نام ........................................................ :
نام خانوادگی ...................................... :
نام پدر................................................. :
نام درس........................................... :
نام و نام خانوادگی دبیر:
تاریخ و امضا:
ردیف

باسمه تعالی
اداره کل آموزش و پرورش استان..............
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی
اداره آموزش و پرورش شهرستان ..............
(مهر آموزشگاه)
مدرسه متوسطه ................................................
تجدید نام و نام خانوادگی دبیر:
نمره به عدد:

نمره به حروف:

نظر

تاریخ و امضا:

نوبت امتحانی...................... :
پایه  .......... :شعبه.......... :
تاریخ امتحان....................... :
مدت امتحان ..................... :
شماره صفحه........................ :
نمره به عدد:
نمره به حروف:

پیامبر اکرم(ص) « :نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی»

الف :صحیح یا غلط بودن عبارت های زیر را مشخص کنید(.هر مورد  0/25نمره دارد)
.1پدر علم تاریخ اراتوستن می باشد.
. 2مردمان بین النهرین (میان رودان) و مصریان باستان در تنظیم و تدوین گاهشماری پیشگام بودند.
.3باستان شناسان برای تاریخ گذاری و تعیین سن آثار باستانی از روش های پیشرفته ای مانند روش رادیو کربن و
شیوه پیشرفته تری موسوم به پتاسیم_آرگون استفاده می کنند.
. 4سنگ اصلی ترین ماده ایی بود که انسان های نخستین از آن برای ساختن ابزار استفاده می کردند.
ب :گزینه درست را انتخاب کنید(.هر مورد  0/5نمره دارد)
.1کهن ترین بخش «وداها» چه نام دارد؟
ب :ریگ ودا
الف :اوستا

ج :یسنا ودا

.2جنگ های داخلی یونان به چه نامی مشهور است؟
ج :مذهبی
ب :صد ساله
الف :پلوپونزی
 .3مهم ترین نوشته های تاریخی دوره ساسانی چه نام دارد؟
ج :خدای نامه ها
ب :سنگ نوشته
الف :وداها
.4محبوب ترین خدای ایالمی ها چه نام داشت؟
الف :انشان
ج:

ب :سیمش

ج :انزان

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید(.هر مورد  0/5نمره دارد)
.1ویژگی های رویداد های تاریخی را بنویسید (.دو مورد)
.2گاه شماری را تعریف کنید.
.3هدف علم باستان شناسی چیست؟
.4مهمترین شهر های سومر را نام ببرید(.سه مورد)
 .5بودا از چهار حقیقت عالی سخن به میان می آورد(،دو مورد) را نام ببرید.
.6چرا تمدن کرت،تمدن مینوسی نامیده می شود؟
.7مهم ترین منابع نوشتاری ایرانی در دوره دوره هخامنشیان را بنویسید.
.8نخستین شهر های فالت ایران را نام ببرید(.دو مورد)

د :کاست
د :جانشینی
د :ریگ وداها
د :اینشوشیناک

بارم

د:

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.
. 1تاریخ را تعریف کنید و دو مورد از فواید و کارکرد های مطالعه تاریخ را بنویسید 1/5(.نمره دارد)

 .2تقویم رایج بیشتر کشورهای اسالمی چیست؟ و بر چه پایه ایی تنظیم شده است؟ و مبدا آن چیست؟( 1/5نمره
دارد)

 .3مکان یا محوطه باستانی را تعریف کنید و مراحل کار باستان شناسان را نام ببرید 1(.نمره دارد)

 .4مهمترین پیامد های کشاورزی (در دوره تولید خوراک) را بنویسید 2(.نمره دارد)

 .5شیوه حکومتی حمورابی مبتنی بر چه بود؟ و قانون نامه حمورابی شامل چه چیزی بود؟( 2نمره دارد)

 .6کنفوسیوس بیش از هر چیزی به چه توجه داشت و اساس تعالیم او چه بود؟( 1نمره دارد)

.7چرا دین مسیحیت در زمان امپراتور کنستانتین در روم رونق بی سابقه ایی یافت؟( 1نمره دارد)

 .8منابع غیر نوشتاری حاوی چه اطالعاتی هستند؟( 1/5نمره دارد)

.9مقام و منزلت زن را در نزد ایالمیها تشریح کنید 1/5(.نمره دارد)

موفق و پیروز باشید.
«موریان زاده»

