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نمره به حروف:     به عدد:    تجديد نظر  نمره به عدد:             نمره به حروف: نمره
محل مهر و امضاء مدير

تاريخ و امضاء:              نام دبير:           تاريخ و امضاء:                     نام دبير:

ف
بارمسؤاالتردي

1  

آموزان عزيز فقط به سؤاالت يك بسته پاسخ دهيد. دانش Bو  A ي  از دو بسته
:Aي  بسته

)1الف) هدف علم تاريخ را بيان كنيد.(
)1ب) فوايد و كاركردهاي مطالعة تاريخ را نام ببريد.(

)1روند؟( شمار مي پ) چرا زمان و مكان دو ركن علم تاريخ به
)1تر باستان شناسي عالوه بر كشف ميراث فرهنگي كدام است؟( مهمت) نقش 

)1شناسي چيست؟( ث) موضوع و هدف علم باستان
:Bي  بسته

نمره1گيري شهرها و تأسيس تمدن را نام ببريد.(دو مورد) گيري  شكل الف)  مراحل شكل
)1ب) بودا از چهار حقيقت عالي سخن به ميان آورد. آنها را بيان كنيد.(

)1ويژگي رويدادهاي تاريخي را نام ببريد ( پ)
)1ت) نتيجة خوانده شدن خط ميخي توسط سر هنري راولينسون چه بود؟ (

)1ث) هنر معماري در دورة تمدن ايالم را توضيح دهيد. (

5  

2  

صحيح يا غلط بودن هر عبارت را مشخص كنيد.
تري قرار داشتند. جايگاه پايينالف) در دوران حكومت هخامنشيان گروه جنگجويان در 

ب) وسعت قلمرو اشكانيان در زمان مهرداد يكم به نهايت خود رسيد.
مزدا به مقام پادشاهي دست كردند كه به خواست اهوره ويژه داريوش دوم ادعا مي پ) پادشاهان هخامنشي به

اند. يافته
ي حاكم بود. عي و امتيازات طبقهت) در دوران ساسانيان، موبدان زرتشتي، مدافع نابرابري اجتما

1  

3  

هاي زير را كامل كنيد. جاهاي خالي عبارت
ها اشاره شده است. به مادي .………الف) نخستين بار در 

 به حمايت از مزدك برخاست. ..……ب) قباد در آغاز زمامداري خود با هدف 

شد. انتخاب مي …………پ) اعضاي سپاه جاويدان از ميان 
شود. اي ايران نسبت داده مي پادشاه افسانه  …………ت) جشن نوروز به  

1  

4  

ي صحيح را انتخاب كنيد.گزينه
شد؟ الف) تشكيالت اداري ساسانيان زير نظر چه كسي اداره مي

ساالر ) واستريوشان2  فرمادار  بزرگ) 1
)امشاسپندان4  مهست دبيران )3

1  

  نام و نام خانوادگي: ..........................
دهم انساني مقطع و رشته:

  نام پدر: ...........................................
  .شماره داوطلب: ..............................

صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

جمهوري اسالمي ايران
آموزش و پرورش شهر تهران كل اداره ي

تهران...... اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش واحد رسالت

1399 - 1400سال تحصيلي  نوبت دومترم  پايانآزمون 

)1تاريخ (نام درس: 
حبيبه محبي نام دبير:

03/1400 / 19 امتحان:  تاريخ
/ عصرصبح.... : ....   ساعت امتحان:
دقيقه 55مدت امتحان : 
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  اقتصادي و اجتماعي مربوط به كدام حكومت است؟هايب) سرآغازگر ايجاد نابرابري
  ها ) مادي4                ) اشكانيان3                              ) هخامنشيان2              ) ساسانيان1

  پ) كدام هنرمندان در دورة ساسانيان بيش از پيش مورد توجه شاهان قرار داشتند؟
  ) معماران4    )سفالگران3  ان          ) رامشگر2               ) بافندگان1

  ؟باشد نميي ساساني  ت) كدام گزينه از آثار دوره
  ) كاخ تيسفون4) كاخ كسري                 3                               ) كاخ الحضر2          ) كاخ اردشير1

5  

  موارد ستون سمت راست به موارد سمت چپ متصل كنيد. 
 .شاپور يكم1  الف) در مرو كشته شد.

 .هرمز چهارم2  ب)حكومت وي با جنبش اجتماعي، اقتصادي مزدك مواجه شد.

 .بهرام چوبين3  ج) در زمان وي اختالف و نزاع سياسي در دربار ساسانيان اوج گرفت.

 .يزدگرد سوم4  د)با اقدامات وي حكومت ساسانيان گسترش يافت.

  . قباد5
 

1  

6  

 .پاسخ كوتاه دهيدهاي زير به سؤال
  نمره) 5/0( آريايي به چه معناست؟ ةواژ -1
  نمره) 5/0پس از جنگ حران، اشكانيان و روميان بارها بر سر چه مناطقي با هم جنگيدند؟ ( -2
   نمره) 5/0از جمله ابتكارات نظامي ساسانيان چه بود؟( -3
  نمره) 5/0هخامنشيان تحت تأثير چه عواملي به تدريج كوچك شد؟( ةگسترده در دور ةخانواد -4
  نمره) 5/0؟(يك مصر را دوباره ضميمة قلمرو هخامنشيان كرد كدام پادشاه هخامنشي خوشگذران بود و كدام - 5
  نمره) 5/0شود؟( نسخه اصلي منشور كورش در كجا نگهداري مي -6
  نمره) 5/0كدام بناها به نهايت ظرافت رسيد؟( اي رواج يافت و در كاري در چه دوره هنر گچ -7
   نمره) 5/0هاي هنري چه كساني بود؟ ( مادي متكي بر تجربيات و دستاوردهنر  - 8

4  

7  

 هاي زير پاسخ كامل دهيد.به سؤال
  )1ي آن چه بود؟( كورش مدتي پس از به قدرت رسيدن دست به چه اقدامي زد و نتيجه -1
  )1طلبي در مناطق شرقي سلوكيان كمك كرد؟( هاي استقالل حركتچه عواملي به بروز  -2
  )1نظامي چه اقداماتي انجام داد؟(  ةهووخشتر در زمين -3
  )5/1هايي بود؟ توضيح دهيد.( اشكانيان شامل چه گروه ةايران در دور ةطور كلي جامع به -4
  )1ويژگي شاخص هنر و معماري دوران هخامنشيان چه بود؟( - 5
   )5/1ترين آثار معماري دوران اشكانيان را نام ببريد. .(برجسته -6

7  
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                                                 محل مهر يا امضاء مدير                                                         راهنماي تصحيح  رديف

1(  

A 
هاي فكري، مذهبي، سياسي،   هدف علم تاريخ، شناخت و آگاهي نسبت به زندگي اجتماعي در گذشته است كه شامل تمامي جنبهالف) 

 شود. نظامي، اقتصادي، علمي، حقوقي و هنري مي

 گيري از گذشته براي حال و آينده ـ تقويت حس ميهن دوستي  منبع شناخت و تفكر ـ بهره  ) ب

 شود، اين است كه رويدادهاي تاريخي در چه زماني و در كجا رخ داده اند. نگاران مطرح مي براي تاريخ هايي كه زيرا نخستين پرسشپ) 

 مرمت و نگهداري ميراث فرهنگي  ) ت

  شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او هدف:/ شناخت فرهنگ و شيوه زندگي انسان ها و جوامع گذشته موضوع:  ) ث
B: 

وجود آمدن روستاها ـ توليد مازاد بر نياز ـ تخصصي شدن ـ شكل گيري تجارت ـ شكل گيري  جانشيني و به كشاورزي و دامداري ـ يكالف) 
 .تمدن
ن به نيروانا ميتئان بر آرزو و خواستن غلبه كرد زندگي سراسر درد و رنج است ـ سرچشمه اين درد، آرزو و خواستن است ـ تنها با رسيدب) 

 ـ از هشت راه مقدس مي توان به نيروانا رسيد.

ـ به صورت مستقيم درك نمي) پ ـ مجزا و مستقل نيستند دور از دسترس اند و قابل مشاهده نسيتند  ـ تكرارناپذير و قابل تجربه نيستند   .شوند 
هاي شناسي در ايران بيشتر شد و دولت فرانسه اجازه حفاري و سپس امتياز انحصاري كاوشهاي باستانعالقه اروپاييان به فعاليتت) 

 باستاني را در سرتاسر ايران به دست آورد.

آجر در ساختن بناها رايج شد. معبد چغازنبيل در نزديكي شهر شوش، شاهكار معماري معماري پيشرفت چشمگيري كرد و استفاده از   ) ب
 آن دوره به شمار مي رود.

  درست ت)             درست پ) غ             ب) غ       الف)  )2

  جمشيد ت) جوانان برومند پارسي پ) كاستن از قدرت اشراف ، نجبا و موبدان  ب) سالنامه آشوري  الف)   )3

  (كاخ الحضر) 2) ـ ت) (رامشگران 2) ـ پ) ها مادي( 4)  ـ ب) بزرگ فرمادار(1الف)  )4

  )شاپور يكم( 1- د) هرمز چهارم( 2ج) ) ـ قباد( 5 - ب) ـ يزدگرد سوم( 4 - الف  )5

6(  

  شريف و آزاده-1
  هاي سوريه برسر تسلط بر ارمنستان و مرز - 2
  استفاده از فيل - 3
  ها هاي روستايي به شهر خانوادهمهاجرت  - 4
  اردشير دوم ـ اردشير سوم - 5
  موزه بريتانيا در لندن - 6
  در دوران اشكانيان ـ بناهاي كوه خواجه - 7
  هاي هنري بوميان غرب فالت ايران تجربيات و دستاورد - 8

 آموزش و پرورش شهر تهرانكلاداره ي
  تهران .........ه اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطق

  99-1400سال تحصيلي  اولسؤاالت پايان ترم نوبت  كليد  رسالت واحد سراي دانش دخترانه دولتيغير  دبيرستان

  تاريخ ايران و جهان باستان نام درس:
  حبيبه محبينام دبير: 

 3/1400 / 18 تاريخ امتحان:

  / عصرصبح  ......... ساعت امتحان:
 دقيقه 55 مدت امتحان:
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7(  

هاي آنجا را شكست داد و شهر ثروتمند سارد، پايتخت ليدي به آسياي صغير لشكركشي كرد و حكومت ليدي و ساير دولت ـ شهر-1
  و تمامي آسياي صغير را به تصرف خود درآورد.

سلوكيان از اوايل تشكيل حكومت خود، با جانشينان اسكندر در مصر، وارد رقابت و درگيري شدند.از اين رو، عمده توجه شاهان  - 2
  سلوكي به منطق غربي قلمرو خودشان بود و بر متصرفات شرقي خويش نظارت و سلطه كامل نداشتند.

هاي  هاي پشتيباني، تداركات و يگان ران تقسيم كرد و در كنار آنان دستهداران و سوا داران، نيزه هاي كمان سپاه خود را به دسته - 3
  باركش قرار داد.

شدند. در مرتبه اول اعضاي خاندان  هاي مردم عادي بود. اعضاي گروه حاكم، خود به دو دسته تقسيم مي شامل گروه حاكم و توده - 4
هاي سياسي و نظامي را بر عهدا داشتند و در  مهم ترين منصب هاي شاهي و ديگر اعضاي خاندان هاي قدرتمند قديمي بودند كه

  مرتبه بعد توده مردم شامل كشاورزان، شبانان، صاحبان حرف و صنايع
  درباري بودن و به نمايش گذاشتن شكوه و تجمالت و تشريفات شاهانه - 5
  اه، كوه خواجه سيستان و كاخ شهر هترا در عراقنسا، صددروازه، معبد آناهيتا در شهر كنگاور در استان كرمانش بقاياي شهر - 6

  امضاء:        نام و نام خانوادگي مصحح :   نمره20جمع بارم :
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