طراح محترم سئوال سرکار خانم چاره جوزاده

تعداد سئواالت 14 :

نام و نام خانوادگی:
نام درس :تاریخ 1

رشته  :انسانی

وقت پاسخگویی80 :دقیقه

پایه:دهم

تعداد صفحات4 :
تاریخ برگزاری98/2/22:

بخش اختیاری :دانش آموزان عزیز لطفا در این بخش فقط یکی از مجموعه های سواالت الف یا ب را انتخاب کنید
بارم

سواالت الف (درس اول تا سوم)

ردیف

1

مراحل پژوهش در تاریخ را تکمیل کنید؟
تدوین پرسش
انتخاب موضوع
های تحقیق

2

دو مورد از ویژگی های رویدادهای تاریخی را بنویسید؟

3

نقشه های تاریخی شامل چه اطالعاتی می باشند؟

4

کرونولوژی چیست؟

5

دو مورد از فواید مطالعه تاریخ را نام ببرید؟

6

مراحل کار باستان شناسان را به ترتیب بیان کنید؟
............................................ -2
........................................ -1

7

امروزه باستان شناسان برای تعیین سن آثار باستانی از چه روش هایی استفاده می کنند؟

گزارش یافته
های پژوهش

گردآوری و
تنظیم اطالعات

0/5

1

1

0/5

0/5

-3تنظیم اطالعات

0/5

1

مجموعه سواالت ب ( دروس چهارم تا هشتم)
1

مشهورترین فرمانروای سلسله بابل قدیم (اموری) که بود و چه اقداماتی انجام داد؟

2

قدیمی ترین شهرهای بزرگ و پر جمعیت هند باستان را نام ببرید؟

3

هدف از ساختن دیوار چین چه بود؟

4

اسکندر مقدونی کدام سرزمین ها را فتح کرد؟

1

0/5
0/5

1

صفحه1

5

مورخان ایرانی بر پایه ترجمه خداینامه ها و شاهنامه ها تاریخ ایران عصر باستان را به چند دوره تقسیم کرده اند؟

6

نخستین شهرها مثل شهر سوخته و شوش در چه مناطقی پدید آمده اند؟

7

دو مورد از عقاید دینی مردم یونان باستان را بنویسید؟

1

0/5

0/5

بخش اجباری :دانش آموزان عزیز پاسخ به سواالت زیر اجباری است
مجموعه سواالت پ (درس نهم تا شانزدهم)
1

جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید:
الف) واژه ایران به معنی سرزمین مردمان شریف و آزاده است□ .
ب) سلسله هخامنشیان با حمله اسکندر پایان یافت□ .
ج) شیوه غیر متمرکز اداره حکومت ساسانیان ،شیوه حکومت ملوک طوایفی نامیده شده است□ .
د) در دوره هخامنشیان ضرب سکه طال در انحصار شاهان نبود و شهربی ها هم به ضرب سکه طال می پرداختند□ .

2

جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید:
الف) در راس هرم قدرت و تشکیالت سیاسی و اداری هخامنشیان و ساسانیان  .............................قرار داشت.

1

ب) مجموعه ای از قوانین و محاکمات عصر ساسانی در کتاب  .......................به زبان پهلوی گرد آوری شده است.
ج)قلمرویی که ساسانیان بر آن فرمان می راندند  .... .........................نامیده می شد.

1

د) کندن قنات از جمله ابتکارات برجسته  ...........................برای تامین آب در نواحی کم باران و خشک بوده است.
3

به سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید:
الف) چگونه به حاکمیت آشوریان پایان داده شد؟
 )2اتحاد هوخشتر با حکومت بابل □
 )1اتحاد هوخشتتر و حکومت ایالم □
 )4اتحاد آسیتاک با حکومت ایالم □
 )3اتحاد آسیتاک با حکومت بابل □
ب) دولت ساسانی با اقدامات کدام پادشاهان به موفقیت های سیاسی و نظامی بزرگی در داخل و خارج مرزهایش رسید؟
 )2شاپور دوم ،مهرداد دوم□
)1شاپور اول ،مهرداد یکم □
 )4مهرداد اول ،مهرداد دوم □
)3شاپور اول ،شاپور دوم □
ج) آتشکده آذربرزین مهر در کجا و مخصوص چه کسانی بود؟
)4خراسان ،موبدان □
)3فارس ،موبدان □
)2خراسان ،کشاورزان □
 )1آذربایجان ،کشاورزان□
د) زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی زیر بنا کدام زبان بود؟
 )4سانسکریت□
 )3پهلوی □
 )2اوستایی □
)1فارسی باستان□
صفحه2

1

4

شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب کرده و در مقابل موارد سمت راست بنویسید:
الف) مصر در زمان او به تصرف هخامنشیان درآمد□ .
 -1کوروش
ب) تاسیس سپاه جاویدان از اقدامات اوست□ .
 -2کمبوجیه
ج) سردار شجاع اشکانی در نبرد حران بود□ .
 -3داریوش یکم
د) او بابل را بدون قتل و غارت فتح کرد□ .
 -4آریوبرزن
 -5سورنا
 -6اردشیر بابکان

5

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

1

الف) بیانیه یا منشور کوروش نماد چیست؟
ب) در دوره ساسانی ارتشتارستان چه مکانی بوده است؟
ج) ویژگی برجسته جشن های باستانی چه بود؟

3

د) معروف ترین نقش برجسته دوره ساسانی چه نام دارد؟
هـ) دو نوآوری برجسته معماری اشکانی را نام ببرید؟
ی) دو مورد از منابع درآمد حکومت ها ایران باستان را نام ببرید؟
6

ساک نان شهرهایی که توسط سلوکیان ساخته می شد چه وظایف داشتند؟ (دو مورد)

7

دو مورد از عوامل موثر در سقوط ساسانیان را بنویسید؟

8

یک مورد از شباهت ها و یک مورد از تفاوت های سپاهیان اشکانی و ساسانی را بنویسید؟

9

جنبش مزدک چه پیامدهایی در جامعه ساسانی به جای گذاشت؟

1

1

1

1

صفحه3

10

دو نمونه از اقدامات مهم داریوش بزرگ را در زمینه احداث جاده و راه های دریایی بنویسید؟

11

آثار و پیامدهای سیاسی و دینی رسمیت یافتن دین زرتشتی را در دوران ساسانی بررسی کنید؟

12

در عصر باستان و مخصوصا دوره ساسانی ،تحصیل فرزندان با توجه به طبقه آنها چگونه بود؟

13

به نظر شما چرا آثار مکتوبی از دوران هخامنشیان و اشکانیان بر جا نمانده است؟

14

ویژگی های هنر و معماری هخامنشی را به طور خالصه بنویسید؟

1

1

0/75

0/5

0/75

موفق باشید

صفحه4
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