
 

 

 

 

 

 
 

 نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:           نمره به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                          نام دبیر:           نام دبیر:                   تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 های زیر را مشخص کنید. صحیح و غلط بودن عبارت

هزار سال  5ای به خط کهن مصری است که بیش از  نوشته ترین متن تاریخی که تا کنون کشف شده، سنگ الف( قدیمی

 قدمت دارد. 

رود، بر پایه گردش زمین به دور ماه  شماری هجری قمری که تقویم رایج بیشتر کشورهای اسالمی به شمار می ب( گاه

 تنظیم شده است. 

 ست. در فرهنگ اوشناسی، شناخت انسان و پژوهش  پ( هدف علم باستان

 ط به عصر نوسنگی است. ساخت ابزارها و ظروف سنگی، مربو ت( ترقی در فن

 ث( در دوران هان، آیین کنفوسیوس به چین راه یافت. 

 فت. ح( حکومت مقدونیان بر یونان تا زمانی که این کشور ضمیمه امپراتوری روم شد، ادامه یا
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 های زیر را کامل کنید. جاهای خالی عبارت

 ای و نظام ............... جمهوری رم را تأسیس کردند.  نگ کهن طایفهالف( رومیان با آمیختن فره

 های عمومی شهرهای آتن و مارسی حکایت از مهارت در ............... و ............... دارد.   ب( ساختمان

 گردد.  ا و شناخت تاریخ و فرهنگ آن به دوره ............... باز میه اروپاییان برای مسافرت به کشور معالقپ( تمایل و 

 آباد کنونی قرار داشته است، ............... نام دارد.  ت( پایتخت دیگر ایالمیان که احتماالً بر جای خرم

1 
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 آن در سمت چپ متصل کنید. های سمت راست را به عبارت مربوط به هر یک از عبارت

 ای جزیره کرت در جنوب یونان الف( پادشاه افسانه

 طلب سیاسی و نظامی آتن خواه و توسعه ب( سیاستمدار آزادی

 پ( دولت شهرهای خسته و متفرق یونان را مطیع خود کرد.

 ت( رهبر قیام بردگان

 . پریکلس1

 . کنستانتین2

 . اسپارتاکوس3

 . فیلیپ دوم4

 . مینوس5
 

2 
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

ای از دلبستگی ایرانیان به نگارش وقایع و ضبط سلسله حوادث  تدوین و نگارش ................ در زمان ساسانیان نمونه. 1

 تاریخی است. 

 نامه خدای( د          نویسندگان یونانی و رومی( ج          کتاب هرودت( ب          های یونانیان نوشته سنگ( الف

شد و برای رفع اختالف، هر سه سال، یک ماه  روزه تقسیم می 22یا  33ماه قمری  12شماری ............... سال به  . در گاه2

 افزودند. به سال می

 د( اوستایی ساسانی                        ج( رومیان                  ب( مصری                                  الف( بابِلی          
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 2از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم انسانی مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 واحد فلسطینسرای دانش دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 انسانیدهم  – تاریخنام درس: 

 حبیبه محبی نام دبیر:

 11/1931 / 16 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 11ساعت امتحان

 دقیقه 111مدت امتحان :
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 نمره 21جمع بارم :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند؟  های باستانی و تاریخی از چه نظر با هم متفاوت . مکان3 

 د( اهمیت و اعتبار        ج( شکل و درجه اهمیت                 ب( شکل و وسعت             الف( وسعت و زمان          

 شهرهای آن با هم چگونه بود؟  النهرین به وجود آمدند و رابطه دولت . اولین شهرهای سومر در کدام قسمت بین4

  صلح و رقابت –د( شمال    رابطه بازرگانی     –ج( مرکز      رقابت و جنگ  –ب( جنوب     رقابت و جنگ   –الف( شمال 

 . مسئولیت اداره امور اداری و قضایی در مصر بر عهده چه کسی بود؟ 5

 های مصر                 د( آمن هوتپ چهارم کل کشور                       ب( کاهن اعظم        ج( فرعون الف( کارگزار

 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 5

 (نمره 5/3است؟ ). رواج چه علومی تأثیر مهمی بر شکوفایی و گسترش علم تاریخ در یونان باستان داشته 1

 (نمره 5/3شود؟ ) . دقت، اعتبار و صحت اسناد تحقیق در کدام مرحله پژوهش تاریخی ارزیابی می2

 (نمره 1شود؟ ) گویند و با چه ابزاری نشان داده می . نظم و ترتیب رویدادها را چه می3

 (نمره 5/3شماری رایج گردید؟ ) . در ایرانِ دوران اسالمی کدام گاه4

 (نمره 5/3شناسی، به دانش، تجربه و به دقت فراوان نیاز دارد؟ ) مرحله از مراحل کار باستان. کدام 5

 (نمره 5/3النهرین است؟ ) گذاری جهان مربوط به کدام فرمانروای بین . نخستین سند قانون6

 (مرهن 1النهرین چه کسانی بودند و چگونه بر قلمرو و ثروت خود افزودند؟ ) . قوم جنگجوی شمال بین7

 (نمره 5/3ترین آیینی که در برابر باورهای آمیخته با خرافات و رسوم کیش برهمایی ظهور کرد، کدام آیین بود؟ ) . مهم8

5 

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید. 6

 (نمره 1. بعد از مرگ اسکندر، هند به تصرف چه کسانی درآمد؟ )1

 (نمره 5/3تحت تأثیر و نفوذ خارجی بوده است؟ )های نخستین چین به چه دلیل کمتر  . در میان تمدن2

 (نمره 5/3ها چگونه قومی بودند و با چه نواحی روابط بازرگانی داشتند؟ ) . مینوسی3

 نمره( 5/3) هایی بودند؟  شهرهای مهم یونان را نام ببرید و هر کدام مرکز چه فعالیت . دولت4

 (نمره 5/1می شود؟ توضیح دهید. )منابع پژوهش علمی در تاریخ به چند دسته تقسیم . 5

 (نمره 5/3. زمینه تقسیم روم به دو قسمت شرقی و غربی را چه کسی فراهم آورد و هر کدام چه سرنوشتی داشتند؟ )6

 (نمره 1ترین منابع نوشتاری عهد باستان را نام ببرید. ) . برجسته7

 (نمره 2. پادشاهی ایالم چگونه تأسیس شد؟ )8

 5/3)یافت؟ ظمت خود را بازکدام پادشاه آشور از بین رفت و در دوران کدام سلسله دوباره شکوه و ع. شوش در زمان 2

 (نمره
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 2از  2صفحه 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 (25/3درست ) -(، ح25/3درست ) -(، ث25/3نادرست ) -(، ت25/3نادرست ) -(، ب25/3نادرست ) -الف 1

 سیمش -(، ت25/3صفوی ) -(، پ25/3معماری و طراحی در مهندسی ) -(، ب25/3شهری ) –دولت  -الف 2

 (25/3) 3 -(، ت25/3) 4 -(، پ25/3) 1 -(، ب25/3) 5 -الف 3

 (25/3الف ) -5(، 25/3ب ) -4(، 25/3ب ) -3(، 25/3)الف(  -2(، 25/3د ) -1 4

5 

 -5(، 5/3هجری قمری ) -4نمره(،  1کرونولوژی، خط زمان ) -3(، 25/3شناسایی منابع ) -2(، 5/3ادبیات و فلسفه ) -1

آنها های مجاور و غارت و ویران کردن  های پیاپی به سرزمین آشوریان، لشکرکشی -7(، 5/3حورابی ) -6(، 5/3حفاری )

 (5/3بودا ) -8(، 5/3)

6 

 بعد از مرگ اسکندر، هند به تصرف یکی از فرماندهان هندی به نام چندراگویتا که بر ضد یونانیان قیام کرد درآمد. -1

 (5/3به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی خود ) -2

 (5/3مصر و دیگر مناطق همجوار ) –دریانورد  -3

 آتن و اسپارت -4

 ساالری های فلسفی، علمی، هنری و زادگاه مردم آتن: مرکز فعالیت

 (5/3عالقه به امور فرهنگی و هنری ) گرا و جنگاور و بی ای نظامی اسپارت: جامعه

شد که از میان اعضای سنا برای دوره یک ساله، بدون تکرار انتخاب  ریاست قوه اجرایی به دو کنسول اعطا می -5

 (1شدند. ) می

 (25/3روم شرقی تا حمله عقمانی باقی ماند. ) –غربی نابود  (، روم25/3کنستانتین ) -6

 (1های تاریخی، ادبی، دینی و جغرافیایی ) ها و کتاب ها، سالنامه نوشته سنگ  -7

النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود، فرمانروای سومری و اکدی پیاپی به  از آنجا که اقتصاد بین  -8

وتازها، سرانجام سبب شد که حاکمان کوچک و مستق ایالمی در  کردند. این تاخت ا لشکرکشی میه سرزمین ایالمی

 (2ق.م با یکدیگر متحد شوند و پادشاهی ایالم را تأسیس کنند. ) 2633حدود 

 (25/3(، هخامنشیان )25/3آشوربانیپال )  -2

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 81-89سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 دهم انسانی-جغرافيا نام درس:

 خانم محبینام دبير: 

 71/7981 / 71 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  9 ساعت امتحان:

 دقیقه 711مدت امتحان: 
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