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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف
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ج
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گزینه صحیح را انتخاب کنید.

مسلمانان از کاخ تیسفون چه اثر مهمی را به غنیمت بردند ؟ اعراب    -1

پارچه های ابریشمی            ج( کرنا            د( قالی بهارستان ب(    ریکیفرش پازالف(  

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

 انیون زرتشتی و قضاتی که شاه منصوب می کردروح ب(    قضات با تجربه  الف(  

موبدان آموزش دیده  د( نمایندگان پادشاهج(  

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

شد. در آیین زرتشتی ............... و.................. به عنوان دو خصلت و ویژگی زن خوب شمرده می  -1

باستان شناسان برجسته ای از کشور مختلف مانند ................. آلمانی و ...............    1306درسال   -2

آمریکایی شروع به فعالیت نمودند. 

ناسان بقایای شهرهای بزرگ و پرجمعیت ................. و ................. واقع در پاکستانباستان ش  -3

 .امروزی را کشف کردند

.توضیح دهیدرا زیر  و شخصیت های  هریک از موارد  

:   کنفوسیوس) چه تعالیمی داشت(-1

 :  مینوسیان   -2

:   جنگ ماراتن -3

باستان شناسی :   -4

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

ویژگی های تاریخ نگاری نوین را بنویسید.  -1

هخامنشیان را بنویسید. دو ویژگی مهم هنر و معماری    -2

سلوکیان برای تحکیم سلطه خود بر ایران چه اقداماتی انجام دادند ؟   -3
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

  تاریخ  :  درس

 :  تاریخ

دقیقه    75    زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

انسانی  دهم  :  پایه

:کالس  



 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  ه

 نظام طبقاتی جامعه ایران درعصر ساسانی تحت تأثیر چه عاملی گسترش یافت ؟   -1

 سپاه جاویدان چه سپاهی بود ؟   -2

 سقوط ساسانیان را بنویسید. مورد از عوامل مؤثر در  چهار   -3

 داریوش چگونه به قدرت رسید ؟   -4

 ایالمیان چه اعتقاداتی در رابطه با خدایان داشتند ؟   -5

 آیا راه ها در عصر باستان فقط امکان جابه جا کردن کاالها و مسافران را فراهم می آوردند ؟   -6

 مانی که بود و چه اعتقاداتی داشت ؟   -7

 دانشگاه جندی شاپور به دو سؤال زیر پاسخ دهید : در ارتباط با    -8

 الف( دانشگاه جندی شاپور را با دانشگاه های امروزی مقایسه کنید.

 ب( در دانشگاه جندی شاپور چه رشته هایی تدریس می شد ؟ 

 سلوکیان چه تالش هایی در زمینه معماری و هنر در ایران انجام دادند ؟   -9

 زمان کنستانتین چه بود ؟ علت رونق مسیحیت در    -10

  جغرافیای تاریخی به مطالعه چه مسائلی می پردازد ؟  -11
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