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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 57 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/0::  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 میریآقای نام دبیر:  1تاریخ  درس: ::10-10:1سال تحصیلی  دهم پایه : 0و 2و  1 ساجدین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره(2. )در سواالت تستی زیر گزینه مناسب را انتخاب کنیدالف( 

 :/7 ؟ است آمده بدست کجا از تاریخی متن ترین قدیمی -1

 یونان( د  ایالم (ج مصر (ب النهرین بین( الف 

 :/7 ؟بود رایج گاهشمار کدام ساسانی دوره در -2

 ایالمی (د مصری (ج بابلی (ب اوستایی (الف 

 :/7 ؟نیست سومر های شهر جزو گزینه کدام -0

  اورک( د .بابل (ج کیش (ب الگاش (الف 

 :/7 آمد؟ پدید سرزمین کدام در مینوسی تمدن -0

 کِرِت د( مصر( ج قبرس (ب یونان (الف 

 

 نمره(2)کنید . تکمیل مناسب جواببا  را خالی جایب( 

 :/7 .برگزید خود برای بود، خدایان مخصوص آن پیش که چین در اول امپراطور معنای به..........................عنوان. او -7

 :/7 .شد خارج..........................انحصار از شناسی باستان های کاوش ، ش 10:1 سال در -1

 :/7 . آمدند بوجود ایران فالت در ها شهر نخستین ، پیش سال..........................حدود در -5

 :/7 . بود شوش شهر خدای معنی به..........................ایالمی، خدایان ترین محبوب جمله از -8

 

 نمره( 2)نمایید مشخص را غلط و صحیحج( عبارات 

 :/7 .بود فرانسوی شناس باستان بوتا کار خورساباد در کاوش مرحله اولین -9

 :/7 .هستند متفاوت هم با وسعت و شکل نظر از تاریخی و باستانی های مکان -:1

 :/7 .کردند فراهم را ماد قبایل اتحاد زمینه آشوریان، پیاپی های غارتگری و ها یورش -11

 :/7 .داشت را کشور اداره درایت و لیاقت پدر مانند ، هووَخشترَ جانشین و پسر آستیاگ، -12

 

 نمره( 2()کلمه سه تا یک)  بدهید کوتاه جوابد( 

 :/7 بود؟ کِه کوروش جانشین -10

 :/7 بود؟ پادشاهی چگونه سوم اردشیر -10

 :/7 بود؟ شهر کدام سلوکیان پایتخت -17

 :/7 بود؟ حکومتی چه ایران غربی جنوب در ساسانیان نشانده دست حکومت -11
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 بعد در صفحه

 نمره( 12)دهید کامل و( پاسخ

 1 (مورد 0) ببرید؟ نام را ساسانیان سقوط در موثر عوامل از برخی -15

 
 
 

 7/1 داشتند؟ وظایفی چه و بودند کسانی چه هخامنشی شاه گوش و چشم -18

 
 
 

 1 بودند؟ وضعیتی چه مدافع زرتشتی موبدان ساسانی دوره در -19

 
 
 

 1 ؟ بودند ها کدام باستان ایران های جشن مشهورترین -:2

 
 
 

 1 داشت؟ اهمیت جهانی چه از ، نقل و حمل وسایل و ها راه -21

 
 
 

 1 هستند؟ درآمد نیازمند ها حکومت چرا -22

 
 
 

 2 دارد؟ مردم با رفتار درباره اطالعاتی چه کوروش منشور -20

 
 
 

 2 است؟ چگونه ساسانی عصر آموزش درباره ما اطالعات بود؟ چگونه ساسانی از پیش آموزش ضعیتو -20

 
 
 

 7/1 بنویسید؟ را هخامنشی هنر مهم های ویژگی -27

 
 
 
 
 

 موفق باشید   
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 بعد در صفحه

 1تاریخ  نامه پاسخ

هزار سال قدمت  4قدیمیترین متن تاریخی که تاکنون کشف شده، سنگنوشتهای به خط کهن مصری است که بیشاز   -گزینه ب  -1

 نمره( 5/0) دارد

 رایج ایران در میشد، محسوب) زردشتیان(زرتشتیان دینی گاهشماری که اوستایی، گاهشماری ساسانیان، ٔەدر دور -گزینه الف  -2

 نمره(5/0.)شد

 نمره(5/0).ور، اوروک، الگاش و کیش از جمله مهمترین شهرهای سومر به شمار میرفتند -گزینه ج  -3

 نمره(5/0) شاه مینوس، به انتساب دلیل به تمدن این. شد کشف یونان جنوب در ِرت ک ٔەآثار تمدنی کهن در جزیر  -گزینه د ِ -4

 نمره( 5/0)شیهوانگتی  -5

 نمره(5/0)فرانسویان  -6

 نمره( 5/0)هزار  5  -7

 نمره( 5/0)اینشوشیناک  -8

 نمره( 5/0غ ) -9

 نمره( 5/0ص ) -10

 نمره( 5/0ص ) -11

 نمره( 5/0غ ) -12

 نمره( 5/0) کمبوجیه  -13

 نمره( 5/0) طلب و جنگجو بود و پادشاهی جاه -14

 نمره(  5/0)انطاکیه  - سلوکیه  -15

 نمره(  5/0)خمیان ل -16

ـ شورش مکرر فرماندهان نظامی 2ـ ضعف قدرت سیاسی پادشاهان ساسانی به دلیل اختالف و درگیری پیاپی با اشراف و بزرگان؛ 1 -17

 و اقتصادی و اجتماعی ابریهاینابر وجود سبب به ساسانی حکومت از مردم ۀٔـ نارضایتی تود3و دخالت آنان در کشمکشهای سیاسی؛ 

ـ کاهش توان اقتصادی حکومت ساسانی به سبب طغیان رودخانههای دجله و فرات، شکسته 4 اعراب؛ برابر در آنان جدی مقاومت عدم

 پرستش به را جهانیان که اسالم دین جذاب پیام ـ  ّ 5شدن سدها و به زیر آب رفتن زمینهای حاصلخیز آسورستان (بینالنهرین)؛ 

 نمره( 1)ـ انگیزه و روحیة قوی اعراب مسلمان  6 میخواند؛ فرا برادری و برابری و یگانه خدای

در زمان هخامنشیان، مسئولیت بازرسی و نظارت دقیق و کامل بر عملکرد مقامها و مأموران دولتی در پایتخت و َبیها (ساتراپیها) بر  -18

 حتت مأموران و بازرسی مسئول. قرارمیگرفت او به وفادار و اعتماد مورد درباریان از یکی یا شاه َشهر نزدیک خویشاوندان از یکی ٔەعهد

 نمره( 5/1) .معروف بودند» چشم و گوش شاه«رمانش، بهعنوان ف

 نای که میکردند وانمود چنین و بودند حاکم ٔەدردوران ساسانیان، موبدان زرتشتی، مدافع نابرابریهای اجتماعی و امتیازات طبق -19

 نمره( 1د )شدن جامعه میشو فاسد موجب دیگر ٔەطبق به طبقهای از رفتن و است الزم کشور ثبات و نظم حفظ برای تمایزها و تفاوتها

 نمره(  1) .گاهنبارها، نوروز، مهرگان و سده، از مشهورترین جشنهای ایران باستان بهشمار میروند -20

 اهمیت مخصوصا و اقتصادی ٔەسیاسی و نظامی، ً تجاری نیز دارای ارزش و بلکه از جنبراهها و وسایل حمل و نقل، نه فقط از نظر  -21

 به همچنین و یکدیگر به را حکومت اصلی مراکز که شد ساخته جادهها از وسیعی ٔەشبک هخامنشیان ٔەدور در. بودند فوقالعاده

 نمره(  1) .میکرد وصل همسایه کشورهای

 واقع در و مطمئنیبودند و پایدار درآمد منابع نیازمند همواره گوناگون، هزینههای تأمین و قدرت حفظ قلمرو، ٔەحکومتها برای ادار -22

 اصلی اهداف از یکی که کردید مطالعه 11 درس در. داشت آنها ٔەمنابع مالی و موجودی خزان به بستگی حکومتها استواری و اقتدار

ایران باستان، رسیدگی به وضعیت دخل و خرج کشور و سامان دادن منابع درآمد و نظامدیوانساالری) در ( اداری تشکیالت شکلگیری

 نمره(  1) .ود مخارج عمومیب
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 4صفحه

ادامه سواالت 

 بعد در صفحه

سطرهایی از منشور کورش، به این مطلب اشاره دارد که او وقتی بابِل را بدون خونریزی و غارت فتح کرد، به نیایش و ستایش  -23

از تسخیر شهر ِ حالی که فرمانروایان آن زمان، معموال یا کشوری، ساکنان آنجا را  مردوک، خدای بزرگ بابِلیان پرداخت. در ً پس

 نمره(  2) .قتلعام، معابدشان را غارت و بهخدایان آنان اهانت میکردند

وضعیت تعلیم و تربیت در دوران پیش از ساسانیان اطالعات کامل و دقیقی در دست نداریم. گزارش و آگاهیهای پراکنده ِ ای  ۀٔدربار -24

 و اهیش خاندان فرزندان تعلیموتربیت ۀٔشیو ۀٔکه در آثار نویسندگان یونانی معاصر با هخامنشیان آمده است، بیشتر بازتاب دهند

 شرایط و وضعیت ۀٔساسانیان، به دلیل باقی ماندن آثار و منابع مکتوب متعدد، اطالعات قابل توجهی دربار ۀٔدور از ولی است، درباریان

 نمره(  2) .دارد وجود تربیت و تعلیم

 ۀٔیکی از ویژگیهای مهم هنر و معماری هخامنشی، تأثیرپذیری از دستاوردهای هنری اقوام و ملتهای تابع آن حکومت بود که پیشین -25

 نیمع این به بود؛ آن درباریبودن هخامنشی، ۀٔدیگر ویژگی شاخص هنر و معماری دور داشتند. پادشاهان هخامنشی درخشانی یتمدن

. یکی دیگر از ویژگیهای هنر هخامنشی، طبیعتگرایی و استفاده میگذاشت نمایش به را درباری تجمالت و تشریفات و شاهانه شکوه که

 نمره(  5/1) .حیوانات و گیاهان در آثار هنریشان است از عناصر موجود در طبیعت مانند

 


