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    صفحه: 1 

 

 بسمه تعالی      

اریخ امتحان:ت 8/11/1931   (1)نام درس: تاریخ ایران و جهان       

(1باستان )  

 
    وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران   
:نام ونام خانوادگی      ساعت امتحان: 18:11    

دقیقه 88    رشته: ادبیات و علوم انسانی اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج  مدت امتحان: 
  پایه: دهم دبیرستان غیرانتفاعی سالله  دبیر مربوطه: خانم طالبی 

                  
                  
 ردیف سواالت بارم

52/1  

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:)سه کلمه اضافی است.(

پاسارگاد -بیستون -ژولیوس سزار -اوستایی -کشف رود -یزدگردی -تخت جمشید -گرگوار  

قمری بابلی در قلمرو  -الف( محتوای سنگ نوشته های ...................... و ............................ نشان می دهد که گاه شماری خورشیدی 

 هخامنشیان رواج داشته است.

ایران رواج داشته است. ب(در دوره ساسانیان ، گاه شماری ...................... در  

ق.م. امپراتور روم .............................  دستور داد تا گاه شماری رومی بر اساس گاه شماری مصری اصالح شود. 64ج(درسال   

.استبه دست امده  د(کهن ترین نشانه ی حضور انسان در ایران از دره ............................  

1 

1 

راست را با سمت چپ انطباق دهید:موارد سمت   

( غارها1الف( باگذشت دوره های زمانی مختلف ، به تدریج چند الیه باستانی روی هم قرار می گیرند.               

(گورستانها5                ب( برخی از آنها چند هکتار وسعت دارند.                                                                             

( تپه ها 3       ج( آثار بدست امده از آنها یکی از جذاب ترین آثار موزه ای هستند.                                              

روستاها ( شهرها و 6     د(منبع ارزشمندی برای مطالعه و شناخت زندگی انسانهای پیش از تاریخ است.                               
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2/1  

 با توجه به اطالعاتی که از منابع دست اول ومنابع دست دوم دارید ، جدول زیر را تکمیل کنید:

 -دشیر بابکان کارنامه ار -یوش یکم سکه دار -تاریخ هرودت  -ستان از حسن پیر نیاتاریخ ایران با -بقایای کاخ اردشیر ساسانی در فارس

آذربایجان اثر احمد کسرویتاریخ هجده ساله   

.............................................. -......................................................... -.................................................... -منابع اصلی: ..........................................   

...............................................-.........................................................-............................................. -: ........................................منابع دست دوم   
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مخترع خط بوده اند.به گمان برخی باستان شناسان ، .................   

( بابلی ها 6                 ( سومری ها               3                      ( مصریان         5                  ( اکدی ها          1  
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 مصر اغلب از کدام سو در معرض هجوم بیرونی قرار داشت؟

( بیابان های جنوب6( کانال سوئز                    3نیل                 (دره رود 5(شبه جزیره سینا                  1  
2 

2/0  

 کدام پیامبران در دوره امپراتوری جدید مردم مصر را به پرستش خدای یگانه دعوت می کردند؟

(ع)و یوسف )ع( ( موسی5                                                        (ع)و نوح  (ع)( ابراهیم 1  

(ع )و نوح(ع ) ف(یوس6                                                   (ع )و عیسی (ع )( موسی3  
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 او دستور نابودی حکیمان پیرو اندیشه کنفوسیوس را داد . 

( شی هوانگ تی 6( آشوکا                             3( بودا                           5( اسکندر                        1  
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 جاده ابریشم در زمان کدام حکومت چین گشایش یافت ؟

( شانگ 6( چه این                                 3( چو                            5( هان                        1  
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ا پیش از خوانده شدن خط های باستانی ، مورخان هر یک از مکانهای زیر را به چه کسانی نسبت می دادند؟ت  

................................ب( پارسه:.........................                                  .............................الف ( پاسارگاد:...................  9 
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 با توجه به تشکیل مهم ترین شهر های ایران ، جاهای خالی را پر کنید: 

                                      ب( سیلک در کاشان                                                     الف( شوش و ....................... در خوزستان                            

د( شهر سوخته در سیستان            ج( .......................... و جیرفت در کرمان                                
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 باستان شناسان مراحل زندگی انسان پیش از ناریخ را بر اساس نوع اقتصاد معیشتی به چه دوره هایی تقسیم می کنند؟
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    صفحه: 9 

 

 بسمه تعالی      

 (1)نام درس: تاریخ ایران و جهان       تاریخ امتحان: 8/11/31 

(1باستان )  

 
    وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران   
:نام ونام خانوادگی      ساعت امتحان: 18:11    

دقیقه 88    رشته: ادبیات و علوم انسانی اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج  مدت امتحان: 
  پایه: دهم دبیرستان غیرانتفاعی سالله  دبیر مربوطه: خانم طالبی 

                  
                  
 ردیف سواالت بارم

52/1  

نمایید:با توجه سیر تحوالت تمدنی ایران ، خط زمان را ترسیم   

سال پیش آغاز کشت گیاهان 15000  

چکش کاری روی فلزات  -سال پیش ساخت ظروف سفالی 8000  

سال پیش ساخت چرخ سفال  4000  

سال پیش ایجاد نخستین شهرها 2000  
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اید تمام کنید که چرا یک مورخ و محقق نببا توجه با روابطی که میان ایران با روم و یونان در دوران باستان وجود داشته است، استدالل 

 نوشته های مورخان یونانی و رومی درباره ابران را بی چون و چرا بپذیرد؟
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زیر را تکمیل کنید: جاهای خالی   

 

                                            1- .........................................................................  

......................................................................... -5   اقدامات شی هوانگ تی :   

                                          3- .........................................................................  
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توضیح دهید: "دوره تاریخی  "نقش و اهمیت علم باستان شناسی را در شناخت   
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 درباره جنگ های داخلی یونان به پرسش های زیر پاسخ دهید:

( این جنگها به چه نامی شهرت داشتند؟1  

(بین کدام گروهها بودند ؟5  

چه بود؟( نقش دولت هخامنشی در این جنگها 3  
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تعداد سواالت:  با آرزوی موفقیت برای شما جمع بارم: 50
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