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3/1399/ تاریخ امتحان:

3تعداد صفحات:   

سؤاالت 

د. یپاسخ دهبیاو الفاالت دو گروه ؤاز س یکی د به دلخواه به یتوان یمزیدانش آموزان عز 
باشد.»یمنمره 5، االت الف و بؤ بارم هر گروه از س«

سؤاالت گروه الف 
1مورد) 2. (  دیسیرا بنویخ یتاريدادهایروي هایژگیو1

1کردند؟ ی ماه به سال اضافه م کیسال ، 120بعد از هر  ،  ییاوستام یچرا در تقو2

1پرداخته است؟ي به چه مسأله ا»  ر  بَالعِ «  درمقدمه کتابیمسلمان تونسشمندیابن خلدون ، اند3

1شود؟یگفته می به چه مکان»  موزه«  4

یخست چه اقداماتن ،  برخورد کنند  یخیتارءیشکیکه به  ی ، هنگام يو خاك برداريباستان شناسان پس از حفار5
دهند؟ی انجام م 

1

« سواالت گروه ب » 
متناسب با آن به چند ي و ابزارهاشتیرا بر اساس نوع معخ یاز تارشیپي انسان هایباستان شناسان مراحل زندگ1

کرده اند؟ میدوره تقس
5/0

5/0دهند؟يند رأتوانستیم یشهر آتن چه کسان- در دولت  ،  الدیدر قرون پنجم و ششم قبل از م 2

.دیپاسخ کوتاه دهریبه سواالت ز3
بود؟ ی از اقدامات چه کسنیچواریدلی) تکمالف

افت؟ یيسابقه ا یدر زمان کدام امپراطور رونق بتیحی مسنی) دب
معروف است؟ » یپدر علم پزشک«  به  یونانی) کدام پزشک نامدار  پ
کردند؟ امیقی چه کسيهبرق . م در روم به ر73) بردگان در سال  ت

25/0

25/0
25/0

25/0

1مورد ) 4است؟ ( ی در مورد چه مسائلی قانون نامه حمورابنیقوان4

1کردند؟ یم دیتولیمنطقه چه محصوالتن یبود و ساکنان اي اهیبر چه پایمتکي تمدن سند از نظر اقتصاد5

چیست؟ ان  باسترانیدر اينگار خیضعف تارلیاز دالیکی6

ادامه سؤاالت در صفحه دوم 

1
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16تا 9سواالت دروس 
باشد» یميقسمت اجبارنیاالت ا ؤپاسخ به تمام سزی« دانـش آمـوزان عز 

است؟نادرستک یو کدام  درستریاز جمالت زکیکدام دیمشخص کن1
شود. یم يدر لندن نگهدارایانت یبابل است که در موزه برزی فتح صلح آم ي) موضوع منشور کورش، ماجراالف

. شکست داد  ی را به سخترانیسپاه اان ، ) کراسوس سردار مشهور روم در جنگ حرب

.شمارند ی م یرا اشتباه بزرگانیدر بر انداختن حکومت لخمزی ) مورخان اقدام خسرو پرو پ

75/0

. دیرا پر کنیخاليجاهادیبا توجه به آنچه آموخته ا2
استان بود. ا یکوره  نیشدکه شامل چندیم دهیراندند ، ............... نام ی بر آن فرمان م انیکه ساسانيلف) قلمرو ا

شده است. ي گردآوري.......... به زبان پهلو............در کتاب .........یو محاکمات عصر ساساننیاز قواني ) مجموعه اب
کرده و نظم جادیدر لشکر دشمن اي اریمعموالً وحشت بس،  .....  ..........سپاه ...........) استفاده از طبل در آغاز حمالتپ

. ختیریآنها را به هم م 

75/0

نمایید.را از ستون سمت چپ انتخاب  حیصحنهیگز3
و ها ينابرابرهیعلیشخص جنبش بزرگنیا یالف) در زمان پادشاه

آمد.دیمزدك پديرهبربه  اقتصادي–یاجتماعي هاضیتبع
شد. یب) جشن نوروز  به او نسبت داده م 

خارج شد. انیهخامنشطرهیمصر از س،  پادشاه  نی ایی در دوران فرمانرواپ)

اردشیر دوم - 1
قباد  - 2
دیجمش- 3
روان یخسرو انوش- 4

75/0

4
مشخص کنید.را  حیصحي نهیگز

کدام قشر به طبقه حاکم افزوده شد؟ يادارالتیسعه تشکبا توانیالف) در دوره ساسان
رانیدب- 4درجه دومي نجبا- 3رانیوز- 2موبدان - 1

بود؟ یاز اقدامات بزرگ کدام پادشاه هخامنشییایدري روینسی) تأسب
کوروش- 4ارشاهیخشا- 3هیکمبوج- 2کمیوشیدار- 1

بود؟ ینحصار چه کسان ضرب سکه طال در اانی) در دوره هخامنشپ
موبدان - 4شاهان - 3انیجنگجو- 2ها یشهرب- 1

ادامه سؤاالت در صفحه سوم 

75/0
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:دیپاسخ کوتاه دهریبه سواالت ز5

شد؟ یم دهیچه نامانیو کشاورزان در دوره ساسانانیروستائسیرئ)الف
ود ؟ استوار بیبر چه اصولیعصر ساسان ینظام طبقات)  ب
کردند؟یمیدگیرسمیباستان به کدام جرا رانیدر ایقضات شاه)پ
اوستا نمود؟ ياقدام به گردآوریکدام پادشاه اشکان)ت

شهرها چه بود؟ نی به اانی ونانیدر قلمرو خود و کوچاندن  دیجدي شهرهاجادی او از انانیهدف سلوکوس و جانشث)
دام حکومت حمله کرد و کدام شهر را تصرف کرد؟ به کری صغيایبه آسیکورش در لشکر کشج)
مورد )2؟ (  دیرا نام ببر یاشکاني خاندانهان یمعروفترچ)
داشتند؟ عنوانیو مأموران تحت فرمانش چه  یمسئول بازرسانیدر دوره هخامنشح)
چه بود؟ یام اشکانظسواره نيتوانمندلیدلخ)

25/0
5/0

5/0
25/0

5/0
5/0

5/0
5/0
5/0

5/1کردند؟یم یدگیرسي بود و آنها به چه اموریدوره باستان بر عهده چه کسانرانی در ایقضاوت رسم6

1ست؟ ینوع حکومت چنیخوانده اند. منظور از ایفیرا ملوك طواانیاشکانینظام حکومت7

1، تصمیم گرفت آتنی ها را تنبیه کند؟ وشیعلت داربه چه  8

تفاوت ها را چگونه نیبودند و آنها ا یو اختالفات طبقاتیاجتماعي هایمدافع نابرابری چه کسانانیدوره ساساندر9
کردند؟ یم هیتوج

1

5/1انجام دادند؟ یچه اقداماتيو توسعه کشاورزشرفتیبه منظور پی شاهان هخامنش10

1؟ دارد  تیزرتشت اهمنید خیدر تارانی چرا دوره ساسان11

5/0.د یسیرا بنوی عصر اشکانخیدر تار»گوسان ها«ینقش فرهنگ12

5/0ذکر کنید.را یدوره هخامنشي شاخص هنر و معماري های ژگیاز ویکی13

20جمع نمرات پیروز و سربلند باشید. 
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بارم 1تاریخ دومنوبتاهنماي تصحیح امتحان رردیف 

پاسخ سؤاالت گروه الف 
و قابل مشاهده نیستند و نمی توان آنها را بطور مستقیم درك کرد، بلکه باید با استفاده از دور از دسترس اند- الف1

5/0تکرار ناپذیرند و قابل تجربه نیستند.  - ب5/0شواهد و مدارك آنها را شناخت.   
مورد کافیست)2( ذکر  5/0مجزا و مستقل نیستند و با یکدیگر رابطه علت و معلولی دارند.  - پ

1

سال  120شبانه روز و در هر ک یسال  4گرفتند، در هر ی شبانه روز م 365، سال را  يگاه شمار ن یکه در اییاز آنجا2
ماه به دوازده ماه سال ک یسال ،  120مشکل بعد از هر  نیرفع ا يافتاد. برا یعقب م ی قیشبانه روز از سال حق30

کردند. یاضافه م 

1

و رفتار آدمیان 25/0، اخالق  25/0بر تاریخ  25/0بخشی از مقدمه کتاب العبر خود را به تأثیر جغرافیا و اقلیم3
25/0اختصاص داده است.  

1

مایش آثار باستانی هستند. ، مطالعه و ن25/0، مرمت  25/0، نگهداري  25/0موزه ها، مهم ترین مکان گردآوري  4
25/0

1

. آنان هم چنین اگر به شیئی برخورد کنند ، نخست در همان وضعیت 25/0نخست نقشه آن بنا را مشخص می نمایند5
. سپس آن را از خاك بیرون آورده و 25/0از آن عکسبرداري و تمامی مشخصاتش را به طور دقیق ثبت می کنند

25/0رگاه ها و آزمایشگاه هاي مجهز ادامه می یابد.در کا25/0مراحل بعدي تحقیقات

1

پاسخ سؤاالت گروه ب 
5/0تقسیم کرده اند. 25/0و دوره تولید خوراك  25/0به دوره گردآوري خوراك  1

حق رأي  25/0و شهروند آنجا محسوب می شدند،   25/0فقط مردان بالغی که از پدر و مادري آتنی به دنیا آمده بودند 2
شتند.دا

5/0

25/01ت) اسپارتاکوس  25/0پ) بقراط  25/0ب) امپراتور کنستانتین  25/0الف) شی هوانگ تی  3

خرید و فروش برده 25/0کشتیرانی 25/0آبیاري  25/0این قانون نامه شامل مجموعه اي از قوانین مربوط به زراعت  4
مورد کافیست) 4( ذکر  25/0واع جرم ها و جنایت ها است  و مجازات هاي ان25/0ازدواج  25/0ارث  25/0

1

و پنبه 25/0جو25/0و مردم آن منطقه به کشت محصوالتی چون گندم  25/0تمدن سند به کشاورزي متکی بود  5
می پرداختند. 25/0

1

تر و پسندیده تر از شاید یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاري در ان دوره این باشد که سنت شفاهی ، بسیار مقبول6
عالقه و عادت به حفظ سینه به سینه مطالب در قرن ها و حتی هزاره ها، لزوم ثبت و 5/0سنت کتابت بوده است.  

5/0نگارش انها را در درجه اهمیت کمتري قرار داده است.  

1

16تا 9پاسخ سؤاالت اجباري دروس 
25/075/0پ) درست  25/0درست  ناب)25/0درست)الف1

25/075/0اشکانی )پ25/0مادیان هزار دادستان)ب25/0ایرانشهر )الف2
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25/075/0اردشیر دوم- 1پ)25/0جمشید- 3ب)25/0قباد- 2الف)3

25/075/0شاهان    - 3پ)  25/0داریوش یکم  - 1ب)25/0دبیران  - 4الف)4

25/0یو نظام 25/0یاسیسم یپ)به جرا25/0و خون 25/0ب)اصالت نسب25/0واستریوشان ساالر  الف)5
رواج ایمتصرفات اسکندر در آسگر یو د25/0رانیرا در ایونانیث)قصد داشتند فرهنگ  25/0کمیت)بالش  

25/0و شهر ثروتمند سارد را به تصرف خود درآورد.  25/0حمله کرد  يدیج)به حکومت ل25/0دهند.   
5/0شان بود  ي صحراگردنهیشیخ)پ5/0ح)چشم و گوش شاه  25/0مهران  25/0سورن  25/0کارن یا قارن  چ)  

4

و یا حاکمان مناطق مختلف 25/0بود که از سوي شاه25/0قضاوت رسمی بیشتر بر عهده روحانیون زرتشتی  6
و 25/0و مدنی  و قضات شاهی به جرایم سیاسی  25/0ات حقوقیمنصوب می شدند. روحانیون عمدتاً به اختالف 25/0

25/0نظامی رسیدگی می کردند.

5/1

که به حکومت مرکزي 25/0منظور نظام حکومتی اشکانی است که مجموعه اي از حکومت هاي نیمه مستقل بود7
25/0و نیروي نظامی می دادند.  25/0مالیات  25/0اشکانی

1

ی، مخصوصاً آتن ، از تسلط ایران بر آسیاي صغیر و سواحل شرقی دریاي اژه ناخشنود دولت شهرهاي یونان8
به نام ملتوس ( ملطیه) را تشویق به 25/0از اینرو آتنی ها یکی از شهرهاي یونانی نشین آسیاي صغیر25/0بودند.

آنجا را آتش زدند. و سپس به همراه شورشیان به شهر سارد هجوم آورده و25/0شورش علیه هخامنشیان کردند
داریوش تصمیم به تنبیه آتنی ها گرفت.25/0

1

و چنین وانمود می کردند که این 25/0موبدان زرتشتی مدافع نابرابري هاي اجتماعی و امتیازات طبقه حاکم بودند9
ر موجب فاسد و رفتن از طبقه اي به طبقه دیگ25/0و ثبات کشور الزم است25/0تفاوت ها و تمایزها براي حفظ نظم  

25/0شدن جامعه می شود.

1

آنان به منظور تشویق کشاورزي، افرادي را که اقدام به آبادانی زمین هاي بایر می کردند تا پنج نسل از پرداخت 10
، احداث بند 25/0از دیگر اقدام هاي مهم هخامنشیان براي توسعه کشاورزي، کندن قنات5/0مالیات معاف می کردند.

25/0و حفر نهرهاي انتقال آب در سرتاسر قلمرو خود بود.5/0رودها  و سد بر روي

5/1

.با این اقدام ، دین و سیاست به هم گره 25/0چرا که حکومت ساسانی ، این دین را دین رسمی ایران اعالم کرد11
ي دیگر، و از سو 0/ 25از یک سو، پادشاهان ساسانی به پشتیبانی کامل از دین رسمی پرداختند25/0خوردند. 

25/0روحانیون زرتشتی ، قدرت و حاکمیت پادشاهان ساسانی را تأیید می کردند.

1

25/05/0را سینه به سینه به نسل هاي بعدي منتقل کردند.25/0این گوسان ها بودند که داستان هاي ملی و پهلوانی  12

5/0طبیعت گرایی  5/0درباري بودن آن   5/0تأثیر پذیري از دستاوردهاي هنري اقوام و ملت هاي تابع آن حکومت  13
مورد کافیست) 1( ذکر  

5/0

20جمع بارم 

نظر همکاران محترم در تصحیح اوراق صائب است 
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