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نام و نام خانوادگی :
تاریخ:
نام درس :تارریخ دهم انسانی (7
پایه ی پایه تحصیلی :دهم انسانی
طراح سوال :سپهر کرمی
ردیف

به نام خدا
علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.

سواالت
جاهای خالی را پر نمایید.
 -1تاریخ بسیاری از اقوام و جوامع کهن از جمله تاریخ ایران زمین با  ....................و
 ....................آغاز می شود.
 -2با گسترش روباط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا در دوره ی  ....................اروپاییان
بیشتری به عنوان جهانگرد  ،سفیر  ،بازرگان به این آمدند.
 -3در زمان  ....................یک افسر انگلیسی به نام  ....................موفق به خواندن خط میخی
شد.
 -4در سال  1306ش کاوش های باستان شناسی از انحصار  ....................خارج شد.
 -5منابع تحقیق  ....................و  ....................است.
 -6منابع دست اول یا اصلی به  ....................و  ....................تقسیم می شوند.
 -7مهم ترین منابع نوشتاری ایران به  ....................و  ...................تقسیم می شوند.
 -8در کاوش های باستان شناسی سی هزار لوح گلی به زبان  ....................کشف شد.
 -9در قرون نخستین هجری مورخان  ....................مانند طبری و دینوری با استفاده از ترجمه
ی عربی خدای نامه ها تاریخ ایران را نگارش کردند.
گزینه ی درست را انتخاب نمایید.
با ترجمه ی کدام یک از کتیه های ایران باستان خط میخی رمز گشایی شدو
 )2سنگ نوشته ی اردشیر دوم هخامنشی
 )1منشور کوروش
 )3سنگ نوشته ی داریوش هخامنشی در بیستون  )4سنگ نوشته ی شاپور زکم
تا قبل از دو قرن پیش نوشته های مورخان ایرانی درباره ی تاریخ ایران در عهد باستان
 ....................بود.
 )1به مراتب متفاوت تر از امروز
 )2ترکیبی از افسانه و واقیعت

بارم
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 )3فقط شامل افسانه ها و اسطوره های کهن

 )4متکی به آثار محققان اروپایی

کدام دسته از مکان های تاریخی مربوط به ایران باستان در دوره ی قاجاریه بیشتر از بقیه ی
نقاط مورد بازدید اروپاییان قرار می گرفت.
 )2تخت جمشید  ،نقش رستم و شوش
 )1تخت جمشید و پاسارگاد و شوش
 )4تخت جمشید  ،نقش رستم و چغازنبیل
 )3پاسارگاد  ،شوش و چغازنبیل

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
الف) سنگ نوشته ی بیستون حاوی چه مطلبی بود؟

ب)لوح های گلی بدست آمده از تخت جمشید حاوی چه مطلبی بود؟

ج) دالیل ضعف تاریخ نگاری در دوران باستان چه بود؟

د) در دو قرن پیش مورخان بر چه اساس تاریخ ایران در عهد باستان را می نوشتند؟

ه) معنا و مفهوم واژه های قصه  ،داستان  ،افسانه  ،اسطوره چیست؟

