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وزارت آموزش و پرورش

تاریخ امتحان

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي

پایه :دهم

شعبه کالس:

شماره صندلی:
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مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سرایان

تاریخ1

محل مهر
آموزشگاه

تعداد صفحه2:

تعداد سوال13:

زمان شروع8 :صبح

وقت 75 :دقیقه

دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی(ره)

ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّت بخوانيد و با توکّل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهيد.
با عدد

نمره برگه

نام و نام خانوادگی مصحح:

امضا:

با حروف

شماره

نمره تجدید

با عدد

نظر

با حروف

امضا:

سؤال

-

1

نمره

1

صحیح یا غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید  (.ص  .غ )

الف) دردوره ساسانیان گاهشماری اوستایی در ایران رایج گردید .

صحیح

غلط

ب) گاهشماری جاللی از دقیق ترین گاه شماری های جهان است

صحیح

غلط

ج )اساس زندگی در مصر باستان برپایه کشاورزی استوار بود

صحیح

غلط

د) در دوره سلسله «چه این» آیین بودا به چین راه یافت .

صحیح

غلط

سارگن -اکتاویان  -آمن هوتب چهارم – حمورابی – اسپارتاکوس – چندراگوپتا – پریگلس  -پلوپونزی

2

جواب مناسب با هریک از گزینه ها را ازجدول کلمات زیر انتخاب کرده ،جلو آن بنویسید.

الف)ترویج یگانه پرستی درمصر..................................

ب) شورش ضد یونانیان در هند........................

د)اولین امپراتورمیان دورود ....................

ج) رهبر قیام بردگان........................ ..

ت)تدوین قانون نامه...................

پ) اوگوستوس .............................

ه)جنگ های داخلی یونان................... ..........

ی) سیاستمدار آزادیخواه آتن...........................

-

3

2

2

سواالت چهار گزینه ای

 -1از رادیوکربن و پتاسیم-آرگون برای چه منظوری در باستان شناسی استفاده می شود؟
الف) تعیین نقشه محوطه باستانی ب)حفاری مكانهای تاریخی پ) مطالعه سیر پیشرفت فنی تمدنها ت) تعیین سن آثار باستانی
 -2کدام مورد از ویژگی رویداد های تاریخی به شمار می رود ؟
الف) تكرار پذیری

ب) قابل تجربه بودن

د) دوراز دسترس بودن

ج) مستقل بودن

 -3بهترین نمونه از صنعت و هنر فلزکاری در ایران مربوط به مفرغ های چه منطقه ای است؟
الف)گیالن

ب) خوزستان

ج) ایالم

 -4پیشگامان گاهشماری چه کسانی بودند؟
ب) بین النهرین -رومیان
الف) رومیان -مصریان

د)لرستان

ج) مصریان -بینالنهرین

د) ایرانیان -مصریان

 -5نخستین سند قانونگذاری جهان از چه کسی باقی مانده است؟
الف) کورش

ب) حمورابی

د) اسكندر

ج) سارگن

 -6کدامیک از اقوام زیر اجساد مردگان را مومیایی می کردند؟
ج) چین
ب) هند باستان
الف) بین النهرین

د)مصریان باستان

 -7بر اساس قانون اساسی رم باستان قوهی اجرایی به چه کسانی اعطا میشد؟
الف) اعضای مجلس سنا

ب) دو نفر کنسول

ج) اگوستوس

د) امپراتور

 -8به طور کلی فرهنگ روم از میراث  ......................در زمینه تعلیم و تربیت تأثیر پذیرفته است؟
د) یونان
ج) بین النهرین
ب) مصریان
الف) کارتاژیها
4

1

جدول زیر مراحل پژوهش تاریخ را کامل کنید:
ع

گرد آوری و تنظیم

مطمطالب
1

گزارش یافته ها

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

پایه :دهم

شعبه کالس:

شماره صندلی:

رشته:علوم انسانی

5

باسمه تعالي

نام درس

وزارت آموزش و پرورش

تاریخ امتحان

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبي
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سرایان
دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی(ره)

تاریخ1

محل مهر
آموزشگاه

تعداد صفحه2:

تعداد سوال13:

زمان شروع8 :صبح

وقت 75 :دقیقه
3

سواالت کوتاه پاسخ ( هر مورد  ./5نمره )
 -1زمینه تقسیم امپراتوری روم به دو قسمت شرقی و غربی چه زمانی اتفاق افتاد.
 -2دوران افسانه ای و اساطیری ایران با کدام سلسله ها شناخته میشود؟
 -3مهم ترین نوشته های تاریخی دوره های ساسانی را نام ببرید .
 -4کهنترین نشانهی آثاری که از حضور انسان در ایران کشف شده مربوط به کجا است ؟
 -5هدف از ساختن دیوار بزرگ چین چه بود ؟
 -6هدف علم باستان شناسی چیست ؟

6

ویژگی های تاریخنگاری نوین را بنویسید؟(دومورد)

2

7

تاقبل ازخوانده شدن خط میخی،مورخان تاریخ ایران درعصر باستان را چگونه تقسیم بندی می کردند؟

1

8

دو مورد از تفاوتها و شباهتهای تقویم اوستایی با تقویم هجری شمسی(تعدادماه ها-روزها نام گذاری ماااه هااا–م باادا) را 2
بنویسید.

9

کاوش های باستان شناسی و تحقیقاتی که درباره تاریخ ایران باستان در دویست سال گذشته صورت گرفت چه نتایج و

1/5

دستاورد هایی داشته است؟(دومورد)

10

چهار مورد از مهم ترین اقدامات شی هوانگ تی را بنویسید.

1

11

علم باستان شناسی چه کمكی به مورخان در مورد شناخت بیشتر دوره تاریخی می کند؟

2

12

مورخان تاریخ مصر باستان را به سه دوره تقسیم کرده اند .آنها را بنویسید؟

./75

مشخص کنید موزههای زیر در کجا قرار دارند؟

./75

13

موزه لوور(

)

) موزه متروپولیتن(
((موفق و پیروز باشید))

موزه آرمیتاژ(

)
جمع بارم

2

20

