
 

 

 به نام یزدان پاک

 :                                                                             نام و نام خانوادگی(                                          1)آزمون تستی درس نخست تاریخ ایران و جهان 

 حداد عراقی: تهیه و نگارش

 (ع)علی « دیگران باز ماند هر که به عیوب خود بنگرد از عیئب »

 کدام یک از موارد زیر از فوائد مطالعه تاریخ محسوب نمی شود؟ (-1

 .شناختن انسان و جوامعی که اندیشه ها و تجربیتشان در شکل دادن به زندگی کنونی ما نقش داشته است -1

 عبرت گرفتن از سرنوشت پیشینیان-2

 ساختن آینده ای روشن برای کشور خویش-3

 رک بهتر جایگاه خود به عنوان یک ایرانی مسلمان در جهان امروزید-4

 کدام یک از موارد زیر به معنای تاریخ اشاره نمی کند؟ (-2

 .مجموعه حوادث و رویداد هایی که یک فرد یا یک جامعه از سر گذرانده است-1

 بررسی همه آن چیری که در گذشته رخ داده است-2

 .وسیله آن رویدادهای گذشته بر اساس شواهد و مدارک مطالعه و تحلیل می شوندعلم و روش های علمی که به -3

 تعیین روز و ماه و سال-4

 تاریخ در لغت به معنای کدام یک از موارد زیر است؟ (-3

  ادتعیین تغییرات یک روید- 4تعیین اهمیت وقوع یک رویداد -3   تعیین مکان وقوع یک رویداد-2تعیین وقت وقوع یک رویداد  -1

بر ........است که به وسیله آن .......به کار می رود که منظور آن ........خ در یگاهی اوقات واژه تار (-4

 .مطالعه و تحلیل می شوند......اساس

 اسناد تاریخی –حوادث تاریخی  -سال وقوع رویداد –آثار تاریخی  -1

 اطالعات تاریخی –تاریخ سلسله ها  –سال جلوس پادشاهان  –کتیبه ها و سکه ها -2

 اطالعات تاریخی –تاریخ ادیان  –علم و روشهای علمی  –نوشته ها و زبان مردم  -3

 اطالعات تاریخی –تاریخ ادیان  –علم و روشهای علمی  –متون دینی -4

 ؟سفرنامه شاردن کدام دوره تاریخی ایران را در بر می گیرد( -5

 زندیان -4                           سامانیان-3                   سلجوقیان-2                 صفویان-1

 .له ویژگیهای رویدادهای تاریخی نیستندمیر از جزکدام یک  از موارد ( -6

 تکرار ناپذیرند و قابل تجربه نیستند-2را شناخت              باید با استفاده از شواهد و مدارک آن ها-1

 .مجزا و مستقل نیستند و با یکدیگر رابطه علی و معلولی دارند-4فقط در متون تاریخی بدانها اشاره شده است           -3

 



 

 

 .............و با یکدیگر  ..........و...........و..........رویداد های تاریخ ( -7

 .رابطه علت و معلولی دارند -مجزا و مستقل نیستند -قابل تجربه نیستند -رار ناپذیرندتک-1

 .رابطه علت و معلولی ندارند –مجزا و مستقل هستند  -قابل تجربه هستند -تکرار پذیرند -2

 .هماهنگی دارند -در ارتباط با مردم نیستند -قابل مشاهده نیستند -تکرار پذیرند-3

 .هماهنگی ندارند -در ارتباط با مردم هستند -قابل مشاهده هستند -تکرار ناپذیرند-4

 کدام یک از موارد زیر در تاریخ نقش محوری دارد و رودادهای تاریخی در نتیجه کنش چه عاملی به وجود آمده اند؟(  -8

 انسان ها با طبیعت –جغرافیا -2انسان ها با یکدیگر                     –طبیعت -1

 انسان ها با کدیگر و یا طبیعت -انسان-4انسان با جامعه                             -جامعه-3

در گذشته می پردازد و علل و نتایج .......و.........تاریخ علمی است که به مطالعه جنبه های مختلف زندگی( -9

 ی کندم.........و.........پیشینیان را ......و......

 تحلیل –بررسی  –اعمال  -افکار -جامعه ها -انسان ها -2    تحلیل       –اشکار  –اعمال  -فکارا -حیوانات -انسان ها-1

 ثبت -اشکار–تمدن ها  -جنگ ها –جامعه  -انسان ها-4ثبت        -بررسی –تمدن ها  -جنگ ها –حیوانات  -انسان ها-3

 .را مثال زد......ین مورد می توان را می توان به عنوان هدف علم تاریخ در نظر گرفت و در ا( .....-11

 شرح جنگ گوگمل -ثبت رویدادهای تاریخ-1

 ش جهت حفظ تخت جمشیدتال -تلش جهت حفظ میراث فرهنگی -2

 آگاهی از وضع زنان در دوره هخامنشی -شناخت و آگاهی نسبت به زندگی اجتماعی در گذشته-3

 روزتالش جهت زنده نگه داشتن عید نو -تاکید بر هویت ملی-4

 کدام یک از اتفاقات و در چه زمانی توجه انسان به ثبت و نگارش رویدادهای عصر خویش جلب شد؟پس از ( -11

 م.هزار سال ق 5 -اختراع خط-2م            .هزار سال ق 3 -آغاز غار نشینی-1

 م.هزار سال ق 4 –آغاز شهرنشینی -4م                 .هزار سال ق 4 -اختراع خط -3

 .هزار سال قدمت دارد...........است که بیش از .......به خط......تاریخی که تاکنون کشف شده.....قدیمی ترین ( -12

 3 -یونانی –سکه  -اثر -2                 4 -کهن مصری -سنگ نوشته -متن-1

 4 -مصری -پاپیروس–اثر -4                               3 -سومری -کتیبه -متن-3

 دیمی ترین متن تاریخی که تاکنون کشف شده به چه موضوعاتی اشاره دارد؟ق( -13

 طغیان رود نیل-4پرستش خدایان مصری            -3   نام تعدادی از فراعنه مصر -2حفر کانال سوئز          -1

 است؟ زیر سنگ پالرمو متعلق به کدام تمدن( -14

 مصر-4سومر            -3روم         -2          یونان-1

 .بوده اند......و......وجود داشته است که حاوی........در ایران باستان ( -15



 

 

 رویدادهای مهم –اطالعات تاریخی  -آثار ادبی-2افسانه ها                -شرح جنگ ها -کتاب های تاریخ-1

 صورت معامالت -اطالعات تاریخی -سنگ نوشته ها-4      ی مهم         رویدادها -اخبار -سالنامه های دولتی-3

 اختصاص دارد.....آغاز شد که بخش عمده مطالب کتاب تاریخاو به .....و با ظهور......در.......تاریخ نگاری از( -16

 بازگشت سپاهیان یونانی از ایران به یونان -گزنفون -ایران -م.ق7قرن -1

 شرح جنگهای ایران و روم -هرودت -انیون –م .ق 5قرن -2

 فتح مصر -کمبوجیه -مصر -م.ق 7قرن -3

 فتح بابل -کوروش –بابل  –م .ق 5قرن  -4

 .در یونان باستان داشته است.....تاثیر مهمی بر شکوفایی و گسترش..... و....رواج و رونق( -17

 دریانوردی -ت پادشاهانحمای -کشتی سازی-2علم تاریخ                  –فلسفه  -ادبیات-1

 کشورگشایی -علم تاریخ -دریانوردی -4ادبیات                           -فلسفه -هنر-3

 کدام یک در تحول علم تاریخ موثر بوده است؟(  -18

 پیشرفتهای فکری و علمی دوره رنسانس -2حمایت پادشاهان                                  -1

 و اختراعاتافزایش اکتشافات -4ز سوی دانشمندان           درک فواید تاریخ ا-3

 هر یک از جمالت زیر به ترتیب ناظر به کدام یک از مراحل پژوهش تاریخی است؟(  -19

 هر پژوهش باید مسئله تازه ای را مورد بررسی قرار دهد 

 و صحت آن را ارزیابی می کند در این مرحله پژوهشگر پس از شناسایی منابع و اسناد تحقیق، میزان اعتبار دقت

 در این مرحله کار مورخان بیشتر شبیه کاراگاهان پلیس است

در این مرحله پژوهشگر اطالعات مربوط به موضوع تحقیق را از منابع واسناد تاریخی استخراج و تنظیم و دسته بندی 

 .می کند

 و تفسیر اطالعاتتحلیل  -گردآوری و تنظیم اطالعات -شناسایی منابع -انتخاب موضوع-1

 گردآوری و تنظیم اطالعات -تحلیل و تفسیر اطالعات -انتخاب موضوع -شناسایی منابع-2

 گردآوری و تنظیم اطالعات -تحلیل و تفسیر اطالعات -شناسایی منابع -انتخاب موضوع -3

 تحلیل و تفسیر اطالعات -گردآوری و تنظیم اطالعات -انتخاب موضوع -شناسایی منابع -4

 اولین کار برای تدوین یک کتاب تاریخی از سوی مورخ کدم است؟ (-21

 تسلط بر تاریخ -4          جمع آوری اطالعات  -3        شناسایی منابع     -2انتخاب موضوع       -1

 در کدام مرحله از کار مورخان به دسته بندی و تنظیم مطالب می پردازد؟( -21

 تحلیل منابع -4              شناسایی  -3گرد آوری اطالعات         -2  گزارش یافته های پژوهش        -1

 کدام یک از موارد زیر از جمله منابع دست اول تاریخ ساسانیان محسوب می شوند؟( -22



 

 

 تخت جمشید-کتیبه بیستون -خدای نامه-1

 ایوان مدائن -کاخ آپادانا -سکه بهرام گور -2

 طاق بستان -کعبه زرتشتیبه  کت -سرو انوشیروانخسکه  -3

 طاق کسری -سکه اردوان پنجم -شاهنامه -4

به ترتیب سکه مهرداد دوم،منشورکورش،کتاب تاریخ مردم ایران دکتر زرین کوب،کتیبه بیستون، و تاریخ طبری در ( -23

 چه نوع منابعی اشاره دارند؟ ارتباط با تاریخ ایران باستان به

 دست دوم -دست اول -فرعی -اصلی -دست اول -2                  ا صلی -دست دوم -دسته اول –فرعی -1

 دست اول –دست دوم  -اصلی -فرعی -دست دوم -4فرعی          -دستاول -دست اول -دست دوم -اصلی -3

 .اشاره می کند..........کنده شده است در یکی از بندهای خود به ........که به دستور.....سنگ نوشته (  -24

 سرکوب گوماتای مغ و دیگر شورشیان -داریوش یکم -ونبیست-1

 فتح بابل -کوروش بزرگ -گنج نامه همدان -2

 فتح بابل –کوروش بزرگ  –بیستون  -3

 حمله به یونان -خشایارشا -نقش رستم -4

 .می رسید.......به .......بود که از ...... مهم ترین کارکرد جاده ابریشم ( -25

 روم -هند -انتقال کاال -4یونان      -چین -تجارت -3چین          –ایران  -انتقال کاال -2           یونان  –هند  -تجارت-1

 کدام یک از موارد زیر به عنوان فایده تاریخ در نظر گرفته نمی شود؟( -26

 بهره گیری از گذشته برای حال و اینده -1

 تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی-2

 رگذشت پیشینیانعبرت گرفتن از س -3

 تقویت ملی گرایی و گسترش صنعت گردشگری -4

 دوره رنسانس در کدام قرون زیر روی داد؟( -27

 میالدی 15و  14قرن  -4میالدی         19و  18قرن  -3میالدی         17و 16قرن  -2میالدی       17و  15قرن -1

 گذشته دعوت کرده است؟ کدام منبع زیر انسان ها را به مطالعه سرگذشت اقوام( -28

 پیامبران -3                        سیرالملوک    -3           قرآن      -2نهج البالغه                  -1

 دینی بر نقش و اهمیت تاریخ به عنوان منبع شناخت تاکید کرده است؟ کدام پیشوای( -29

 (  ع)امام رضا  -4                (   ص)پیامبر اکرم  -3          (   ع)امام علی  -2       (   ع)امام حسین  -1

 کدام عامل زیر در تاریخ نقش محوری دارد؟( -31

 اختراع خط -4کتیبه ها             -3انسان           -2منابع تاریخی        -1


