
تعالیباسمه

دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 

ج

د 

ه

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

اشکانی نقل چه داستان هایی رواج داشت ؟ در زمان    -1

 ب( داستان های ملی و پهلوانی         داستان های مربوط به به پادشاهان و جنگ ها  الف(

 ج( داستان های اقوام دیگر                                        د( داستان های کهن ایرانی 

............. است. زادگاه فلسفه یونان به ویژه ...........   -2

رم د(                       ممفیس ج(                       اسپارت ب(  آتن                     الف(

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

نخستین پایتخت هخامنشی........... بود و معبد آناهیتا در شهر...............در استان کرمانشاه است.-1

کاربرد واژه آریایی برای دیگر اقوام هند و اروپایی به جز .................. و ................. درست نیست.  -2

در چند جنگ بزرگ مانند قادسیه و................ و................ اعراب سپاه ساسانی را مغلوب کردند.   -3

. توضیح دهیدرا  هریک از موارد زیر  

:   حراننبرد  -1

 :  سپاه جاویدان  -2

؟( :  مانی )که بود و چه اعتقادی داشت  -3

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

از عوامل مؤثر در سقوط ساسانیان را بنویسید.  -1

مهم ترین پیامدهای کشاورزی را بنویسید.  -2

ویژگی های رویدادهای تاریخی را بنویسید.  -3

پرسش های زیر پاسخ دهید. به  

سلوکیان چه تالش هایی در زمینه معماری و هنر در ایران انجام داد ؟   -1

در عصر باستان، تعلیم و تربیت در چند مرحله انجام گرفت ؟   -2
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

تاریخ   :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    80    زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

انسانی  دهم    :پایه

:کالس  



 زرتشت که بود و اساس تعالیم زرتشت برچه پایه ای بود ؟   -3

 کردن کاالها و مسافران را فراهم می آوردند ؟ آیا را ه ها در عصر باستان فقط امکان جابه جا   -4

 چگونگی تحول داد و ستد در دوره اشکانی را توضیح دهید.  -5

 زن در خانواده و جامعه چه جایگاهی داشت ؟   -6

 نقش ایران در تشکیالت اداری ساسانیان را شرح دهید.   -7

 آریایی ها از چه زمانی وارد فالت ایران شدند ؟   -8

 فرهنگ در دوران ساسانی چگونه بود ؟   وضعیت علم و  -9

 وضعیت فلسفه در یونان باستان را شرح دهید.   -10

 آریائیان چگونه برهند مسلط شدند ؟   -11

 مصریان چه اعتقادی در رابطه با زندگی پس از مرگ داشتند ؟   -12
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