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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 98-99 دومپاياني                                          ملک محمدی   نام دبير : آقای

 10/3/99تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                          1تاريخ  نام درس :                                                                                  

 صفحه 2عداد برگ سئوال :ت           دقيقه              70 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

  گزينه صحيح را انتخاب كنيد .  الف(

 سکه طالیی داریوش هخامنشی چه نام دارد ؟  -1

 الف( دریک                         ب( شکل                      پ( کروزوس            ت( ریتون 

(25/0) 

 اعراب مسلمان از کاخ تیسفون چه اثر مهمی را به غنیمت بردند ؟  -2

 ت( قالی بهارستان    پ( کرنا                     الف( فرش پازیرک             ب( پارجه های ابریشمی       

(25/0) 

  جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنيد  ب(

 (5/0) .......... واقع در پاکستان امروزی را کشف کردند ؟ .......... و .....باستان شناسان بقایای شهرهای پرجمعیت  -1

 (5/0) ویژگی برجسته جشن های باستانی ........................... و ................................ به درگاه خداوند بزرگ بود .  -2

رودخانه های .............................. و ................................ و خراب شدن سدها در دوره ساسانیان یکی طغیان  -3

 از عوامل ضعف آنان شد .

(5/0) 

 (5/0) ست نیست . ..... و ........................... دراروپایی به جز ............. کاربرد واژه  آریایی برای دیگر اقوام هند و -4

  دو مورد آن اشاره نمائيد . بهاز هريک از موارد زير  ج(

 (1) عوامل مؤثر در سقوط ساسانیان را بنویسید . -1

 (1) معیارهای انتخاب موضوع در پژوهش های تاریخی را بنویسید .  -2

 (1) ویژگی های مهم هنر و معماری هخامنشی را بنویسید .  -3

  موارد زير را توضيح دهيد هريک از د(

 (1) اساس تعلیم زرتشت  -1

 (1) نبرد حران  -2

 (1) منابع دست دوم  -3

  .  به پرسش های زير پاسخ دهيد (ـه

 (75/0) چگونه در جامعه آریایی طبقات اجتماعی شکل گرفت ؟  -1

 (75/0) در دوره ساسانی کارگاه های بافندگی در چه شهرهایی ایجاد شد ؟  -2

 (1) روش نگهداری مطالب اوستا تا زمان ساسانیان چه بود و بعدا چه تغییراتی کرد ؟  -3



 

 

 03/98 /10تاریخ امتحان                           علوم انسانی رشته :               1تاریخ سؤال امتحان درس :دنباله 

 بارم  ردیف

 (1) را دوره ساسانی در تاریخ دین زرتشت اهمیت بسزایی دارد ؟ چ -4 

 (1) ر عصر باستان تعلیم و تربیت درچند مرحله انجام می گرفت ؟د -5

 (1) یی را داد ؟حکومتش دستور ساخت چه بناداریوش در ابتدای  -6

 (1) ضعیت علم و فرهنگ در دوران ساسانی چگونه بود ؟ و -7

 (1) وضعیت نقاشی و نگارگری دوره ساسانی چگونه بود ؟  -8

 (1) جغرافیای تاریخی به مطالعه چه مسائلی می پردازد ؟  -9

 (1) چرا تسلط بر بابل برای هر فرمانروایی بسیار مهم بود ؟  -10

 (1) در دوران هخامنشی چه بخش ها و قانون هایی قدرت شاه را محدود می کرد ؟  -11

 (1)    تأثیر چه عاملی گسترش یافت ؟  نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت -12

  موفق باشید 

 

 

  


