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 جمهوری اسالمی ایران    

                                                                                                                                           

 وزرارت آموزش و پرورش

                                                                                                               

 معاونت آموزش متوسطه

                                                                                                                                

  دفتر آموزش متوسطه ی نظری

دبیرخانه ی                                                                                                                                           

 تاریخدرس کشوری راهبری 

 اول علوم انسانی ( ، ) دهمی  پایه تاریخ کتاب سؤال   

 علوم اول)  ، دهم ی پایه تاریخ کتاب سؤال های استاندارد  

 ( انسانی

 غلط – صحیح سؤاالت ( الف

 غلطحیح             ص                                          .  داردن معنایی زمان ، به توجه بدون تاریخ دانش - 1

 شماری گاه براساس رومی شماری گاه،  داد دستور «سیزدهم  گِرگُوار پاپ»  روم امپراتور ( بل از میالدق 64) سال در -2

      غلط             صحیح                                                                                  .شود  اصالح مصری

 غلط             صحیح     است .   شده زمین تنظیم دور به ماه پایه ی گردش قمری ، بر هجری شماری گاه - 3

                                                                                                              .کرد  شهر مکه هجرت شهر مدینه به از که پیامبر است سالی محّرمِ اوّلِ قمری ، هجری شماری گاه مبدأ - 6

 صحیح             غلط                                                                                                          

 غلط                                                                                                                         صحیح      بود .  متداول اوستایی و سلوکی بابلی، ،گاه شماری هایهخامنشیان  دوره ی در - 5

 .         بود  شده نامگذاری فرشتگان و اسامی ایزدان با ماه هر روزهای و ها ماه اوستایی شماری گاه در – 4

 غلط            صحیح                                                                                                           

 .است  شده تنظیم آن اساس بر یافت ، ایران رسمیت شمسی ( در1322 سال ) از که خورشیدی هجری گاه شماری -7

 غلط              صحیح                                                                                                           

 غلط            صحیح  .می پردازد  گذشته در مختلف وسرزمین های مناطق به مطالعه ی تاریخی جغرافیای -8

   غلط             صحیح       .اند  برده پی ها نقشه از اهمیت استفاده به مورّخان اخیر ، قرن دو در تاریخ در -9 

 شهرها ، بناهای ، ها پایتخت ، مرزها ، ها حکومت قلمرو شامل،  اطالعات از مختلفی انواع ، تاریخی های نقشهدر  -12 

 تقسیمات و ها لشکرکشی و مهاجرت مسیرهای ، شبکه ی راه ها ، جنگ ها خصوص به رویدادها دقیق محل مهم ،

 غلط             صحیح                                                               . دهند مین نمایش را مالیاتی و اداری

 ------------------------------------------------------------------------------- 

 خیر  –بله  سؤال های ( ب

                                                       . می آید  حساب فیزیک به و ریاضیات ، نجوم علوم مشترک دانشمندان تالش نتیجه ی تقویم ، ابداع - 1

 خیر              بله                                                                                                               

                                                        . یافت  دست تاریخ از درستی و منطقی به درکی توان می ،تاریخی  رویدادهای دادن روی زمان از آگاهی بدون - 2

 بله                  خیر                                                                                                           

 .بودند  پیشگام شماری گاه تدوین و تنظیم در باستان ، مصریان و( رودان  میان) النهرین بین مردمان - 3
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 بله                  خیر                                                                                                           

                                                                                                           بله                  خیر               . شود می شناخته میالدی شماری گاه نام به امروزه مسیحی ، شماری گاه - 6

لمرو ق در بابلی قمری خورشیدی گاه شماری که نشان می دهند جمشید تخت و بیستون سنگ نوشته های محتوای - 5

                                                                                                        است .                                                                         بله                  خیر داشته رواج ساسانیان

                                                        .شد  تعیین( مسیحیان  ) رومیان شماری گاه مبدأ عنوان مسیح به حضرت میالدی ( تولّد 525 سال ) در - 4

 بله                  خیر                                                                                                           

 به ماه یک سال ، 122از هر بعدروز ( ،  شبانه 345تقویم شان ) تکمیل  مشکل رفع برایاوستایی  شماری در گاه – 7

                                                                                                           بله                  خیر                                                                   .می کردند  اضافه سال ماه دوازده

                                                                                                        است .                    بله                  خیر جهان گاه شماری های دقیق ترین از یکی گاه شماری جاللی – 8

 .کنند  تحلیل و توصیف آن ها وقوع زمان براساس رویدادهای تاریخی را که کوشند می مورّخان - 9

 بله                  خیر                                                                                                           

 و القاخ تاریخ ، بر اقلیم و جغرافیا تأثیر به خود را اَلعِبَر کتابِ مقدمه ی از بخشی ، تونسی هرودت اندیشمند – 12

 بله                  خیر                                                                  .است  داده اختصاص آدمیان رفتار

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 اصالحی نوع ( ج

 .کرد  هجرت مدینه به مکه از حضرت علی ) ع (که  است سالی محّرمِ اوّلِ ، قمری هجری شماری گاه  مبدأ  -1

                                                                                                           .کرد  اصالح را مسیحیان شماری گاه دیگر بار کمک منجّمان به  شانزدهم گِرگُوار پاپ بعد ، سال 1222 حدود -2

 افزوده دوازدهم ماه آخر به ، اضافی روز دهو  شد می روزه تقسیم 32 ماه 12 به سال مصری ، شماری گاه در  -3

 .گردید  می

قلمرو  در بابلی قمری خورشیدی گاه شماری که نشان می دهند طاق بستان و همدان سنگ نوشته های محتوای -6

                                                                                                                                                                                                                   است . داشته رواج هخامنشیان

 د ؛گردی رایج ایران در شد، می محسوب زرتشتیان شماری دینی گاه که اوستایی شماری گاه ساسانیان ، دوره ی در -5

 نام به را اضافی روز پنج سپس. شد  می تقسیم  «اندرگاه»روزه  32 خورشیدی ماه 12 به سال شماری ، گاه این در

 .می افزودند   دوازدهم ماه اول به

 جغرافیای تاریخی  پژوهش و مطالعهدر گویند ،می «   Chronology»کرونولوژی  آن به که رویدادها ترتیب و نظم -4

                                                                                                          دارد . فراوانی اهمیت ،

 مانند دیگری هایگاه شماری  آن کنار در گردید ، اما رایج قمری هجری شماری گاه اسالمی دوران ایرانِ در  -7

 .یافت  رواج نیز  خورشیدی هجری و حیوانی دهجاللی ،  یزدگردی ،
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 به را تاریخی مختلف های دوران یا دوره ، یک رویدادهای توان می آن وسیله ی به که است مناسبی « زمان خط » -8

 . داد نشان  نقشه روی بر ها، آن وقوع زمان ترتیب

 افرتمس دیگر جاهای و فینیقیه مصر ، خود ، به تاریخ کتاب نگارش منظور بود به فنیقی مشهور هرودت که مورّخ -9

 کرده است  .

                                                                                                           .اند  ردهب پی ها نقشه از اهمیت استفاده به مورّخان اخیر، قرن دردو تاریخ در نقالی های شیوه تکامل و پیشرفت با -12

 -------------------------------------------------------------------------------  

 ای خوشه نوع ( د

     غ  ص      است . شده تنظیم خورشید دور به ماه گردش برپایه ی -الف                                                      

                                                                                            غ  ص                  .هر سال قمری است  محّرمِماه  اوّلِ آن ، مبدأ  -ب                  قمری  هجری گاه شماری -1

                                                                                            ص      غ  .رود  می شمار به کشورهای اسالمی بیش تر رایج تقویم -ج                                                      

         

     غ       ص                .گردید  رایج ایران اوستایی ، در شماری گاه -الف                                                  

                                                                                            غ       ص .افتاد  می عقب حقیقی روز از سال شبانه یک سال 4در هر -دوره ی ساسانیان                      ب در-2

                                                                                            غ     ص     .بود  پادشاه هر نشستن تخت اوستایی به شماری گاه مبدأ -ج                                                  

          

     غ       ص         .دارند  مردمان زندگی مهمی بر تأثیر، وخاک  آب جغرافیایی عامل - الف                               

                                                                                            غ      ص                       .           است  تاریخ مطالعه ی در دیگر مهم رکن یک  - ب                    مکان -3

                                                                                            غ       ص   .می دهند  رخ محیط مکان و بستر در تاریخی تحوالت و برخی از وقایع – ج                               

          

     غ      ص    .می پردازد  درگذشته مختلف وسرزمین های مناطق به مطالعه ی -الف                                        

                                                                                            غ      صقرار گرفته است . مورد بی توجهی پژوهشگران  اخیر، دهه ی درچند -ب              جغرافیای تاریخی -6

                                                                                            غ     ص             .  می کند  مطالعه را ، وشکست ها پیروزی ها ، مهاجرت ها -ج                                       

                                           

     غدهند .ص     را نمایش می حکومت ها  قلمرو مختلفی از اطالعات شامل انواع -الف                                     

                                                                                            غ  ص            نشان می دهند .را  زمان آینده در اجتماعی انسان حیات های جلوه -ب          تاریخی نقشه های -5

 غ ص                        .تاریخ و معماری است ، ادبیات  ارتباط پیامدهای از یکی -ج                                     

     

                                           

     حکومت ها را نمایش می دهند .ص     غ قلمرو مختلفی از اطالعات شامل انواع -الف                                     

                                                                                            .        ص      غرا نشان می دهند  زمان آینده در اجتماعی انسان حیات های جلوه -تاریخی          ب نقشه های -4
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 ادبیات ، تاریخ و معماری است .                   ص      غ ارتباط پیامدهای از یکی -ج                                     

                                                                                          

 جورکردنی  سؤاالت

 .بنویسید  راست سمت های سؤال مقابل در و کنید انتخاب چپ سمت ستون از را سؤال هر به مربوط های پاسخ

   1   سوُال

 

  .آن می افزودند  دوازدهم ماه آخرِ به« اندرگاه»نام  به را روز اضافی پنج –1

  .بود  بابلِی ها ، رایج میان در خصوص به و النهرین بین در –2

  .شود  می شناخته این نام به امروزه مسیحی، شماری گاه – 3

 .کرد  اصالح راآن  دیگر بار کمک منجّمان به سیزدهم گِرگُوار پاپ – 6

 

 مسیحیان شماری گاه –الف 

 قمری – گاه شماری خورشیدی – ب

 خورشیدی هجری گاه شماری -پ

 میالدی شماری گاه –ج 

 قمری -گاه شماری خورشیدی  –د 

 اوستایی شماری گاه –ذ 

 اشکانی شماری گاه -و
 

 

   2سوُال   

 و قیهفینی مصر، به خود  تاریخ کتاب نگارش منظور به یونانی ، مشهور مورخ مورّخ –1

 کرده است .    مسافرت دیگر جاهای

 از بخشی زیست ، هجری قمری ( می 8 در قرن که نیز تونسی مسلمان اندیشمند –2

دمیان آ رفتار و اخالق تاریخ ، بر اقلیم و جغرافیا تأثیر به خود را اَلعِبَر کتابِ مقدمۀ

   .است  داده اختصاص

 خَلدون ابن –الف 

 سیزدهم گِرگُوار  – ب

 مقدسی   -پ

 هرودت  –ج 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

 ( درست گزینه تنها)  ای چندگزینه سؤاالت

 ؟ چیست ، بشر دستاوردهای مهم از یکی، « مکان  و زمان تاریخ ؛» در بحث  -1

   همه ی موارد ( د                 تقویمج (                  شماری گاه ابداع(  ب            زمان گیری اندازهالف ( 

 اوستایی در چه دوره ای از تاریخ ایران رواج داشت ؟ و سلوکی بابلی ، یهای هشمار گا -2

 کیانیان ( د               اشکانیانج (                            ایالمیان (  ب هخامنشیان                  الف ( 

 رواج قلمرو هخامنشیان در بابلی قمری خورشیدی که گاه شماری نشان می دهند چه سنگ نوشته هایی محتوای -3

 است ؟ داشته
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                      همدانی گنج نامه  و بیستون ( ب                                       جمشید تخت و بیستونالف ( 

                      همدان ی نامه گنج و زردشت ی کعبه ( د                                  نقش رستمکعبه ی زردشت و ج ( 

 بود ؟ پادشاه هر نشستن تخت به شماری کدام گاه در ایران باستان ، مبدأ -6

   اللیج ( د                            رومیج (                     اوستایی(  ب                هخامنشی الف ( 

 دارد چه می گویند ؟ فراوانی اهمیت تاریخ ، پژوهش و در مطالعه که رویدادها ترتیب و به نظم -5

   تقویم ( د                     کرونولوژیج (                 شماری گاه(  ب                 زمان خطالف ( 

============================================================================= 

  ( گزینه بهترین)  ای چندگزینه سؤاالت

 ؟می کردند اضافه سال ماه دوازده به ماه اوستایی( یک شماری )گاه ساسانیان ، شماری دوره ی چرا در گاه -1

                                   .شد  می روزه تقسیم 32خورشیدی ماه 12 به سالاوستایی (  شماری )گاهالف ( 

   . ( افتاد می عقب حقیقی از سال روز شبانه 32 سال 122هر دربرای رفع مشکل تقویم شان بود ؛ ) (  ب 

              .می افزودند  دوازدهم ماه آخرِ به«اندرگاه» نام به را اضافی روز پنج ج (

 .گردیده بود  رایج ایران در شد ، می محسوب زرتشتیان شماری دینی گاه که اوستایی شماری گاه ( د

 

 ؟چیست ، تاریخ  و جغرافیا ارتباط پیامدهای مهم از یکی -2

  مختلف تاریخی های هایی از دوره نقشه ترسیم تهیه والف ( 

   دوران گذشته  در اجتماعی انسان حیات های استفاده در بیان جلوه ( ب 

  تاریخ مطالعه ی نقشه در یافتن اهمیت ج (

  مالیاتی اداری و تقسیمات و لشکرکشی ها و مهاجرت نمایش دادن مسیرهای ( د

 

 چیست ؟ ،قمری  هجری گاه شماری، اهمیت امروزه   -3

 است . شده زمین تنظیم دور به ماه گردش پایه ی برالف ( 

 . است محّرمِ اوّلِ آن ، مبدأ ( ب 

 . کرد هجرت مدینه به مکه از( ص)پیامبر ج (

 رود . می شمار به کشورهای اسالمی تر بیش رایج تقویم ( د

  

 ؟چه بود  شماری گاه ابداعاز ها هدف انسان   -6

  سیارگان دیگر و ماه خورشید ، رصد برای(ب   ابداع تقویم                                      (  الف

 شنی و ساعت های آفتابی ،آبی کشف ابزارهایی مانند(د       (سال و )ماه زمان اندازه گیری دقیق برای( ج  
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 ؟شماری ، چیست  گاه و زمان مهم ترین ویژگی ارتباط تاریخ ؛ – 5

 ندارد . معنایی زمان، به توجه بدون تاریخ دانشالف ( 

 روی داده اند . گذشته در معینی زمان در تاریخی رویدادهای ( ب 

 . یافت دست تاریخ از منطقی درکی به توان نمی ها، آن دادن روی زمان از آگاهی بدون ج (

 .یافت  دست تاریخ از به درکی درستی توان نمی آن ها، دادن روی زمان از آگاهی بدون ( د

 

************************************************************** 

  ( منفی نوع ) ای چندگزینه سؤاالت

 ؟ نیست درستجهان ،  در شماری گاه تاریخچه ی مورد در گزینه کدام -1

                                   . بود رایج « شمسی  خورشیدی » گاه شماری ، بابلِی ها میان در خصوص و به النهرین بین در( الف

 شماری گاه براساس رومی شماری داد گاه دستور( سزار ژولیوس ) روم امپراتور قبل از میالد ( 64 ) سال در( ب 

   .شود   اصالح مصری

              .محاسبه می کردند  روز شبانه چهارم یک و 345 را سال مصریان ج (

 . بود متداول اوستایی و سلوکی بابلی ، یهای اشکانیان ، گاه شمار دوره ی در ( د

 

 ؟ نبود . رایج اسالمی دوران ایرانِ در، تقویم زیر  زکدام یک ا -2

 جاللی  ( ب                                                  حیوانی دوازدهالف ( 

     اوستایی  ( د                                                خورشیدی هجری ج (

 

 ؟ مناسب نسیت « کرونولوژی» کدام گزینه در مورد  -3

 .دارد  فراوانی اهمیت تاریخ ، پژوهش و مطالعهدر الف ( 

  . آن ها بپردازند وقوع زمان تحلیل رویدادها براساس و مورّخان می کوشند تا به وسیله ی آن به توصیف (ب 

 می گویند . رویدادها ترتیب و نظم به ج (

 داده می شود . نشان آن روی بر آن ها، وقوع زمان ترتیب به را تاریخی مختلف های دورانابزار ی است که  ( د

  

 ؟ نیست درستتاریخی ،  رویدادهای بر جغرافیا تأثیرکدام گزینه در مورد  -6

 .است  بوده مورّخان توجه مورد از دیرباز تاریخی ، وتحوالت رویدادها به دادن شکل در( الف

 .می دهند  رخ محیط مکان و بستر در تاریخی تحوالت و وقایع همه ی (ب

 مهمی دارد . تأثیر (هوا آب و)اقلیمی  و طبیعی های پدیده برمختلف  نواحی مردمان زندگی( ج  

 است . تاریخ مطالعۀ در دیگر مهم رکن یک مکان ، ( د
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 ؟، درست نیست شود می میالدی شناخته شماری گاه نام به امروزه مسیحی که شماری کدام یک در باره ی گاه –5

 .شده است  تعیین (مسیحیان)  رومیان شماری گاه مبدأ عنوان مسیح به حضرت تولّدالف ( 

 .شده است  رسمی اعالم ، دین روم تأسیس امپراتوری از پیش قرن دو ( ب

 . ه استکرد اصالح را مسیحیان شماری گاه ، کمک منجّمان بهنیز  سیزدهم گِرگُوار پاپ ج (

 شده است .  اصالح مصری شماری گاه براساس رومی شماری گاه ( د

   

 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

 پاسخ کوتاه سؤاالت

 ؛  پرسشی نوع(  الف

 ندارد ؟ معنایی ،چه عاملی  به توجه بدون تاریخ دانش -1

 می آید ؟ حساب فیزیک ، به و ریاضیات ، نجوم علوم دانشمندان مشترک تالش چه ابداعی نتیجه ی -2

 ی وسیله چنین هم و شنی و آبی ، آفتابی های ساعت مانند ابزارهایی شد موفق ، خود نیاز کدام رفع برای بشر  -3

 ؟نماید  اختراع ستارگان و سیارگان دیگر و ماه ، خورشید رصد برای را اسُطرالب مثل تری پیچیده

 شد ؟ تعیین( مسیحیان) رومیان شماری گاه مبدأ عنوان مسیح ) ع( ، به حضرت سالی تولّد در -6

 ؟کرد  اصالح را یتقویمچه  دیگر بار کمک منجّمان به سیزدهم گِرگُوار پاپ -5

 ؟رود  می شمار به قمری هجری شماری کدام ماه سال قمری ، مبدأ گاه اوّلِ -4

 ؟یافت  ایران رسمیت در خورشیدی به عنوان هجری در چه سالی ، گاه شماری -7

از  بعد شد ، می محسوب زرتشتیان شماری دینی گاه که کسری روزهای تقویم اوستایی مشکل رفع ساسانیان برای -8

 می کردند ؟ اضافه سال ماه دوازده به ماه یک سال ، چند هر

 را گوناگونی های روش و ها فرمول ، مختلف های تقویم تبدیل و تطبیق به کمک منظور به علومی چه متخصصان -9

 ؟ اند کرده ارائه

 زمان ترتیب به را تاریخی مختلف های دوران یا دوره یک رویدادهای توان می وسیله ی آن به که مناسبی ابزار -12

 ؟داد ، چیست  نشان نمودار روی بر آن ها، وقوع

 ؟معین ، چه می گویند  زمان تاریخی در رویدادها و ترتیب به نظم -11

از  تاریخی، تحوالت و رویدادها به دادن شکل در( هوا آب و)اقلیمی و طبیعی های پدیده و عوامل تأثیر و نقش -12

 ؟است  بوده چه گروهی توجه مورد دیرباز

 تاریخ ، بر اقلیم و جغرافیا تأثیر کتابِ خود را به مقدمه ی کدام از تونسی ، بخشی مسلمان اندیشمند خَلدون ، ابن -13

 ؟ است داده آدمیان اختصاص رفتار و اخالق
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 ؟ده استکر مسافرت فینیقیه سرزمین های مصر ، خود ، به تاریخ کتاب نگارش منظور به یونانی، مشهور کدام مورّخ -16

 

اجتماعی  حیات های جلوه دیگر و جمعیتی فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، اطالعات ارائه ی چه برای از امروزه -15

 ؟ شود می استفاده گذشته در انسان

 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

 پاسخ کوتاه سؤاالت

 کردنی  ؛ کامل ب (
 .ندارد  معنایی ،  ………… به توجه بدون تاریخ دانش -1

 .اند  بوده مواجه آن ………… نحوه ی و با زمان دور بسیار های گذشته از ها انسان -2

 .بودند  پیشگام شماری گاه تدوین و تنظیم در باستان ، مصریان و(  …………) النهرین بین مردمان -3

 .کرد  اصالح تقویم مسیحیان را دیگر بار کمک منجّمان به  ………… پاپ -6

رو قلم در بابلی قمری -خورشیدی گاه شماری که نشان می دهند ………… و بیستون سنگ نوشته های محتوای -5

 .است  داشته رواج هخامنشیان

 .است  جهان گاه شماری های دقیق ترین از یکی …………گاه شماری  -4

 ترتیب به را تاریخی مختلف های دوران یا یک دوره رویدادهای توان می وسیله ی آن به که مناسبی خط زمان ابزار -7

 داد . نشان ………… روی بر آن ها، وقوع زمان

 .می دهند  رخ محیط و …………بستر در تاریخی تحوالت و وقایع همه ی -8

  .می پردازد  ………… در مختلف سرزمین های و مناطق به مطالعه ی تاریخی جغرافیای -9

 …………حیات  های جلوه دیگر و جمعیتی فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، اطالعات ارائۀ برای از امروزه -12

  .شود  می استفاده گذشته در انسان
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 پاسخ کوتاه سؤاالت

 ؛تداعی  یا تشخیصی ج (

 (  ……………)  مصری شماری گاه براساس رومی شماری اصالح کننده ی گاه -1

 (  ……………)  شهر مدینه به شهر مکه ی تاریخی و تعیین کننده ی تاریخ هجری قمری از هجرت کننده -2

 (  ……………)  سال  122 از هر سال تقویم شان بعد دوازدهماه  سلسله ی اضافه کننده ی یک ماه به -3

 (  ……………) ، عالوه بر زمان تاریخ  مطالعه ی در دیگر مهم رکن یک -6

 (  ……………) تاریخ  بر اقلیم و جغرافیا اَلعِبَر در زمینه ی موضوع تأثیر نویسنده ی کتابِ -5

 ( ………….)شهرها  مرزها،پایتخت ها، حکومت ها، قلمرو شامل از اطالعات مختلفی نمایش دهنده ی انواع -4

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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 تشریحی سؤاالت

 پاسخ محدود( الف

 ) ذکر یک مورد ( ندارد ؟ معنایی زمان ، به توجه بدون تاریخ چرا دانش  -1

 چه علومی دارد ؟ با نزدیکی ارتباط ، زمان مهارت اندازه گیری و دانش -2

چه پایه ای تنظیم شده  بر رود ، می شمار به کشورهای اسالمی بیش تر رایج تقویم که قمری هجری شماری گاه  -3

 ؟ است 

 ؟بود  شماری متداول چه نوع گاه اشکانیان ، دوره ی در -6

 .بود  شده گذاری چگونه نام ماه هر روزهای و ها ماه اوستایی شماری گاه ساسانیان و در دوره ی در -5

 ؟ کرده اند ارائه را روش های گوناگونی و فرمول ها منظوریچه  گاه شماری ، به و نجوم متخصصان امروزه ، -4

 ؟  کرونولوژی چیست -7

 زمان را بنویسید .  تعریف خط -8

  .یونانی ، از چه لحاظ در بحث تاریخ و جغرافیا اهمیت دارد  مشهور مورّخ«  هرودت  »نوشته های  -9

 ؟خود را به چه اختصاص داده است  اَلعِبَر کتابِ مقدمه ی از تونسی بخشی مسلمان اندیشمند خَلدون ، ابن -12

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 تشریحی سؤاالت

 ترده پاسخگس( ب

 ؟ گاه شماری چه نظامی است و با چه علومی مرتبط است   -1

 ؟به کشف چه ابزارهایی شد  موفق بشر سنجی به زمان نیاز نتیجه ی در -2

 ؟ به می شد سا، چگونه مح ( قمری  خورشیدی)  شماری شمارش روزهای سال در گاه  -3

 ؟ شد می محاسبه مصریان ، چگونهمنظمی  و دقیق خورشیدی شماری گاه -6

 نداشتند ، چگونه آن را ابداع و اصالح نمودند ؟ دقیقی شماری گاه آغاز ، که در به مختصر توضیح دهید ، رومیان -5

 ؟قمری ، چیست  هجری شماری اهمیت و مبدأ گاه -4

ایران ، انواع گاه شماری های متداوال را به طور  در شماری گاه با مطالعه ی پیشینه ی ایران باستان و تاریخچه ی -7

 ؟ خالصه توضیح دهید 

  اسالمی را توضیح دهید . دوران در گاه شماری ایرانِ -8

 کرونولوژی چیست و چگونه نمایش داده می شود ؟ -9

 ؟تاریخی را تحلیل کنید  رویدادهای بر جغرافیا تأثیر مکان ؛ و با مطالعه ی بحث تاریخ -12

 به دادن شکل در ( هوا و آب) اقلیمی و طبیعی های پدیده و عوامل تأثیر و نقش ی کهمشهورانی مورّخدو نمونه از  -12

 ؟ توضیح دهیدبا ذکر ملیت شان اهمیت دادند ،  تاریخی، تحوالت و رویدادها
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 ؟ کنید تحلیل را تاریخی رویدادهای بر جغرافیا تأثیر ؛ مکان و تاریخ بحث ی مطالعه با -11

 ه یوسعتدر شکل گیری و  جغرافیایی های پدیدهکدام  تأثیر مفصل، و دقیق صورت به نیز معاصر محققان از برخی -12

 ؟سی کردند ررا بر باستانی های تمدن

 یدانش چه و گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد گذشته از تر بیش جغرافیا و تاریخ ارتباطکه  اخیر، ه یده چند در -13

 توضیح دهید .    ؟ است یافته تری بیش گسترش

 ه یالعمط در نقشه یافتن اهمیت ، تاریخ و جغرافیا ارتباط پیامدهای از یکیبه طور مختصر توضیح دهید که چرا  -16

 ؟ است تاریخ

 

 
 

 علی اصغرزاده  -طراح سوُال  ؛ حسن 

 ) دبیر تاریخ دبیرستان پسرانه ی شاهد دکتر باهنر مشکین شهر (
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