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 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران  

 وزارت آموزش و پرورش

 

 سال تحصیلی   دوم نوبت امتحانات 

 نمره به عدد: 1تاریخ  :  درس آزمون نام و نام خانوادگی:

 مره به حروف:ن   :      تاریخ آزمون  نام دبیر:

 صفحه  3 تعداد صفحات: دقیقه  99   :    مدت آزمون شماره صندلی: دهم انسانی کالس:

 بارم انتخاب نموده و به پرسش های آن پاسخ دهید.دانش آموزان عزیز لطفا از دو بسته ی الف و ب ، فقط یک بسته را  ردیف

 بسته ی الف

1 

 کدام گزینه را می توان نمونه ای از دلبستگی ایرانیان به نگارش و ضبط حوادث تاریخی دانست ؟

 ( نگارش کتاب تاریخ هرودت          2رواج و رونق ادبیات                                                    (1

 ( نگارش خدای نامه ها 4( نگارش کتیبه بیستون                                             3   

5/0 

2 

 در کدام مرحله از مراحل پژوهش ، می توان مورخ را با کارآگاهان پلیس مقایسه نمود؟

 ( گردآوری و تنظیم اطالعات                2تدوین پرسش های پژوهش                                   (1

 ( شناسایی منابع4( تحلیل و تفسیر اطالعات                                         3     

5/0 

3 

 اق گسترده آثار باستانی بوده است؟کدام یک از کشفیات زیر در کشور ما توأم با حفاری های غیر مجاز و قاچ

 ( مجموع تاق بستان4( سنگ نوشته روزتا              3( مردان نمکی زنجان              2تمدن جیرفت           (1
5/0 

4 

 نخستین گام باستان شناسان کدام مرحله است؟

 ( تنظیم اطالعات 4( شناسایی و کشف                3( استخراج                   2حفاری                       (1
5/0 

 1 دو مورد از ویژگی های گاه شماری اوستایی را بنویسید. 5

6 

رواج داشته قمری بابلی  -بر اساس کدام منابع ، مشخص می شود که در قلمرو هخامنشیان گاه شماری خورشیدی 

 است؟
1 

 1 چرا حفاری مهم ترین و حساس ترین مرحله کار باستان شناس است؟  7

 بسته ی ب

1 

 طبق یافته های باستان شناسان ، ساکنان کدام منطقه جزء نخستین گردآورندگان خوراک بوده اند؟ 

 ( جنوب میان رودان          2چغاگالن شهرستان مهران                                       (1

 ( موهنجودارو و هاراپا4( اطراف رودخانه ی نیل در مصر                                   3     

5/0 



2 
 

2 

ا و شناخت فرهنگ و تاریخ آن دو در دوران کدام حکومت ، تمایل و عالقه ی اروپاییان برای مسافرت به کشور م

 چندان شد؟

 ( پهلوی4( صفویه                     3( زندیه                       2قاجار                        (1

5/0 

 5/0 چرا فرمانروایان سومری و اکدی ، پی درپی به سرزمین ایالم حمله می کردند؟ 3

 5/0 دارد؟شاهکار معماری ایالم باستان چه نام  4

 1 از مهم ترین پیامدهای ابداع کشاورزی در زندگی بشر ، دومورد را بنویسید. 5

 1 بر چه اساسی بود؟ چگونه انجام می شد؟« هان » انتخاب مأموران دولتی در حکومت  6

 1 دولت شهر های اتن و اسپارت در یونان باستان چه تفاوتی با یکدیگر داشتند؟ 7

 ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :دانش آموزان عزیز 

8 

 جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.) سه کلمه اضافی است.(

 کراسوس -شوش –قبایل شرق ایران  –سورنا  –امپراتوری روم  -مهرداد یکم –انطاکیه 

 تشکیل دادند.اشکانیان با استفاده از جنگاوران ..................................  سپاه ورزیده ای  (1

 خسرو پرویز با حمایت ........................... به تاج و تخت رسید. (2

 فرماندهی سپاه ایران را در جنگ حران ، ..................... بر عهده داشت. (3

 سلوکوس پس از سلوکیه، پایتخت خود را به شهر ......................... منتقل نمود.  (4

1 

9 

 نادرست را مشخص کنید:جمله های درست و 

 در زمان پادشاهی کمبوجیه مصر به تصرف هخامنشیان در آمد. (1

 داریوش سوم در سه نبرد ایسوس ، گوگمل و گرانیکوس ، سپاه یونان را شکست داد .  (2

 هم اکنون منشور کورش در موزه ی ایران باستان نکهداری می شود. (3

 اوج قدرت رسید. حکومت ماد در زمان هووخشتر، سومین پادشاه مادی به (4

1 

10 

 نمودار زیر را تکمیل کنید:                   

 استحکام و تثبیت قدرت اشکانیان-1                                                        

 ..................................................... -2اقدامات مهرداد دوم اشکانی :           

                                                        3-..................................................... 

 پیشروی تا رود فرات  -4                                                        

1 

11 

 ت .(موارد سمت راست را با سمت چپ انطباق دهید: ) یک مورد اضافی اس

 
1 



3 
 

 خانواده الف( نظام طبقاتی عصر ساسانی بر اساس آن استوار شده بود.

 دبیران ب( هسته اصلی جامعه آریایی نخستین به شمار می رود.

 نسب و خون ج( یکی از مشهور ترین جشن های ملی ایرانیان باستان است.

 طایفه د( توسعه تشکیالت دیوانی و اداری باعث به وجودآمدن این طبقه شد.

 گاهنبارها                            
 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید:

 5/0 پادشاهان هخامنشی چه ادعایی در رسیدن به مقام پادشاهی داشتند؟ 12 

 5/0 سیاسی داریوش یکم به چند بخش تقسیم می شد؟ –نطام اداری  13

 5/0 جرایمی رسیدگی می کردند؟ در ایران باستان ، قضات شاهی به چه نوع 14

 5/0 مهم ترین مدارکی که از زبان فارسی باستان به جا مانده است، کدامند؟ 15

 5/0 یکی از منظومه های داستانی ایران که اصل و ریشه پارتی دارد را نام ببرید. 16

 5/0 اقدامی انجام دادند؟شاهان هخامنشی به منظور تشویق کشاورزان به آباد کردن زمینهای بایر چه  17

 به پرسش های زیر پاسخ کامل بدهید:

 1 اهمیت فتح بابل برای حکومت تازه تأسیس هخامنشی چه بود؟ 18

 1 منظور از شیوه حکومت ملوک الطوایفی چیست؟ 19

 1 نمودند؟در دوره ساسانیان کدام گروه مدافع نابرابری های اجتماعی بودند و آن را چگونه توجیه می  20

 1 چگونه در دوره داریوش یکم هخامنشی برای نخستین بار مسیر دریایی میان هند و مصر شناسایی شد؟ 21

 1 اهمیت نظام پولی دوره داریوش هخامنشی چه بود؟ 22

 1 چرا دوره ساسانیان در تاریخ دین زرتشتی اهمیت خاصی دارد؟ 23

 1 نام ببرید.دو مورد از ویژگی های هنر هخامنشی را  24

25 

 متن زیر را با دقت بخوانید و ضمن توجه به آن ، به پرسش زیر پاسخ دهید:

چنان که من می دانم ، ایرانیان این رسم ها را دارند؛ آنان برافراشتن تندیس خدایان و پرستشگاهها و محراب ها »

را ناروا می دارند و کسانی را که چنین کنند ، نادان می شمارند.زیرا چنان که من تصور می کنم آنان همانند 

، بلکه همه گنبد آسمان را زئوس )هرودت اهوره مزدا را یونانیان خدایان را به گونه و سرشت مردمان نمی انگارند

همان زئوس پنداشته ( می نامند و بر فراز قله کوهها برای او قربانی می کنند. آنان همچنین برای خورشید ،ماه ، 

 131بند  -کتاب اول –تاریخ هرودت «    زمین،آتش ،آب وبادها ستایش و نیایش می کنند.

 درباره باورهای ایرانیان عصر هخامنشی با اعتقادات یونانیان باستان اشاره  هرودت به چه تفاوت هایی

 ) دو مورد (کرده است؟

1 


