بنام خدا
نمونه سواالت درس پنجم تاریخ ایران و جهان باستان پایه دهم
گروه آموزشی تاریخ استان چهارمحال و بختیاری

سوال

نوع
سوال

الف ( سؤاالت صحیح – غلط

 .1تمدن سند به کشاورزی متکی بود .ص

غ

 .2جاده ابریشم در دوره یورش اقوام کوچرو گسترش یافت .ص
.3تکمیل دیوار بزرگ چین از اقدامات شی هوانگ تی بود .ص

غ
غ

 .4حکومت موریا در دوران فرمانروایی ژنگ به اوج قدرت رسید .ص

غ

سواالت صحیح غلط

 .1آیا طبق عقاید بودا تنها با رسیدن به «نیروانا» می توان بر آرزو و خواستن غلبه
کرد؟
.2آیا اسکندر مقدونی فقط شمال غرب هند را تصرف و خراج گزار خویش کرد؟

ب ( نوع بله – نه

.3آیا نشانه هایی از رواج صنعت سفالگری و نساجی در تمدن دره سند به دست
آمده است؟
.4آیا قومی که در نواحی استوایی و جنوب هند به زندگی مستقل خود ادامه داد
کاست نام داشت؟
 .5آیا در عقاید و تعالیم کنفوسیوس به خدایان چینی توجه خاصی شده است؟

.1بقایای دو شهر بزرگ موهنجودارو و هاراپا در کشور هند امروزی کشف شد.
 .2حکومت گوپتا در دوران فرمانروایی « آشوکا» به اوج قدرت رسید.
 .3در میان تمدن های نخستین ،تمدن هند به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی خود،
کمتر تحت تاثیر و نفوذ خارجی بوده است.
.4هدف از ساختن شبکه گسترده ای از جاده ها در زمان شی هوانگ تی رونق
تجارت بود.
 .5این تصویری که در زیر مشاهده می کنید مربوط به کنفوسیوس است.

ج ( نوع اصالحی
در مورد آیین برهمنی
.1مهم ترین اثر بر جامانده درباره عقایدشان با عنوان وداها است.

د) نوع خوشه ای

ص

غ

 .2از رسوم سخت آنان حفظ سرودهای وداها از گزند فراموشی بود .ص

غ

 «.3ریگ ودا» به زبان سانسکریت سروده شده است.

ص

غ

 .4از پرستش خدایان متعدد خودداری می کردند.

ص

غ

 .5تعلیم آموزه های دینی از وظایف برهمنان بود.

ص

غ

ستون ب

ستون الف

سؤاالت جورکردنی

.1گشایش جاده مشهور ابریشم

الف .موریا

 .2شورش بر ضد یونانیان و تشکیل حکومت

ب .چه این

 .3تکمیل دیوار بزرگ چین

ج .گوپتا

 .4دوره دولت های جنگجو

د .هان
ه .چو

.1هند باستان شامل کدام کشورهای امروزی بود؟
الف) هند و پاکستان
ب) هندوستان ،بنگالدش و بخش وسیعی از پاکستان
ج) ایران ،هند و پاکستان
د) بخش وسیعی از پاکستان ،هند و افغانستان
.2کدام پادشاه هخامنشی قسمت هایی از شمال غرب هند را تصرف و خراج گزار خود کرد؟
الف) کورش

ب) کمبوجیه

ج) داریوش

د) خشایارشا

 .3در عصر هان چه آیینی در چین راه یافت؟

سواالت چند گزینه ای

الف) برهمنی

ب) زرتشت

ج) مزدک

 .4کدام مورد بیانگر داد وستد مردمان تمدن سند با بین النهرین و ایران است؟
الف) وجود اشیایی از ایران و بین النهرین در کشفیات موهنجودارو و هاراپا
ب) از مقایسه معماری موهنجودارو هاراپا با معماری ایران و بین النهرین
ج) از روی لوح ها و نوشته های به دست آمده در موهنجودارو و هاراپا
د) مهاجرت مردم دره سند به ایران و بین النهرین
.5کنفوسیوس بیش از هر چیز به چه مسأله ای توجه داشت؟
الف) نظم و انضباط کاری
ب) اصول و سنت ها
ج) روش اداره جامعه
د) رفتار اخالقی

د) بودا

 .1وجود اشیایی از ایران و بین النهرین در کشفیات موهنجودارو و هاراپا نشان دهنده چیست؟
 .2با توجه به نقشه چه عاملی چین را در معرض یورش اقوام بیابانگرد قرار می داد؟

سواالت کوتاه پاسخ
 .3کدام منطقه از چین ،محیط مناسبی برای کشاورزی و برپایی سکونتگاه بود؟
.4عنوان شی هوانگ تی قبل از ژنگ چه کاربردی داشت؟
 .5مهم ترین محصوالتی که چینی ها تولید می کردند،ارزن ،گندم ،برنج و سپس.........................بود.
 .6زبان مهاجران آریایی هند(

).

 .1رواج و برخورد با اندیشه و آیین کنفوسیوس را در زمان شی هوانگ تی با دوره حکومت هان مقایسه
کنید؟
 .2یکی از اقدامات موثر حکومت هان که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد را بنویسید.
.3کاوش های باستان شناسی که در رابطه با دوران نوسنگی در چین انجام شده چه مسئله ای را نشان می
دهد؟
 .4با توجه به تصویر در مورد ویژگی معماری و شهر سازی موهنجودارو توضیح دهید.

سواالت تشریحی
 .5به نظر شما آداب و مناسک آیین برهمنی چه نقشی در رواج آیین بودا در هند داشت؟

