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لیابسمه تع  
)1(تاریخ -سؤاالت استاندارد درس دهم   

 براساس دستورالعمل دبیرخانه
 

  غلط -سؤاالت صحیح) الف
  غلط ،نوع صحیح -
  غ       ص                 .  نی فرمانده، می خواندسلوکوس خود را نیکاتور، یع - 1
  غ               ص . .   ساسان، موبد نیایشگاه زرتشتی آناهیتا در شهر استخر بود - 2
  خیر، نوع بله -
  آیا سلوکیان از اوایل حکومت خود با جانشینان اسکندر درمصر وارد رقابت شدند؟    بله             خیر - 3
  آیا در اوایل فرمانروایی خسروپرویز اعراب مسلمان به ایران حمله کردند؟    بله                  خیر - 4
  :نوع اصالحی -
  .، بر عهده داشتروپاشرا در جنگ حران، سردار بی باك ایرانی،  اشکانیاندهی سپاه فرمان - 5
تأسیس  شهر حیرهحکومت ساسانی براي جلوگیري از غارتگري اعراب، حکومتی به ریاست اعراب لخمی به مرکزیت  - 6

  .کرد
  :نوع خوشه اي -

  بیله ي پرنی در غرب ایران بود   ص               غاز ق                                                     
  غ  شورید ص         مازندرانکه بر فرمانرواي سلوکی در حوالی ن گذار سلسله ي اشکانیان، ارشک  ابنی - 7

  غ               ص         د گرگان را از دست سلوکیان خارج کر و پارت و                                                     
  

  غ  ص                  با جنبشی سیاسی                                                                 
  غ    ص                    به رهبري مزدك روبرو شد  : حکومت ساسانی ،در زمان پادشاهی قباد یکم - 8

  ص          غ      .او اعتقاد داشت مردم باید از امکانات یکسان برخوردار باشند                                                               
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  :سؤاالت جورکردنی) ب

  - 9سؤال
  با فتوحات این پادشاه وسعت قلمرو اشکانیان به نهایت خود رسید - 1
    شاهی او اتفاق افتاد در زمان پاد )حران(یکی از مهم ترین جنگ هاي اشکانیان و روم - 2
                                                                                                       سردار مشهور روم که با سپاهی بزرگ به بین النهرین هجوم آورد - 3
  هرمزد چهارم سر به شورش برداشت  سردار مشهور ساسانی که در زمان - 4
                                                                                                                             این پادشاه ساسانی با حمایت روم به تاج و تخت رسید                                                                              - 5
  

  شیرویه) ارد دوم   ح) بهرام چوپین  ز) و  گردیانوس) هکراسوس  ) خسروپرویز  د)مهرداد دوم  ج)مهرداد اول  ب)الف
  
  :سؤاالت چندگزینه اي) ج

  ؟شهر صددروازه که مدتی پایتخت اشکانیان بود، در حوالی کدام شهر کنونی قرار داشت -10
   کاشان)دامغان                           د) مشهد                       ج) ب             نهاوند       ) الف
  بیشتر بر سر کدام منطقه بود؟اختالف و درگیري ساسانیان و روم   -11
  تیسفون)د                        جاده ابریشم) ج                   انطاکیه) ب                    ارمنستان) الف

  
  :سؤاالت کوتاه پاسخ) د
  :نوع پرسشی -

  سلوکوس ابتدا کدام شهر را به پایتختی انتخاب کرد؟ -12
  در زمان مهرداد دوم سفیرانی از سوي کدام کشور به ایران آمدند؟ -13
  )در کتاب اردوان چهارم؟؟( آخرین پادشاه اشکانیان چه نام داشت؟ -14

  
  :نوع کامل کردنی -

  )در کتاب تیسفون؟؟. ( تاجگذاري کرد... ر شهر اردشیر د -15
  .امپراتور روم به اسارت ساسانیان درآمد... در زمان شاپور یکم  -16
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  :سؤاالت تشریحی) ه
  :کوتاه پاسخ -

  نخستین فرمانروایان اشکانی براي حفظ قلمرو خود گاهی ناچار به انجام چه کاري بودند؟ -17
  توسعه یافت؟ هنوگچزمان اشکانیان روابط تجاري ایران و چین در  -18

  
  :گسترده پاسخ -

  .دیهد حیضوت ار نانآ اب تلود نیا ي هلباقممشکالت بیابانگردان براي دولت ساسانی و  -19
  .دیسیونب ار نایناساس طوقس رد رثؤم لماوع -20

***  
  مق ناتسا خیرات هورگ
  95-96 یلیصحت لاس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


