جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير
اداره آموزش و پرورش منطقه  14تهران

مديريت آموزش و پرورش منطقه 14

نام و نام خانوادگي :
كالس :دهم

پاياني اول 98-99

نام دبير  :آقای ملک محمدی

تاريخ امتحان :

رشته تحصيلي :علوم انساني

98/ /

نام درس  :تاريخ1
شماره :

ساعت شروع امتحان 8:30 :صبح

مدت امتحان  70:دقيقه

تعداد برگ سئوال  2 :صفحه

بارم

ردیف

الف گزینه صحیح را انتخاب کنید .
 .1دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ کدام تمدن آغاز می شود
ج :ایالم
ب:بین النهرین
الف  :سوم
 .2برطبق تعالیم بودا برای غلبه بر آرزو و خواستن به کدام مرحله باید رسید
ج :ریگ ودا
ب :ودا
الف :نیروانا

0/25
د :هخامنشی
0/25
د :مراقبه

ب

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید
 .1عمده منابع نوشتاری غیر الیرانی را کتاب های مورخان  .................و  ...................تشکیل می دهند .
 .2در بین النهرین گاه شماری  .......................رایج بود و اولین شهرها در ناحیه جنوبی بین النهرین
معروف به ...........به وجود آمدند .
 .3موزه  .................در پاریس و موزه  ...............در لندن است
 .4باستان شناسان بقایای شهرهای بزرگ و پرجمعیت  ..................و ................واقع در پاکستان امروزی را
کشف کردند .

ج

در ارتباط با هر یک از موارد یا شخصیت های زیر توضیح دهید .

د

هـ

2

 .1اسکندر مقدونی :

1

 .2باستنان شناسی:

1

 .3نقشه های تاریخی :

1

 .4حمورابی:

1

از هر یک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید
 .1ویژگی های رویدادهای تاریخی را بنویسید ؟

1

 .2ویژگی های تاریخ نگاری نوین را بنویسید؟

1

 .3ابداع کشاورزی چه پیامدهای مهمی برای بشر داشت ؟

1

به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید
 .1به چه منابعی منابع غیر نوشتاری می گویند؟ (با ذکر مثال)

0/5

 .2آریایی ها که بودند ؟

0/5

 .3منظور از گاه شماری چیست ؟

0/5
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دنباله سؤال امتحان درس :

رشته  :علوم انسانی

تاریخ امتحان 98/ / :

ردیف

و

بارم

به پرسشهای زیر پاسخ دهید .
 .1چرا مکان به عنوان یک رکن مهم در مطالعه تاریخ است .

0/75

 .2انسانها در دوره گرد آوری خوراک چه شیوه هایی را پدید آوردند .

0/75

 .3یکی از اقدامات حکومت هان که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد را بنویسید .

0/75

 .4مصریان چه اعتقادی در رابطه با زندگی پس از مرگ داشتند .

0/75

 .5سرانجام جنگ های روم و کارتاژ و مقدونیان چه شد .
 .6وضعیت فلسفه در یونان باستان را شرح دهید .
 .7چه عاملی باعث شد جهانگردان اروپایی که از دوران صفوی به ایران آمدند با کنجکاوی به جست جو

1
1
1

بپردازند .
 .8در تمودن ایالم الهه های مادر چه جایگاهی داشتند.

1

 .9چه مسائلی در زمان آستیاگ باعث سقوط حکومت ماد شد .

1

 .10آریائیان چگونه بر هند مسلط شدند .

1
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