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 سمه تعالياب

 اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران

 تاریخ دهم 41نمونه سؤال  درس 

 نام آموزشگاه : 

 بارم سؤاالت ردیف

 .کنید( مشخص ༝جمله های صحیح یا غلط را با عالمت ) الف

         غ   ص               بسیا تأثیر گذار بوده اند  باورها واندیشه های دیني در پیدایش و فراز وفرود تمدن ها ( 4

                                                غ                  ص                                      عقاید خود را تبلیغ مي کرد.       ،ماني با اجازه از شاپور دوم( 2

 غ   ص        رسمیت کیش زرتشتي، نفوذ وقدرت روحانیون زرتشتي را به طرز چشمگیری افزایش داد.  ( 3

                                    غ        ص                                         ترین کتاب عقاید اشکانیان است .   برجسته بُندَهِش از مهمترین و( 1

 

2 

 در پاسخ نامه بنویسید . گزینه صحیح را از ستون سمت چپ انتخاب نموده و ب

 

 ب الف

 .اهمیت زیادی در دین زرتشتي دارد الف( این دوره

 .دوره برای اولین بار اقدام به گردآوری اوستا شداین در ب( 

 .سیاست آزادی دیني بودندج( این سلسله همانند هخامنشیان حامي 

ماد (4  

( اشکانیان2  

( سلوکیان3  

( ساسانیان1  
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 مشخص کنید.گزینه صحیح را  ج

 شمردند؟حکومت را پناهگاه مناسبي برای خود مي ،اشکانیان ی هخامنشیان وهای دیني در دورهکدام یک از اقلیت (4

 ب( یهودیان                        ج( بوداییان                           د( یونانیان                الف( مسیحیان  

 ؟سیاست دیني ساساني نیست ی ساساني وی وضعیت دین در دورهآگاهي در باره کدام یک از منابع اخبار و (2

 های زرتشتیاناندرزنامه های دیني وکتاب ب( ه ویژه هرودت              رومي ب نگاران یوناني والف( تاریخ

  ی فردوسيد( شاهنامه                           نقش برجسته ها    نوشته ها وج( سنگ

 ؟به کدام پادشاه ساساني تقدیم شد چه نام داشت و ،اید خود را در آن نوشتکتابي که ماني عق( 3

 شاپور یکم   ،ب( رستگاری روح                       شاپور یکم                    ،گانالف( شاپور

  شاپور دوم ،گان، شاپور دوم                                            د( رستگاری روحج( شاپور 

های بودایي را به زبان یکي از مورخان چیني، چه کسي برای نخستین بار در ایران کتاب اساس گزارش یکي از بر( 1

 ؟ ترجمه کردچیني 

                                                 ب( یکي از روحانیون زرتشتي                                                 یکي از مغان مادی الف(

 د( یکي از شاهزادگان ساساني                                         یکي از شاهزادگان اشکاني  ج(
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  صفحه دوم 



2 

 

 

 د

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

-مزدا را در امر آفرینش یاری ميمطابق تعالیم زرتشتي، گروهي از موجودات الهي به نام ............................. اهوره( 4

 کنند.

تبدیل  مستقل در آن جا به کیشيدر عهد اشکاني، ستایش ایزد .............. به قلمرو روم در آسیای صغیر راه یافت و  (2

 شد.

 .برای آناهیتا معابدی ساختند..................... برخي از پادشاهان اشکاني به تقلید از ( 3

 تعالیم زرتشت بر چه اساسي قرار داشت؟( 1

 عنصر مقدس در آیین زرتشتي چه بود؟( 5

 د؟گردیتألیف  های اعتقادی بر اساس تعالیم زرتشت به چه زبانيکتاب( 6

 کتاب مقدس ایرانیان باستان و زرتشتیان )                             (( 7

 ( آتشکده مخصوص کشاورزان در دوره ساساني )                                (8
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 .به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید ه

 ؟روستاها ساخته شد بسیاری در شهرها وهای چرا در دوره ساسانیان آتشکده( 4

  .بنویسید فتح بابل پس از را ش با دیگر فرمانروایانوتفاوت رفتار کور( 2

 .های مهم دین زرتشت را بنویسیدمورد از آموزه دو( 3

  ؟ فرهنگي در پي داشت نتایج اجتماعي و سیاست دیني اشکانیان، چه آثار و( 1

 ؟سیاست دیني هخامنشیان چگونه بود اعتقادات و( 5

  .ها را بیان کنیدسیاست دیني آن ساساني و باره وضعیت دین در دورهمنابع اخبار در( 6

 ؟های دیني داشتنددر برگزاری آیینسلسله ماد چه نقشي  روحانیون در( 7

 العمل موبدان زرتشتي با آیین مانوی چگونه بود؟عکس( 8
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 20 «موفق وپیروز باشید »  

 


