
 

 

 

 باسمه تعالی نام خانوادگی: نام و

 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد مقدس

 1400/  10  /18        : تاریخ امتحان 

 دهم انسانی رشته:پایه و  دقیقه 60مدت پاسخگویی:       

 تعداد صفحات: 4فرزانگان  :  دبیرستان

 تعداد سؤاالت: سرکارخانم نوریانطراح سؤال:

 ..........................:به حروف .......................:نمره به عدد 1تاریخ:درس تاریخ تصحیح:   /        /

 نوبت دی ماه اتامتحان

 بارم سؤاالت

 نمره سواالت ردیف

 موارد درست یا نادرست را در جدول مشخص کن. 1

 الف:جنگهای پلوپونز میان ایران و یونان اتفاق افتاد .ص      غ

 بود.ص      غ قانونگذاریب: مهمترین میراث بین النهرین برای سایر مناطق 

 ج: پایتخت شرقی ایالم شهر سیمش بود. ص             غ

 غ             اولین بار موفق به خواندن خط میخی شد. صد: سر هنری آرتسفلد برای 

1 

)سه مورد سلسله چه این(  -مشهد -شوش –کشف رود  -سلسله هان  -پنجه -) جلگه خوزستان جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  2

 اضافی(

 است.                                                          کهن ترین نشانه و آثاری که از حضور انسان در ایران تا کنون کشف شده مربوط به بستر ................ در نزدیکی ................... (1

 25/0می کردند ................... می گفتند.در گاهشماری اوستایی ساسانی به  پنج روزی که به آخر ماه دوازدهم اضافه  (2

 25/0 آیین بودا به چین راه یافت.................................................در دوران  (3

1 

 گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نمایید. 3

 اشخاص اقداات

 الف:سیاستمدار و آزادیخواه در یونان

 حکومتی جمهوری رمب:ایجاد تغییرات در نظام 

 ج:رهبر قیام بردگان در رم 

 .اسپارتاکوس1 

 .پریکلس2 

 .آگوستوس3 

 .اکتاویان4 
 

75/0 



 

 

 به سؤاالت چهارگزینه ای پاسخ دهید. 4

 وجود ندارد.ای .میان اجزای کدام گزینه رابطه1

 ریخی دوره ساسانی ثبت وقایع تا-های ایران و یونان               ب:خدای نامهشرح جنگ–الف: تاریخ هرودت 

 ام تعدادی فراعنهن-ای به خط هیروگلیف خبار و رویدادهای مهم        د:سنگ نوشتها-ج:سال نامه دولتی ایران باستان

 .تقویم هجری خورشیدی کنونی براساس کدام تقویم تنظیم شده.2       

 جاللی                     ج:هجری قمری                د:یزدگردی:الف:اوستایی                  ب

 .بهترین نمونه صنعت و هنر فلزکاری ایران باستان کدام مورد است .3

 الف:ابزار مسی تپه یحیی                                     ب:زیورآالت مسی تل ابلیس            

 :ظروف سنگ صابون جیرفت                     د: مفرغهای لرستانج   

75/0 

 تعاریف اصطالحات: 5

 : دولت شهر:الف

 

1 

 با ترسیم نمودار خط زمان رویدادهای زیر را بر روی آن مشخص نمایید. 6

 ق.م.321.تأسیس سلسله موریا در هند در 1

 م220. سلسله هان از میالد مسیح تا 2

 ق.م206ق.م تا 221این در .  سلسله چه3

 

75/0 

 پاسخ کوتاه

 چرا فرمانروایان سومری و اکدی پیاپی به سرزمین ایالم لشکر کشی می کردند؟ 7

 

 

1 

 75/0 انواع گاهشماریهای خورشیدی در جهان باستان را نام ببرید؟ 8

 1 آرامگاه متعلق به دوره هخامنشی می باشد، از این تصویر چه اطالعات تاریخی می توان دریافت نمود؟ «گوردختر» تصویر زیر   9



 

 

 

 سواالت زیر پاسخ کامل بدهید:

 نمایید؟ مقایسهمقام و موقعیت زن در تمدن ایالم و امپراتوری روم  10

 

 

2 

 از پیامد های کشاورزی را بنویسید؟ دو مورد 11

 

 

2 

 دین مسیحیت در امپراتوری روم چه بود؟ علت رونق 12

 

1 

 اجتماعی سلسله هان را بررسی نمایید؟ -تأثیر اندیشه کنفوسیوس در امور سیاسی 13

 

1 

 خدای نامه چیست و مربوط به کدام زمان است؟ 14

 

 

1 

 ایید؟نممقایسه نوع دموکراسی و مردم ساالری یونان و جمهوری رم )مجالس(را باهم  15

 

 

2 

 1 بیاورید؟ دو دلیلبا توجه به تصاویر فوق در زمینه تأثیر جغرافیایی بر رویدادهای تاریخی  16



 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                              

 نمونه منابع پژوهش در تاریخ ایران باستان زیر را در جای مناسب قرار دهید . 17

های عصر سلوکی )سکه با ایران از آغاز تا اسالم از گریشمن،سکه های گلی ایالم، گورستان شهر سوخته، کتاب تورات ، کتاب تاریخلوح

 نوشته(  ،تاریخ طبری

 منابع دست اول منابع دست دوم

 منابع نوشتاری                      منابع غیر نوشتاری 

 غیرایرانی ایرانی  
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 20 موفق باشید.                                                               جمع کل نمره                                                                                             


