
 نام:
 نام خانوادگی:

 کالس:
  م انسانیـده پایه:

 شماره صندلی:

 ه تعالیم باس 

 تهران4اداره آموزش ورپورش منطقه

 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا

   1تاریخ ایران و جهان درس:

 8/11/79 تاریخ امتحان:

 مدت امتحان: 

 نمره با عدد:              
 نمره با حروف:

 بارم سؤال ردیف

  نمره( 4)ناسب پر کنید.ـلمات مـهای زیر با کبارتـها و عملهـالی را در جـاهای خـالف( ج 

 52/0 آغاز شد.................... ..........................نگاری در مفهوم کامل آن با ظهور مورخ بزرگی به نام تاریخ 1

آنها .......... ........................توان رویدادهای یک دوره را به ترتیب مین ی آکه به وسیلهابزار مناسبی است ............ .................... 2

 دار نشان داد.بر روی نمو
2/0 

 52/0 در کشور ایران است............. ..........................های باستانی در جهان شهر محوطه ها و یکی از مکان 3

 2/0 النهرین تصرف کرد.سرتاسر بین............................. زیست به فرماندهی النهرین میبین............. ......................قوم اکّدی که در  4

 2/0 کردند.هند زندگی می......................... قومی تیره پوست بودند که در ....................................  5

 52/0 واقع در جنوب یونان کشف گردید...... .............................تمدن مینوسی در جزیره  6

 2/0 پدید آمد.............................. در کرانة رود  ایتالیا از ادغام تعدادی روستا.............................. شهر رم در  9

 52/0 در ایران رایج گردید.................................. شماری اوستایی در دوره گاه 8

روند و در واقع تاریخ عمومی ایران تا اواخر به شمار می..............  .................های تاریخی دوره ساسانی از مهمترین نوشته 7

 باشند.حکومت ساسانی می
52/0 

 52/0 روند.مهمترین نمونه از صنعت و هنر فلزکاری ایران باستان به شمار می..............................  11

 2/0 قاجار موفق به خواندن خط میخی شد.................................. در زمان .............................. یک افسر انگلیسی به نام  11

  نمره( 16)  حیـشریـوتاه و تـخ کـاسـا پـؤاالت بـس 

 های رویدادهای را بنویسید.ویژگی 1
 

 
1 

 ی ارتباط نزدیکی دارد.یف کنید و بنویسید که با چه علومتقویم را تعر 2

 

 
 

 

52/1 

 شناسان را به ترتیب نام ببرید.مراحل کار باستان 3

 
 

52/0 

 های معروف جهان را معرفی کنید.موزه 4

 

 

52/1 

 زیستند و به چه مناطقی کوچ کردند.چه زمانی و در کجا میها هوارنخستین انسان 5

 

 

52/0 



 شدند.مهمترین شهرهای سومر را نام ببرید و بنویسید که چگونه اداره می 6

 
 

1 

 برهمنان هند باستان چه وظایفی داشتند و چگونه طبقه ممتازی را تشکیل دادند. 9

 

 
1 

 اقداماتی انجام داد.نخستین امپراتور چین باستان که بود و چه  8

 
 

1 

 مهمترین دولت شهرهای یونان باستان چه نام داشتند، آنها را با هم مقایسه کنید. 7

 

 
 

 

2/1 

 رومیان برای احداث جاده چه اقداماتی کردند. 11

 

 

1 

 هایی تقسیم کرده بودند.مورخان ایرانی تا دو قرن پیش تاریخ عصر باستان ایران را به چه دوره 11

 

 
 

1 

 بندی جدید تاریخ ایران باستان را معرفی کنید.تقسیم 12

 هادوران پیش از آریایی هادوران حکومت آریائی –دوران تاریخی 

  

 

 

2/1 

 شهرهایی که در فالت ایران در دوران پیش از تاریخ ساخته شدند را معرفی کنید. 13

 1 

 درباره کلمات زیر یک سطر توضیح دهید. 14

 چغازنبیل:. 1

 . کنستانتین:5

 رابی:و. حم3

 . پاپیروس:4
 

5 

 50 پیروز باشید. ) کریمی( 
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