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 17 سئواالت :تعداد  2 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 قیقه 90    وقت پاسخگویی: 10/96...../ تاریخ برگزاری:
 انسانی رشته :

 دهم :پایه

 1تاریخ  نام درس:

 

 ردیف  بارم

صحیح و غلط را مشخص کنید:پاسخ  1  
□الف(قدیمی ترین متن تاریخی که تاکنون کشف شده به خط کهن مصری است.  

□ب(در مرحله گردآوری و تنظیم اطالعات پژوهشگران میزان اعتبار، دقت و صحت منابع و اسناد را ارزیابی می کند.   
□ج(یکی از دقیق ترین گاهشماری های جهان گاهشماری جاللی است.    

□د(حکومت موریا در دروه فرمانروایی چندراگوپتا به اوج قدرت رسید.   

۱ 

 موارد زیر را به دقت خوانده و شماره گزینه صحیح را از سمت چپ انتخاب نموده و در جلوی هر مورد بنویسید؟ 1
بقراط (1                                □الف( از منابع اصلی و دست اول  

( منابع مکتوب2                          □ب( از مراحل حساس کار باستان شناسان   
( تحقیقات3                                        □ج( موزه ای معروف درپاریس   

(حفاری4                                                    □د( پدر علم پزشکی   
(آرمیتاژ5                                                                                

(لوور6                                                                                
(اکشف و شناسایی7                                                                               

( سقراط8                                                                               

2 

 در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید؟ 5/0
 الف( به گمان برخی از باستان شناسان .......................... مخترع خط بودند.

بود. ب(مشهورترین فرمانروای سلسله ی بابل قدیم ........................  

3 

الت چهار گزینه ای زیر پاسخ صحیح بدهید؟ابه سو 5/0  
چرا در میان تمدن های نخستین ))چین(( کمتر تحت تاثیر و نفوذ خارجی بوده است؟الف(   

□وجود دیوار چین   ( 2                        □وجود شی هوانگ تی( 1  

□وجود سلسله هان (4            □وجود موقیعیت ویژه جغرافیایی( 3   
تنها حکومتی بود که در مقابل سپاه روم در ایران ایستادگی کرد و مانع پیشروی آنان به ایران شد؟ب(   

□ساسانی ( 4           □ اشکانی ( 3        □سلوکی ( 2     □هخامنشی  ( 1  

4 

5/4 الت زیر پاسخ کوتاه دهید؟ابه سو   
هویت ایرانیان در طول تاریخ داشته را نام ببرید؟دو عاملی که نقش زیادی در حفظ الف(   

؟دو مورد از فواید علم تاریخ را ذکر کنیدب(  
؟منظور از )) خط زمان(( چیستج(  

 چ(مبدا تقویم های میالدی و ساسانی چه بود؟
 د(دو روش تعیین سن آثار باستانی را نام ببرید؟

 ر(نظر بیشتر اسطوره شناسان درباره افسانه ها چیست؟
 و(مهمترین منابع نوشتاری ایرانی  در دوره هخامنشیان کدامند؟

 
؟کهن ترین نشانه و آثار حضور انسان در ایران مربوط به کجاستهـ(  

 ی( یکی از دستاوردهای ساکنان فالت ایران در زمینه فلزکاری چه بود؟

5 





 ردیف سوال بارم
25/0هر مورد           ،د(غ(  45)صفحه  ص(،          ج( 15)صفحه  غ(،     ب(6) صفحه  صالف(  1  1 

25/0( هر مورد 55)صفحه  1(،     د(26)صفحه  6(،       ج(25)صفحه  4(،        ب(8)صفحه  2الف(  1  2 

5/0 25/0هر مورد     37(حمورابی صفحه ب،           36الف( سومر صفحه    3  

5/0 25/0هر مورد                56صفحه  3(،                    ب(46) صفحه  3الف(   4 

5/4 5/0،   25/0دو مورد هر مورد 10الف( آگاهی تاریخی ایرانیان به گذشته، زبان فارسی، فرهنگ ایرانی ص    
 9تقویت هویت ملی، )صفحه  -3حال و آینده، بهره گیری از گذشته برای  -2منبع شناخت و تفکر،  -1ب(

5/0دو مورد  25/0( هر مورد  10و  
5/0ج(ابزاری که به وسیله آن رویدادها یک دوره را به ترتیب زمان وقوع آنها بر روی نموداری نشان داد   

5/0   15صفحه  25/0،  ساسانیان: جلوس پادشاه 13، ص25/0چ(میالدی: تولد حضرت عیسی )ع(   
5/0 26صفحه  25/0پتاسیم آرگون  -2، 25/0دیو کربن را -1د(  

5/0 62ر(افسانه ها بر اساس واقعیات عادی تاریخی ساخته شدند ولی با گذشت زمان تغییر کرده است ص  
5/0،            25/0هر مورد  68و(سنگ نوشته ها و لوح های گلی صفحه   

5/0    72صفحه  25/0نزدیکی مشهد در خراسان رضوی  25/0هـ(بستر کشف رود   
5/0   74ی( ساخت اشیاء مفرغی از طریق آمیختن مس با ماده قلع بود صفحه   

5 

25/0دو مورد هر مورد  5پاسخ در صفحه  1  6 

 تفاوت: در تقویم اوستایی مبدا جلوس پادشاهان و در هجری شمسی هجرت پیامبر )ص( از مکه به مدینه 1
15پاسخ در ص  5/0اسامی ماه ها مشترک،   هر قسمت ماه و  12روز،  265شباهت: هر دو   

7 

سیستم اطالعات جغرافیایی -4الکترومغناطیس،  -3ابزارها و فناوری،  -2رجوع به کتاب های تاریخی، -1 1  
25/0هر مورد   24پاسخ در صفحه   

8 

24صفحه    25/0الف( امپراتوری قدیم، میانه، جدید،      ب( امپراتوری قدیم،    هر مورد  1  9 

5/1 5/0به دلیل اهمیت و تاثیر آن در تاریخ بشر  34الف(صفحه    
5/0دو مورد هر مورد  34ب( صفحه   

10 

25/0چهار مورد هر مورد    44پاسخ در صفحه  1  11 

انتخاب ماموران دولتی بر پایه اصول کنفوسیوس بود افراد بر اساس توانمندی و شایستگی خویش و نه  -1 1
کسانی که داوطلب خدمات دولتی بودند به منظور اثبات -2، 5/0ثروت و وابستگی های خانوادگی بر مبنای 

49پاسخ در صفحه        5/0استعداد و صالحیت خود الزم بود در آزمون های مختلف شرکت کنند   

12 

75/0 25/0مورد هر مورد  3، 53پاسخ در صفحه    13 

75/0 59پاسخ در صفحه    25/0، اسپارتاکوس 5/0فقیر و ثروتمند علت:شمار بردگان و اختالف میان    14 

5/1 5/0هر مورد     65پاسخ در صفحه    15 

ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود در جنوب غربی آسیا پل ارتباطی  -1،   71پاسخ در صفحه  1 16 



 

های و هجوم اقوام و  پیاپی در معرض مهاجرت-2؛  5/0میان شرق و غرب جهان باستان محسوب می شد
            5/0حمله نظامی و خارجی قرار داشت 

 الف( شوش یا انشان     ، ب( معبد چغازنبیل،         ج( انیشوشیناک،          د( یورش آشوریان،    1
25/0هر مورد                          78و  77پاسخ در صفحه    

17 

20 


