باسمه تعالی
اداره آموزش و پرورش گنبدکاووس
دبیرستان دوره دوم فرزانگان
پایه :دهم انسانی کد کالس :
نام و نام خانوادگی :
آزمون:تاریخ( )1ایران و جهان باستان
نام دبیر :خانم رجبلو
مدت پاسخگویی  50 :دقیقه
تاریخ امتحان 99/10/15 :ساعت شروع 9 :صبح
ردیف

الف

گزینه صحیح را انتخاب کنید..1به دنبال تحوالت فکری و علمی چه دوره ای در تاریخ اروپا ،علم تاریخ متحول شد؟
د) عصررنسانس
ج) قرون وسطا
ب) قرون جدید
الف) دوره ی معاصر
.2گاه شماری رومی بر اساس کدام گاه شماری اصالح شد؟
ج) مصری
ب) یونانی
الف) بابلی

ب

د) اوستایی

0/5

 .3به عقیده صاحب نظران ،هدف کدام علم ،شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ آن ها می باشد؟
د) اسطوره شناسی
ج) جامعه شناسی
ب) باستان شناسی
الف) تاریخ
 .4باستان شناسان از ابداع چه پدیده ای در دوره پیش از تاریخ باعنوان " انقالب" یاد می کنند؟
د) تجارت
ج) سفالگری
ب) فلزکاری
الف) کشاورزی

0/5

-عبارات صحیح و غلط را مشخص کنید.

 .2تمدن جزیره کرت به واسطه مینوس  ،شاه افسانه ای آن جزیره ،تمدن مینوسی نامیده شد.

0/5
0/5

 .3امروزه سلسله های اشکانیان و کیانیان به عنوان دوران اساطیری تاریخ ایران شناخته می شوند.

0/5

.4کهن ترین نشانه و آثاری که حضور انسان در ایران تا کنون کشف شده مربوط به محوطه باستانی
چغاگالن در شهرستان مهران است.

0/5

جای خالی را پر کنید.
.1قدیمی ترین متن تاریخی که تا کنون کشف شده  ،تکه ای ازسنگ نوشته ای به خط ...........است.

0/5

 .2به جاهایی که باستان شناسان در آنجا آثار باستانی و تاریخی را مطالعه و در مواردی کشف
می کنند.................گفته می شود.

0/5
0/5

.3کهن ترین بخش وداها...............نام دارد که به زبان سانسکریت سروده شده است.

د

0/5

0/5

.1باستان شناسان بقایای شهرهای بزرگ و پرجمعیت موهنجودارو و هاراپا را در بین النهرین کشف
کرده اند.

ج

بارم

.4درزمان ...............یک افسرانگلیسی به نام سرهنری راولینسون موفق به خواندن خط میخی شد.

0/5

اصطالحات وکلمات داده شده زیر را در جدول در جای مناسب قرار دهید.
قیام اسپارتاکوس -اهرام سه گانه -بازی های المپیک -آیین برهمنی -گاه شماری خورشیدی قمری-
شهرانشان – اندیشه های کنفوسیوس

3/5

یونان

بین النهرین مصر

هند

چین

روم

ایالم

م

گزینه های مرتبط با ستون الف را از ستون ب پیدا کنید.
الف
.1یکی از دقیق ترین گاه شماری های جهان
.2به معنای سرزمین میان دورود دجله و فرات
.3سلسله جنگ های میان دولت شهرهای رقیب در یونان باستان

ن

ب
الف)بین النهرین
ب) مفرغ های لرستان
ج) چغامیش
د)جاللی
ه)پلوپونزی

2

.4بهترین نمونه از صنعت و هنرفلزکاری ایران
درک مطلب :متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.
ایالمیان به خدایان متعددی اعتقاد داشتند و از آنان برای پیشرفت در کارخود کمک می خواستند.از جمله
محبوب ترین خدایان ایالمی اینشوشیناک بود.معبدچغازنبیل ستایشگاه این خدا محسوب می شد.
الهه های مادر نیزبسیار مقدس بودند و مقام رفیعی در سلسله مراتب خدایان ایالمی داشتند.ایالمی ها
برای آنان نیز معابدی ساخته بودند.
.1به عقیده مردمان ایالم قدیم خدایان دارای چه نوع نیرویی بودند؟
.2اینشوشیناک به چه معنی بود؟
 .3ایالمی ها الهه های مادر را به چه عنوانی می پرستیدند؟

و

0/5
0/5
0/5

جدول را با گزینه های داده شده تکمیل کنید.
سالنامه ها – بقایای کاخ اردشیر -تاریخ هردوت  -سنگ نوشته های بیستون –
2
منابع غیرنوشتاری

ی

منابع نوشتاری

منابع نوشتاری ایرانی

منابع نوشتاری غیرایرانی

پاسخ کوتاه و مناسب دهید.
.1پس از چه اقدامی به تدریج زمینه تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی فراهم آمد؟
.2دومین  ،سومین و پنجمین مرحله از مراحل پژوهش در تاریخ را ذکرکنید.

0/75
0/75

.3کرونولوژی چیست؟

0/5

.4امروزه باستان شناسان برای تاریخ گذاری و تعیین سن آثارباستانی از چه روش هایی استفاده می کنند؟

1

.5جدول را کامل کنید.
نام شخصیت
الف)............................

اقدامات
-1تکمیل دیوار بزرگ چین

1

.............................................-2
ب) حمورابی

..............................................-1
...............................................-2
شاد و پیروزباشید.
رجبلو

1

