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به نام خدا                                                  نام و نام خانوادگی :      
                                       است که با خرج کردن تمام نمی شود. علم گنج بزرگی                         تاریخ:          

1تارریخ دهم انسانی )نام درس: 

                   تحصیلی: دهم انسانیپایه پایه ی 
    طراح سوال: سپهر کرمی

ردیف سواالت بارم

 جاهای خالی را پر نمایید.
 نوشته شده است. ...................قدیمی ترین متن تاریخی ................... استو به خط  -1
تاریخ نگاری در مفهوم کامل آن از قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان و با ظهر مورخ  -2

 لقب گرفت آغاز شد. ...................که  ...................بزرگی مانند 
اسانیان به جای مانده است که عالقه ی و س ...................سنگ نوشته هایی از دوران  -3

 ایرانیان به ثبت و ضبط وقایع تاریخی دارد.
 تاریخ نگاری میان مسلمانان رواج یافت. ...................در دوران  -4
و جوامع بشری چگونه و تحت  ..................مطالعه ی تاریخ به ما کمک می کند تا بفهمیم  -5

 تاثیر چه عواملی به وجود آمده است.
 و یگانگی بیشتر می شود. ...................آگاهی افزاد یک جامعه باعث  -6
 از مراحل پژوهش تاریخی شباهت بسیاری به کارآگاهان پلیس دارد. ................... -7
 است. ...................کهن ترین و کامل ترین اثر تاریخی به جا مانده  -8

 گزینه ی درست را انتخاب کنید.
 جلب شد.از چه زمانی توجه انسان به ثبت و نگارش رویداد های عصر خویش 

هزار سال پیش  4دوران حکومت فراعنه  (1

پیش از میالد در یونان باستان 5از قرن  (2

هزار سال پیش 5پس از اختراع خط در حدود  (3

از زمان شکل گیری اولین جوامع بشری (4
 منابع پژوهش تاریخ از کدام نظر در طبقه بندی منابع دست اول با اصلی قرار میگیرند.

(توصیفی و تحلیلی بودن2دوری و نزدیکی به واقعه                         (1

اهمیت و اعتبار نویسندگان (4  درجه ی اهمیت و اعتبار                        (3
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نگاری های دو ویژگی عمده ی تاریخ نگاری نوین و از تفاوت های آن با تاریخ نویسی و وقایع 
 قبلی کدام است.

 ثبت و نقل دقیق رویداد های گذشته      (1

 توجه به ثبت و تنظیم وقایع تاریخی (2

 طرح پرسش از اهداف در زمینه ی هر پژوهش (3

 بررسی حنبه های زندگی مردمان جوامع گذشته (4

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
 کنید.الف( علم تاریخ را تعریف 

 
 هری مطالعه ی تاریخ چه سودی دارد؟از نظر استاد مط ب(
 
 فواید و کارکرد های مطالعه ی تاریخ چیست؟ ج(
 

 اساس شیوه ی تاریخ نگاری نوین چیست؟د( 
 
 
 ویژگی قدیمی ترین سنگ نوشته ی کسف شده چیست؟ه( 
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