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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 خالي را باكلمات مناسب پر كنيد. الف(

 (5/0) ویژگی های برجسته جشن های باستانی ........................... و .......................... به درگاه خداوند بزرگ بود . -1

 (5/0) برخی داستان های شاهنامه مانند داستان ....................... و ......................... اصل و ریشه  پارتی دارند .  -2

 (5/0) . است......... در استان کرمانشاه بد آناهیتا در شهر ........................ بود و معین پایتخت هخامنشی .........نخست -3

  گزينه صحيح را انتخاب كنيد . ب(

یکی از بنادر مهم خلیج فارس بود که به گفته مورخان اهالی آنجا در دریانوردی و صیادی مهارت  -1

 زیادی داشتند ؟ 

 ب( کیش                               پ( هرمز                          ت( سیراف          الف( خارک           

(25/0) 

 در ایران باستان قضاوت رسمی بیشتر برعهده چه کسانی بود ؟  -2

 الف( قضات با تجربه دولتی                          ب( روحانیون زرتشتی که از سوی شاه منصوب می شدند 

 پ( موبدان آموزش دیده                                       ت( نمایندگان پادشاه در هر سلسله 

(25/0) 

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

 (1) مهم ترین پیامدهای کشاورزی را بنویسید .  -1

 (1) ویژگی های تاریخ نگاری نوین را بنویسید .  -2

 (1) عوامل مؤثر در سقوط ساسانیان را بنویسید . -3

  هريک از موارد زير را توضيح دهيد .  د(

 (1) سپاه جاویدان  -1

 (1) مانی و اعتقادات او  -2

 (1) نبرد حران  -3

  به پرسش های زير پاسخ دهيد . ه(

 )1) یت معماری ایالم را بنویسید .وضع -1

 (1) یکی از اقدامات حکومت )هان( که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد را بنویسید .  -2



 

 

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

 بارم  ردیف

 لوکیان چه تالش هایی در زمینه معماری و هنر در ایران انجام دادند ؟ س -3 

 

(1) 

 نوشیروان به چه رشته هایی عالقه داشت و در این زمینه چه کاری انجام داد ؟ ا -4

 

(1) 

 در عصر باستان تعلیم و تربیت در چند مرحله انجام می گرفت ؟  -5

 

 

(1) 

 زرتشت که بود و اساس تعالیم او برچه پایه ای بود ؟  -6

 

(1) 

 در دوره اشکانی داد و ستد چه تحولی یافت ؟  -7

 

(1) 

 در ایران باستان اقتصاد خانواده چگونه بود ؟  -8

 

(1) 

 داریوش چگونه نیروی دریایی ایجاد کرد و  چه کسانی در آن خدمت می کردند ؟  -9

 

(1) 

 چرا سلوکیان در ایجاد نفوذ و سلطه در ایران موفق نشدند ؟  -10

 

(1) 

 جنگ ماراتن را کامال شرح دهید .  -11

 

(1) 

 (1) آیا راه ها در عصر باستان فقط امکان جا به جا کردن کاال و مسافران را فراهم می آوردند ؟  -12

  موفق باشید 

 


