
 
 آموزشگاه                                  پایه                                رشته                                 سواالت درس

 
 سال تحصیلی                                  ماه  شهرستان                            در

 مدت امتحان                         مورخ                          روز                          تاریخ برگزاري: ساعت

 سواالت گروه الف
 بارم سوال ردیف

 0,5 گاه شمار چیست؟ 1

2 

 زیر را تکمیل کنید جمالت
 .... رواج یافتارهاي دیگري مانند.......... و .......الف) در دوران اسالمی، در کنار گاه شمار هجري قمري، گاه شم

 ب)پدر علم پزشکی......... نام داشت
 ج) علم ..................... به مطالعه مناطق و سرزمینهاي مختلف در گذشته می پردازد

1 

3 
 سرزمینهاي پست غرب فالت ایران را چه می نامیدند؟

 الف) آسیاي صغیر        ب) بین النهرین        ج) ممفیس           د) دره نیل
0,25 

 0,5 علت ساخت دیوار چین چه بود؟ 4
 1 چهار مورد از منابع نوشتاري تاریخ ایران در دوره پیش از اسالم را نام ببرید 5
 0,5 مورد) 2شهرهایی که در فالت ایران بوجود آمدند را نام ببرید. ( نخستین برخی از 6
 0,75 خداي نامه چیست و حاوي چه مطالبی است؟ 7
 0,5 دولت شهرهاي...................... و ................... از قدرت و نفوذ بیشتري برخوردار بودند 8

 ب سواالت گروه

1 

 جمالت زیر را تکمیل کنید
گاه شمار .........................، تقویم رایج بیشتر کشورهاي اسالمی است که مبداء آن .......................... سالی  الف)

 است که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کرد
 ب) زئوس خداي ............و ...................، بود که در کوه ............. جاي داشت

1,25 

 1 مورد)4گاه شمارهایی که در کنار گاه شمار هجري قمري رایج بود را نام ببرید( برخی از 2

3 
 تمدن این منطقه، متکی به کشاورزي بود

 الف) دره نیل        ب) دره سند       ج) آسیاي صغیر            د) همه موارد
0,25 

 0,5 ؟کدام دولت شهرهاي یونان از قدرت و نفوذ بیشتري برخوردار بودند 4
 1 خداي نامه چیست و حاوي چه مطالبی است؟ 5
 1 چهار مورد از منابع نوشتاري تاریخ ایران در دوره پیش از اسالم را نام ببرید 6

 16تا  9س وسواالت در
 1 آریاییها چه کسانی بودند؟ 1

2 

 جاهاي خالی را پر کنید
 مناطق ............... و ................ ایران استقرار یافتندالف) مادها از جمله اقوام................بودند که در 
 ب) نبرد ساالمیس بین ........ و ............. رخ داد
 ج) بنیانگذار سلسله اشکانیان .......... نام داشت

 د) فرماندهی سپاه ایران در جنگ حران....................... بود

2,25 

 علوم انسانی تاریخ دھم 

  

  دقیقھ۷۵ 
 



 موفق باشید

 

ه داریوش یکم ایجاد کرد، شامل خزانه شاهی، ...............شاهی و ه) اجزاي اصلی نظام سیاسی اداري ک
 ................ شاهی بود

 0,5 چرا شخصیت کورش در تاریخ همیشه مورد تحسین و تکریم بوده است؟ 3
 0,25 اسکندر طی چند نبرد پایتختهاي هخامنشیان را تصرف کرد؟ 4
 0,5 نتیجه نرسید؟چرا شورشهاي مردم علیه اسکندر به  5

6 
 تاسیس نیروي دریایی، از تدابیر کدام پادشاه بزرگ ایران است؟

 ج) کمبوجیه               د) مهرداد دوم          الف) کورش                   ب) داریوش یکم     
0,25 

 0,5 ي هخامنشیان وجود دارد؟چه منابعی در مورد کشوردار 7
 0,5 چشم و گوش شاه معروف بودند چه بود؟وظیفه کسانی که به  8
 0,5 ساسان، نیاي ساسانیان، چگونه قدرتش را افزایش داد؟ 9

10 

 جمالت زیر را تکمیل کنید
 ... در دوره ساسانی است.............. و .........الف) مادیان هزار دادستان، مجموعه اي از .....

............. در انحصار شاهان بود و ............. با اجازه پادشاه می توانستند ب) در دوران هخامنشی، ضرب سکه 
 سکه نقره ضرب کنند.

 ج) در عصر باستان، ............. اساس زندگی اقتصادي ایرانیان به شمار می رفت .
 خاص......... بودندد)آتشکده آذربرزین مهر در خراسان مخصوص......................... و آذرفرنبغ در فارس 

 .. میگفتند................. ، همدان امروزي بود که یونانیان به آن .............ه) پایتخت مادیها شهر ......

2,25 

 0,75 در جامعه آریایی، طبقات اجتماعی چگونه تقسیم می شوند؟ 11
 0,75 مورد) 3مشهورترین جشنهاي ایران را نام ببرید( 12
 0,5 ساسانی، واستریوشان ساالر چه کسانی بودند؟ در دوران 13
 0,5 د این دولت شد؟ادر دوره ساسانی، چه حوادثی موجب ضربه زدن به اقتص 14

15 
 سواره نظام سنگین اسلحه زره پوش دوره ساسانیان چه نام داشت؟

 د) هیچکدام                   الف) سپاه جاویدان                ب) ارتش دائم                   ج) اسواران   
0,25 

 0,75 در زمان هخامنشیان ، کدام صنایع پیشرفت کردند؟ 16
 0,5 چرا ایرانیان مخترع قنات شدند؟ 17
 0,5 زرتشت به پیروانش چه سفارشی کرد؟ 18

19 
شدند را نام معروفترن منظومه هاي داستانی در قرن پنجم میالدي که به خط و زبان پهلوي ساسانی نوشته 

 ببرید
0,5 

 0,5 در دوره اشکانیان، گوسان چه کسانی بودند؟ 20
 0,5 مورد)2در دانشگاه جندي شاپور چه علومی آموزش داده می شدند( 21

22 
 دانشگاه جندي شاپور در کدام شهر قرار دارد؟

 الف) همدان            ب) دزفول           ج) اصفهان                د) اهواز
0,25 

 0,25 یکی از آثار برجسته معماري دوره اشکانی را بنویسید. 23


