امتحان تاریخ دهم سال 79-79

به نام خدا

مدت امتحان  79دقیقه
ا 3 79 /3ددبیرستان بامداد پا /سی

(بخش اجباری از بخش الف تا سواالت  51باید پاسخ دهید):
(بخش الف )
نام و نام خانوادگی:
الف—کدام عبارت درست و کدام عبارت نادرست است؟
)5در ایران باستان کتابت بر نقل شفاهی ترجیح داده می شد%51 .
)5پایتخت ایالمی ها شهر هگمتانه بود،که یونانیان به آن اکباتان میگفتند%51.
)3موبدان با آیین مانوی موافق بودند واز آنان حمایت می کردند%51.
)4در عصر باستان گونه هایی از گیاهان و درختا ن از ایران به اروپا و چین رفت%51.
ب—جاهای خالی را با کلمات مناسب لطفا کامل کنید:
)5سکه طالیی داریوش مرسوم به ...........فراوان یافت%51.

)5از کهن ترین جشن های ایرانی نوروز است که به.........نخستین پادشاه افسانه ای ایران نسبت داده می شود%51.
)3شیوه ی غیر متمرکز اداره حکومت اشکانیان شیوه حکومت ..............نامیده شده است%51.
)4موسس سلسله ساسانیان................بود%51.
پ—هر عبارت را به مفهوم مورد نظر ربط دهید(:یک گزینه اضافی است).
آذرفرنبغ

)5دانشگاه جندی شاپور در آن دوره پدید آمد.
) 5زبانی که در مناطق شمال و شمال شرقی ایران متد اول بود.
)3زرتشت با آن مخالفت می کرد.

ظغیان رودخانه های دجله و فرات
خانواده گسترده
ساسانیان

)4آتشکده ای که در فارس مخصوص موبدان بود.

پارتی

)1ضربه سنگینی بر اقتصاد ساسانیان وارد کرد.
)9در این نوع خانواده سلطه پدر بر اعضای آن نامحدود است.
دبیران

قر بانی کرد ن حیوانات

5/1

ت—متن زیرا بخوانیذ و به سواالت ان پاسخ دهید:
مهتاب امروز در مدرسه همراه دوستان و دبیر خود به اتاق فیلم تاریخ رفتند و در انجامشغول دیدن یکی از جنگهای ایران در دوران
باستا ن شدند.سپاهیان در این جنگ از تیر و کمان و نیزه استفاده می کردند و جا لب تر این بود که سپاه ایران در این جنگ با استفاده
از صدای طبل وحشت بسیاری در لشکر دشمن ایجاد کردوبا به هم ریختن نظم آنهاباعث شکستشان شد.
)5به نظر شما استفاده از این راهکار مخصوص سپاهیان کدام دوره ی تاریخی ایران است؟ %51
)5کدام سردار ایرانی و در کدام جنگ با استفاده از صدای طبل توانست بردشمن پیروز شود؟ %1
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)3سردار رومی که در این جنگ کشته شد وشکست خورد،چه کسی بود؟%51
ث-من کیستم:
)5من عالقه ی زیادی به مباحث فلسفی و دینی نشان می دادم و حتی تعدادی از فیلسوفان یونانی به ایران پناهنده شده بودن؟%51.
)5من در ابتدای حکومتم دستور دادم کاخی بزرگ به نام آپادانا در شهر شوش در زمان هخامنشی ساخته شد؟%51
)3من با ترکیب آموزه هایی از دین های زرتشتی،مسیحی،بودایی،آیین جدیدی به شاپور یکم عرضه کردم؟%51
)4یکی از مقام های عالی رتبه دربار ساسانی ما بودیم واین عنوان به ِرئیس رو ستائیان و کشاورزان داده میشد؟%51
ج—به سواالت چهار گزینه ای پاسخ دهید؟
)5در دوران حکومت آنان بر ایران،قدرت و مناصب مهم سیاسی-اداری و نظامی در اختیار یونانیان بود؟
الف)مادی ها

پ)سلوکیان

ب)هخامنشیان

%51

ت)اشکانیان

)5به رئیس دبیران و کاتبان که از صاحب منصبان عالی رتبه تشکیالت اداری ساسانی بودند،چه می گفتند؟
الف)فرمادار

پ)کارپرداز

ب)منشی

%51

ت)ایران دبیربد

)3در دوره ی هخامنشیان کدام قشر در جایگاه باالتری قرار داشت؟
الف)جنگجویان

ب)روحانیون

پ)کشاورزان

%51

ت)شبانان

)4در عصر باستان چه عاملی نقش مهمی در انتقال اندیشه و فر هنگ ها داشت؟
الف)تجارت

ب)راه ها

پ)جنگ ها

ت)پیشرفت علم

%51

 -1وضعیت اقتصاد و معیشت ایران در دوران باستان تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟
الف)عوامل اقلیمی ب)عوامل مدیریتی

پ )عوامل سیاسی

ت)همه موارد

%51

 -9پادشاه کدام دوره به تقلید از یونانیان معابدی را برای آناهیتا ساختند؟
 -9در دوره باستان شاهزادگان چه آموزش هایی را می دیدند؟
پ)کشور داری

الف)ادبیات ب)حساب

ت)خط و زبان

%51

چ—کدام گزینه ترتیب زمانی وقایع تاریخی زیر را در ارتباط با تاریخ ایران باستان به درستی بیان می کنند؟ (به ترتیب کدام حوادث
روی داد؟)
الف)در پاسارگاد،نخستین پایتخت هخامنشی،قدیمی ترین بناهای این دوره برجا مانده است.
ب)نخستین کاخ داریوش آپادانا در شهر شوش به عنوان پایتخت اداری ساخته شد.
پ)عظیم ترین مجموعه ی ساختمانی تخت جمشید به دستور داریوش یکم و جانشینانش برپا گردید.
ت)پایتخت مادی ها،هگمتانه همدان امروزی بودکه یونانیان به آن اکباتان می گفتند.
)5ت  -الف  -ب -

پ

)5الف  -ب  -پ  -ت

)3ت  -ب  -الف  -پ

)4پ  -الف  -ب -

ت %51

ح—متن زیرا بخوانید و بگویید چند غلط دارد؟
آثار نقره ایی عهد ساسانی که با مهارت و ظرافت فوق العاده ای ساخته شده اند از شهرت فراوانی

بر خور دارند .پیشترآثارفلزی
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باقی مانده این دوره انواع دیس،دیگ،لیوان تشکیل میدهند،این ظروف اغلب برای مصرف خاندان پیشه وران و خانواده های
کشاورزان تهیه می شد؟
%51
خ – به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟
—5کدام پادشاه به یونان لشکر کشید و آتن را تصرف کرد؟

%51

-5اسکندر مقدونی در کدام نبردها سپاه هخامنشی را شکست داد؟(دو مورد)

9/1
9/1

—3اشکانیان چگونه توانستند اقوام و فرق دینی گونا گون را در کنار یگدیگر حفظ کنند؟

9/1

—4دلیل حمایت قباد یکم از جنبش مزدک چه بود ؟
—1پادشاهان هخامنشی چه ادعایی در رسیدن به مقام پادشاهی داشتند؟
9/1
—9قضاوت رسمی در ایران باستان بر عهده ی چه کسانی بود؟
—9ویژگی بر جسته جشن های باستانی چه بود؟

9/1
9/1
%51

—8پادشاهان ساسانی برای تصمیم گیری در مسائل مهم حکومتی با چه کسانی مشورت می کردند؟
)7شاعران و موسیقی دانان دور گرد زمان اشکانی به چه نامی معروف بودند؟

9/51

—59ویژگیهای بر جسته معماری ساسانی چه بود؟

9/1

 -55کدام منظومه های داستانی به خط و زبان پهلوی ساسانی بجا مانده اند؟

9/1

—55به چه دلیل در دوره ساسانیان اطالعات قابل توجه ای در باره ی وضعیت و شرایط تعلیم و تربیت وجود دارد؟
/1ه9
—53فلز کاری و جواهر سازی در عصر هخامنشی چه وضعیتی داشت؟
9/1
—54وضعیت پیروان دین مسیح در قلمرو اشکانیان به چه صورت بود؟

9/1
—51جایگاه و حقوق زنان در دوران باستان تحت تاثیر چه عواملی بود؟

9/1

بخش ا ختیار ی
مجموعه سواالت دروس اول تا سوم
-5دو مورد از ویژگی های تاریخ نگاری نوین را توضیح دهید؟
9/1.
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%51
-5چه کسی به نام پدر تاریخ لقب گرفته است؟
%51
-3نویسنده ی کتاب العبر کدام اندیشمند است؟
-4چرا مراحل حفاری از مراحل حساس کار باستان شناس به شمار می رود؟
%91
-1جغرافیای تاریخی به مطالعه چه موضوعی پرداخته است؟
) 5
%51
-9دوران پس از اختراع خط به چه دوره ای مشهور است؟
 -9متن زیرا بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید:
بیتا امروز به همراه پدر و خواهرش از موزه ایران باستان دیدن کرد.او درآنجا با تعدادی از آثار تاریخی مانند سرباز دوره
ساسانی،سکه های دوره اشکانی،منشور کورش ونمایی ازسر ستون های تخت جمشیدآشنا شد.بیتا برای مطالعه
پیشتر به کتابخانه ملی رفت وتعدادی کتاب ازجمله تاریخ هردوت ،تاریخ ایران باستان نوشته حسن پیرنیا و تاریخ
بیست ساله ایران نوشته حسین مکی ومجالت رشدآموزش تاریخ را به امانت گرفت.
-5به نظر شما منا بع دست اول کدامیک از اشیا باال رامی شود نام برد؟

-5لطفا منابع دست دوم را مشخص کنید؟
5
پخش پ اختیاری
الف)تعیین کنید کدام عبارت درست و یا نادرست است :
-5زبان مهاجران آریایی هند سانسکریت است%/51.
-5در عصر شی هوانگ تی آیین بودایی به چین راه یافت%51.
-3بقراط اعتقاد داشت که بیماریهاعلت طبیعی دارد%51.
-4مهم ترین منابع نوشتاری ایرانی در دوره هخامنشیان خدای نامه ها هستند%51.
ب-جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید:
-5ساخت اشیا ءو ظروف با استفاده از سنگ صابونی از شاهکارهای تمدن............است%51.
 -5ابزارها،ظروف،اشیاء جزء منابع.................تاریخ ایران در دوران باستان محسوب می شوند%51.
-3پیشوایان قوم.......با آموزه های حضرت عیسی ع به مخالفت بر خاستند%51.
 -4پیشتاز دموکراسی در یونان باستان دولت شهر........بود%51.
پ-متن زیرا بخوانید وبه سواالت زیر پاسخ دهید:
نگار دختری است که به مسافرت عالقه زیادی دارد.تابستان پارسال او از پدرش خواهش کرد که سفری به استان خوزستان
داشته باشند.باتوافق پدرومادرش سفری به خوزستان داشتند در این سفر در نزدیکی شهر شوش آن ها با بنایی مواجه شدند
که در چند طبقه با استفاده از خشت خام بنا شده بود به نظر شما
-5این بنا چه نام داشت ومهم ترین کاربرد آن چه بود؟
 -5بنا مخصوص ستایش کدام خدابود؟

9/1
%51
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-3نگار به کدام یک از دوران های تمدنی کهن ایران سفر کرد؟

%51

ت -به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید:
-5علت قیام بردگان در روم باستان به رهبری اسپارتاکوس چه بود؟
9/1
-5دو تن از باستان شناسانی که در سال 5399ش به ایران آمدند را نام ببرید؟
9/1
 -3مخالفان ظهورمسیحیت را نام ببرید؟ 9/1
4دلیل رویگردانی برخی از پیروان آیین برهمن،در هند باستان چه بوده است؟9/1موفق باشید.
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