
 به نام خدا

 (  11) منطقه    تاریخ پایه دهم 2و  1سوال های درس 

69-1961   

 مشخص نمائید. « غ»ونادرست را با « ص»الف( سوال درست را با 

 غ         علت و معلولی دارد.          ص رویداد تاریخی با یکدیگر رابطه -1

 غ         ص    .         نداردنقش زیادی در رویدادهای تاریخی « زمان» -2

 ب( گزینه صحیح را انتخاب نمائید. 

 مرحله ای که هدف پژوهشگر تاریخی را مشخص می کند؟  -1

 ب( تدوین پرسش های تحقیق              الف( گردآوری اطالعات 

 د( نتیجه گیری     ج( انتخاب موضوع

 از ارکان مهم در دانش تاریخ به شمار می رود؟  -2

  د( مکان  ج( مکان و اسناد   ب( اسناد و زمان  و مکان الف( زمان

 پ( جای خالی را با کلمات مناسب پر نمائید. 

 انسان برای اندازه گیری دقیق زمان ......................... را اختراع کرده است.  -1

 علم تاریخ می تواند انسان را در ارزیابی و ..................... دقیق اوضاع جوامع کمک کند.  -2

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

 ت( به سواالت جواب کوتاه دهید: 

 حوادث تاریخی است؟ نگارش آن در زمان ساسانیان نمونه ای از ضبط  -1

 لقب گرفته است؟ « پدر تاریخ»از مورخان یونانی که  -2

 نظم و ترتیب رویدادها به آن نام معروف است؟ -3

 فیش برداری از منابع در کدام مرحله پژوهش انجام می گیرد؟  -4

 شیوه نوین تاریخ نگاری مربوط به آن دوره تاریخی در اروپا است؟  -5

 ا تعریف کنید: ث( اصطالحات زیر ر

 خط زمان:  -1

 مفهوم علمی تاریخ : -2

 جغرافیایی تاریخی: -3

 نقشه های تاریخی:  -4

 ج( به سواالت جواب کامل دهید:

 گاه شماری هجری قمری چگونه تنظیم شده است؟ -1

 گاه شماری هجری خورشیدی )ایران( در چه سالی و بر چه اساسی تنظیم شده است؟-2

 خ چیست؟هدف از علم تاری-3

 سه مورد از ویژگی های رویدادهای تاریخی را بنویسید؟-4

 نقش زمان را در داشتن تاریخ چگونه ارزیابی می کنید؟ -5

 جدول را کامل نمائید: -6

 
 میالدی هجری قمری هجری خورشیدی

 ژانویه  فروردین

  صفر 



 2و  1کلید سواالت تاریخ درس های 

 پایه دهم 

69-1961 

 مشخص نمائید. « غ»ونادرست را با « ص»الف( سوال درست را با   

 غ  -2ص                        -1 

 گزینه صحیح را انتخاب نمائید.ب(   

 الف  -2    ب  -1

 جای خالی را با کلمات مناسب پر نمائید.پ(    

 میالدی  -3  شناخت  -2   گاه شماری  -  1

 دهید:به سواالت جواب کوتاه ت(   

 گردآوری اطالعات )مرحله چهارم(-4 کرونولوژی       -3  هرودوت  -2  خدای نامه  -1

 رنسانس  -5

 اصطالحات زیر را تعریف کنید:ث(    

       ،  خط زمان: ابزار مناسبی است که بوسیله آن می توان رویدادهای یک دوره یا دوران های مختلف تاریخی را به ترتیب زمان وقوع  آن ها -1     

 بر روی نمودار نشان داد. 

  مفهوم علمی تاریخ : تاریخ علمی است که به مطالعه جنبه های مختلف زندگی اسنان ها و جامعه در گذشته می پردازد. و علل و نتایج افکار-2

 و اعمال پیشینیان را بررسی و تحلیل می کند. 

           مختلف در گذشته می پردازد و تأثیر محیط طبیعی و عوامل جغرافیایی را برجغرافیای تاریخی: به مطالعه مناطق و سرزمین های  -3

 روی رویدادهای تاریخی مانند شکل گیری تمدن ها، مهاجرت ها، پیروزی ها و شکست ها و .... مطالعه می کند. 

     ه های حیات اجتماعی انسان در گذشته نقشه های تاریخی: برای ارائه اطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و دیگر جلو -4

 استفاده می شود. 

 به سواالت جواب کامل دهید:ج(  

 برپایه گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است و مبدأ آن ، اول محرم است سالی که پیامبر)ص( از مکه به مدینه هجرت کرد.  -1

در ایران رسمیت « ش» 1334براساس گاه شماری جاللی که یکی از دقیق ترین گاه شماری های جهان به شمار می آید تنظیم شده است در سال - 2

 یافت. 

 شناخت   -5

 

 



 

 سوال های تاریخ پایه دهم انسانی

 4و  9درس های 

69- 61 

 

 مشخص نمایید: « غ»و نادرست را با « ص»الف( جمله های درست را با 

 هدف باستان شناسی شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او است.  -1

 حفاری نخستین گام در مراحل کار باستان شناسی است.  -2

 کوشیده است یگانه پرستی را در مصر رونق دهد. « آمن هوتپ چهارم» -9

 ب( گزینه درست را انتخاب نمایید: 

 ؟ در کدام دوره از مصر باستان فرعون ها در اوج قدرت بودند  -1

 د( پیش از تاریخ   ج( میانه و قدیم  ب( قدیم   الف( میانه 

 مطالعه و شناخت دوران پیش از تاریخ ، متکی بر یافته های چه دانشی است؟  -2

 د( انشان شناسی   ج( اسطوره شناسی ب( تاریخ الف( باستان شناسی 

 خط های هیروگلیف و دموتیک از دستآوردهای کدام تمدن باستانی می باشد؟  -9

  د( بابل  ج( مصر ب( اکد  الف( آشور

 پ( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید: 

 اساس زندگی در مصر باستان برپایه ................... استوار بود.  -1

 .................... است شهرت حمورابی در تاریخ بخاطر . -2

 برای تعیین قدمت آثار باستانی پیشرفته ترین روش موسوم به .................... است. -9

 ت( اصطالحات زیر را تعریف کنید. 

 مکان باستانی :  -1

 موزه : -2

 باستان شناسی:  -9

 باستان شناس:  -4

 دوره پیش از تاریخ : -1

 ث( به سواالت جواب کوتاه دهید: 

 پدیده ای که قبل از  انقالب صنعتی رویدادی مهم در زندگی انسان به شمار می رود؟  -1

 اشیاء و بناهای ساخته دست بشر به آن نام معروف است؟  -2

 مورخ برای شناختن هویت مردمان پیش از تاریخ از آن روش استفاده می کند؟  -9

 مهمترین مکان گردآوری ، نگهداری و نمایش آثار باستانی است؟ -4

 در کنار رود نیل آن تمدن شکل گرفته است؟ -1



 کاوش های باستان شناسی اخیر کدام منطقه از فالت ایران را جزو نخستین خاستگاه دیرینه کشاورزی در جهان معرفی کرده است؟  -9

 متکی بر چیست؟  آگاهی انسان از دوره ی پیش از تاریخ -7

 انسان ها در دوران پیش از تاریخ از آن مواد برای ابزارسازی استفاده می کردند؟  -8

 کشف آن در دوره پیش از تاریخ مهمترین مرحله ی اثرگذار در زندگی انسان و محیط پیرامون وی بوده است؟  -6

 

 ج( به سواالت جواب کامل دهید: 

 باستان شناسان را نام ببرید؟ مکان های باستانی مورد توجه  -1

 مراحل کار باستان شناسان را بنویسید؟ -2

 ابزارها و فناوری های جدید برای کشف آثار باستانی را نام ببرید؟  -9

 باستان شناسان نوع زندگی انسان های پیش از تاریخ را چگونه تقسیم بندی کرده اند؟  -4

 چگونگی برخورد باستان شناسان در مرحله استخراج و تنظیم اطالعات و آثار باستانی را بنویسید؟ -1

 شکل گیری تمدن ها در میان دو رودان )بین النهرین( را به ترتیب نام ببرید؟  -9

 تقسیم بندی تاریخ مصر باستان را از نظر مورخان بنویسید؟ -7

 ای مصر چگونه بوده است؟ اداره امور کشور از طرف فرعون ه -8

 سلسله بابلیان  از کدام قوم بودند و چگونه به قدرت رسیدند ؟ توضیح دهید.  -6

 

  

 

  



 4و 9پاسخ نامه درس های 

 مشخص نمایید:« غ»و نادرست را با « ص»جمله های درست را با  الف(

 ص  -9  غ  -2ص     -1 

 ب( گزینه درست را انتخاب نمایید:

 ج  -9              ا لف -2  ب      -1

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید: پ(

 آرگون  –پتاسیم  -9  قانون نامه  -2 کشاورزی  -1 

 ت( اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 جاهایی که باستان شناسان در آنجا آثار باستانی و تاریخی را مطالعه و در مواردی کشف می کنند، مکان باستانی گفته می شود.  -1

 مهمترین مکان گردآوری، نگهداری ، مرمت ، مطالعه و نمایش آثار باستانی است.  -2

 وه زندگی انسان و جوامع گذشته مطالعه و بررسی می کند. علمی که آثار باستانی و تاریخی را به منظور شناخت فرهنگ و شی -9

کسی است که براساس آثار باقی مانده از بشر ، گذشته های انسان و جوامع انسانی بویژه تغییرات فرهنگی آنها در طول زمان ، بررسی و -4

 تحلیل می کند. 

 د و تا اختراع خط و گسترش تمدن به طول انجامید. دوران طوالنی از زندگی انسان که با ظهورش در کره زمین آغاز می شو-1

 ث( به سواالت جواب کوتاه دهید:

 کاوش های باستان شناسی  -9           آثار باستانی  -2   ( پدیده کشاورزی 1

 زاگرس در غرب ایران  -9                      مصر  -1    موزه  -4

  آتش  -6                 ، استخوانسنگ  -8          کاوش های باستان شناسی  -7

 ج( به سواالت جواب کامل دهید:

الف( غارها، گورستان ها و آرامگاه ها ب( نقاشی های و اشیائ کشف شده ج( اثار تاریخی به جای مانده در کوه ها و صخره ها د( تپه  -1

 های باستانی . 

 تنظیم اطالعات -9حفاری و استخراج  -2کشف و شناسایی  – 2-1

 سیستم اطالعات جغرافیایی . -روش های الکترومغناطیسی –تصاویر ماهواره ای  –عکس های هوایی  -رادارها –پهبادها  -9

 دوره تولید خوراک  -2گردآوری خوراک  -4-1



مقایسه آثار و  -2مواد و مصالح به کار رفته در آنها و همچنین کاربردشان مطالعه بناها و اثار باستانی کشف شده به لحاظ قدمت ،  -1 -1

 توضیح روابط جوامع گذشته و تاثیرات فرهنگی و اقتصادی آنها بریکدیگر در تمدن های گوناگون  -9بناهای باستانی در زمان های مختلف 

 آشور  بابل اکد سومر  -9

 میانه و جدید  –امپراتوری قدیم  -7

 استفاده می کردند که مسئولیت امور اداری مالی و قضایی را به عهده داشتند. « کارگزار کل کشور»رعون ها از وزیر یا شخصی به عنوان ف -8

از قوم اَموری بودند زمانی که امپراتوری سارگن )اکد( با بی ثباتی و ضعف روبرو شد قوم اَموری قدرت خود را در مرکز میان دو رودان  -6

نهرین( گسترش دادند و سلسله ای با نام بابل تأسیس کردند؛ که مشهورترین فرمانروای آنان حمورابی بود. که قانون نامه ای وضع کرد )بین ال

و باعث شهرت وی شد. شیوه حکومتی در سلسله بابلیان، تمرکز قدرت در دست پادشاه بود. و حاکمان والیت باید اطاعت کامل از قدرت 

 و پادشاهی را هدیه خداوندی می دانست.  مرکزی داشته باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 سوال های تاریخ پایه دهم انسانی

 9و  1درس های 

69- 61 

 

 مشخص نمایید: « غ»و نادرست را با « ص»الف( جمله های درست را با 

  غ              ص                 اقتصاد تمدن سند متکی بر کشاورزی است.         -1

 غ              ص         از آیین برهمنی است. « نیروانا»رسیدن به  -2

 غ              ص         روبرو بوده است. « اقوام کوچ رو»کشور چین عموماً با یورش  -9

 غ              ص        امپراتور دوم در چین لقب گرفت. « شی هوانگ تی» -4

 ب( گزینه درست را انتخاب نمایید: 

 مربوط به پیروان کدام آیین است؟ « کاست یا طبقه ممتاز» -1

 د( مانوی   ج( بودایی  ب( برهمن   الف( مسیح 

 در کدامیک از کشورهای امروزی قرار دارد؟  « هاراپا»شهر باستانی  -2

 د( سروستان   ج( پاکستان     ب( افغانستان الف( هندوستان 

 کدام سلسله در چین روی کار آمد؟ « شی هوانگ تی»پس از مرگ  -9

  د( مانوی   ج( دولت شهر       ب( کنفوسیوس  الف( هان

 به چه نامی مشهور است؟ « کرت»تمدن جزیره  -4

 د( مینوسی  ج( دولت شهر   ب( یونان   الف( کرت

 پ( جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید: 

 بردگان روم به رهبری ........................... بر علیه حکومت برده داری قیام کردند.   -1

 در جمهوری روم عامه مردم از طریق مجمع ........................... خود در اداره امور کشور مشارکت داشتند.  -2

 آیین بودا در دوران سلسله ..................... به چین راه یافت. -9

 برجسته ترین دستاوردهای هنری تمدن روم در زمینه معماری و ......................... تبلور یافت.   -4

 ت( به سواالت جواب کوتاه دهید: 

 به آن نام معروف است؟ « وداها»کهن ترین بخش  -1

 اسکندرمقدونی چه سلسله ای در هند روی کار آمد؟ پس از مرگ  -2

 از مخالفان سرسخت آیین کنفوسیوس در چین بود؟  -9

 گشایش جاده مشهور ابریشم )راه اتصال چین از طریق ایران به اروپا( مقارن با حکومت کدام سلسله چین بوده است؟  -4

 ور است؟ سلسله جنگ های بین آتن و اسپارت در یونان به آن نام مشه -1

 فیلسوف و ریاضیدان مشهور یونان باستان به آن نام معروف است؟ -9

  دو مورد از دولت شهرهای یونان را نام ببرید؟  -7



 ج( به سواالت جواب کامل دهید: 

 داد و ستد بین مردمان تمدن سند با ایران و بین النهرین )دوره باستان( چگونه مشخص شده است؟  -1

 ری آیین بودایی در هند باستان را بنویسید؟ چگونگی شکل گی -2

 چهار حقیقت عالی در اندیشه بودا را ذکر نمایید؟  -9

 را در کشور چین بنویسید؟ « شی هوانگ تی»اقدامات مهم  -4

 را در کشور چین بنویسید؟ « هان»اقدامات مهم حکومت -1

 باستان به جای شاهان قدرت را در دست گرفتند؟ چه عواملی باعث شد طبقه ای از ثروتمندان و اشراف در یونان  -9

 نظام جمهوری روم چگونه تأسیس شد؟  -7

 ساختار حکومتی روم براساس قانون اساسی آن کشور چگونه بوده است؟  -8

 چگونه بوده است؟ « اکتاویان»تغییرات نظامی حکومتی در جمهوری روم توسط  -6

 

 

 

 با سپاس 

تهران       گروه تاریخ شهر  

  



 9و1پاسخ نامه درس های 

 مشخص نمایید: « غ»و نادرست را با « ص»جمله های درست را با  الف(

 غ -4ص          -9  غ  -2ص     -1 

 گزینه درست را انتخاب نمایید: ب(

 د   -4 الف  -9 ج     -2 ب      -1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید: پ(

 مجسمه سازی  -4     هان  -9    نمایندگان  -2   اسپارتاکوس  -1 

 ت( به سواالت جواب کوتاه دهید:

 هان  -4 شی هوانگ تی  -9 سلسله موریا -2  ( ریک ودا 1

 آتن و اسپارت  -7  فیثاغورث  -9  پلوپونیزی  -1

 ج( سواالت جواب کامل دهید:

 وجود برخی اشیاء متعلق به مراکز تمدن ایران و بین النهرین در کشفیات موهنجودارو و هاراپا، نشان می دهد که این مراکز با یکدیگر داد – 1

 و ستد داشته اند. 

اندیشه مناسک طاقت فرسای آیین برهمنی به تدریج موجب رویگردانی برخی از پیروان شد و زمینه را برای شکل گیری و رواج آیین  -2

م دیگری فراهم آورد. آیین بودا مهمترین آیینی بود که در برابر باورهای آمیخته با خرافات برهمایی ظهور کرد و چندین قرن حیات فکری مرد

 هند را تحت تأثیر خود قرار داد. 

می توان به آرزو و « نیروانا»رسیدن به ( تنها با 9( سرچشمه این درد آرزو و خواستن است. 2( زندگی سراسر رنج و درد بی پایان است. 1 -9

می   هست )صداقت در ایمان، نیت، گفتار، کردار، زندگانی، کوشش، پندار و مراقبه(« نیروانا»( هشت راه برای رسیدن به 4خواستن غلبه کرد. 

 باشد. 

مقیاس وزن ها و اندازه ها و عیار سکه ها ( یکسان کردن 9( ساختن شبکه گسترده ای از جاده ها 2(نوسازی تشکیالت اداری و مالیاتی 1 -4

 ( ساخت و تکمیل دیوار بزرگ چین 4جهت رونق تجارت 

( آزمون 9( انتخاب افراد جهت کارهای حکومتی براساس توانمندی و لیاقت آن ها 2( انتخاب مأموران دولتی براساس تعالیم کنفوسیوس 1-1

 های مختلفی جهت بررسی استعداد افراد حکومتی 

 نتیجه توسعه دریانوردی و گسترش تجارت خارجی طبقه ای از ثروتمندان و اشراف برآمدند و به جای شاهان قدرت را در دست گرفتند. در -9



شهری  –ر. م رومیان بر شاه این کشور شوریدند و در این راستا با درهم آمیختن فرهنگ کهن طایفه ای و نظام دولت  116در سال  -7

کردند. و سپس با شکست رقیبان خود براساس شبه جزیره ایتالیا )روم( مسلط شدند و تشکیالت حکومتی و نهادهای جمهوری روم را تأسیس 

 سیاسی جمهوری روم تکامل یافت. 

براساس قانون اساسی روم ساختار حکومتی شامل چند مجلس و شماری از مقام های اجرایی بود. اشراف به واسطه مجلس سنا و عامه  -8

 ریق مجمع نمایندگان خود در اداره امور کشور مشارکت می کردند. مردم از ط

معروف « امپراتور»بعداً « آگوستوس»( قدرت اجرایی در اختیار یک فرد به  عنوان شخص اول مملکت قرار گرفت که به 1در این تغییرات  -6

 ایفای نقش می کرد. ( مجلس سنا به عنوان مجمع اصلی مشورتی باقی ماند و در انتخاب امپراتور 2شد. 

 با سپاس 

 گروه تاریخ شهر تهران           

   

 


