  6
  
  
  
  

75/0  

  سه نمونه از مشهورترین جشن هاي ایران باستان را نام ببرید؟  7
  
  

75/0  

  ت؟ در این مورد مثال بزنید؟چرا داریوش بزرگ در تاریخ ایران داراي اهمیت و شهرت فوق العاده اي اس  8
  
  
  
  

1  

  ل موثر در سقوط حکومت ساسانی را بنویسید؟دو مورد از عوام  9
  
  
  
  

1  

  هاي سپاهیان اشکانی و ساسانی را با هم مقایسه کنید؟ وتتفاها و یک مورد از  شباهتیک مورد از   10
  
  
  
  
  

1  



٤ 
 

نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 

   امضاء :   امضاء :

 

  ر عصر باستان را تحلیل کنید؟ل موثر بر رونق و شکوفایی کشاورزي ایران ددو مورد از عوام  11
  
  
  
  
  

1  

  ت یافتن دین زرتشتی را در دوران ساسانی بررسی کنید؟ار و پیامد هاي سیاسی و دینی رسمیآث  12
  
  
  
  
  

1  

  گوسان ها چه نقش فرهنگی اي در تاریخ ایران عصر اشکانی داشتند؟  13
  
  
  
  
  

1  

  ویسید؟دو مورد از ویژگی هاي مهم هنر و معماري هخامنشی را بن  14
  
  
  
  
  
  

  موفق باشید

1  

20  



  بسمھ تعالی
  مدیریت اداره آموزش وپروش ناحیھ 

  ١واحد  دبیرستان امام رضا(ع)
           انسانی دھمپایھ ورشتھ تحصیلی:             دومنوبت :             ١سواالت درس:تاریخپاسخ نامھ 

    ٠٣/٩٨/ تاریخ امتحان:                          ٩٧-٩٨سال تحصیلی:
    بخش الف: سواالت  

  بارم  سواالت  ردیف
  ٢۵/٠  علم تاریخ  ١

  ٢۵/٠  هجري قمري  ٢

  ۵/٠  بین النهرین و مصر  ٣

  ١  5/0هر مورد  5پاسخ در صفحه   ۴

  ١  25/0هرمورد  18پاسخ در صفحه   ۵

  ١  25/0،  چهار مورد 24پاسخ در صفحه   ۶

، از سوي دیگر نتایج کاوش هاي 5/0برند  از یک سو باستان شناسان بر کشف آثار باستانی از نوشته هاي مورخان بهره می  ٧
  5/0باستان شناسان منبع ارزشمندي براي تحقیقات مورخان است 

١  

    پاسخ بھ سواالت بخش ب:  
  ٢۵/٠  فرانسه  ١

  ٢۵/٠  سومریان  ٢

  ۵/٠   52پاسخ در ص   ٣

  ۵/٠  ائه می دهندداري دوره هخامنشیان اراع اقتصادي و اجتماعی و تشکیالت ااطالعات سودمندي درباره اوض  ۴

  ۵/٠  افسانه ها بر اساس واقعیت هاي تاریخی ساخته شده اند  ۵

  ١  25/0هر مورد  ، چهار مورد 48پاسخ در ص   ۶

  ١  37پاسخ در ص   ٧

  ١  25/0هر مورد  78پاسخ در ص   ٨

    سواالت اجباري  

  ١  25/0هر مورد        نادرستد)              نادرستج)              درستب)            درستالف)  ١

  ١  25/0هر مورد               2د)                   5ج)        1ب)                3 الف)  ٢

  ١  25/0هر مورد                4د)                  3ج)        2ب)     3الف)   ٣

  ١  25/0هر مورد           جندي شاپورد)       شاه ج)      ارتشتارستانب)          دیوان شاهیالف)  ۴

  5/0 ) به اصالت نسب و خون،           ب5/0 الف) یورش ها و غارت هاي آشوریان  ۵
   5/0 د)بر یگانگی و پرستش اهوره مزدا      ، 5/0 ، 122ج) پاسخ در ص 

  5/0استفاده از طاق و گنبد و... و) 

۵/٢  

  ٧۵/٠  ی کردند و از درستی اداره آن اطمینان حاصل کنند ....، چون به قلمرو نظارت م100پاسخ در صفحه   ۶

  ٧۵/٠  ار ها، نوروز، مهرگان، سده      سه مورد کافی استگاهنب  ٧

  ١  58پاسخ ص   ٨



  
  

  ١  5/0هر مورد    98پاسخ ص   ٩

  5/0شباهت ها: هر دو از سواره نظام زره پوش سنگین اسلحه استفاده می کردند.   ١٠
  5/0استفاده می کردند  صداي طبل و ساسانیان از فیل جنگی در جنگتفاوت: اشکانیان از 

١  

  ١  5/0هر مورد  120و  119پاسخ در صفحه   ١١

روحانیون زرتشتی قدرت حاکمیت پادشاهان  -2، 5/0پادشاهان ساسانی به پشتیبانی کامل از دین رسمی پرداختند  - 1  ١٢
  5/0ساسانی را تایید کردند. 

١  

  ١  138پاسخ در صفحه   ١٣
  ١  5/0طبیعت گرائی،   دو مورد هر مورد  - 3اقوام تابع،  يتاثیرپذیري از دستاوردهاي هنر - 2درباري بودن،  - 1  ١۴


