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 اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
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 ردیف "سواالت" بارم

  ی الف و ب تنها به یک قسمت پاسخ دهید. بخش اختیاری: فراگیران گرامی  از دو بسته 

  بسته الف 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5 

 1 :کنید کامل را متن شده داده کلمات از استفاده با و بخوانید را زیر متن (1

 /تاریخ پدر/گزنفون/هرودت/دولتی های سالنامه /نامه خدای: کلمات

 و تووان تودوی    مو   بورای   انودعالوو   بوود   مهم رویدادهای و اخبار حاوی که داشته وجود......................گویا باستان ایران در

 .دانست حوادث تاریخ  سلسله ضبط و وقایع نگارش به ایرانیان دلبستگ  از ای نمونه را ساسانیان زمان در................نگارش

 ...........مانند بزرگ  مورخ طهور با باستان یونان در میود از پیش پنجم قرن عاز آن کامل مفهوم در نگاری تاریخ

 .شد آغاز گرفتع.....................لقب که

 75/0 :دیکن لیارتباط داردرا تکم خیکه به مراحل پژوهش در تا ر رینمودار ز (2

 

 ها گزارش یافته                      شناسایی منابع                                                           انتخاب موضوع                      

 

 :  دیپاسخ ده ریز یا نهیبه سواالت چهار گز ( 3

 25/0کدام اثر زیر به طور تصادفی کشف شده است؟ -

 تپه سیلک (ت        تخت جمشید           (پ      شهرسوخته         (ب        مردان نمکی زنجان           (الف

    25/0گاهشماری  اصالح شود؟ کدام ژولیوس سزار  دستور داد گاهشماری روم براساس   -

 بابل ت(                ایران پ(       بین النهرین ب(مصر باستان           الف(

 75/1 :کنید تعریف را زیر های (  واژه4

 :باستانی محوطه)الف

 :باستانی،تاریخی آثار)ب

 :زمان خط)ج

 1 د؟یآ یحساس به حساب م یدر کار باستان شناسان ،مرحله ا یچرا مرحله حفار ( 5

1 

  بسته ب 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 25/1  :کنید کامل را متن شده داده کلمات از استفاده با و بخوانید را زیر متن( 1

  هاراپا / سانسکریت/آشوکا/موریا /گوپتا چندرا /ودا ریگ/ ودا :کلمات

 توری   کهو   کوه  است ........... النوان با خدایان و آفرینش ستایش در های  سرود  هند آریاییان القاید دربار  برجاماند  اثر مهمتری 

 .دارد نام............. آن بخش

 محلو   از حاکموان  شوماری  درآوردن اطاالت به اوبا برداشت شورش سربه یونانیان برضد................ نام به هندی فرماندهان از یک 

 به را خود قلمرو و رسید اوج قدرت به................. فرمانروای  دوران در سلسله ای .گذاشت بنیان را................سلسله هند شمال

 .داد گسترش آن جنوب  های قسمت بجز هند سراسر

 

1 

 

 مهر آموزشگاه
 





  

 اقدامات داریوش بزرگ را ذکر کنید.ترین  مهم 5/0



7 

 اند؟ الطوایفی نامیده چرا حکومت اشکانیان را ملوک 5/0



8 

 چرا قباد از مزدک حمایت کرد؟ 1



9 

 دو مورد از عوامل مؤثر در سقوط ساسانی را بنویسید. 1



10 

 ترین وظایف دیوان شاهی چه بود؟ مهم 75/0

 
11 

 باستان چند نوع قضاوت وجود داشت؟ نام ببرید.به طور کلی در ایران  5/0

 
12 

 گفتند؟ ی ساسانیان به چه کسانی می اسواران در دوره 5/0

 
13 

 به چند دسته تقسیم شده بودند؟ افراد  هیشیشغل و پ ی هیبر پا ییایآر لیقبا 75/0

 
14 

 بنویسید.ترین منابع درآمد حکومت در ایران باستان را  چهار مورد از از عمده 1

 
15 

 طبق سفارش زرتشت پیروان او چه نکاتی را باید سرمشق زندگی خود قرار دهند؟ 75/0

 
16 

 چرا دوره ساسانیان اهمیت بسزایی در تاریخ دین زرتشتی دارد؟ 1

 
17 

5/0  های دوران ساسانیان را نام ببرید. دو مورد از آتشکده 

 
18 

 گفتند؟ کسانی میها به چه  ی اشکانیان گوسان در دوره 1

 
19 

5/0  ی هخامنشیان را بنویسید. دو مورد از عوامل شکوفایی هنر و معماری در دوره 

 
20 

5/0  دو مورد از آثار معماری اشکانی را نام ببرید. 

 
21 

  شفیعی -موفق باشید  20

 
 
 



 

 انسانی سال دهم 1 تاریخآزمون نوبت دوم  کلید

 پخش وپرورش منطقه آب اداره آموزش 1397سال  پخش دبیرستان طالقانی آبدانش آموزان 

 نمره سؤاالت رديف

   

 :ی الف پاسخ سؤاالت بسته 1

 1 : تاریخ پدر/ هرودت  /نامه خدای/ دولتی های سالنامه /جواب به ترتیب:   -1

گززارش   -تحلیل و تفسیر   --گردآوری و ...- شناسایی منابع -ها تدوین پرسش -انتخاب موضوع -جواب به ترتیب  -2

 75/0 ها یافته

    25/0مصر باستان        الف(  -     25/0زنجان     یالف( مردان نمک  -( 3

گفتزه   یمکزان باسزتان   کنند، یکشف می را مطالعه و در موارد یخیو تار یدر آنجا آثار باستان شناسان که باستان ییبه جاها) الف(  4

 /5 .شود یم

 /75 او هستند. ۀشیاند دست بشر و محصول ۀکه ساخت ندیگو یم ییمکان ها ابزارها، بناها و ا،یاش یبه تمام ،یخیو تار یآثار باستان)ب

 بیز را به ترت یخیمختلف تار یدوران ها ایدوره  کی یدادهایتوان رو یآن م ۀلیاست که به وس یابزار مناسب زمان خط)ج

 75/1/ جمع 5 نمودار نشان داد. یزمان وقوع آنها، بر رو

آثار و   به یبزرگ بیاشتباه، آس نیچرا که ممکن است با کوچ کتر دانش، تجربه و دقت فراوان است؛ ازمندینزیرا   ( 5

 1در حال کاوش وارد شود. یخیتار یبناها

 

 

 

 

 

 

5 

 25/1  : آشوکا/موریا /گوپتا چندرا /ودا ریگ/ ودا جواب به ترتیب: ( 1 1

گیری  شکل  -نخصصی شدن کار  -تولید مازاد بر نیاز   -یکجانشینی و بوجود آمدن روستاها  – کشاورزی و دامداری-( 2

 75/0    ها شکل گیری شهرها و تأسیس تمدن – تجارت

 75/0 / جمع25هر مورد  اکتاویان)د -                  بقراط )ج -                        آتن )الف  -(3

از افسزانه، تزا    یواقعز  خِیتزار  صیشناخته شوند و امکان تشزخ  شتریبهتر و ب یپادشاه یها : کمک کرد تا سلسلهاول ( 4

   .فراهم آمد یحدود

و  ینیجانشز  کیز بزه   رانیز ساکنان فزالت ا  ،ییایاز مهاجرت اقوام آر شیهزار سال پ نیها نشان داد که چند : کاوشدوم

   .نهاده بودند انیرا بن یها شرفتیآورده و تمدن نسبتاً پ یرو یکشاورز

در دوره باسزتان   رانیز ا خیبود که مورّخان از تار یدیجد یبند میدو قرن گذشته، تقس قاتیتحق جیاز نتا گرید یکی: سوم

 1 مورد دو دکرارائه کردند. 

 یجامعزه دارا  یکارها نیقدرت و نفوذ فراوان بودند. زنان در عمده تر یداشتند و دارا یممتاز یاجتماع تیزنان موقع ( 5

دهزد کزه زنزان در امزور      ینشزان مز   یالمیمانده از دوره ا یبرجا یها کرهینقوش و پ کننده بودند. نییتع و ینقش اساس

 1 داشته اند. یریحضور چشمگ ینیو د یاسیس یو مراسم رسم یو اقتصاد یاجتماع

 25/0 شوشیناک این( 6

 

 

 

 

5 

 

2 
 های صحبح و غلط را مشخص كنید: جمله

            25/0ص پ(                  25/0غ    (ب                         25/0( ص الف

 

75/0  

       و در پاسخنامه بنویسید. را از جدول سمت چپ انتخاب نمودههای صحیح  با توجه به جدول سمت راست، گزینه 3

 داریوش بزرگ   -3     الف(

 جمشید - 1       ب(

 کمبوجیه-4     پ(  

  انوشیروان -2     ت(  

 

 

1 

        ای زیر پاسخ دهید: )فقط یک گزینه صحیح است( به سؤاالت چهار گزینه 4
                        کاخ تیسفون( 2            (باوستا                                    (4          (الف

5/0  



 

 :كنید پرمناسب  داده شده كلمات با ی خالی راهاجا 5

 25/0 ساالر واستریوشان  ث(      /25 نیکاتور ( /               پ25 پادشاه  (/                   ب25 هووخشتره  (الف

1 

 
 

  به سؤاالت تشریحی زیر دهید: 

 انسزانیش  شخصزیت  خزاطر  به بلکه 25/0داد، انجام فتوحاتی که علّت به یا و جهانگشا یک عنوان به تنها نه کورش 6

 و فرمانروایزان  معمزول  روش کشزتار،  و غزارت  قتل و که روزگاری در .25/0است بوده تکریم و تحسین همواره مورد

 25/0 .کرد معرفی جهان به را از فرمانروایی جدیدی شکل رفتاری، چنین از پرهیز با کورش 25/0فاتحان بود،

1 

 5/0د،یدر شوش و تخت جمش ژهیمجلل، به و یکاخ ها و بناها ییو برپا یشاه ۀاحداث جاد دان،یسپاه جاو سیتأس 7

8 
 یرویز و ن اتیز مال ،یاشزکان  یمستقل بود که به حکومت مرکزز  مهین یها تحکوم از یمجموع ها انیاشکان ینظام حکومت

.اند. هخواند یفینوع حکومت را ملوک طوا نی. ادادند یم ینظام

5/0 

9 
 کند، کوتا یو موبدان بکاهد و دست آنان را از امور کشور نجبا خود قصد داشت از قدرت اشراف، یقباد که در آغاز زمامدار

.از مزدک برخاست تیبه حما

1 

10 

 با اشراف و بزرگان؛ یاپیپ یریدرگ و اختالف لیبه دل یپادشاهان ساسان یاسیضعف قدرت س -1

 ؛یاسیس یها کشمکش و دخالت آنان در یشورش مکرر فرماندهان نظام -2

 و عزدم  یو اقتصزاد  یاجتمزاع  یهزا  یهزا و نزابرابر   ضیتبع به سبب وجود یمردم از حکومت ساسان ۀتود یتینارضا -3

 آنان در برابر اعراب؛ یجد مقاومت

 آب ریدجله و فرات، شکسته شدن سدها و به ز یها رودخانه انیبه سبب طغ یحکومت ساسان یکاهش توان اقتصاد -4

 ؛(نیالنهر نیب)آسورستان  زیحاصلخ یها نیزم رفتن

 خواند یفرا م یو برادر یو برابر گانهی یرا به پرستش خدا انیاسالم که جهان نیجذّاب د امیپ -5

اعراب مسلمان. یقو ۀیو روح زهیانگ  - 6

1 

 75/0 را بر عهده داشت. یدولت یها نامه ها، اسناد و نوشته یثبت و نگهدار م،یمهم  نگارش، تنظ فهیوظ یشاه وانید 11

 5/0 (.لیو بزرگان خاندان و قبا دانیسف شی)ریرسم ری(، و غیقضات شاه ون،ی)روحانیبه دو شکل؛ رسم 12

13 
اسلحه)سر تا پزا(   نیسپاه را سواره نظام سنگ نیبخش ا نیتر یسپاه دائم و مجهز به وجود آمد. اصل ان،یزمان ساسان در

 شد.   یکه به آن اسَواران گفته م داد یم لیزره پوش تشک

5/0 

 75/0 کشاورزان و شبانان   - انیجنگ جو -انیروحان 14

15 
و  یو نقل و راه دار ،حملیسرانه؛عوارض گمرک اتیوران و مال شهیپ اتیو دام ،مال یکشاورز اتیها شامل مال اتیانواع مال

 از معادن و جنگل ها. یحقوق بهره بردار

1 

 75/0 خود قرار دهند. یرا سرمشق زندگ کیو کردار ن کیگفتار ن ک،یپندار ن 16

17 

به هم گره خوردنزد.   استیو س نیاقدام، د نیبا ا / 25 .کرد اعالم رانیا یرسم نیرا د نید نیا ،یچراکه حکومت ساسان

 ،یزرتشزت  انیز روحان گزر ید یو از سزو / 25 پرداختند یرسم نیکامل از د یبانیبه پشت یکسو، پادشاهان ساسانی از/ 25

 / 25کردند. دییرا تأ یپادشاهان ساسان تیحاکم قدرت و

1 

5/0 ذکر دو مورد  آذرفرنبغ-بآذر گشنس -مهر نیاتشکده آذربرز 18  

 1 خواندند. یمردم م یرا از حفظ برا یو پهلوان یملّ یکه داستانها انیگو ها و داستان دان یقیشاعران و موس 19

5/0 دو مورد  پادشاهان. تیوحما یسبب ثبات آرامش رونق اقتصاد 20  

21 
و کزاخ شزهر هَتزرا     ستانیس ۀدر شهر کنگاور در استان کرمانشاه، کوه خواج تایشهر نسا، صد دروازه )دامغان(، معبد آناه

 نمره میموصل در کشور عراق ذکر دو مورد هر مورد ن یکی)الحضر( در نزد

5/0  

 20 شفیعی -موفق باشید  


