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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      1تاریخ  سواالت امتحانی درس:

  17/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  19 تعدادسوال:  کالس:  چاره جوزادهطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  دهم انسانی پایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  1تاریخ  االتسؤ  سوال

1  

  )25/0مشخص نمایید: (هر مورد  موارد درست یا نادرست را 
               □الف) علم تاریخ صرفا به ثبت و نقل رویدادهاي گذشته بسنده می کند. 

  □ب) مورخ در مرحله چهارم کار خود به تحلیل و تفسیر اطالعات می پردازد. 
  □ج) تمدن جیرفت و مردان نمکی  به طور تصادفی کشف شده اند.

 □د) اهرام سه گانه در دوره امپراتوري میانه در مصر ساخته شد.  

1  

2  

  )25/0بنویسید: (هر مورد شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جاي خالی 
  الف: (       )،  ب: (      )،  ج: (        )، د: (        )

  اشخاص  مشخصات
  الف) پدر علم تاریخ

  ) او موفق به خواندن خط میخی در ایران شدب
  ج) نام موزه اي در پاریس

  این اقوام سلسله اي به نام بابل قدیم تاسیس کردندد)  

  اموري ها -1
  آرمیتاژ -2
  راولینسون -3
  هرتسفلد -4
  لوور -5
  هرودوت -6
  ي هااکد -7

 

1  

3  

  )25/0ار گزینه اي زیر پاسخ صحیح بدهید: (هرمورد الت چهابه سو
  بنیانگذار حکومت موریا در هند چه کسی بود؟ الف)

  □چه این )4            □آشوکا )3           □ندراگوپتاچ )2          □گوپتا )1
  چه کسی به ((پدر علم پزشکی)) معروف است؟ ب)

  □ فیثاغورث)4              □  ) افالطون3         □) بقراط 2         □سقراط )1
  در چه زمینه اي تبلور یافت؟ جسته ترین دستاورد هنري تمدن رومبر ج)
  □پل سازي  )4           □فلسفه )3        □نقاشی )2               □معماري و مجسمه سازي )1

  ؟ندپس از ضعف و زوال چه حکومتی به قدرت رسیدو د) آشوریان در کدام قسمت بین النهرین 
           □جنوب، سومر) 4          □ ) شمال، بابل قدیم3     □جنوب، بابل قدیم) 2           □شمال، سومر) 1

1  

4  

  )25/0در جاهاي خالی پاسخ مناسب بنویسید: (هر مورد   
  لف) منابع مکتوب و آثار باستانی جز منابع ............................. در پژوهش تاریخی می باشد.ا

  ب) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها گاهشماري ................................... رایج بود.
  شناسی شناخت انسان و پژوهش در ......................................... اوست. م باستانهدف علج) 
 مفرغ هاي .......................... بهترین نمونه از صنعت و هنر فلزکاري ایران به شمار می روند.د) 

1  
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5  
  )5/0درباره اصطالحات و مفاهیم زیر توضیح دهید: (هر مورد 

  الف) خط زمان:
  

 ب) محوطه باستانی:

1  

6  

  )5/0به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: (هر مورد 
  دو مورد از فواید علم تاریخ را نام ببرید؟الف) 

  
  ؟را بنویسید ب) مهم ترین منابع نوشتاري در دوره هخامنشیان

  
  و) هدف از ساختن دیوار چین چه بود؟

  
  علت نابودي روم غربی را بنویسید؟هـ) 

 

2  

7  
  مورد از ویژگی هاي تاریخ نگاري نوین را بنویسید؟دو 
  
  
 

1  

8  
  نیان گاهشماري چگونه بود؟در دوره ساسا

  
  
 

5/1  

9  
  ((جغرافیاي تاریخی)) چه مواردي مطالعه می شود؟در 
  
  
 

75/0  

10 

  مراحل کار باستان شناسان را نام ببرید؟
  
  
 

75/0  

11  
  ارتباطی دارند؟  (دو مورد کافی است)علم باستان شناسی و علم تاریخ با یکدیگر چه 

  
  
 

1  

12  
  ابداع کشاورزي چه پیامدهایی داشت؟ (دو مورد کافی است)

  
  
 

1  

13  
  تاثیر اندیشه و تعلیمات کنفوسیوس را در نظام سیاسی و اجتماعی چین تحلیل کنید؟

  
 

1  
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نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

14  
  چهارمورد از اعتقادات دینی رایج در یونان باستان را بنویسید؟

  
  
 

1  

15  
  باستان بنویسید؟یونان نقش ارتش را در ساختار حکومت 

  
  
 

1  

16  

  تمام نوشته هاي مورخان یونانی و رومی درباره ایران را بی چون و چرا بپذیرد؟شما چرا یک مورخ و محقق نباید به نظر 
  
  
  

1  

17  

  باستان توضیح دهید؟دو مورد از نتایج و دستاوردهاي کاوش و تحقیقات جدید را درباره تاریخ ایران در عصر 
  
  
  

1  

18  

  موقعیت جغرافیایی فالت ایران از چه جهاتی بر وضعیت تاریخ و تمدن در ایران تاثیر گذار بوده است؟
  
  
  
  

1  

19  

  الف) ویژگی معبد چغازنبیل در ایالم را بنویسید؟
  ب) جایگاه و وضعیت زنان در تمدن ایالم چگونه بود؟

  
  
  
  

  با آرزوي موفقیت

1  

20  
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  بسمھ تعالی
  ۵مدیریت اداره آموزش وپروش ناحیھ

  ١واحد  دبیرستان امام رضا(ع)
         دھم انسانیپایھ ورشتھ تحصیلی:               اولنوبت :              ١سواالت درس: تاریخ پاسخ نامھ 

   تاریخ امتحان:                                    ١٣٩٨-٩٩سال تحصیلی:

  
 

  بارم  سواالت  ردیف
  ١ 25/0هر مورد               غ،            د)صج)             ، غ،            ب)الف)غ  ١

  ١ 25/0هر مورد               1،            د)5،                ج)3،               ب)6الف)  ٢
  ١ 25/0هر مورد             3د)      ، 1ج)      ،   2ب)      ،2الف)  ٣

  ١ 25/0هر مورد      لرستان د)          ،ب)خورشیدي قمري،             ج)فرهنگی              ف)دست اول،ال  ۴

  ، 5/0 ابزار مناسبی است که به وسیله آن می توان رویدادهاي یک دوره را به ترتیب زمان روي نمودار نشان دادالف)   ۵
 ،   5/0ب) به جاهایی که باستان شناس آثار باستانی را مطالعه و کشف می کند 

١  

    5/0  ، ب) سنگ نوشته ها و لوح هاي گلی        5/0، 10و 9الف) پاسخ در صفحه   ۶
 5/0  هـ)  هجوم اقوام بیابانگرد        5/0  ج) جلوگیري از هجوم اقوام صحراگرد 

٢  

  ١ 5/0مورد هر    5پاسخ در صفحه   ٧

  ۵/١ 5/0هر مورد       15پاسخ در صفحه   ٨

  ٧۵/٠ مطالعه مناطق و سرزمینهاي مختلف در گذشته  ٩

  ٧۵/٠ تنظیم و استخراج اطالعات - 3حفاري، - 2کشف و شناسایی،  -1  ١٠

  ١ 5/0هر مورد  27صفحه  پاسخ در   ١١

  ١ 34پاسخ در صفحه   ١٢
  ١ 49و  48پاسخ در صفحه   ١٣

  ١ 25/0، چهار مورد هر مورد 53صفحه پاسخ در   ١۴

دولتی  ارتش در روم باستان براي دولتمردان رومی عرصه آموزش و اثبات لیاقت بود و هیچ شهروند رومی به منصب  ١۵
 برگزیده نمی شد مگر آنکه در ده نبرد شرکت کرده باشد.

١  

  ١  و...نظر دانش آموز، نکته: چون دشمن بودند و رقابت با ایران داشتند   ١۶

  ١  5/0دو مورد،   هر مورد  65پاسخ در صفحه   ١٧

  ١  ایران در معرض حمله هاي نظامی بوده است.-2، 5/0از یک سو ایران پل ارتباطی میان شرق و غرب و...  -1  ١٨

  5/0الف) با استفاده از خشت خام در چند طبقه و روکشی از آجرهاي لعاب دار بود   ١٩
  5/0کارهاي جامعه داراي نقش اساسی بودند ب) منزلت واالیی داشتند و در 

١  

  ٢٠  
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