نام و نام خانوادگی:

آموزش و پرورش شهرستان قوچان

تاریخ امتحان:

نام درس :تاریخ 1

نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -1400

مدت امتحان75:دقیقه

پایه و رشته:دهم انسانی

دبیرستان دخترانه :فاطمیه

نیاز به برگه ی سفید:دارد

الف
1

عبارات درست و نادرست را مشخص کنید.
تاریخ نگاری در مفهوم کامل آن از قرن  5ق.م در یونان باستان و با ظهور هرودوت آغاز شد .درست

2

باستان شناسی عالوه بر آن که میراث فرهنگی بشر را کشف کرده است،نقش مهم تری در مرمت و نگهداری این آثار دارد .درست

3

دوران پیشدادیان و کیانیان به عنوان دوران تاریخی در تاریخ ایران شناخته می شوند .درست

ب

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

4

در کدام مرحله از مراحل پژوهش در تاریخ،میزان اعتبار ،دقت و صحت اسناد ارزیابی می شود؟
الف -تدوین پرسش های تحقیق

5

نادرست

نادرست
0/75

ب -شناسایی منابع

د -گردآوری و تنظیم اطالعات

ج -تحلیل و تفسیر اطالعات

ب -گاه شماری

ج -نقشه های تاریخی

د -جغرافیای تاریخی

مورخان ت ا دویست سال پیش،در میان سلسله های حکومتی ایران باستان از تاریخ ............اطالع و شناخت در خور توجهی داشتند.
الف -مادها

ج

نادرست

با پیشرفت و تکامل شیوه های پژوهش در تاریخ در دو قرن اخیر،مورخان به اهمیت استفاده از ................پی بردند.
الف -کرونولوژی

6

0/75

ب -هخامنشیان

ج -اشکانیان

د -ساسانیان

از میان کلمات داده شده عبارت مناسب را در جای خالی قرار دهید 6(.مورد اضافی است)
(چندرا گوپتا -مفرغ های لرستان 5000 -ق.م -تحلیل و تفسیر اطالعات -گزارش یاقته های پژوهش  -آشوکا  1500 -ق.م -اشیاء سنگ صابونی -گرد آوری و
تنظیم اطالعات 3500 -ق.م)

7
8
9
10

 ...............پنجمین مرحله از مراحل پژوهش در تاریخ است.
نخستین مراکز تمدنی در حدود  ..............در کشور عراق کنونی و جلگه ی خوزستان ایران شکل گرفته اند.
حکومت موریا در دوران فرمانروایی ، .............به اوج قدرت خود رسید.
 ................بهترین نمونه از صنعت و هنر فلز کاری ایران به شمار می رود.
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د
11

در جدول زیر عبارات مرتبط با یکدیگر را مشخص کنید(.در سمت چپ دو مورد اضافی است)
الف -ژولیوس سزار
ب -تقویم رایج در میان بابلی ها
ج -اندرگاه
د -گردش ماه به دور زمین

 -1تقویم هجری خورشیدی
 -2تقویم خورشیدی -قمری
 -3تقویم رومی
 -4تقویم اوستایی
 -5تقویم جاللی
 -6تقویم هجری قمری

ه
12

اصطالحات و مفاهیم زیر را تعریف کنید.
خط زمان:

13

مومیایی کردن:

14

خدای نامه:

و
15
16
17
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21

به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید.
رویدادهای تاریخی چه ویژگی هایی دارند؟
فواید و کارکردهای مطالعه ی تاریخ را نام ببرید.
در بین النهرین چه گاه شماری رواج داشت و چگونه بود؟
اشکال تقویم اوستایی چه بود و چگونه رفع شد؟
در م رحله ی استخراج و تنظیم اطالعات،باستان شناس چه اقداماتی انجام میدهد؟
اعتقادات مذهبی سومریان چگونه بود؟
در مورد تمدن مصر به سواالت زیر پاسخ دهید.
الف -پرستش خدای خورشید در زمان کدام فرعون مصر بود؟
ب -خط های رایج در مصر چه بود؟
ج -مصر از کدام ناحیه در معرض هجوم بیرونی قرار داشت؟
مهم ترین اثر بر جا مانده درباره ی عقاید آریاییان هند چیست؟
وظایف برهمنان هند چه بود؟
چهار مورد از اقدامات شی هوانگ تی را بنویسید.
تمدن میسنی در چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟
امپراتوری روم چگونه تشکیل شد؟
نتایج و دستاوردهای کاوش ها و تحقیقات جدید را درباره ی تاریخ ایران عصر باستان توضیح دهید.
وضعیت تاریخ نگاری ایرانیان در دوره ی باستان چگونه بود؟
موقعیت جغرافیایی ایران از چه جهاتی بر وضعیت تاریخ و تمدن تاثیرگذار بوده است؟
اعتقادات دینی ایالمی ها چه بود؟
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