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صفحه

توجه :دانش آموزان گرامی پیش از پاسخ به سواالت سربرگ را کامل نمایید.
الف)درستی یا نادرستی سواالت زیر را مشخص نمایید) ۳نمره(
غلط
صحیح
.۱در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها ،گاه شماری" خورشیدی -قمری" رایج بود.
غلط
صحیح
.۲انواع گاه شماری ،رویدادی مهم و سرنوشت ساز در زندگی انسانها محسوب میشود .
غلط
صحیح
.۳پس از مرگ شی هوانگ تی در چین ،سلسله چه این  ،به روی کار آمد.
غلط
.۴شهر اسپارت در یونان باستان ،مرکز فعالیتهای فلسفی  ،علمی و هنری و زادگاه مردمساالری بود  .صحیح
.۵در حدود پنج هزار سال پیش ،نخستین شهرها در ایران به وجود آمد شوش ،شهداد،چغامیش و جیرفت شهر سوخته و سیلک کاشان از
جمله آنهاست .صحیح غلط
غلط
صحیح
 .۶سنگ نوشته ها و لوحهای گلی مهم ترین منابع نوشتاری ایران در دوره هخامنشی هستند .
ب)جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید۳( .نمره)
.۷امروزه سلسله پیشدادیان و ............................به عنوان دوران افسانهای (اساطیری ایران )شناخته می شود.
.۸برجسته ترین دستاورد هنری روم باستان ،در  .................................و  ..................................تبلور یافت.
.۹از جمله خدایان محبوب تمدن ایالمی  .................................به معنای  ..............................بود.
.۱۰خط میخی توسط یک فرمانده انگلیسی به نام  ......................................رمزگشایی و خوانده شد.
 .....................................۱۱علمی است که آثار تاریخی و باستانی را به منظور شناخت فرهنگ و شیوه زندگی انسان ها و جوامع گذشته
مطالعه و بررسی می کند.
 .......................................۱۲علمی است که به مطالعه جنبه های مختلف زندگی انسانها و جامعه ها در گذشته می پردازد و علل و نتایج افکار
و اعمال پیشینیان را بررسی و تحلیل می کند.
ج)گزینه مناسب را انتخاب کنید .؟( ۲نمره)
ج)خورشیدی قمری د) هیچکدام
ب)بابلی سلوکی
.۱۳کدام گاهشماری در دوره هخامنشیان رواج داشت.الف) اوستایی
د) مسیحیت
ج)زرتشت
ب)بودایی
 .۱۴در عصر هان ،چه آیینی در چین گسترش یافت؟الف) برهمایی
ج)غنیمت های جنگی د)همه موارد
ب) کشاورزی
.۱۵اساس زندگی مصر باستان بر چه چیزی استوار بود؟الف) تجارت
ج) خشایارشاه د)داریوش
ب)کوروش
 .۱۶کدام پادشاه هخامنشی قسمت هایی از شمال هندراتصرف کرد؟الف)کمبوجیه
د)لطفاً به سواالت زیر پاسخ کامل دهید ۱۲ (.نمره)
.۱۷مراحل پژوهش در تاریخ را به ترتیب نام ببرید )۱.۵( .

 .۱۸مراحل کار باستان شناس را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید)۱ (.

.۱۹تمدن بین النهرین را به صورت خالصه توضیح دهید)۲( .

.۲۰بودا از چه حقایقی سخن به میان آورد؟ (چهار مورد) ( )۱.۵

.۲۱انواع آگاهی تاریخی را نام ببرید و توضیح دهید)۲( .

.۲۲گاه شماری چیست؟ کدام گاهشماری یکی از دقیق ترین گاه شماری های جهان است ؟ ( )۱.۵

 .۲۳اسکندر مقدونی که بود و چه کرد؟ ()۱.۵

 .۲۴پایتخت های قلمرو ایالم را نام ببرید)۱( .

موفق باشید.

