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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 :                                                                                  

 صفحه2 عداد برگ سئوال :ت           دقيقه              70 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . الف(

شیوه حکومت اشکانیان ........................ نامیده می شود و طبقه مهم  نگارش و تنظیم نامه ها از وظایف  -1

 ..................... بود  ...

(5/0) 

در چند جنگ بزرگ مانند قادسیه و ............................. و ............................... اعراب سپاه ساسانی را مغلوب  -2

 کردند . 

(5/0) 

 (5/0) فالت ایران از شمال به دریای ............................. و دریاچه ................................. محدود می شود .  -3

 (5/0) می شود .  ........ به عنوان دوران افسانه ای ایران شناخته........ و ..................امروزه سلسله های ..................... -4

  گزینه های صحیح را انخاب کنید . ب(

 شاهان هخامنشی درباره چه مسائلی با بزرگان و مشاوران مشورت می کردند ؟  -1

 ب( مسائل مهم از جمله تقسیم مالیات ها              به ویژه جنگ و صلح      الف( مسائل مهم حکومتی

 ت( ارمنستان و مرزهای سوریه         هخامنشی                      پ( نحوه اداره قلمرو وسیع 

(25/0) 

 پس از جنگ حران اشکانیان و رومیان بارها برسر تسلط براین دو منطقه باهم جنگیدند  -2

 الف( ارمنستان و مرزهای سوریه                                               ب( ارمنستان و کوشان

 مرزهای سوریه و آسیای صغیر                                            ت( ارمنستان و مرزهای سوریهپ( 

(25/0) 

  از هریک از موارد زیر به دو مورد اشاره نمائید . ج(

 1 ویژگی های رویدادهای تاریخی را بنویسید .  -1

 1 مهم ترین پیامدهای کشاورزی را بنویسید .  -2

 1 تأثیر چه عاملی گسترش یافت ؟  نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت -3

  هریک از موارد زیر را توضیح دهید .  د(

 1 حکومت ملوک الطوایفی   -1 

 1 جنگ ماراتن  -2 

 1 مانی که بود ؟  -3 



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

   ردیف

  به پرسش های زیر پاسخ دهید . (ـه

 1 طبقه چه آموزش هایی می دیدند ؟( ان هردر دوران ساسانی فرزند -1

 1 یژگی های هنر و معماری هخامنشی را بنویسید . و -2

 1 گ دو دوران ساسانی چگونه بود ؟وضعیت علم و فرهن -3

 1 ی و هنر در ایران انجام دادند ؟ سلوکیان چه تالش هایی در زمینه معمار -4

 در مورد حکومت داریوش به دو سؤال زیر پاسخ دهید .  -5

 (1الف( داریوش برای اندازه گیری چه فرمانی را صادر کرد ؟ )

 (1ب( امپراتوری هخامنشی چه کمکی به رونق اقتصاد و توسعه صنعت کرد ؟ )

2 

 1 در جامعه آریایی طایفه و قبیله چگونه تشکیل کرد ؟( -6

 1 سپاه جاویدان چه سپاهی بود و سواره نظام در سپاه پارسیان چه ویژگی هایی داشت ؟  -7

 1 مزدک چه اعتقاداتی داشت و چگونه کشته شد ؟  -8

 1 تصمیم به تنبیه آنها بگیرد ؟  کدام اقدام آتنی ها باعث شد داریوش -9

دانشگاه جندی شاپور را با دانشگاه های امروزی مقایسه کرده ، ذکر کنید در دانشگاه جندی شاپور چه  -10

 رشته هایی تدریس می شد ؟ 

(5/1) 

 20 موفق باشید 

 


