
 به نام خداوند جان و خرد

مرتبط با بانک سوال تاریخ دهم بخش نمونه پرسش های تصویری از کتاب تاریخ دهم )ایران و جهان باستان(

 تصویر و خالقیت در حیطه های فرادانش.

 با توجه به تصاویر و پیکره های داده شده؛ به پرسش ها پاسخ دهید.

را در تصویر زیر )فرعی(دو منبع دست اول و دو منبع دست دوم  (1

 نمره(1).مشخص نمایید

  کتاب 5تصویر در صفحه 

 

 

 

 

باط ناست ،با توجه به راهها و مسیرهای تردد در نفشه داده شده (2

 نمره( 5/1)آن بنویسید. مشاهده یرا از   خود

  11تصویر در صفحه 

 

 

 

 

 

 
 

به چه برداشتی از دیدن این نقاشی در غار السکو، باستان شناسان با  (3

  نمره(5/1ذشته ی این ناحیه رسیدند؟)گباورو اعتقاد مردمان 

  23تصویر در صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن سنگ نوشته در تاریخ اهمیت با نگاه به این پیکره ها بگویید: از چه نظر ای (4

  نمره(2)؟دارد

  3و  25تصویر در صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  نمره( 5/0زندگی می کنند؟)این انسان ها در کدام دوره تاریخی  (5

 و خط کرنولوژی )زمان( 21تصویر در صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مؤسس سلسله هان، با « شی هوانگ تی»با توجه به این پیکره ها بگویید چرا  (6

  نمره( 5/1افکار کنفوسیوس مخالفت می کرد؟)

 44تصویر در صفحه 

 

 

 

 
 

 5/1باره ی آن چه می دانید؟ ) نام دیگر این نوشته تاریخی دوره ساسانی چیست؟ در (7

  نمره(

 61تصویر در صفحه 

 

 

 
 

با توجه به اعتقاد مردم در دوره هخامنشی و به باور زرتشتیان بگویید: چرا  (4

   نمره( 5/1آرامگاه کوروش بر روی زمین پاسارگاد بنا شده ؟)

 23و  44تصویر در صفحه 

 

 

 
 

 نمره( 5/1) :دهیدبه پرسشهای زیر پاسخ  پیکره این  با توجه به  (1

 گ17تصویر در صفحه 

 الف( نام پادشاه چیست؟

  ب( شخص اسیر کیست؟

 چه درخواستی دارد؟ ج( کسی که در مقابل پادشاه زانو زده کیست؟

                                                                                      حاصل این پرسش و پاسخ چه بود؟د( 

 پروانه صالحی نیا طراح سؤال: 

 گروه تاریخ شهر تهران 

 



 

 1پاسخ نامه پرسش های تصویری تاریخ 

 نمره1      :پاسخ پرسش .1

 

                                ( تاریخ هردوت : دست دوم  2                         ( کوروش نامه : دست اول     1

 ( تاریخ جنگهای پروکوپیوس: دست اول4                ( کارنامه اردشیر بابکان : دست اول 3

      ( تاریخ بیهقی : دست دوم   7       ( تاریخ طبری: دست دوم     6          ( شاهنامه : دست دوم     5

 ( تاریخ بلعمی: دست دوم 8

 ( ناسخ التواریخ : دست دوم 11                    ( تاریخ جهانگشا: دست دوم 9

 نمره 25/1مورد به عهده دانش آموز است، هرمورد  4خاب انت

 نمره 5/1: 2پاسخ پرسش  .2

نمره  به  1/ 5نمره      ب( مسیر دریائی: چین به سمت آسیای جنوب شرقی  25/1الف ( جاده ابریشم، 

 نمره   25/1نمره و روم  5/1خلیج فارس و دریای سرخ  

 نمره 5/1: 3پاسخ پرسش  .3

در زندگی انسانهای نخستین و بیان احساس و اندیشه ی آنان به وسیله ی  به اهمیت و ارزش شکار

هنر نقاشی پرداخته که با ترسیم اشکال حیوانات خواستار زیاد شدن شکار این حیوانات در زندگی 

 خود هستند.

 نمره 2:  4پاسخ پرسش  .4

 5/1سال پیش(   4111سنگ پالرمو : قدیمی ترین متن تاریخی یافته شده به خط کهن مصری است ) 

 نمره

سال پیش( به سه زبان هیرو کلیف، دموتیک، یونانی با  211سنگ رزتا : کشف شده در زمان ناپلئون ) 

خوانش نوشته یونانی چندین کلمه هیروگلیف خوانده شدو کلید خوانش خط کهن مصری کشف 

 نمره 5/1شد. 

 نمره 5/1:  5پاسخ پرسش  .5

 سال پیش 15111دوره میان سنگی 

 

 

 



 نمره2:  6سخ پرسش پا .6

نمره  شی  5/1کنفوسیوس: به عدالت که اساس نظام اجتماعی و سیاسی هر جامعه است اعتماد داشت.

هوانگ تی پادشاه عادلی نبود، با برده داری و بکار گرفتن گارگران به زندگی تجملی پرداخت و حتی برای 

رگرفتن این افراد در زندگی پس از پس از مرگ خود در آرامگاهش مجسمه هایی ساخت که نمادی از بکا

 مرگ که نشان دهنده عدم توجه به روابط درست فرمانروا و فرمانبر است.

 : 7پاسخ پرسش  .7

نمره که درباره زندگی اردشیر یکم بنیان گذار سلسله 25/1در حقیقت این یک خدای نامه است .

 نمره  5/1ساسانی نوشته شد .

وافسانه سازی درباره این پادشاه است که با واقعیت انطباق داده ویژگی این کتاب : آمیختگی آن با غلو

 نمره. 75/1شده 

 

 : 8پاسخ پرسش  .4

بر باور ایرانیان کهن نباید خاک وآب با جسم مرده آلوده گردد. از این رو اجساد بر فراز بلندیها 

ورش بزرگ برای نمره      چون ک 1گذاشته می شد )یا استودان ها( تا پرندگان از آن ارتزاق کنند.

مردمش بسیار ارجمند بود آرامگاه وی را نمادی از کوه بر هفت پله نشان از هفت طبقه آسمان 

 نمره 1ساختند تا جایگاه عالی وی برای همیشه در میان مردم وسرزمینش پا برجا بماند. 

 

 : 9پاسخ پرسش  .1

 نمره25/1الف : شاپور یکم

 نمره5/1ب: والرین امپراتور روم 

 نمره75/1، که بعد از عدم بخشش شاه ومرگ والرین به حکومت رسید.  ج: فیلیپ

 

 
 

 گروه تاریخ شهر تهران 


