
 

 

 

 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره به حروف:          ه تجدید نظر به عدد:           نمر
 محل مهر و امضا مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

بارم سواالت 
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 (57/0) :کنید تکمیل زیر را در مورد پیامدهای کشاورزی نمودار (1

 

 

  (57/0)هر کدام  کنید تعریف را زیر های واژه( 2 

 : زمان خط ) ج                                : باستانی،تاریخی آثار ) ب                     : باستانی محوطه ) الف

 (57/0)آید؟  می حساب به حساس ای ،مرحله شناسان باستان کار در حفاری مرحله (چرا3

57/3 
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 ((27/0)هر کدام ) :کنید پر مناسب شده داده کلمات با را خالی جاهای

 .رسید خود اوج به ........................... فرمانروایی زمان در ماد حکومت( الف

  .داشت قرار ................... هخامنشیان اداری و سیاسی تشکیالت رأس در( ب

 .خواند می فاتح یعنی ........................... را خود سلوکوس( پ

 .داشت نام ............................ ساسانیان ی دوره در کشاورزان و روستاییان رییس( ت

 .بود که به فرمان داریوش بزرگ احداث گردید ................ی هخامنش ساخته شد مهمترین جاده ای که در دوره (ث

 است. نوشته شده .............، به خط(زبان هخامنشیان)مهمترین مدرک برجای مانده از زبان فارسی باستان (ج

 ...................نام داردی دوره ساسانی معروفترین نقش برجسته (چ

 .به اوج قدرت رسید ...................غاز و با ساخت آ اردشیرکاخ  بنای معماری ساسانی با ساخت(ح

2 

3 

 )است صحیح گزینه یک فقط( :دهید پاسخ زیر ای گزینه چهار سؤاالت به

 جادة ابریشم که چین را از طریق ایران به اروپا متصل می کرد، در کدام دوره گشایش یافت؟ (1

 هان:د       چه این  :ج              چو  :ب            شانگ  :الف

 اختراع چرخ سفال مربوط به چه دوره ای است؟(2

 مس و سنگ(د        میان سنگی  (ج    پارینه سنگی(ب         نوسنگی :الف 

1 

 2از  1صفحه 

 .……………………نام و نام خانوادگی: 

 دهم انسانیمقطع و رشته: 

 .………………………………… :   نام پدر

 .…….…………………:  شماره داوطلب

 صفحه  2 تعداد صفحه سؤال:

 

 1نام درس: تاریخ

 ابن الحاجخانم نام دبیر: 

 1033/ 30 /  21تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  03:83ساعت امتحان:

 دقیقه 133مدت امتحان:

و کشاورزی 

 دامداری

شکل گیری   تولید مازاد بر نیاز

 تجارت

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطین سرای دانشدبیرستان غیر دولتی دخترانه 

 1033 -1031سال تحصیلی  دومنوبت ترم پایان آزمون 



 نمره 22جمع بارم : 

 موفق باشید.
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 :دهید زیر تشریحی سؤاالت به

 (1.7).ویژگیهای رویدادهای تاریخی را نام ببریدالف( 

 (1)دهید؟ توضیح کورش شخصیتی های ویژگی مورد درب( 

 (0.7.)مهم ترین اقدامات داریوش بزرگ را ذکر کنیدپ( 

 (0.7)اند؟ نامیده الطوایفی ملوک را اشکانیان حکومت چرات( 

 (1)کرد؟ حمایت مزدک از قباد چرا( ث

 (1)عالیم زرتشت را بنوسید؟تمورد از 2( ج

 (0.57)بود؟ چه شاهی دیوان وظایف ترین مهم( چ

 (0.7).ببرید نام داشت؟ وجود قضاوت نوع چند باستان ایران در کلی طور به( ح

 (0.7)گفتند؟ می کسانی چه به ساسانیان ی دوره در اسواران( خ

 (0.57)ی اشکانی به چه کسانی گوسان می گفتند و چه می کردند؟ در دوره( د

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

 (0.57؟)اسکندر در کدام  نبردها سپاه هخامنشی را شکست داد( ر

 (1)ی کشاورزی چه اقداماتی انجام دادند؟ شاهان هخامنشی به منظور تشویق و توسعه( ز

 (0.7خانواده های کهن ایرانی ازدواج به چه صورت بود؟)در ( ژ

 (1.)علت نام گذاری سپاه جاویدان را بنویسید( س

 (0.7)دوره ساسانیان ایرانشهر به چه محدوده ای گفته می شد؟در ( ش

 (0.7.)یدمشهورترین جشنهای ایران باستان را نام ببر از مورد دو (ص

13.27 

 2از 2صفحه 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 

 گیری شکل کار شدن نخصصی نیاز بر مازاد تولید روستاها آمدن بوجود و یکجانشینی دامداری و کشاورزی(1

  ها تمدن تأسیس و شهرها گیری شکل تجارت

2 ) 

  کنند، می کشف مواردی در و مطالعه را تاریخی و باستانی آثار آنجا در شناسان باستان که جاهایی به  )فال

 محصول و بشر دست ساختۀ که گویند می هایی مکان و بناها ابزارها، اشیا، تمامی به تاریخی، و باستانی آثار  )ب

 .هستند او اندیشۀ

 را تاریخی مختلف های دوران یا دوره یک رویدادهای توان می آن وسیلۀ به که است مناسبی ابزار زمان خط  )ج

 .دهد می نشان نمودار روی بر آنها، وقوع زمانیب ترت به

 آثار به بزرگی آسیب اشتباه، کترین کوچ با است ممکن که چرا است؛ فراوان دقت و تجربه دانش، نیازمند زیرا (3

 .شود وارد کاوش حال در تاریخی بناهای و

2 

 (طاق بستان   چ(میخی   ج( جاده شاهی    ث ساالر واستریوشان )ت  نیکاتور )پ  پادشاه )ب هووخشتره )الف

 (کاخ تیسفونح
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 (الف2(د     1
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مجزا و مستقل نیستند و با  .تکرارناپذیرند و قابل تجربه نیستند . اند و قابل مشاهده نیستند دور از دسترسالف( 

 .یکـدیگر رابطۀ علت و معلولی دارند

 همواره انیشانس یتشخص طراخ به بلکه داد، انجام که فتوحاتی علّت به یا و جهانگشا یک عنوان به تنها کورش نه ( ب

 با کورش بود، و فاتحان انفرمانروای ولمعم روش تار،کش و ارتغ و قتل که روزگاری در .است بوده تکریم و تحسین مورد

 .کرد معرفی جهان به را فرمانروایی از جدیدی شکل رفتاری، چنین از پرهیز

 جمشید، تخت و شوش در ویژه به مجلل، بناهای و ها کاخ برپایی و شاهی جادۀ احداث جاویدان، سپاه تأسیس  (پ

روی  نیز و ات یمال اشکانی، ی زمرک حکومت به که بود مستقل نیمه های حکومت از های مجموع اشکانیان حکومتی نظام ( ت

 اند. خوانده طوایفی ملوک را حکومت نوع این .دادند می نظامی

 کشوری امور از را آنان دست و بکاهد موبدان و نجبا اشراف، قدرت از داشت قصد خود زمامداری آغاز در که قباد ( ث

 .برخاست مزدک از حمایت کند،به اهکوت

هیچ چیز  .2 .است( آبها، گیاهان، روشنایی و تاریکیآسمان، زمین، خورشید، ماه، ستارگان، ) اهوره مزدا آفریدگار همه چیز -1(ج

از موجودات الهی که امشاسپندان یا جاودان مقدس خوانده می شدند اهورا  گروهی .3 .از دایره قدرت و خواست او بیرون نیست

دو نیرو یا مینوی نیک و بد جهان وجود دارد. آن کسیکه نیک و خیر را  .4 .مزدا را در امر آفرینش و اداره امور جهان یاری می کنند

زرتشت به پیروانش سفارش می  .5 .هریمن شمرده میشودرا مزدا و آن کسیکه بد و شر را انتخاب می کند، پیرو اوبرگزیده، پیرو اه

های  از دیگر آموزه .6 .کرد که که مینوی نیک را برگزیده و پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را سرمشق زندگی خود قرار دهند

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین  واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  دومترم نوبت  پایانسؤاالت  کلید

 تاریخ دهمنام درس: 

 خانم ابن الحاجنام دبیر: 

 4114/ 10/ 14 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 13:01ساعت امتحان:

 دقیقه 411مدت امتحان: 



 

 انسانهای نیک به جرگه (.ی اعمال انسان، داوری خواهد شد روزیکه درباره)د به جهان آخرت و روز واپسین استمهم زرتشت، اعتقا

 .مزدا خواهند پیوست و انسانهای بد، به دوزخ افکنده و برده ای اهریمن خواهند شد ای یاران اهور

 .داشت عهده بر را دولتی های نوشته و اسناد ها، نامه نگهداری و ثبت تنظیم، نگارش، مهم وظیفه شاهی دیوان ( چ

 .)قبایل و خاندان بزرگان و سفیدان ریش(رسمی غیر و ،)شاهی قضات روحانیون،(رسمی شکل؛ دو به ( ح

 )پا تا سر(اسلحه سنگین نظام سواره را سپاه این بخش ترین اصلی .آمد وجود به مجهز و دائم سپاه ساسانیان، زمان در ( خ

 .شد می گفته اسَواران آن به که داد می تشکیل پوش زره

به  سینهای مردم می خواندند. پس داستان داستانهای ملّی و پهلوانی را از حفظ برشاعران و موسیقی دانها و داستانگویان که ( د

 .سینه به نسلهای بعد منقل می کردند

و  داری راه و نقل و گمرکی،حمل سرانه؛عوارض مالیات و وران پیشه ،مالیات دام و کشاورزی مالیات شامل ها مالیات انواع( ذ

 .ها جنگل و معادن از برداری بهره حقوق

 گرانیکوس،ایسوس و گوگمل( ر

 ندن قنات،داخت مالیات معاف میکرد. دوّم: کیکم: افرادی را که اقدام به آبادانی زمینهای بایر می نمودند تا پنج نسل از پر( ز

 .احداث بند و یا سد بر روی رودها، و حفر نهر برای انتقال آب

 درون گروهی و تحت نظارت پدرژ( 

شمار آنها کم نمی شد.هر گاه سرباز یا فرمانده ای بازنشسته یا کشته میشد به سرعت فرد جدیدی زیرا هیچ گاه از ( س

 جایگزین او می شد

قلمرویی که ساسانیان بر آن حکمرانی میکردند.که به چند کوره یا استان تقسیم میشد که اعضای خاندان شاهی بر آن  (ش

 .حکومت می کردند
 

 گاهنبارها،سده،نوروز،مهرگان( ص

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :


