
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

 باسمه تعالی  امتحان تاریخ اولنیمسال  دوم متوسطه –دهم سال 

:نام و نام خانوادگی  دقیقه 07: زمان   9911ماه  دی   

 ردیف سواالت نمره
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 :صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید 

 

 .شوندمحسوب می دوممنابع دسته ها جزء سکه ●

 .ها و روزها به نام فرشتگان و ایزدان بوده استنام ماه تقویم اوستاییدر  ●

 .باشدهای باستان شناسی میمتکی به کاوش از دوران تاریخی ما آگاهی بیشتر ●

 .استواقع شده دریای مدیترانه شمالشبه جزیره ایتالیا در  ●
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 :خالی را با کلمات مناسب پر کنیدجاهای  

 

   .نام دارد....... ......................  ی هندکتاب دینی آریایی ها ●

 .اطالعات قابل توجهی از ایران باستان داشتند.................................. های محققان اروپایی به واسطه نوشته ●

 .باشددر نزدیکی مشهد می..........................  رود ترین آثار از حضور انسان در ایران مربوط به بسترکهن ●

 .کندمورخ همچون یک کارآگاه پلیس عمل می..................................... در مرحله  ●
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  سواالت تشریحی 

5./  3 .چه بوده استباستان علت گسترش علم تاریخ در میان یونانیان  

5./  .دو ویژگی علم تاریخ در دوره جدید را بنویسید 
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5./  5 .وائد مطالعه تاریخ را بیان کنیددو مورد از ف 

5./  6 چیست؟ خط زمان 

5./  7 .تقویم بابلی بر چه اصولی استوار است 

5./  8 .تقویم اوستایی با تقویم هجری شمسی را بیان کنیدهای ها یا تفاوتدو مورد از شباهت 

5./  9 .به چه عللی مرحله حفاری نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است 

5./  11 .چیست هدف علم تاریخ 

5./  11 .علت مومیایی کردن اجساد توسط مصریان باستان را بیان کنید 

5./  12 در بین النهرین ایجاد کردند در کدام منطقه از بین النهرین زندگی میکردند؟را اکدی حکومت اکد که  قوم 

5./  .را بنویسیددو ویژگی موضوع تحقیق در پژوهش تاریخی  
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5./  14 .شهرهای میان دورود را تبیین کنید-سیستم حکومتی دولت 

5./  15 ارد هند شدند و بر شمال هند سلطه یافتند؟هخامنشیان از کدام منطقه و 

5./  16 .هدف از ساخت دیوار بزرگ چین را ذکر کنید 



 

 

5./  17 اقتصادی مردم یونان چه تاثیری داشته است؟یونان بر زندگی بودن ای شبه جزیره 

5./  18 امپراتوری روم غربی چگونه نابود شد؟ 

5./  19 .مورخان ایرانی تا دویست سال قبل در مورد تخت جمشید و پاسارگاد چه دیدگاهی داشتند 

5./  21 .است وره ایدچه  مربوط بهنامه ها خدای 

 21 آیا رویدادهای تاریخی در تحوالت آینده تأثیرگذارند؟ توضیح دهید 1

 22 .شودهایی میهای تاریخی چه استفادهامروزه از نقشه 1

 23 چرا منابع مکتوب برای شناخت دوره تاریخی کافی نیست؟ 1

 24 (مورد2) .مشخصات دوره امپراتوری قدیم مصر را بیان کنید 1

 25 (مورد2) .را بیان کنید سندتمدن های شهرسازی ویژگی 1

 26 (مورد2) .وضیح دهیدرا ت مردم میان دوروداعتقادات مذهبی  1

 27 .موقعیت جغرافیایی فالت ایران را بیان کنید 1

جمع  
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 .مؤمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی :علیه وآهل ...اايپمبر اركم صلی 
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