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محل مهر 

 آموزشگاه

 

 استفاده از ماشن حساب

 غیر مجاز    مجاز     

 استفاده از کتاب و جزوه

 غیر مجاز  مجاز       

 استفاده از وسایل کمک آموزشی

 غیر مجاز     مجاز    

 باسمه تعالی
 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 دبیرستان آیت اهلل طالقانی

 79-79تحصیلی سال   دوم نوبت  

 

 انسانی :رشته 

  : دهمپایه 

 20نمره آزمون : 

 

 .کنید رانتخاب یاب الف سئواالت ازمجموعه یکی فقط بخش عزیزلطفادراین آموزان دانش:اختیاری بخش

 (تاسوم اول دروس)الف سئواالت مجموعه

 بارم سواالت ردیف

 .کنید راکامل متن شده داده ازکلمات زیررابخوانیدوبااستفاده متن 1

(پدرتاریخ_گزنفونهرودت__دولتی های سالنامه_نامه خدای)

 تدوین توان می براین اند،عالوه بوده مهم اخبارورویدادهای حاوی که وجودداشته............................گویا باستان درایران

 اریخیت حوادث سلسله وضبط وقایع نگارش به ایرانیان ازدلبستگی ای رانمونه ساسانیان درزمان........................ونگارش

 .دانست

 که.........................مانند بزرگی باظهورمورخ باستان ازمیالددریونان پیش پنجم ازقرن آن کامل درمفهوم نگاری تاریخ

 .گرفت،آغازشد.....................لقب

1 

 اند؟ کرده خودجلب رابه شناسان ونظرباستان شده کشف اتفاقی صورت به عواملی دراثرچه تاریخی آثاروبناهای 2

 

 

 

1 

 (مورد3)رابنویسید؟ تاریخی رویدادهای های ویژگی 3
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 هنشد رویدادهارعایت زمانی ترتیب باشیدکه داشته توجه.)نمائید رسم زمان نمودارخط زیریک رویدادهای به باتوجه

.(است

ایران درشرق ارشک یافتن قدرت:م.ق23۲_1

مانی درآویختن به:م291_2

حران جنگ:م.ق53_3

ساسانی سلسله تاسیس:م221_1

برسلوکیان دوم فرهاد پیروزی:م.ق127_5
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 (تاهشتم چهارم دروس)ب سئواالت مجموعه

 1 ببرید؟ کردندرانام اختراع باستان مصریان که هایی خط 1

 بود؟ چه باستان درجهان الملی بین تجارت ازمراکزبزرگ یکی عنوان شهربه این انتخاب هاکجابود؟وعلت اموری پایتخت 2

 

1 

نمره ی  با عدد   نمره ی ورقه 

تجدید نظر 

با حروف   با حروف   

نام دبیر و امضاء  نام دبیر و امضاء 

با عدد  

3

نام و نام خانوادگی : 

عنوان درس : تاریخ 1 

تاریخ آزمون : 1379/3/5 

مدت آزمون :90 

نام دبیر : عباسی 

کالس : 101 + 103 

 تعداد صفحات: 2 صفحه 

ساعت آزمون : 10:30 





3

 

 

 /.25 بود؟ بودکه کرده ایستادگی دربرابراسکندرمقدونی که ایرانی سردارشجاع 9

 /.25 داشت؟ نام کردچه ضرب داریوش که طالیی سکه 9

 شد؟ مادی حکومت وتاسیس مادی پراکنده سازاتحادقبایل زمینه عاملی چه ۲

 

5./ 

 /.5 بود؟ کتابی دینکردچگونه 7

 بود؟ چه باستان درایران(ساالری دیوان نظام)اداری تشکیالت اصلی هدف ترین مهم 10

 

1 

 5/1 (مورد3)ببرید؟ رانام باستان ایران های جشن مشهورترین 11

 دهید؟ راشرح نبردحران 12
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 کردند؟ می دریافت ای ویژه آموزش نوع چه باستان درایران برده نام های ازگروه هرکدام 13

 :منصبان صاحب وفرزندان شاهزادگان(الف

 :موبدان فرزندان(ب

 :دبیران فرزندان(ج
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 کنید؟ کامل ساسانی دوره های باآتشکده زیررادررابطه جدول 11

 ویژه ی چه گروهی بود ؟ مکان نام آتشکده

  خراسان 

   آذرگشنسب

 موبدان  
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 .دهید پاسخ مربوطه سئواالت به وسپس نموده مطالعه دقت زیررابه آموزگرامی،متن دانش 15

 اتبروجودادبی داللت اماشواهدبسیاری است برجانمانده پارتی وخط زبان به ادبی نوشته تقریباهیچ اشکانیان ازدوره

 وموسیقی وشاعران یافت رواج خاصی های داستان اشکانی،نقل حکومت درزمان.وجوددارد دوره درآن پرباری شفاهی

 بکتا هابعدهادرتدوین داستان این.خواندند می مردم برای هاراازحفظ داستان بسیاراین باشوروهیجان گردی دوره دانان

 .قرارگرفتند مورداستفاده هایی

 یافت؟ فراوان هارواج داستان کدام اشکانیان،نقل حکومت درزمان(الف

 بودند؟ معروف نامی چه به اشکانی گرددوره دوره دانان وموسیقی شاعران(ب

قرارگرفت؟ هامورداستفاده کتاب کدام بعدهادرتدوین اشکانی دوره وملی حماسی های داستان(ج
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 20 جمع بارم موفق باشید                                                      
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 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش مازندران

 مدیریت آموزش و پرورش بهشهر

 انسانی هم دپایه ی  79  بت دوم در سالنو  1پاسخنامه ی سواالت امتحان تاریخ 

 رشته : ادبیات و علوم انسانی                                                                      آیت اهلل طالقانینام آموزشگاه : دبیرستان 

   تعداد صفحات :                                                                                                          1نام درس : تاریخ 

 5/3/1379تاریخ آزمون :                                                                         باسی        طراح سواالت : آقای مهدی ع

 90مدت آزمون :                                                                                                                                    

 (تاسوم اول دروس)الف قسمت
 بارم جواب دیفر

 1 1ص اول درس پدرتاریخ/هرودت/نامه خدای/دولتی های سالنامه 1

 لرزه وزمین مانندسیل طبیعی های ویابروزپدیده وعمرانی کشاورزی های فعالیت درنتیجه اغلب 2

 25ص سوم درس 

1 

 . کرد درک طورمستقیم آنهارابه توان نیستندونمی مشاهده اندوقابل دورازدسترس(الف 3

 . نیستند تحربه تکرارناپذیرندوقابل(ب

 2ص اول درس. دارند ومعلولی علت نیستندوبایکدیگررابطه مجزاومستقل(پ
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 حران جنگ:م.ق53_برسلوکیان دوم فرهاد پیروزی:م.ق127_ایران درشرق ارشک یافتن قدرت:م.ق23۲ 1

 مانی درآویختن به:م291_ساسانی سلسله تاسیس:م221

 
 
 
 
 
 
 

 19ص دوم درس
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 (تاهشتم چهارم دروس)ب قسمت

 1 11ص چهارم درس  ودموتیک هیروگلیف 1

 1 39ص چهارم درس وجغرافیایی سیاسی مناسب موقعیت داشتن واسطه بابل،به 2

 رابسوزانندوحکیمان کردودستوردادآثارش مخالفت کنفوسیوس های بااندیشه شدت به تی هوانگ شی 3

 دوباره کنفوسیوس وآیین هان،اندیشه حکومت ودردوران تی هوانگ شی ازمرگ اماپس.پیرواورانابودکنند

 1۲ص پنجم درس. شد داده وتعلیم یافت رواج

1 

 هعقید به.خواستند می درکارخودکمک پیشرفت برای اعتقادداشتندوازآنان معتددی خدایان به ایالمیان 1

 قادروتوانامی هرکاری رابرانجام آنان بودندکه ماوراءطبیعی نیرویی داری قدیم،خدایان ایالم مردمان

 هرشهرازآن پرستیدندواعتقادداشتندکه رامی متعددی سومریان،خدایان ازجمله النهرین بین مردم.ساخت

 می نثارش زیادی وهدایای وقربانی برپانموده باشکوهی پرستشگاه شهرخویش خدای برای آنان.است خدایی

 ایانکنند،خد کارکوتاهی اندواگردراین خودآفریده به خدمت خدایان،انسانهارابرای معتقدبودندکه آنان.کردند

  ترکیبی. خواهندکرد تنبیه یاخشکسالی وطوفان سیل رابافروفرستادن آنان

 9۲وص39ص وهشتم چهارم درس

2 
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 (تاشانزدهم نهم دروس)پ قسمت

109ص یازدهم درس نادرست(الف 1
11۲ص سیزدهم درس درست(ب
 127ص چهاردهم درس  درست(ج

95./ 

۲1ص نهم درس ب.1 2

120ص سیزدهم درس ب.2

 133ص چهاردهم درس  الف.3

95./ 

 1 150و115ص شانزدهم درس تیسفون کاخ/فیروزآباد/آپادانا/داریوش 3

105ص یازدهم درس  1(ج    101ص یازدهم درس  5(ب   101ص یازدهم درس 1(الف 1
 103ص یازدهم درس 3(د

1 

 آموزش درآنجا افرادارتش که وجودداشت ارتشتارستان نام به ساسانی،مدارسی دردوران:ارتشتارستان(الف 5

10۲ص یازدهم درس. دیدند می
130ص چهاردهم درس. شد می گفته مادی روحانیون به: مُغ(ب
 152ص شانزدهم درس.  شد می گفته ساسانی دوره ونوازندگان خوانندگان به:خُنیاگر(ج
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 /.25 ۲۲ص نهم درس  آریوبرزن 9

 /.25 123ص سیزدهم درس  دریک 9

 /.5 ۲1ص نهم درس آشوریان پیاپی های هاوغارتگری یورش ۲

 /.5 131ص چهاردهم درس. است برعقایدزرتشتی مشتمل ای دانشنامه که هست دینکردکتابی 7

 سیزدهم درس. بود عمومی درآمدومخارج منابع دادن کشوروسامان وخرج دخل وضعیت به رسیدگی 10

 129ص

1 

 5/1 119ص دوازدهم درس.(است موردکافی سه بیان)سده(د مهرگان(ج نوروز(ب گاهنبارها(الف 11

 ،سردارمشهورروم کراسوس.افتاد اتفاق اُرُددوم پادشاهی درزمان وروم اشکانیان های جنگ ترین ازمهم یکی 12

 سختی به ایران حّران،ازسپاه نام به آورد،امادرجایی هجوم النهرین بین منطقه ومجهزبه بزرگ باسپاهی

 وشجاع باک حَرّان،سرداربی رادرجنگ ایران سپاه فرماندهی.شد کشته خوردوسردارمغرورروم شکست

 دهم درس. یافت دست بزرگی پیروزی به جنگی گوناگون فنون بااجرای که داشت ایرانی،سورِنابرعهده
 73ص

5/1 

خارجی های زبان وگاهی رزمی سیاسی،کشورداری،فنون های دانش فراگیری به(الف 13

واوستایی دینی تعلیمات(ب

 13۲ص پانزدهم درس وحساب خط،زبان،ادبیات(ج
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 5/1 131ص چهاردهم درس فارسآذرفَرنبَغ_/شاهان-آذربایجان/کشاورزان-مهر آذربُرزین 11

وپهلوانی ملّی های داستان(الف 15

گوسان(ب

 13۲ص پانزدهم درس  وشاهنامه نامه خدای(ج

5/1 
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