
 به نام خدا

 (   71) منطقه نمونه سواالت تاریخ دهم

 

 بارم 7درس  

 است؟ کدام تاریخ پژوهش مورد در مورخ کار نخستین-7 7

                         اطالعات تنظیم و گردآوری -ب                                  پژوهش های یافته گزارش -الف

   منابع شناسایی -د                                                    موضوع انتخاب-ج

 در کدام مرحله از پژوهش در تاریخ، پژوهشگر نتایج و یافته های تحقیق را استخراج می کند؟-2

                                             تدوین پرسش های تحقیق -ب                      شناسایی منابع  -الف

 گزارش یافته های پژوهش -د          گردآوری و تنظیم اطالعات -ج

 بررسی جنبه های مختلف زندگی انسان ها و جامعه ها در گذشته، مربوط به کدام علم است؟-3

      تاریخ -د         شناسی مردم-ج              باستان شناسی -ب             جامعه شناسی -الف

 نمی باشد؟ "مشاهده مستقیم "در کدام یک از علوم زیر روش برسی موضوعات -4

 شیمی -د               فیزیک  -ج                        تاریخ -ب                   زمین شناسی  -الف

7 

  ب-4د                     -3                  د   -2ج                        -7پاسخ نامه:       

  2درس  

 مبدا گاه شماری اوستایی:.................................... -7 2

 مبدا گاه شماری رومیان)مسیحیان(:............................. -2

 مبدا گاه شماری هجری قمری)مسلمانان(:.............................. -3

17./ 

   هجرت پیامبر)ص( از مکه به مدینه  -3تولد حضرت مسیح      -2به تخت نشستن هر پادشاه      -7:  نامه پاسخ 

  3درس  

 در شهر ......................موزه ی لوور قرار دارد. -7 3

 در شهر ......................موزه ی آرمیتاژ قرار دارد. -2

 بریتانیا قرار دارد.در شهر........................موزه  -3

 در شهر .......................موزه متروپولیتن قرار دارد. -4

7 

 7 کیست؟ شناس باستان-: 3درس  4

 : نامه پاسخ 

 نیویورک -4            لندن -3                پترزبورگ سن -2                  پاریس -7  -3سوال

 فرهنگی تغییرات بویژه و انسانی جوامع و ها انسان گذشته بشر، از مانده باقی آثار اساس بر که است کسی -4سوال

 .نماید می تحلیل و بررسی زمان، طول در را ها آن

 

  7و 4درس 



این پادشاه هخامنش قسمت هایی از شمال غرب هند را تصرف و خراج گزار  -الف 7

 خود کرد.         

 این فرمانده هندی با شنیدن خبر مرگ اسکندر بر ضد یونانیان شورش کرد.                        -ب

 این فرعون مصر کوشید یگانه پرستی را در مصر ترویج نماید.                                              -ج

                                        سرتاسر بین النهرین امپراتوری بزرگی را تشکیل داد.     در وی -د

                                                                                                                    

                                                                                                                   

 سارگن -7

 داریوش -2

 گوپتا چندرا   -3

 آمن هوتپ چهارم   -4

 حمورابی -7

 آشوکا -6

 

7 

 7 قانون نامه حمورابی شامل چه قوانینی می باشد؟ 6

 7 برهمنان چگونه طبقه ممتازی را در هند تشکیل داده بودند؟ 1

 سارگن -د             آمن هوتپ چهارم -ج         چندراگوپتا    -ب     داریوش     -: الفنامه پاسخ 

شامل: مجموعه ای از قوانین مربوط به زراعت، آبیاری، کشتیرانی، خرید و فروش برده، ارث، ازدواج و  -6سوال

 مچازات های انواع جرم ها و جنایت ها

ا طبقه ممتازی به واسطه مقام و موقعیت مذهبی خویش، قدرت و ثروت فراوانی کسب کرده و کاست ی -1سوال 

 را تشکیل داده بودند.

 

  6درس  

 مهم ترین دولت شهر های یونان باستان را نام ببرید. 8

 

7/0 

 مختلف در یونان باستان چه بود؟علل برگزاری جشن ها و مسابقه های  9

 

 

 نتیجه شکست کارتاژیان و مقدونی ها برای جمهوری رم چه بود؟ 70

 

 

  آتن و اسپارت   -8سوال :نامه پاسخ 

 یونانیان به احترام خدایان و برای بزرگداشت قهرمانان خویش، جشن ها و مسابقه های مختلفی را برگزار -9سوال 

 می کردند.

در نتیجه این فتوحات، رم تبدیل به قدرتی بزرگ در مدیترانه شد و به توسعه طلبی خود در اروپا، آفریقا  -70سوال

 داد.و آسیا ادامه 

 

  1درس  

 امروزه از کدام سلسله ها به عنوان دوران افسانه ای)اساطیری( تاریخ ایران شناخته می شوند؟ -7 77

 باستانی را در سرتاسر ایران به دست آورد؟ کدام دولت اجازه حفاری و سپس امتیاز انحصاری کاوش های  -2

 حفاری و کاوش شد را نام ببرید؟اولین محوطه ی باستانی ایران که توسط باستان شناسان فرانسه  -3

 با ترجمه کدام کتیبه های ایران باستان، خط میخی رمز گشایی شد؟  -4

27/7 



 مهم ترین اثر تاریخی دوره ساسانی چه نام دارد؟  -7

                                    شوش باستانی محوطه -3              فرانسه دولت -2                  کیانیان و پیشدادیان -7 :نامه پاسخ 

 نامه خدای -7    بیستون در داریوش نوشه سنگ -4

 

  8درس 

       غلط صحیح  شهر شوش در دوران سلسله ساسانیان دوباره شکوه و عظمت دیرین خود را باز یافت.  -7 72

   غلط صحیح                                   شهر شوش در نتیجه یورش هخامنشیان با خاک یکسان شد. -2

   غلط صحیح                                                          محبوب ترین خدای ایالم، الهه مادر بود. -3

   غلط صحیح                                     نامیده می شد.     انشانپایتخت ایالمیان در بخش شرقی  -4

7 

  صحیح     -4غلط              -3غلط                -2غلط                  -7 :نامه پاسخ 

  9درس  

 7 چرا تسلط بر بابل برای هر فرمانروایی اهمیت داشت؟ 73

  به چه دالیلی کوروش به عنوان الگویی برای برخی پادشاهان هخامنشی درآمد؟ 74

از بزرگترین شهر های زمان خود به شمار می رفت، مردمان و اقوامی با خاستگاه  این شهر -73سوال  :نامه پاسخ 

از نظر داشتن بناها و پرستشگاه های باشکوه،مراکز اقتصادی  اجتماعی وفرهنگی گوناگون در آن جا می زیستند، 

باطی با سرزمین های دور و نزدیک اهمیت و در اختیار داشتن راه های ارتثروتمند، نهادهای سیاسی و اداری متعدد 

 فراوان داشت.

در روزگاری که قتل و غارت، روش معمول فرمانروایان و فاتحان بود، کوروش با پرهیز از چنین  -74سوال

رفتاری، شکل جدیدی از فرمانروایی را به جهان معرفی کرد، این رفتار مداراجویانه و انسانی کوروش الگوی 

 از او برخی از شاهان نیز از او پیروی کنند.مناسبی شد که پس 

 

  70درس  

 اسکندر مقدونی  در شهر.................................در گذشت. -7 77

 بنیانگذار سلسله اشکانیان...................................از قبیله پرنی در شرق ایران بود. -2

 .............................بود.جنگ حران فرمانده ایرانی در  -3

 قباد در زمان پادشاهی خود با جنبش اجتماعی و اقتصادی...............................مواجه شد. -4

7 

 7 منظور از حکومت ملوک الطوایفی چیست؟ 76

 17/0 علت تشکیل حکومتی دست نشانده به ریاست اعراب  لخمی در جنوب غربی ایران چه بود؟ 71

 مزدک -4سورنا     -3ارشک       -2بابل      -7  -77:نامه پاسخ 

نظام حکومتی اشکانیان مجموعه ای از حکومت های نیمه مستقل بودند که به حکومت مرکزی خراج و  -76سوال

 نیروی نظامی می دادند، این نوع حکومت را حکومت ملوک الطوایفی خوانده اند.

حکومت ساسانی برای جلوگیری از غارتگری اعراب، حکومتی دست نشانده به ریاست اعراب لخمی  -71سوال

 



 تاسیس کردند.

  77درس  

 یافته دست پادشاهی مقام به اهورامزدا خواست به که کردند می ادعا یکم داریوش بویژه هخامنشی پادشاهان -7 78

       غلط صحیح                                                                                                                .اند

       غلط صحیح .بود یونانیان اختیار در نظامی و اداری و سیاسی مهم منصب و مقام و قدرت سلوکی دوره در -2

       غلط صحیح                                        .رسیدند قدرت به رومی جنگاوران اتکای به اشکانی خاندان -3

        غلط صحیح                              .شد می نامیده ایرانشهر راندند می فرمان برآن اشکانیان که قلمرویی -4

7 

 است؟ هخامنشیان حکومت سیاسی نظام اصلی طراح و گذار بنیان هخامنشی پادشاه کدام -7 79

 سوم اردشیر – د           بزرگ کوروش – ج          اول اردشیر – ب          یکم داریوش – الف

 نبود؟ هخامنشیان با سلوکیان سیاسی و اداری تشکیالت های شباهت از یک کدام -2

                                                                                 گیری مالیات روش – ب                      کشوری تقسیمات – الف

 ها ساتراپی توزیع نحوه و تعداد – د                 مالی و اداری تشکیالت – ج

 بود؟ اجتماعی نظم پشتیبان و قانون و پیمان ایزد ، ایزد کدام ایرانی کهن باورهای اساس بر -3

 بهرام – د                      اهورامزدا – ج                          آناهیتا – ب                      مهر – الف

 شد؟ کشف خاورمیانه باستانی شهر کدام در حمورابی قوانین مجموعه سنگی لوح -4

 شوش – د                     نینوا – ج                      بابل – ب                        جمشید تخت – الف

7 

 7 شد؟ می انجام امکاناتی چه با سربازان آموزش ساسانی دوره در 20

 غ -4              غ -3                 ص -2                    ص -7 -78پاسخنامه:     سوال 

 د -4                الف -3                  د -2             الف -7           -79سوال 

 کمان با تیراندازی جنگ فنون قبیل از نظامی های آموزش ی درباره تخصصی موضوع با هایی کتابچه -20سوال 

 .کردند می استفاده سربازان آموزش در ها آن از مربیان که داشته وجود اسبان از مراقبت و سپاهیان تغذیه

 

  72درس  

 7 اقتصادی زنان در ایران باستان اشاره نمایید. به چند نمونه از حقوق 27

 7 مشهور ترین جشن های ایران باستان را نام ببرید. 22

حق مالکیت و فعالیت اقتصادی، می توانست درآمد کسب نماید، در اموال همسر خود شریک  -27پاسخنامه: سوال 

 بود، می توانست در دادگاه به سود خود اقامه دعوا کند

 گاهنبارها، نوروز، مهرگان، سده  -22سوال 

 

  73درس  

 7 واستریوشان ساالر چه وظایفی بر عهده داشتند؟ 23

 7 در دوران داریوش ضرب سکه در انحصار چه کسانی بود؟ 24



 :پاسخنامه 

رئیس روستاییان و کشاورزان به شمار می رفت، او عالوه بر مسئولیت گردآوری مالیات ها ی بخش  -23سوال 

 کشاورزی، می بایست برای توسعه و ترویج و آبادانی و کشت و کار بکوشد.

 در انحصار شاهان، ساتراپ ها با اجازه پادشاه می توانستند سکه نقره ضرب کنند -24سوال

 

  74درس  

 7 مانی که بود و چه عقایدی را عرضه کرد؟ 27

 7/7 سه آتشکده معروف زمان ساسانی را بنویسید. 26

 :پاسخنامه 

 مانی با ترکیب آموزه هایی از دین زرتشتی، مسیحی و بودایی آیین جدیدی را عرضه کرد. -27سوال 

 آذربرزین مهر در خراسان،مخصوص کشاورزان        آذرگشنسپ در آذربایجان، مخصوص شاهان            -26سوال 

 آذرفرنبغ در فارس مخصوص موبدان

 

  77درس  

 فتند.گ..بود که مردمان جنوب غربی ایران با آن سخن می .......نوشتاری حکومت و تمدن ایالم.زبان رسمی و  -7 21

 زبان های کهن ایرانی از قدیمی ترین زمان تا ................در مناطق مختلف ایران رواج داشته اند. -2

 اشکانی دارند. برخی داستان های شاهنامه مانند داستان ............................اصل و ریشه -3

 یکی از برجسته ترین مراکز علمی جهان باستان عصر ساسانی ، دانشگاه............................................بود  -4

 

 7 در دوره ساسانی امکان تحصیل برای چه کسانی فراهم بود؟ 28

 :پاسخنامه 

 جندی شاپور -4بیژن و منیژه          -3    پایان هخامنشی         -2زبان ایالمی         -7     -21سوال 

 تنها فرزندان خاندان شاهی، درباریان، اشراف و موبدان می توانستند به مدرسه بروند و تحصیل کنند.-28سوال 

 

  76درس  

 7/0 هم شباهت دارند؟ شهر های اشکانی و ساسانی از چه لحاظ به 29

 7 چه وضعیتی داشتند. موسیقی و موسیقی دانان در دوران ساسانی 30

 :پاسخنامه 

 طرح و نقشه های شهر های ساسانی همچون شهر های اشکانی به شکل دایره بود. -29سوال 

دوره ساسانی یکی دوران های درخشان موسیقی ایران است، هنرمندان عرصه موسیقی در دوره ساسانی  -30س

امتیازات ویژه برخوردار شدند از خوانندگان و بیش از پیش مورد توجه شاهان قرار گرفتند، و از منزلت و 

 نوازندگان آن دوره با عنوان گوسان، خنیاگر و رامشگر یاد شده است.

 

 شهر تهران گروه تاریخ 


