
 

  01/59/    تاریخ آزمون :                اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی                                                                            :نام 

 دقیقه    01وقت :                      مشهد مقدس       9آموزش و پرورش ناحیه       نام خانوادگی :                                         

  ساعت  شروع :                متوسطه دوم       - دهم انسانی سواالت امتحان پایه                                      نام آموزشگاه:  

                                                                                                                      3تعداد صفحات :                              ن باستان( ایران و جها0درس : تاریخ )                           شماره داوطلب :                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              01تعداد سوال :                     مشهد  9حیه سرگروه نا -طراح: سیمین کریمیان                                  نوبت صبح              

                                       توجه : نیاز به پاسخ نامه ندارد*                                    51990539پرسنلی :                                                                شماره کالس    

 "دوست من با یاد خدا آغاز کن و خود را باور داشته باش "

                                    /.(09)هرمورد. مشخص نماییددر جدول را  تموارد درست یا نادرس 0

کمک  ان جنگ های پلوپونز، مخفیانه به رومحکومت هخامنشیان در جری-الف

 مالی می کرد.

شتر سنت یایران در عصر باستان پذیرش ب یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاری–ب 

 است.  شفاهیبر سنت  مکتوب

پارینه سنگی در کهن ترین آثار از حضور انسان در ایران مربوط به دوران  - پ

 چغاگالن بوده است.

 نادرست درست

 الف الف 

 ب ب 

 پ پ

09./ 

 /.(09)هرموردبنویسید.  سمت چپ انتخاب نموده و درجای خالی شماره گزینه صحیح را از جدول 0
 اقدامات اشخاص     

 اسپارتاکوس -0

 پریکلس  -0

 آگوستوس  -3

 اکتاویان -9

 ).....( سیاستمدار و آزادیخواه یونان -الف

 ..(...). مهوری رمایجاد تغییرات در نظام حکومتی ج –ب 

 )......( ق.م 03رهبر قیام بردگان در سال  – پ

 

09./ 

 /.(09)هرموردبه سواالت گزینه ای زیر پاسخ دهید:  3

 است؟ درستدر جهان کدام مورد  « گاه شماری» در رابطه با   –الف 

 در بین النهرین گاه شماری خورشیدی رواج داشت. -0

 ی به تخت نشستن هر پادشاه بوده است.مبداء گاه شمار اشکانیاندر دوره   -0

 گاه شماری جاللی یکی از دقیق ترین گاه شماری ها در جهان است. -3

 .سلوکی و اوستایی رواج داشتگاه شماری بابلی،  ساسانیدر دوره  -9

  عات دوران نوسنگی بوده است؟کدام گزینه از ابدا –ب 

 ابداع خط و نگارش -0       ساخت ابزار از استخوان -0

 گسترش صید آبزیان و پرندگان -9     آغاز سفالگری                -3

 ؟می آیدنبه شمار  اول نوشتاریکدامیک از منابع زیر جزء منابع دست   –پ

 ایران باستانمقاله  -9             سالنامه ها -3       کتاب تاریخ هرودت -0       سنگ نوشته ها -0

09./ 

 /.(09)هر مورد ژوهش تاریخ را تکمیل کنید.مراحل پ دانش آموز عزیز  9

 

0 

 " بسمه تعالی"   " به نام خدا " 

 انتخاب موضوع

1 



 

 /.(9)هرمورد متن زیر را به دقت مطالعه نموده و سپس به سواالت مربوطه پاسخ دهید.  دوست من ،  9

 دارای حکومتدر ناحیه ای در  جنوب بین النهرین نخستین شهرهای جهان پدید آمد که این شهر ها 

خدایان متعدد را می پرستیدند.اقوام متعددی بر این منطقه حاکم مستقل بودند. مردم این منطقه 

شدند از جمله اکدی ها و اموری ها که در بین آنان پادشاهان معروفی مانند حمورابی به قدرت 

 رسیدند.

  را بنویسید.ی از نخستین شهرهای جنوب بین النهرین یکنام  -الف

 ه نامیده می شد؟این منطقه چ جنوبی حکومت نخستین ساکناننوع  -ب

 مهمترین اقدام سارگن چه بود؟ –پ 

 علت شهرت حمورابی چیست؟ –ت 

0 

 نمایش دهید.زیر  «نمودار خط زمان» جای خالی  درچهار سلسله چین باستان را  6

 

0 

 تعاریف و اصالحات: 0

 گاه شماری : -الف

 

 کرونولوژی: –ب 

 

 باستان شناسی: –پ 

 

 :خدای نامه –ت 

 

0 

5 

 
 توجه به تصاویر فوق در زمینه تاثیر جغرافیا بر رویدادهای تاریخی سه دلیل بیاورید.با 

0-  

0-  

3-  

9/0 

  دانش آموز عزیز : به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 

 /.9  هدف علم تاریخ چیست؟ 5

 /.9 یکی از مراحل حساس و مهم کار باستان شناس کدام است؟ 01

2 



 

  *****   موردی ****    سواالت 

 /.9 یک مورد از فواید و کارکردهای مطالعه تاریخ را بنویسید.  00

 /.9 یک مورد از مهم ترین پیامدهای کشاورزی را بنویسید. 00

 دو مورد از ویژگی های رویدادهای تاریخی را بنویسید. 03

0- 

0- 

0 

 کرده است؟ «دوره تاریخی»دو دلیل بیاورید که چگونه باستان شناسی کمک شایانی به مطالعه  09

0- 

0- 

0 

  ****    سواالت گسترده پاسخ   ***** 

 دو آیین کنفسیوس و  بودا را از نظر شرایط ظهور ، تعالیم و اندیشه ها مقایسه کنید. 09

 

 

0 

چه عواملی نقش بسزایی در توجه و گرایش مورخان ایرانی و غیر ایرانی به تاریخ ایران دوران باستان  06

 داشته است؟

 

 

0 

با بررسی نقوش و پیکره های برجای مانده از دوره ایالمی چگونه می توانید وضعیت زنان ایرانی را  00

 شرح دهید.

 

 

0 

 شرایط جامعه آتن و اسپارت را با یکدیگر مقایسه کنید. 05

 

 

0 

نش معماری مصر باستان و ایالم را با یکدیگر مقایسه نمایید.) از نظر مصالح به کار رفته  و دا 05

 سازندگان و مهم ترین بنا (

 

 

09/0 

با توجه به روابطی که میان ایران با یونان و روم در دوران باستان وجود داشته است، استدالل کنید  01

که چرا یک مورخ و محقق نباید تمام نوشته های مورخان یونانی و رومی در باره ایران را بی چون و 

 چرا بپذیرید؟

0 

 

 

 
جمع 

 هرنم01

 
 3 موفق و سرافراز باشید



 

 

  01/59/    تاریخ آزمون :                اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی                                                                            :نام 

 دقیقه    81وقت :                      مشهد مقدس       9آموزش و پرورش ناحیه       نام خانوادگی :                                         

  ساعت  شروع :                متوسطه دوم       - دهم انسانی سواالت امتحان پایه                                      نام آموزشگاه:  

                                                                                                                      3تعداد صفحات :                              ن باستان( ایران و جها0درس : تاریخ )                           شماره داوطلب :                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         01تعداد سوال :            مشهد 9خ ناحیه سرگروه تاری –نام طراح: سیمین کریمیان نوبت صبح                                         

                                       توجه : نیاز به پاسخ نامه ندارد*                                         51990839پرسنلی                                                                     شماره کالس    

 "دوست من با یاد خدا آغاز کن و خود را باور داشته باش "

 /.59 /.(09د)هرمورنادرست       –نادرست   پ  –نادرست      ب  –الف  0

 /.59 /.(09)هرمورد  (. اسپارتاکوس -0)   پ –(   اکتاویان -9ب )   –(  پریکلس 0الف )         0

 /.59 /.(09)هرمورد  9 –پ     3 –ب        3 -الف 3

 تحلیل و تفسیر اطالعات-گرد آوری و تنظیم-شناسایی منابع-به ترتیب: تدوین پرسش های تحقیق  9
 /.(09)هر مورد

0 

 /.(9)دولت شهر یا کشور شهر -ب  /.(9) کیش( –الگاش -اوروک -یک مورد) اور -الف 9

 /.(9)نخستین قانونگذار در جهان  –ت           /.(9)تشکیل امپراتوری بزرگ  –پ 

0 

/.(09)هرمورد 6

 

0 

 0 /.(9)نظامی است که انسان برای اندازه گیری دقیق زمان ابداع کرده است. گاه شماری : -الف 5

 /.(9به نظم و ترتیب رویدادها کرونولوژی میگویند.) کرونولوژی: –ب 

علمی که آثار باستانی و تاریخی را به منظور شناخت فرهنگ و شیوه زندگی  باستان شناسی: –پ 

 /.(9انسان ها و جوامع گذشته مطالعه و بررسی می کند.)

نی و در واقع تاریخ عمومیایران از آغاز آفرینش تا مهم ترین نوشته تاریخی ساسا:خدای نامه  –ت 

 اواخر حکومت ساسانی است.

 دریا ها و آب های آزاد نقش زیادی در تسهیل ارتباط و تاصیر زیادی بر زندگی مردم دارد. -0 8

 رشته کوه ها و کوه های بلند منبع تامین آب و در عین حال مانعی در برقراری ارتباط است. -0

 ر ها دشواری شرایط زندگی و محدودیت ارتباطی ایجاد می کند بیابان ها و کوی -3

 و استنباط دانش آموز از درک عوامل بازدارنده و عوامل تسهیل کننده در ایجاد ارتباط

9/0 

  دانش آموز عزیز : به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید 

 /.9  شناخت وآگاهی نسبت به زندگی گدشته. 5

 /.9 حفاری 01

 /.9  هویت ملیتقویت حس میهن دوستی و -بهره گیری ازگذشته برای حال و آینده–منبع شناخت و تفکر  00

کشاورزان به منظور کاشت و داشت و برداشت محصول از دوره گردی دست برداشتندو نخستین -0 00

لیت دیگری غیر دلیل تولید اضافه بر نیاز به فعا -0روستاها را به عنوان سکونتگاه دائم ایجاد کردند.

در نتیجه تولید مازاد بر  -3 از تولید خوراک روی آوردندو در این امر مهارت و تحصص پیدا کردند.

9./ 

 " بسمه تعالی"   " به نام خدا " 

1 



 

 

 نیاز داد و ستد میان روستاهای دور و دزدیک آغاز شد ) یک مورد (

و معلولی  مجزا و مستقل نیستند و با یکدیگر رابطه علت -0تکرار ناپذیرند و قابل تجزیه نیستند   -0 03

 /.(9دارند .)هر مورد 

0 

عمده اطالعات -0 منابع نوشتاری برای شناخت کامل این دوره خصوصاً اوایل آن کافی نیست.-0 09

 /.(9)هر مورد . منابع نوشتاری مربوط به رویدادهای سیاسی و نظامی و شرح اقدامات فرمانروایان است

0 

توجه داشت و در باره دین یا خدایان چینی خیلی کم کنفوسیوس بیش از هرچیز به رفتار اخالقی  09

سخن گفته است. اساس تعالیم او این بود که مردم چطور باید رفتار کنند و حاکمان چگونه رفتار 

به موضوع  -مناسب را در جامعه ترویج دهند.کنفوسیوس بر نظام خانواده و تحکیم آن تأکید داشت

بطور کلی آیین وی نوعی نظام  –عتقد بود و تبلیغ می کرد رعایت احترام بین افراد جامعه بسیار م

اخالقی را در جامعه چین ترویج می کرد که البته بعد از خودش گسترش یافت بودا بر صداقت ورزی 

پندار و مراقبه تاکید دارد و بیشتر جنبه  –کوشش  –زندگانی  –کردار  –گفتار  –نیت  –در ایمان 

 فردی دارد.

0 

 0 /.(9کاوش هایباستان شناسی)هر مورد  -خط های باستانی خوانده شدن 06

نشان می دهد که زنان در امور اجتماعی و بررسی نقوش و پیکره های برجای مانده از دوره ایالمی  05

  اقتصادی و مراسم رسمی سیاسی و دینی حضور چشمگیری داشته اند.

0 

ادگاه مردم ساالری)دمکراسی( بشمار میرفت. آتن مرکز فعالیت های فلسفی، علمی و هنری و نیز ز 08

 اما اسپارت جامعه ای نظامی گرا و جنگاور بود که به امور فرهنگی و هنری چندان عالقه ای نداشت.

 مقایسه تربیت فرزند و ....

0 

در دوره ایالم معماری پیشرفت چشمگیری کرد و استفاده از آجر لعابدار در ساختن بناها معماری  05

معابدی از خشت خام در چند طبقه و روکشی از آجر نوشته ها و آجرهای لعابدار و مصر از  رایج شد

 جهت نوع بنا که بیشتر آرامگاه و معبد می ساخته اند و بنا ها دینی و اعتقادی بوده مشابهت دارد 

دیگر با یکمصالح به کار رفته  اما از نظر فرم بنا و ساخت هرم گونه به سمت آسمان شبیه هم است 

متفاوت هستند مصر بیشتر از منابع طبیعی و سنگ آهک و سنگ خارا استفاده می کردند در صورتی 

آن را لعاب می دادند و حاصل فکر و اندیشه و دست و که ایالم آجر را از خشت خام می ساختند 

تا بناهایی ایالمی ها بوده است  و هر دو معمارانی با دانش و مهارت باالیی می بایست داشته باشند 

 مانند اهرام و زیگورات ساخته می شد.

09/0 

استدالل دانش اموز پیرامون روابط ایران و یونان و اشاره به پیشینه روابط این دو کشور و جنگ ها و  01

با توجه به روابطی که میان ایران با یونان و روم در دوران باستان وجود داشته است، خصومت ها و .... 

 و ....

0 

 

 

 
جمع 

 هرنم01

 

2 
 موفق و سرافراز باشید


