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وی نام و نام خانوادگي:نام و نام خانوادگي: ش  ور دا واره   ویز  ش  ور دا واره    دومدومپايان نوبت پايان نوبت ز 

  9999//0303//2121  تاريخ برگزاري آزمون: تاريخ برگزاري آزمون:  (انساني)(انساني)  11  تاريختاريخنام درس: نام درس: 

 دقيقهدقيقه  8585مدت زمان پاسخگويي: مدت زمان پاسخگويي:       دهمدهم پايه تحصيلي: پايه تحصيلي: 
بارمبرگبرگ  22تعداد برگ: تعداد برگ: رديف

هاي بخش اختياري پاسخ دهيد.از بسته پرسش يكيتنها به آموزان عزيز دانش» اختياري«

يها درس
3تا  1

  ) كدام گزينه سومين مرحله از مراحل پژوهش درتاريخ است؟ 1
ب) تدوين پرسش الف) نمره 5/0  هاي تحقيق      پ) شناسايي منابع       ت) گردآوري و تنظيم اطالعاتانتخاب موضوع

)يك مورد زياد است( ت را به عبارت مناسب در سمت چپ پيوند دهيد.) عبارت مناسب در سمت راس2
) مبدا بر تخت نشستن هر پادشاه1شماري قمريالف) گاه
) مبدا هجرت پيامبر از مكه به مدينه2شماري اوستاييب) گاه
انسان) مبدا پيدايش و آفرينش 3شماري روميانپ) گاه

) مبدا تولد حضرت مسيح (ع)4

نمره 75/0

هاي نادرست را درست كنيد.عبارت )3
اند.باستاني و تاريخي از نظر وسعت و قدمت متفاوت يهاالف) مكان

ب) گزنفون پدر علم تاريخ است.
نمره 1

نمره 75/0به ترتيب نام ببريد. شناسي رامراحل كار باستان )4
نمره 5/0شناسي چيست؟) هدف علم باستان5
نمره 5/0ها در گسترش تاريخ در يونان باستان موثر بوده است؟) رواج كدام دانش6
نمره 1) دو رويداد تاريخي كه عوامل جغرافيايي در آن نقش مهمي داشتند مثال بزنيد.7

هاي درس
8تا  4

يستم؟من ك) 1
خاطر اي از شُهرتم در تاريخ به النهرين را فتح و ضميمه قلمرو خود كردم، بخش عمده مناطق وسيعي از بين

  ).....................رود. ( شمار مي گذاري جهان به اي است كه از من به جاي مانده است كه نخستين سند قانون نامه قانون
نمره 5/0

بشر در كدام دوره رخ داد؟هاي  ) هر كدام از دستاوردي2
توليد خوراك  گردآوري خوراك

آفروختن آتش
كشف چرخ سفال

  تكامل توانايي بشر در سخن گفتن

نمره 5/0

نمره 5/0بردند؟ ها پيشناسان به ارتباط تمدن سند با ساير تمدنچگونه باستان )3
  يافت؟ ابريشم در زمان كدام سلسه در چين گشايش جاده  )4

نمره 5/0  ) شانگ4  چو )3  اين) چه2    هان )1

نمره 1بود و سرانجامشان چه شد؟ ييهاجنگهاي پلوپونزي چه جنگ )5
نمره 1  هاي امروزي است آگاهي ايرانيان نسبت به تاريخ خود چگونه بود؟) قبل از آگاهي جديد كه براساس پژوهش6
نمره 1باعث تاثيرات زياد ساير اقوام بر سرزمين ما شده است؟ ) چگونه موقعيت جغرافيايي فالت ايران7

پاسخ دهيد. هاي اين بخشبه پرسش طور كامل بهآموزان عزيز  انشد »اجباري«

1  

مشخص كنيد. گزينه درست را با عالمت
اشكاني از يك حكومت محلّي به يك پادشاهي قدرتمند تبديل شد؟ سلسله ،الف) در زمان كدام پادشاه

اُرد دوم )4بالش اول) 3مهرداد دوم) 2مهرداد يكم) 1
ب) دبيران در كدام سلسله وارد نظام اداري و حكومتي ايران شدند؟

نيان) ساسا4اشكانيان )3سلوكيان )2هخامنشيان) 1
شناسايي شد؟هخامنشي پ) راه دريايي ميان هند و مصر در زمان كدام پادشاه 

شاپور دوم )4شاپور اول) 3داريوش )2كورش) 1
مخصوص شاهان در دوران ساسانيان چه نام داشت؟ ت) آتشكده

چكچك )4 آذرگشنسب )3آذربرزين مهر )2آذرفرنبغ )1

نمره 2
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2  

  .ديرا درست كن نادرست هايعبارت
  گذار سلسله هخامنشي بود.داريوش بزرگ در تاريخ با خاطر بنيان العادهشهرت فوق الف)

  ها بود. آريايي در آغاز معرف نوعي سلسله مراتب اجتماعي در بين آن گانه جامعههاي سهب) وجود قشر
  هاي شاهنامه مانند داستان بيژن و منيژه ريشه هخامنشي دارند.پ) برخي از داستان

  چون شهرهاي اشكاني به شكل مربع بود. نقشه شهرهاي ساساني هم طرح و ت)

  نمره 2

3  

  .ديسيپاسخ كوتاه بنو
  كورش به چه زباني نگاشته شده است؟استوانه  )الف
  كدام پادشاه ايراني به كمك امپراتوري روم به تاج و تخت رسيد؟ ب)
  سالح اصلي سواره نظام در سپاه پارسيان چه بود؟ پ)

  نمره 5/1

4  

  پاسخ دهيد.با توجه به متن 
  گويد:مي شاهداريوش 

پيش هخامنش پيش، پدر چيشچيش ،نَهپدر اَريارم ،هنَاَريارم ،امپدر من ويشتاسب، پدر ويشتاسب اَرشام، پدر اَرش«
  ».اصيل هستيم انكه از ديرگاه يمشوين جهت ما هخامنشي خوانده ميگويد: بداست. داريوش شاه مي

  الف) اين متن جز منابع دسته اول است يا دوم؟
  را استدالل كنيد. »الف«ب) پاسخ خود به بخش 

  نمره 1

  نمره 1  اتي انجام شد؟رب چه اقدامگرد عبا اقوام بيابان هاسانيان براي مقابلدر زمان س  5
  نمره 1  درپي ميان امپراتوري ايران و روم چه بود؟هاي پيداليل بروز جنگ  6
  نمره 1  اند؟به نظر شما چرا شاهان هخامنشي و ساساني تاكيد داشتند كه از سمت اهورامزدا به مقام پادشاهي رسيده  7
  نمره 1  گذاري و دادرسي چگونه بود؟قانون در دوران هخامنشي نظام  8

9  

  با توجه به شكل پاسخ دهيد.
  دهد؟الف) شكل نظام طبقاتي در كدام دودمان باستان را نشان مي

 ب) ويژگي نظام طبقاتي اين عصر را بنويسيد.
 
 
 
  

  نمره 1

(با ذكر مثال براي هر دو مورد  اقتصادي يك كشور موثر باشد؟تواند در اوضاع به نظر شما شرايط سياسي و اقليمي مي  10
  نمره 1  ).توضيح كافي دهيد

11  

  بررسي شواهد تاريخي
  داريوش بزرگ در كاخ آپادانا شوش نوشته گزيده اي از سنگ

شادي خداي بزرگ است اهورامزدا كه اين زمين را آفريده كه آن آسمان را آفريده كه مردم را آفريد كه براي مردم «
  ...» آفريده كه داريوش را شاه كرد يك شاه از بسياري

  اردشير دوم هخامنشي در كاخ آپاداناي همدان اي از سنگ نوشته گزيده
آناهيتا و ميترا بنا  خواست اهورامزدا،اين كاخ را به  ... شاه شاهان، شاه كشورها، شاه در اين زمين اردشير شاه بزرگ،«

  »خراب نكنند و از آسيب نگاه دارندام  از هر بدي بپايند و اين را كه بنا كرده ميترا مرا آناهيتا وكردم. اهورامزدا، 
  (پاسخ خود را استدالل كنيد) اي گرفت؟ توان درباره باور ديني هخامنشيان چه نتيجه ها، مي نوشته الف) براساس سنگ

  نمره 1

  نمره 1  هاي آن آثار مكتوب باقي است؟شاخه هاي كهن ايراني در چه زماني رواج داشتند؟ و از كدامزبان  12
  نمره 5/0  هاي داشتند؟معماري عصر اشكاني چه ويژگي  13
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»اختياري«
ا برساند امتياز به او تعلق مي گيرد.همكار عزيز در صورتي كه دانش آموز مفهوم ر

هاي درس
3تا  1

نمره) 5/0(شناسايي منابع ) 1
)نمره 25/0(هر مورد    4پ  1ب  2) الف2
اند.تفاوتها باستاني و تاريخي از نظر شكل و وسعت مالف) مكان )3

نمره) 5/0ب) هرودت پدر علم تاريخ است. (هر مورد 
)نمره 25/0كشف و شناسايي، حفاري، استخراج و تنظيم اطالعات (هر مورد  )4
)نمره 5/0شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ آن ( )5
)نمره 25/0(هر مورد  ) ادبيات و فلسفه6
نمره) 1( پاسخ شناور )7

هاي درس
8تا  4

نمره) 5/0( رابيحمو )1
نمره) 5/0( )2

توليد خوراك  گردآوري خوراك
 آفروختن آتش

  كشف چرخ سفال
تكامل توانايي بشر در سخن گفتن

دهد كه اين مراكز بارودان در كشفيات موهنجودارو و هاراپا نشان ميوجود برخي اشياي متعلق به مراكز تمدني ايران و ميان )3
)نمره 5/0( 43اند. ص د داشتهيكديگر داد و ست

)نمره 5/0( »1«گزينه ) 4
52ه سرانجام با پيروزي دولت شهر اسپارت به پايان رسيد. صاخلي بين دولت شهرهاي يونان بود كهاي دجنگ )5

نمره) 5/0(هر بخش 
داشتند به مراتب متفاوت از آگاهي وهاي باستان شناسي آگاهي و ادراك ايرانيان از ادوار كهن تاريخ و تمدن خود قبل از كاوش )6

هاي لق به دوران ساساني و نيز داستانهاي متع نامه ورخان ايراني بر پايه ترجمه خدايشناختي بود كه امروز وجود دارد. تا آن زمان م
نمره) 1( 62ت بود. صافسانه و واقعي ها تركيبي از هاي آن نوشتند در واقع نوشتهشاهنامه فردوسي تاريخ ايران عهد باستان را مي

ن) پياپي در معرض مهاجرت و هجوم اقوام(پل ارتباطي بين شرق و غرب جهان باستا ) كشور ما به خاطر موقعيت جغرافيايي7
اي گوناگون زندگيهاي بر جنبهالعاده ها تاثير فوق هاي خارجي قرار داشت. اين مهاجرت و هجوم هاي نظامي حكومت مختلف و حمله
نمره) 1( 71، فرهنگي و اقتصادي ايرانيان در طول تاريخ گذاشته است. ص ماعي، فكرسياسي، اجت

اجباري

آذرگشنسب ت)  پ) داريوش  ب) ساسانيان  الف) مهرداد يكم  1
)نمره 5/0(هر مورد 

2  

اداري سياسي انجام داد. كه براي اصالح تشكيالت اقدامات اساسي و كم نظيريداريوش بزرگ در تاريخ با خاطر  العادهشهرت فوق الف)
ها بود. در بين آن تقسيم كارآريايي در آغاز معرف نوعي  گانه جامعهب) وجود قشرهاي سه
دارند. اشكانيهاي شاهنامه مانند داستان بيژن و منيژه ريشه پ) برخي از داستان

نمره) 5/0(هر مورد  بود. ايدايرهچون شهرهاي اشكاني به شكل  نقشه شهرهاي ساساني هم طرح و ت)
نمره) 5/0(هر مورد  نيزه پ)  خسروپرويز ب)  الف) بابلي  3
نمره) 5/0خود داريوش نگاشته شده است. (هر مورد  ب) زيرا به زبان و به دستور  منبع دسته اول الف)  4

5  

و دريايي عمان دستبرد مي زدند. به همينهاي ايران در حاشيه جنوبي خليج فارس قبايل بيابان گرد عرب نيز دائماً به شهرها و آبادي
بعدها حكومت ساساني براي .مالي داد امي اعراب متجاوز را به سختي گوشدليل شاپور دوم ساساني در جريان يك عمليات نظ

حكومتي دست نشانده به رياست اعراب لخمي در جنوب غربي ايران به مركزيت حيره تاسيس كرد.هاي اعراب  گيري از غارتجلو
نمره) 1(
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هاي سرحدي به ويژه منطقه ارمنستان با يكديگر اختالف و درگيري داشتند. يكي از اهدافدو كشور بر سر تسلط بر برخي سرزمين  6
نمره) 1( 96رسيد. ص  اي تجاري بود كه به هند و چين ميدرپي به ايران تسلط بر مسيرهاصلي روميان در لشكركشي پي

تواند فردي ظالم، دروغگو و ستمكار باشد در نتيجه تاكيد شاهان و قدرت را از خدا دريافت كرده است نميكسي كه نماينده خداست   7
نمره) 1( هخامنشي و ساساني بر روحاني بودن پادشاهيشان زياد بود.

امنشي مبنايي قضاوت بود.هاي دادرسي اقوام ايراني و غير ايراني تابع امپراتوري هخ كيبي از قوانين و شيوهدر دوران هخامنشي تر  8
نمره) 1( 105ص  گذاشتند. بع خود را در تبعيت از قوانين و آداب و رسوم خود آزاد ميپادشاهان هخامنشي ملل تا

)نمره 25/0الف) هخامنشيان (  9
نمره) 75/0( 110برخوردار بودند. ص  يبااليتا از مقام و منزلت ب) در دوران هخامنشيان 

هوايي عصر ساساني (شكستن  و اند به ثبات سياسي عصر هخامنشي و رونق اقتصادي و به تغييرات آبتو آموز مي شپاسخ شناور دان  10
نمره) 1( 127سد و بندهاي غرب فالت ايران) و مشكالت اقتصادي اشاره كند. ص 

11  

خود و يدستاوردها يه هخامنشهر دو شا ارياعتقاد داشتند ز يزرتشت نييبه آ انيتوان گفت هخامنش يراساس سنگ نوشته مب
و زديدو ا نيدر كنار اهورامزدا نام برده است كه ا زين تايو آناه تراياز م ريدانند. در كنار آن اردش يرا اهورامزدا م زيهمه چ ندهيآفر
انيآب و نور هخامنش تيزرتشت در اهم ميبا توجه به تعال دينور و آب (شا شيها هستند در ستا ييايآر ييباور ابتدا همتعلق ب زدبانويا

نمره) 1( 130چنان با خود داشته اند) ص كهن گذشته را هم ياز باورها يبعض
)نمره 25/0مورد ) زبان اوستايي و فارسي باستان (هر نمره 5/0( ترين زمان تا پايان هخامنشيان از قديمي  12

148دو نكته كافي است) ص ن(نوشت عصر اشكاني است. هاي معماريدار گنبدي و داراي ايوان از ويژگياهاي طاقخت بنسا  13
نمره) 5/0(
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