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    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

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

  31/02/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه90مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  26تعدادسوال:  کالس:  چاره جوزادهنام دبیر یا طراح:
  شماره دانش آموزي:  دهم انسانیپایه:  صندلی:  رهشما  9ساعت شروع:

  
  نوبت صبح

  
به یک فقط  دانش آموزان عزیز از بخش اول کتاب دو گروه سوال الف و ب براي شما طرح شده که به انتخاب خود   

 گروه پاسخ دهید

  

  )3تا  1گروه الف (درس هاي  سواالت  ردیف

  1  را بنویسید؟دو مورد از ویژگی هاي رویدادهاي تاریخی   1

  دومورد از فواید علم تاریخ را نام ببرید؟  2
  
 

5/0 

  دو شباهت تقویم اوستایی را با تقویم هجري شمسی بنویسید؟  3
  
 

5/0 

  چهار مورد از روش هایی که باستان شناسان براي کشف آثار باستانی  از آن استفاده می کنند نام ببرید؟  4
  
 

1 

  :اصالحات زیر را تعریف کنید  5
  الف) کرونولوژي:
  ب) گاهشماري:

  ج) جغرافیاي تاریخی:
 د) محوطه باستانی:

2 

    )8تا  4سواالت  گروه ب (درس هاي   

  چهار مورد از دستاوردهاي انسان را دوره نوسنگی بنویسید؟  1
  
 

1 

  هدف از ساخت دیوار بزرگ چین چه بود؟  2
  
 

5/0 

  را بنویسید؟ دو مورد از اعتقادات دینی مردم یونان باستان  3
  
  
 

5/0 





٣ 
 

  
 

  د)اساس تعلیم زرتشت چیست؟
  و) سیاست آزادي دینی اشکانیان چه نتیجه اي داشت؟

  عماري ساسانیان کدام است؟هـ)دو نمونه از نو آوري هاي برجسته م
  ي) یکی از ویژگی هاي مهم هنر و معماري دوره هخامنشان را بنویسید؟

  علل ایجاد جنگ هاي ایران و یونان  را در زمان داریوش هخامنشی بنویسید؟  6
  
  
  

1  
  

  دو مورد از عوامل موثر در سقوط ساسانیان را بنویسید؟  7
  
  

1  

  قداماتی انجام می دادند؟ایجاد تمرکز و افزایش نظارت خود بر مناطق مختلف چه ا پادشاهان ساسانی  به منظورز  8
  
  
  

1  

  جنبش مزدك چه پیامدهایی در جامعه ساسانی به جاي گذاشت؟  9
  
  
  

1  

  به نظر شما چرا اشکانیان و ساسانیان مانع از از روابط مستقیم تجاري میان روم با هند و چین می شدند؟  10
  
  

1  

  ت و سیاست دینی شاهان هخامنشی چگونه بود؟اعتقادا  11
  
  

1  

  و مالك هایی در تربیت فرزندان اهمیت می دادند؟ ایرانیان باستان به چه ارزش ها  12
  
  
  

1  

  هر یک از شاهکارهاي معماري زیر مربوط به کدام سلسله ها می باشد؟  13
  الف) کاخ آپادانا:

  ب) هگمتانه:
  ج) طاق بستان:

  د) کاخ شهر هترا:

1  

  20  موفق باشید  



  بسمھ تعالی
  ٥مدیریت اداره آموزش وپروش ناحیھ

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

    ٣/٩٧/تاریخ امتحان:                          ٩٧-١٣٩٦سال تحصیلی:
    بخش الف: سواالت  

  بارم  سواالت  ردیف
  ١  5/0دو مورد هر مورد پاگراف اول   2پاسخ در صفحه   ١

  ٥/٠  25/0کتاب هر مورد  10منبع شناخت و تفکر، بهره گیري از گذشته براي حال و آینده و... پاسخ در ص   ٢

  ٥/٠  25/0ماه، اسامی ماه ها مشترك                  دو مورد هرمورد  12روز،  365سال   ٣

  ١  25/0مورد هر مورد  4    24پاسخ در ص   ٤

  5/0ب) نظامی است که انسان براي اندازه گیري دقیق زمان ابداع کرده    5/0الف) به نظم و ترتیب رویدادها می گویند،   ٥
  5/0ج) مطالعه مناطق و سرزمین هاي مختلف در گذشته می پردازد. 

  5/0لعه یا کشف می کند د) به جاهایی که باستان شناس آثار تاریخی را مطا

٢  

    پاسخ بھ سواالت بخش ب:  
  ١  25/0پاراگراف دوم ستون دوم هر مورد  33پاسخ در ص   ١

  ٥/٠  جلوگیري از هجوم اقوام صحراگرد  ٢

  ٥/٠  25/0هر مورد  53پاسخ در ص   ٣

  ٥/٠  هجوم اقوام بیابانگرد  ٤

  ١  5/0دو مورد هر مورد  65پاسخ در ص   ٥

  ٥/٠  25/0میلیون سال  1، 25/0بستر کشف رود   ٦

  ٥/٠  25/0اینشوشیناك،خداي شهر شوش هر مورد   ٧

  ٥/٠  سنت شفاهی بسیار مقبول تر و پسندیده تر از سنت کتابت بوده است  ٨

    سواالت اجباري  

  ١  25/0الف)ص            ب)غ              ج)غ              د)ص       هر مورد   ١

  ١  25/0هر مورد               2د)                   5ج)        4ب)                   3الف)  ٢

  ١  25/0الف) کورش    ب) ملوك الطوایفی       ج) دبیران                 د) هندوایرانی               هر مورد   ٣

  ٥/٠  25/0هر مورد           1ب)           2الف)  ٤

  25/0،  ساسانیان: استفاده از فیل 25/0ان: استفاده از صداي طبل الف) اشکانی  ٥
   5/0،        ج) چون در آن زمان میزان مواد خوراکی را به جاي وزن با پیمانه تعیین میکردند 5/0ب) عبادت و شکرگذاري 

  5/0د) ،  هـ) استفاده از طاق، ایوان و گنبد (دو مور5/0د) یگانگی و پرستش اهورا مزدا قرار داد 
   5/0و)زمینه مناسبی را براي همزیستی مسالمت آمیز پیروان دین ها و عقاید مختلف فراهم آورد  

  5/0ي) درباره بودن یا تاثیر پذیري از هر اقدام تابعه یا طبیعت گرایی 

٥/٣  

  ١  پاراگراف اول 86پاسخ در ص   ٦

  ١  5/0هر مورد  98دو مورد از موارد عوامل سقوط در ص   ٧

  ١  5/0اقدام به توسعه و تقویت تشکیالت اداري منسجم کرد  - 2، 5/0پاه دائمی و نیرومندي را تشکیل داد س- 1  ٨



  
 

، خسروانوشیروان پسر و جانشین قباد براي اصالح امور اقداماتی 25/0پایه هاي نظام طبقاتی ساسانی را به شدت لرزاند   ٩
؛ بر قدرت و نفوذ اشراف و نجباي درجه دوم 25/0ش یافت، ، قدرت و نفوذ اشراف و نجباي درجه اول کاه25/0کردند 

  25/0افزوده شد 

١  

چون ابریشم چین و ادویه هندوستان مشتریان زیادي در روم داشت درآمد هنگفتی از حقوق گمرگی و عوارض حمل و نقل   ١٠
هند و چین ارتباط تجاري و راهداري نصیب حکومت اشکانی و ساسانی شد، رومی ها تالش کردند که به طور مستقیم با 

  برقرار نمایند اما اشکانیان و ساسانیان مانع آنها شدند.

١  

  25/0بعضی می گویند به باورهاي کهن ایرانی اعتقاد داشتند  25/0عده اي می گویند هخامنشیان زرتشتی بوده اند - 1  ١١
  5/0پادشاهان هخامنشی مردم را پیروي از این طور آزاد گذاشتند  - 2

١  

  ١  25/0هر مورد  140اسخ در ستون دوم باالي صفحه پ  ١٢

  الف) هخامنشیان  ١٣
  ب) ماد

    ج) ساسانیان
  25/0د) اشکانیان                     هر مورد 

١  


