


  

  
  جمھوری اسالمی ایران 
  وزارت آموزش وپرورش

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 
5  

  واحد یک -دبیرستان دخترانه امام رضا علیه السالم
  نام و نام خانوادگی:

  رشته:ادبیات وعلوم انسانی                 همپایه:د          باستانایران وجهان  1نام درس:تاریخ 
   

  دقیقه90وقت پاسخگویی:                        8:30زمان شروع:                            اولنوبت امتحان:
  

  96 /18/10       تاریخ برگزاري:                          17تعداد سواالت:صفحه              3تعداد صفحات:
  طراح سوال:سرکار خانم چاره جوزاده

  

  
    سواالت  ردیف

  ا مشخص کنید:پاسخ صحیح و غلط ر  ١
  □. به عقیده برخی از پژوهشگران رواج ادبیات و فلسفه تاثیر مهمی بر گسترش علم تاریخ در یونان داشتالف)
  □  مردم مصر باستان و بین النهرین در تنظیم گاهشماري پیشگام بودند.ب)
  □. جاده ابریشم در دوره شی هوانگ تی گشایش یافتج)
 □ر ایران مربوط به چغاگالن در شهر مهران است. کهن ترین نشانه حضور انسان د د)

١ 

  در جاهاي خالی پاسخ مناسب بنویسید:  ٢
  براي رصد خورشید ماه و سیارات و ستارگان وسیله اي به نام ..................... اختراع شد.الف) 
  ر است.گام دوم فعالیت هاي باستان شناسی ............... براي بیرون و نمایان کردن آثاب) 
  تا اواخر دوره ...................... توانایی بشر در سخن گفتن و اندیشیدن تکامل یافت. ج)

 .ه اندد)به گمان برخی از باستان شناسان ....................... مخترع خط بود

١ 

  جلوي هر مورد بنویسید؟سمت چپ انتخاب نموده و در جدول موارد زیر را به دقت خوانده و شماره گزینه صحیح را از   ٣
                                         □اصالح گاه شماري رومیالف)  

  ) حمورابی1
  ) راولینسون2
  ) پاپ گرگوار سیزدهم3
) اکتاویان                                                                              4
                                                      )هرتسفلد                        5
  )کنستانتین6

                            □ نخستین سند قانون گذاري جهانب)  
                        □ دین مسیحیت در زمان او رونق یافتج)  

                            □ او موفق به خواندن خط میخی شدد) 
 

١ 

  سواالت چهار گزینه اي زیر پاسخ صحیح بدهید؟ به  ٤
  تمدن پیامد چیست؟الف) 

  □   کنش هاي فردي واجتماعی انسان ها) 2                        □روابط اقتصادي و سیاسی جوامع) 1
  □ نتیجه افکار و اعمال انسان)4                □ارتباط انسان هاي گذشته با یکدیگر) 3 

  ؟سلسله موریا در هند کدام سلسله بر سر کار آمدبا ضعیف شدن ب) 
  □ چندراگوپتا) 4              □  آشوکا) 3             □ گوپتا) 2          □  چه این) 1

  باستان کدام مورد بود؟ ج)یکی از ویژگی هاي برجسته تمدن یونان
  □)رشد فلسفه 4      □)شیوه متفاوت حکمرانی3        □)شیوه هاي 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

١ 

  الت زیر پاسخ کوتاه دهید:به سوا  ٥
  یست؟کاربرد خط زمان چالف) 

  
  ؟منظور از گاهشماري چیستب)

٤ 





نام و نام خانوادگی      
  مصحح / دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی 
  به اعتراضات

نام و نام خانوادگی     
  مصحح/ دبیر

  تصحیح و نمره گذاري

  با حروف  با عدد    با حروف  با عدد  
      امضاء :      امضاء :

  
 

  
 

  پاسخ دهید: ردرباره مصر باستان به موارد زی  ١٣
  الف) خصیصه ي اخالقی مردم مصر؟

  
  ب)نام کاغذي که مصریان ابداع کردند؟

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

  د) از شاهکارهاي معماري جهان در مصر؟
 

١ 

  علت جنگ هاي پلوپونزي چه بود؟ و نقش هخامنشیان را در نتیجه جنگ ها ارزیابی کنید؟  ١٤
  
  
  
 

١ 

  ج و دستاوردهاي کاوش و تحقیقات جدید را درباره تاریخ ایران در عصر باستان توضیح دهید؟دو مورد از نتای  ١٥
  
  
  
 

١ 

  به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب جهان باستان چه پیامدهایی براي ایران داشت؟موقعیت فالت ایران   ١٦
  
  
  
  
  

١  

  چهارمورد از ویژگی هاي دینی و اعتقادي ایالمیان را بنویسید؟  ١٧
  
  
  
  
  

 با آروزي موفقیت

١ 

٢٠  



 ردیف سوال بارم
25/0هر مورد    )72د) نادرست (ص ،)48ص ( نادرستج)  )،13(ص درستب) )،4( ص درستالف)  ١  ١ 

)، 32(صفحه  گرد آوري خوراك(صفحه)،       ج) حفاري ب)        )،12اسطرالب  (صفحه الف)  ١  
25/0هر مورد       ) 36 (صفحه  د) سومریان  

٢ 

25/0هر مورد     62صفحه  2د)   60صفحه  6،           ج)37صفحه  1ب)  )،      13(صفحه 3الف)  ١  ٣  

25/0هر مورد           76ص 2د)          54ص 3ج)          45ص  2ب)،     2ص 3الف) ١  ٤ 

16می توان رویدادهاي یک دوره را به ترتیب بر روي نمودار نشان داد ص الف)  ٤  
12گیري دقیق زمان انسان ابداع کرد. ص نظامی است که براي اندازه ب)  
2)شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او صج  
47جلوگیري 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 هاي گلی ص هـ)  
5/0هر مورد          62کیانیان  صپیشدادیان، ي)   

٥ 

٧٥/٠ 25/0هر مورد   7و6تفسیر اطالعات ص  - 5شناسایی منابع،  - 3تدوین پرسش هاي تحقیق، - 2   ٦ 

کتاب، خالصه و تفهیمی 11و 10پاسخ در ص  ١  ٧ 

گاه آخر ماه و پنج روز اضافی را به نام اندر 5/0روزه تقسیم می شد  30ماه خورشیدي  12سال به  ١
15ص    5/0دوازدهم می افزودند   

٨ 

، 5/0باستان شناسان از نوشته هاي مورخان براي شناسایی و کشف و مطالعه آثار بهره می برند - 1 ١
27ص    5/0نتایج کاوش هاي باستان شناسان منبع ارزشمندي براي تحقیقات مورخان است - 2  

٩ 

٥/١ 25/0قربانی کردن بود  ، مناسک سخت مثل25/0به خدایان متعدد باور داشتند    
44نمره ص  1ها و آموزه هاي دینی و ...  وداعوظیفه: حفظ سرود ها و   

١٠ 

٧٥/٠ 30ص 25/0نه سنگی ، ج) نوسنگی   هر مورد )پارینه سنگی، ب) فراپاریالف   ١١ 

40و 39و 36،  ص5/0اهت: هر دو خدایان متعدد، وجود کاهنان بش ١  
5/0خدایان سومري بود و در سومر انسان در خدمت خدا بود تفاوت: خداي مصریان مهربان تر از   

١٢ 

هر مورد 38، د) اهرام سه گانه ص38، ج)قدیم ص41، ب) پاپیروس ص40الف) صبور و فرمانبر ص ١
25/0  

١٣ 

، نقش هخامنشیان: پنهانی به اسپارت 5/0در یونان  علت: جنگ هاي میان دولت شهرهاي رقیب  ١
52ص  5/0کمک مالی می کردند   

١٤ 

5/0هر مورد     65پاسخ در صفحه  ١  ١٥ 

- 2؛  5/0ایران تبدیل به کانون مبادالت فرهنگی جهان باستان شده بود و...  -1،   71پاسخ در صفحه  ١
            5/0پیاپی در معرض مهاجرت هاي و هجوم اقوام  قرار داشت ایران 

١٦ 

25/0هر مورد             مورد از ایالمیان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و... 4    78 پاسخ در صفحه   ١  ١٧ 

٢٠ 


