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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 

ج

د 

ه

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

محققان چه عقیده ای درباره منشور کوروش دارند ؟ بسیاری از    -1

الف( اولین منشور حقوق بشر است.  ب( نخستین متن تاریخی جهان است.

ج( مهم ترین قانون اساسی جهان است.  د( اولین قانون نامه جهان است.

از می شود ؟ دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ کدام تمدن آغ  -2

الف( سومر                   ب( بین النهرین  ج( ایالم                  د( هخامنشی 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

محوطه باستانی چغاگالن در شهرستان ........................... قرار دارد.-1

........................... در پاریس ................ در لندن .................. در سنپترزبورگ روسیه است. موزه    -2

برخی از داستان های شاهنامه مانند داستان ................... و ................. اصل و ریشه پارتی دارند.  -3

.تعریف کنیدرا  هریک از موارد زیر  

:   ماراتن را بنویسیدجنگ  -1

 :  منابع دست اول  -2

:  خدای نامه ها  -3

هریک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید.   از

دو ویژگی مهم هنر و معماری هخامنشی را بنویسید.  -1

عوامل مؤثر در سقوط ساسانیان را بنویسید.  -2

ویژگی های تاریخ نگاری نوین را بنویسید.  -3

ترین پیامدهای کشاورزی را بنویسید.مهم    -4

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

در جامعه آریایی طایفه و قبیله چگونه تشکیل می شد ؟   -1
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

  تاریخ  :  درس

 :  تاریخ

دقیقه    75    زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

انسانی  دهم  :  پایه

:کالس  



آیا اقتصاد ایران در دوران باستان در دو وضعیت صلح و هنگام آشوب یکسان بود ؟ شرح   -2

 دهید 

 بسزایی دارد ؟ چرا دوره ساسانی در تاریخ دین زرتشت اهمیت   -3

 کدام اقدام آتنی ها باعث شد داریوش تصمیم به تنبیه آن ها بگیرد ؟   -4

چه عاملی باعث شد جهانگردان اروپایی که از دوران صفوی به ایران آمدند با کنجکاوی به  -5

 جست و جو بپردازند ؟ 

 چرا سلوکیان در ایجاد نفوذ و سلطه در ایران موفق نشدند ؟   -6

ارتشتارستان می گفتند و آموزش سربازان با چه امکاناتی در دوران ساسانی به چه مراکزی    -7

 انجام می گرفت ؟ 

 در تمدن ایالم الهه های مادر چه جایگاهی داشتند ؟   -8

 داریوش در ابتدای حکومتش دستور ساخت چه بنایی را داد ؟   -9

 تاریخ چین تبدیل شد را بنویسید.  که به سنتی ماندگار در   "هان  "یکی از اقدامات حکومت  -10

 انسان ها در دوره گردآوری خوراک چه شیوه هایی را پدید آوردند ؟   -11
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