


  
 صفحه1

 
  

 
 

 

 17سئواالت :تعداد  3:تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 80 وقت پاسخگویی:  29/10/97تاریخ برگزاری:
 انسانی رشته :

 ه : دهمپای

ایران و  1تاریخ  نام درس:

 جهان باستان

 بارم
 ردیف 

 پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید: 1
 □ منابع دست دوم یا فرعی مدت ها پس از وقوع رویدادها و با استفاده از منابع دست اول پدید آمده اندالف(

 □ب(مردم مصر باستان و بین النهرین در تنظیم گاهشماری پیشگام بودند.  
 □ج(جاده ابریشم در دوره شی هوانگ تی گشایش یافت. 

 □د( کهن ترین نشانه حضور انسان در ایران مربوط به چغاگالن در شهر مهران است. 

1 

 در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید: 1
 الف( برای رصد خورشید ماه و سیارات و ستارگان وسیله ای به نام ..................... اختراع شد.

 .ر انجام می شودبرای بیرون و نمایان کردن آثا می باشد که ............... ،ب( گام دوم فعالیت های باستان شناسی
 ج( تا اواخر دوره ...................... توانایی بشر در سخن گفتن و اندیشیدن تکامل یافت.

 خط بوده اند.د(به گمان برخی از باستان شناسان ....................... مخترع 

2 

 موارد زیر را به دقت خوانده و شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلوی هر مورد بنویسید؟ 1
                                        □الف( اصالح گاه شماری رومی 
                           □ب( نخستین سند قانون گذاری جهان  
                       □ق یافت ج( دین مسیحیت در زمان او رون 

                            □د( او موفق به خواندن خط میخی شد 

 

 ( حمورابی1

 ( راولینسون2

 ( پاپ گرگوار سیزدهم3

                                                                   ( اکتاویان           4
(هرتسفلد                                                                              5
 (کنستانتین6

3 

 به سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ صحیح بدهید؟ 1
 ؟الف( گسترش استفاده از غار و ساخت ابزار از استخوان مربوط به کدام عصر تاریخی است

 □ پارینه سنگی(4                □میان سنگی( 3         □   (فراپارینه سنگی2                        □نوسنگی( 1

 ب( با ضعیف شدن سلسله موریا در هند کدام سلسله بر سر کار آمد؟

 □( چندراگوپتا 4              □( آشوکا  3             □( گوپتا 2          □( چه این  1

 گی های برجسته تمدن یونان باستان کدام مورد بود؟ج(یکی از ویژ

 □(رشد فلسفه 4      □(شیوه متفاوت حکمرانی3        □(شیوه های جدید پزشکی2          □(شیوه تفکر علمی 1

 د(دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ کدام تمدن آغاز می شود؟

 □( هخامنشی 4                 □(ماد 3                □(ایالم 2              □(بین النهرین 1

4 





  
 صفحه3

 
  

75/0  در خط زمان زیر مشخص کنید؟ابزار  نام دوره های زندگی بشر را بر اساس نوع  
5500                        6500                12000           18000            1000000 

 ج( دوره مس و سنگ  

 ...............دوره 

 ب( 

 دوره .............

 الف(     

 دوره.................

 

11 

 دین سومریان و مصریان باستان را مقایسه کنید؟ تفاوت یکو  شباهت یک 1
 
 

 

12 

 درباره مصر باستان به موارد زیر پاسخ دهید: 1
 الف( خصیصه ی اخالقی مردم مصر؟

 
 کردند؟ب(نام کاغذی که مصریان ابداع 

 ج(فرعون ها در کدام دوره مصر در اوج بودند؟
 

 د( از شاهکارهای معماری جهان در مصر؟

 

13 

 علت جنگ های پلوپونزی چه بود؟ و نقش هخامنشیان را در نتیجه جنگ ها ارزیابی کنید؟ 1
 
 
 

 

14 

 عصر باستان توضیح دهید؟دو مورد از نتایج و دستاوردهای کاوش و تحقیقات جدید را درباره تاریخ ایران در  1
 
 
 

 

15 

 موقعیت فالت ایران به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب جهان باستان چه پیامدهایی برای ایران داشت؟ 1
 
 

16 

 ؟الف(سرزمین اصلی ایالمیان شامل کدام مناطق بود 1
 ب( زن در تمدن ایالم چه جایگاهی داشت؟

 
 

 با آروزی موفقیت

17 

  

20 

 



 ردیف سوال بارم
25/0هر مورد    (72د( نادرست )ص ،(48ص ) نادرستج(  (،13)ص درستب( (،4) ص درستالف(  1  1 

(، 32)صفحه  گرد آوری خوراک)صفحه(،       ج( حفاری ب(        (،12اسطرالب  )صفحه الف(  1  
25/0( هر مورد 36 )صفحه  د( سومریان  

2 

25/0هر مورد     62صفحه  2د(   60صفحه  6،           ج(37صفحه  1(،        ب(13)صفحه 3الف(  1  3  

25/0هر مورد           76ص 2د(          54ص 3ج(     45ص 2ب(،     4الف( 1  4 

16برای ارائه اطالعات اقتصادی، اجتماعی و... صب(    16الف(به نظم و ترتیب رویدادها می گویند ص 4  
2در فرهنگ او ص(شناخت انسان و پژوهش ج  
47جلوگیری از هجوم اقوام صحرا گرد صد(  
58ایجاد شبکه جاده ها و تونل ها و... ص و(  

53ن( به احترام خدایان و بزرگداشت قهرمانان خویش ص  
68سنگ نوشته ها و لوح های گلی ص هـ(  
5/0هر مورد          62پیشدادیان، کیانیان  صی(   

5 

75/0 25/0هر مورد   7و6تفسیر اطالعات ص  -5شناسایی منابع،  -3تدوین پرسش های تحقیق، -2   6 

کتاب، خالصه و تفهیمی 11و 10پاسخ در ص  1  7 

گاه آخر ماه دوازدهم و پنج روز اضافی را به نام اندر 5/0روزه تقسیم می شد  30ماه خورشیدی  12سال به  1
15ص    5/0می افزودند   

8 

نتایج -2، 5/0مورخان برای شناسایی و کشف و مطالعه آثار بهره می برند باستان شناسان از نوشته های -1 1
27ص    5/0کاوش های باستان شناسان منبع ارزشمندی برای تحقیقات مورخان است   

9 

5/1 25/0، مناسک سخت مثل قربانی کردن بود 25/0به خدایان متعدد باور داشتند    
44نمره ص  1ها و آموزه های دینی و ...  وداعوظیفه: حفظ سرود ها و   

10 

75/0 30ص 25/0نه سنگی ، ج( نوسنگی   هر مورد (پارینه سنگی، ب( فراپاریالف   11 

40 و 39و 36،  ص5/0اهت: هر دو خدایان متعدد، وجود کاهنان بش  1  
5/0بود تفاوت: خدای مصریان مهربان تر از خدایان سومری بود و در سومر انسان در خدمت خدا   

12 

25/0هر مورد 38، د( اهرام سه گانه ص38، ج(قدیم ص41، ب( پاپیروس ص40الف( صبور و فرمانبر ص 1  13 

، نقش هخامنشیان: پنهانی به اسپارت کمک 5/0در یونان  علت: جنگ های میان دولت شهرهای رقیب  1
52ص  5/0مالی می کردند   

14 

5/0هر مورد     65پاسخ در صفحه  1  15 

-2؛  5/0ایران تبدیل به کانون مبادالت فرهنگی جهان باستان شده بود و...  -1،   71پاسخ در صفحه  1
            5/0پیاپی در معرض مهاجرت های و هجوم اقوام  قرار داشت ایران 

16 

76ص 5/0الف(جلگه خوزستان و زاگرس جنوبی و میانی،    1  
79ص 5/0فراوان در کارهای جامعه بودند ب( موقعیت ممتازی داشتند و دارای نفوذ   

17 
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