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 آرامش خاطر پاسخ دهيد.ل به خدا وتوکّ با ت بخوانيد وضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقّ

 نمره برگه
 نام و نام خانوادگی مصحح:  با عدد

 امضا:
نمره تجدید 

 نظر

  با عدد
 امضا:

  با حروف   با حروف

 نمره سؤال شماره
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 انتخاب کرده ،جلو آن بنویسید. ازجدول کلمات زیر را جواب مناسب با هریک از گزینه ها                 - 2
 پلوپونزی -پریگلس  –چندراگوپتا  –اسپارتاکوس  –حمورابی  –چهارم  آمن هوتب -اکتاویان  -سارگن
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 (مصریان باستان د( چین                                  ج( هند باستان                       ببین النهرین                ( الف

 شد؟ی اجرایی به چه کسانی اعطا میبر اساس قانون اساسی رم باستان قوه -7
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 به طور کلی فرهنگ روم از میراث ...................... در زمینه تعلیم و تربیت تأثیر پذیرفته است؟  -8
 ( یوناند             ( بین النهرین          ج                 ( مصریان   ب           ها           ( کارتاژیالف
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        کنید:جدول زیر مراحل پژوهش تاریخ را کامل 
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  گرد آوری و تنظیم ع
 مطمطالب 

 گزارش یافته ها
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 /. نمره (5سواالت کوتاه پاسخ   ) هر مورد  5

 اتفاق افتاد. یچه زمان یو غرب یروم به دو قسمت شرق یامپراتور میتقس نهیزم -1

 شود؟یبا کدام سلسله ها شناخته م رانیا یریو اساط یدوران افسانه ا -2
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 ویژگی های تاریخنگاری نوین را بنویسید؟)دومورد( 6
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 تاقبل ازخوانده شدن خط میخی،مورخان تاریخ ایران درعصر باستان را چگونه تقسیم بندی می کردند؟ 7
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هااا-شمسی)تعدادماه ها هجری تقویم با اوستایی تقویم شباهتهای و تفاوتها از مورد دو 8 ماااه  باادا(–روزها نام گذاری   را م

 بنویسید.
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کاوش های باستان شناسی و تحقیقاتی که درباره تاریخ ایران باستان در دویست سال گذشته صورت گرفت چه نتایج و  9

 دستاورد هایی داشته است؟)دومورد(
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 .بنویسید را تی هوانگ شی اقدامات ترین مهم از مورد چهار 10
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 کمكی به مورخان در مورد شناخت بیشتر دوره تاریخی می کند؟علم باستان شناسی چه  11
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   آنها را بنویسید؟ مورخان تاریخ مصر باستان را به سه دوره تقسیم کرده اند. 12
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 در کجا قرار دارند؟ ریز یهاموزه دیمشخص کن 13

 )                             (  تاژی)                               (      موزه آرمتنیلوور)                                (  موزه متروپول موزه
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 20 ))موفق و پیروز باشید((                                                        جمع بارم                                                                       
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