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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      1تاریخ  سواالت امتحانی درس:

  17/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  17 تعدادسوال:  کالس:  چاره جوزادهطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  دهم انسانی پایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  1تاریخ سواالت  سوال

1  

  )25/0موارد درست یا نادرست را در جدول مشخص نمایید: (هر مورد 
  الف) روایدادهاي تاریخی قابل تجربه و تکرار پذیرند.                

  د.مختلف در گذشته می پردازب) جغرافیاي تاریخی به مطالعه مناطق و سرزمین هاي 
  ج) چین باستان به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی خودکمتر تحت تاثیر و نفوذ خارجی بوده است.

  نادرست  درست
  الف  الف
  ب  ب
  ج  ج
  د  د

  آمده بودند حق راي داشتند. د)در آتن فقط مردان و زنان بالغی که از پدر و مادر آتنی به دنیا
 

1  

2  

  )25/0شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جاي خالی بنویسید: (هر مورد 
  الف: (       )،  ب: (      )،  ج: (        )، د: (        )

  اشخاص  مشخصات
  الف) پدر علم تاریخ

  ب) نخستین سند قانون گذاري از اوست
  به خواندن خط میخی شد ج) او موفق

  د)  امپراتور و شخص اول مملکت در روم باستان

  راولینسون -1
  سارکن -2
  تهرود -3
  آگوستوس -4
  حمورابی -5
  بقراط -6
  آرتورپوپ -7

 

1  

3  

  )25/0ار گزینه اي زیر پاسخ صحیح بدهید: (هرمورد الت چهابه سو
  ماه .................... تقسیم می شد و .............. به آخر ماه دوازدهم اضافه می کردند. 12در گاهشماري ............. سال به  الف)

    □روزه، یک روز 30یا  29بابلی، )2                      □روزه، پنج روز 30مصري، )1
  □روزه، پنج روز 30بابلی، )4            □روزه، یک روز 30یا  29مصري،  )3

  د می کنند نخست چه اقدامی می کنند؟رمرحله دوم کار باستان شناسان چیست و هنگامی که به یک بناي تاریخی برخوب)
        □)حفاري، عکس برداري از بنا2         □کشف و شناسایی، عکس برداري از بنا )1
  □کشف و شناسایی، مشخص کردن نقشه بنا  )4              □ ه بنا ) حفاري، مشخص کردن نقش3

  امیش، سیلک در کدام ناحیه فالت ایران بوجود آمدند؟ج)به ترتیب شهرهاي سوخته، چغ
      □)سیستان، خوزستان، کاشان2                       □)کرمان، خوزستان، سیستان1
  □)کاشان، کرمان، خوزستان4                       □)خوزستان، کرمان، کاشان3 

  د)دولت شهر اسپارت چگونه جامعه اي بود و تمدن مینوسی در کدام جزیره شکل گرفت؟
    □) مرکز فعالیت هاي فلسفی و علمی، رودس 2           □) مرکز فعالیت هاي فلسفی و علمی، کرت1
           □) نظامی گرا و جنگاور، رودس4                         □) نظامی گرا و جنگاور، کرت 3 

1  



٢ 
 

4  

  )25/0در جاهاي خالی پاسخ مناسب بنویسید: (هر مورد   
  میلیون سال پیش در ................................... می زیستند. 4الف) نخستین انسان واره ها حدود 

  نام ............................... ابداع کردند.مصریان با استفاده از نی کاغذي به ب) 
  ج) بیشتر اسطوره شناسان و مورخان بر این عقیده هستند که افسانه ها بر اساس ................................. ساخته شده اند.

 .. در نزدیکی مشهد است.د) کهن ترین نشانه آثار حضور انسان در ایران مربوط به ..................................

1  

5  
  )5/0درباره اصطالحات و مفاهیم زیر توضیح دهید: (هر مورد 

  الف) کرونولوژي:
  ب) محوطه باستانی:

 ج) ریگ ودا:

5/1  

6  

  )5/0به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: (هر مورد 
  با تقویم هجري شمسی: اوستاییالف) یک مورد از  شبا هت هاي تقویم 

  
  تعیین سن آثار باستانی:ب) دو روش 

  
  ج) علت مومیایی کردن اجساد فرعون ها در مصر:

  
  د)چهار دستاورد انسان در دوران نوسنگی:

  
  و) هدف از ساختن دیوار چین:

  
  هـ) نام سلسله هاي افسانه اي ایران:

 

3  

7  
  مراحل پژوهش تاریخ را در نمودار زیر تکمیل کنید:

  6  تحلیل و تفسیر اطالعات 5                      4                      3                     2      انتخاب موضوع 1
 

1  

8  

آن را دلیل )) جز کدام دسته از منابع پژوهش علمی در تاریخ قرار می گیرند؟ سکه دوران اشکانی)) و ((طاق بستانبناي ((
  بنویسید؟

  
  
 

1  

9  

  تاریخی در مطالعه تاریخ استفاده کنیم؟ چگونه می توانیم از نقشه هاي
  
  
  
 

1  

10 

  (( باستان شناسی)) و ((تاریخ)) چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ توضیح دهید؟
  
  
 

1  



٣ 
 

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  حروفبا  با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

11  

  امروزه باستان شناسان چگونه به اعتقادات دینی اولیه پی می برند؟
  
  
  
 

1  

12  

  بنویسید؟چهار مورد از اعتقادات دینی مردم بین النهرین (سومر) را 
  
  
  
 

1  

13  
  کدام اقدام حکومت هان به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد؟ کنفوسیوستحت تاثیر اصول و تبلیغات 

  
  
 

1  

14  

  بنویسید؟ معماري و مهندسیي مهم تمدن روم را در زمینه دو مورد از دستاوردها
  
  
  
 

1  

15  
  مورد از نتایج و دستاوردهاي کاوش و تحقیقات جدید را درباره تاریخ ایران در عصر باستان بنویسید؟ دو 
  
  
 

1  

16  

درباره ایران بی چون و چرا استدالل کنید که چرا یک مورخ و محقق نباید تمام نوشته هاي مورخان یونانی و رومی را 
  بپذیرد؟

  
  
  

1  

17  

  به اختصار پاسخ دهید: درباره تمدن ایالم به این سواالت
  الف) علت تاسیس پادشاهی ایالم:

  ب)جایگاه و وضیعت زنان در تمدن ایالم:
  ج) علت انحطاط ایالم:

  

5/1  

20  



  بسمھ تعالی
  ٥مدیریت اداره آموزش وپروش ناحیھ

  ١واحد  دبیرستان امام رضا(ع)
  پایھ ورشتھ تحصیلی:                      اولنوبت :              ١سواالت درس: تاریخ پاسخ نامھ 

   تاریخ امتحان:                                    ١٣٩٧-٩٨سال تحصیلی:

  
 

  بارم  سواالت  ردیف
  ١ 25/0هر مورد               غ،            د)صج)             ،            ب)ص، الف)غ  ١

  ١ 25/0هر مورد               4،            د)1،                ج)5،               ب)3الف)  ٢

  ١ 25/0هر مورد             3،    د)2ج)،     3ب)      ،1الف)  ٣

  ١ 25/0هر مورد  بستر کشف رود    د)          ب)پاپیروس،             ج)واقعیت تاریخی،              آفریقا،ف)علفزارهاي ال  ٤

  ، 5/0الف) به نظم و ترتیب رویدادها می گویند   ٥
 5/0،    ج) کهن ترین بخش وداها 5/0ب) به جاهایی که باستان شناس آثار باستانی را مطالعه و کشف می کند 

٥/١  

  5/0ماه و اسامی ماه هاي مشترك دارند.   یک مورد کافیست  12روز،  365الف) هر دو سال   ٦
  5/0  40،         ج)به زندگی بعد از مرگ باور داشتند و... پاسخ در صفحه 5/0ب)پتاسیم آرگون، رادیو کربن 

  5/0انگرد  و) جلوگیري از هجوم اقوام بیاب،      5/0دو مورد کافیست    33د) پاسخ در صفحه 
 5/0هـ) پیشدادیان، کیانیان  

٣  

  گزارش یافته هاي پژوهش -6گردآوري و تنظیم اطالعات،  -4شناسایی منابع،  -3تدوین پرسش هاي تحقیق،  -2  ٧
 25/0هر مورد   

١  

  ١ ، چون در زمان وقوع حادثه یا نزدیک ترین زمان به وقوع آن نوشته شده انداول منابع دست  ٨

  ١ 18صفحه پاسخ در   ٩

نتایج کاوش هاي  -2، 5/0باستان شناسان از نوشته هاي مورخان براي شناسایی کشف و مطالعه آثار بهره می برند -1  ١٠
 5/0باستان شناسان منبع ارزشمندي براي تحقیقات مورخان به شمار می رود 

١  

  ١ 33پاسخ در باالي صفحه   ١١

  ١ 25/0هر مورد  36چهار مورد از صفحه   ١٢

انتخاب ماموران دولتی بر پایه اصول و تعلیمات کنفوسیوس که بر اساس توانمندي و شایستگی خویش و نه بر مبناي ثروت   ١٣
 شدند و وابستگی هاي خانوادگی به خدمت گرفته می

١  

  ١ 5/0هر مورد  59ایجاد بناهاي یادبود، ایجاد شبکه پیشرفته اي از جاده ها و... پاسخ در صفحه   ١٤

  ١ 5/0دو مورد ، هر مورد   65پاسخ در صفحه   ١٥

  ١  با توجه به نظر دانش آموز چون یونان و روم از دشمنان  و رقباي ایران در روزگار باستان بودند و ...  ١٦

  5/0 76الف) حمالت پیاپی سومري و اکدي ها به قصد منابع طبیعی آنجا و... صفحه   ١٧
  5/0داراي نفوذ و نقش اساسی بودند و ) موقعیت اجتماعی ممتاز داشتند ب
  5/0یورش آشوریان  ج)

٥/١  

  ٢٠  


