
 

 سمه تعالیاب

 رشته:ادبیات وعلوم انسانی ناحیه دو مشهداداره آموزش وپرورش  (1)باستانتاریخ ایران وجهان : سواالت امتحان

 دقیقه 01مدت امتحان : 01/95...../تاریخ امتحان: ...........ساعت شروع:  متوسطه  پایه دهم آموزش 

 اداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی  تعدادصفحات :دو صفحه 1931سال دیماه در  آموزان وداوطلبان آزاددانش 
  

 نمره سؤاالت ردیف
 

 جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید . 1

است. الف(از دوره سلوکی و اشکانی سنگ نوشته هایی به جا مانده که نشان از توجه به ثبت و ضبط وقایع تاریخی   

می زیستند.نخستین انسان واره ها در علفزارهای آفریقا ب(  

.م می باشد.ق 5ج(ایلیاد و اودیسه دو منظومه حماسی سروده هومر شاعر قرن   

 د(جیرفت و تپه حصار از مراکز عمده تولید و صدور سنگ صابون بوده اند

 

55/1 

55/1 

55/1 

55/1 

االت چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید .)فقط یک گزینه صحیح است(ؤبه س 2  

ترین گاهشماری های جهان بشمار می رود. الف(این گاهشماری از دقیق  

گاهشماری جاللی  -5 گاهشماری مصری -0  

گاهشماری قمری-4                                            گاهشماری خورشیدی -3  

 ب(گام دوم فعالیت باستان شناسی چیست؟

تعیین سن -5                               کشف و شناسایی                    -0  

مرحله حفاری -4حفاری و استخراج                                                  -3  

 ج(مهم ترین آیینی که در برابر باورهای آمیخته با خرافات کیش برهمایی ظهور کرد چه نام داشت ؟

آیین بودایی  -5                           آیین هندو                               -0  

آیین سیک -4آیین کنفوسیوس                                                  -3  

 د(مهم ترین منابع نوشتاری دوره هخامنشیان را نام ببرید.

ظرف نوشته ها –لوح های گلی -5                                      لوح های گلی –سنگ نوشته ها -0  

                                       پوست نوشته ها –سنگ نوشته ها -4                                      پوست نوشته ها -ظرف نوشته ها-3
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 نمره ()هر مورد نیم گزینه صحیح را ازجدول سمت چپ انتخاب نموده ودر پاسخ نامه بنوبیسید .

 الف :موزه لوور در کشور..........

 ب :تمدن سند به ............متکی بود.

ج :مهم ترین نوشته های تاریخی دوره ساسانی چه نام 

 دارند؟

 د :از منابع غیر نوشتاری پیش از اسالم می باشد.

خدای نامه ها0      -00    

رزی کشاو -5  

 لندن  -3

 آب  بندها  -4

 فرانسه   -5 

 کلیسا ها  -6 
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 2از1:ص                                      (دومصفحه در ادامه سواالت)

 

 

 سمه تعالیاب



 رشته:ادبیات وعلوم انسانی اداره آموزش وپرورش ناحیه دو مشهد (1)باستانتاریخ ایران وجهان :سواالت امتحان 

 دقیقه 01مدت امتحان : 01/95:..../تاریخ امتحان ............ساعت شروع: پایه دهمدوره دوم متوسطه 

 اداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی  تعداد صفحات :دو صفحه 1931دیماه سالدانش آموزان وداوطلبان آزاد در 

 
 

 نمره سؤاالت ردیف

 

 . به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید 4

 شود؟، چه نامیده میسال (ابداع کرده استالف :نظامی که انسان برای اندازه گیری دقیق زمان )ماه و 

 چیست؟مرمت آثار باستانی ، نگهداری، ب :مهم ترین مکان گرد آوری

 ؟ج:سرو ده هایی درباره ستایش و آفرینش خدایان هندی در کدام مجموعه جمع آوری شده است

 پرداختند؟ بعد از ورود به ایران در کدام منطقه به حفاری و کاوشفرانسوی ان شناسباستان :د 

 ظروف سفالی ساده و نقش دار ایرانی در کدام منطقه خواهان فراوانی داشت؟ح:
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5/1 

 

 1|5 به دنبال  تحوالت فکری و علمی دوره رنسانس علم تاریخ دچار چه تغییراتی شد؟در این مورد توضیح دهید. 1

 55/1 مورد(3ببرید)فواید و کارکردهای مطالعه تاریخ را نام  6

 0 مورد(4جغرافیای تاریخی به مطالعه چه رویدادهایی می پردازد؟) 7

 1|5 موضوع و هدف علم باستان شناسی چیست؟ 8

 0 دومورداز مهم ترین پیامدهای کشاورزی را نام ببرید؟ 3

 55/0 شیوه حکومتی حمورابی از مشهورترین فرمانروایان بابل قدیم را توضیح دهید. 10

 0 د.چهار مورد از مهم ترین اقدامات شی هوانگ تی را نام ببری 11

 1|5 برجسته ترین دستاورد هنری تمدن روم در چه زمینه ای بود؟در مورد آن توضیح دهید. 12

 55/0 چرا؟ن چه کسی رونق بی سابقه ای یافت ؟دین مسیحیت در زما 19

 0|55 در مورد آن توضیح دهید.,یکی از ویژگی های مهم تمدن ایالم مقام و منزلت واالی زنان است  14

 0 نام ببرید.ن را را ستین شهر های پدید آمده در فالت اینخ از چهار مورد 11

     20           جمع نمرات 

 موفق باشید                                                                                                                                             

 

 2از 2 :ص

 

 

 سمه تعالیب

 



 انسانیرشته:ادبیات وعلوم  (1)باستانتاریخ ایران وجهان : امتحان سؤاالت راهنمای تصحیح

 دقیقه 01مدت امتحان : 01/95:..../تاریخ امتحان صبح 0ساعت شروع: متوسطه  پایه دهم دوره دوم 

 .اداره کل سنجش وارزشیابی 0395سال دیماهدر موزان وداوطلبان آزادانش آ
 

 نمره راهنمای تصحیح ردیف

 

 0 د:صحیح                  غلط   ج:                      لط                 ب:صحیحالف:غ 1

 5 لوح های گلی–گزینه الف:سنگ نوشته ها -4گزینه ب:بودایی         -3گزینه د:حفاری      -5گزینه ب :گاه شماری جاللی        -ا 2

 5 آب بندها -4خدای نامه ها                  -3کشاورزی              -5فرانسه-0 9

 2|5 وداها                 د:شوش            ح:بین النهرین     ب:موزه ها               ج:      لف:گاه شماری          ا 4

به تدریج علم تاریخ هم متحول شدو شیوه نوینی در تاریخ نگاری پدید آمد اساس این شیوه بر سنجش دقیق منابع,استناد به اسناد و  1

 مدارک معتبر و دوری از داستان پردازی بود.
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 0|55 تقویت حس میهن دوستی :بهره گیری از گذشته            ج:منبع شناخت و تفکر      ب:الف 6

)ذکر چهار 1و شهرها و ایجاد و گسترش را ها –برپایی سکونتگاه ها –پیروزی ها و شکست ها -مهاجرت ها-شکل گیری تمدن ها 7

 مورد کافیست(

0 

جوامع انسانی و بویژه تغییرات فرهنگی آنها را در طول زمان ,بررسی و تحلیل می نماید.برخی هم باستان شناس گذشته انسان ها و  8

 باستان شناسی را علمی می شمارندکه هدف آن شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او است.

5|1 

)دو مورد -اشنایی با مناطق مختلف–تخصصی شدن کارها رونق دادو ستد –تولید مازاد بر نیاز –یکجانشینی و به وجود آمدن روستاها  3

 کافیست(

0 

شیوه او مبتنی بر اختیارات فراوان پادشاه و اطاعت کامل حاکمان والیات از اوبود.وی مقام پادشاهی را هدیه ای از جانب خداوند به  10

 جا مانده است.خود می پنداشت.شهرت او به خاطر قانون نامه ایاست که از او به 

55/0 

شی هوانگ تی به منظور تسلط بیشتر حکومت مرگزی بر سرزمین چین ,تشکیالت اداری و مالیاتی را نو سازی کرد و شبکه گسترده  11

 وی به قصد رونق تجارت ,مقیاس وزن ها و اندازه ها و عیار سکه را یکسان نمود.ای از جاده ها ساخت .

0 

برجسته ترین هنر تمدنی روم در معماری و مجسمه سازی تبلور یافت.به افتخار پیروزی های نظامی خود بناهای یادبود زیادی را برپا  12

ساختمان های عمومی ساختند که حکایت از معماری  ,کردند. آنان همچنین در رم و دیگر شهرهای قلمروی امپراتوری مثل انطاکیه 

 .ندسی دارددر معماری و طراحی در مه

5/0 

در زمان کنستانتین رونق یافت زیرا این امپراتور خود به مسیحیت گروید و فرمانی صادر کرد که آزادی این دین را در محدوده  19

 سال بعد از او مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم شد. 51امپراتوری روم تضمین می کرد حدود 
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 بسمه تعالی

 رشته:ادبیات وعلوم انسانی (0باستان ) درس :تاریخ ایران وجهان سؤاالت راهنمای تصحیح



 

 دقیقه 01مدت امتحان : 01/95:..../تاریخ امتحان ............ساعت شروع: پایه دهم دوره دوم متوسطه 

 اداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی  1931سال دیماه درموزان وداوطلبان آزاد دانش آ

 
 

 نمره تصحیحراهنمای  ردیف

 

قدرت و نفوذ فراوان بودند زنان درعمده ترین کارهای در جوامع باستانی فالت ایران , زنان موقعیت اجتماعی ممتازی داشتند و دارای  14

 جامعه دارای نقش اساسی و تعیین کننده بودند.

55|0 

 0 شوش .چغامیش .شهداد .جیرفت .شهر سوخته و سیلک)چهار مورد ( 11

جمع .                                                          نظر همکاران محترم در تصحیح صائب است"نباشیدخسته " 

 نمره 

51 

 


