
 

 بارم التسوا ردیف

   

۱ 

 .درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید 

 اخبار جنگ و صلح مردم بود. قی مانده از ایران باستان، حاوی.الف( سالنامه های دولتی با

 دتر بودند و حضور موثر و گسترده تری در زندگی عمومی و اجتماعی داشتند.( زنان رومی نسبت به زنان یونانی آزاب

 رش را بسوزانند.فت کرد و دستور داد آثالشدت با اندیشه های کنفوسیوس مخاه شی هوانگ تی ب( ج

 بیستون را ترجمه کرد.( راولینسون سنگ نوشته شاپور یکم در د

۱ 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. ۲

 .د تحقیق ارزیابی می شوددر مرحله شناسایی، میزان اعتبار،...................................... و ........................................ منابع و اسناالف ( 

میراث فرهنگی بشر را کشف و معرفی کرده است، نقش مهم تری در .................... و ..................... این میراث ستان شناسی عالوه بر آنکه .باب ( 

 گرانبها دارد.

 ................. عقیده داشتند... و ..............................................................آریاییان هند همچون آریایی های ایران، به خدای ..............ج ( 

 د( عمده منابع نوشتاری غیر ایرانی را کتاب های مورخان ..................... و .............................. تشکیل می دهد

 و( مفرغ های ........................ ، بهترین نمونه از صنعت و هنر ........................... ایران به شمار می روند. 

 رخوردار نبودند.عه یافته ای به ( مقدونیان به زبان یونانی صحبت می کردند، اما از ................................. و ................................... توس

 راع شده است.ی( اسطرالب وسیله ای است که برای رصد ........................... و .............................. و دیگر سیارگان و ستارگان اخت
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  نام و نام خانوادگی:

 

 رشته : علوم انسانی

 پایه: دهم 

                                       ( ایران و جهان باستان۱)تاریخ  نام درس :

 پوررمضاننام دبیر: 

 

 باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اداره 

 6آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان دخترانه امام حسین)ع(

 امتحان نوبت اول

                 

 ساعت شروع: 

 دقیقه 70مدت آزمون :

 ۲0/۱0/99تاریخ امتحان : 

 4تعداد  صفحات :  

 30  تعداد سواالت :

  



 بنویسید. حیح را از سمت چپ انتخاب نموده وپاسخ ص 3

                             مشید و طاق بستانالف( تخت ج                                  .جهان باستان بودیکی از مراکز بزرگ تجارت بین المللی در -۱

                                                                                              یزانتیوم( بب                          داشته است. رآثار و بناهای تاریخی این مناطق در سطح زمین قرا -۲

 ( موهنجوداروج                                                     کنستانتین این شهر را به پایتختی بر گزید. -3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  د( شهر بابل           قه یافت شده است. بقایای کوره های ذوب فلز و قالب گیری مس در این منط -4

 و( شهداد                                                                                                              

         

 

 

۱ 

  به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید. 4   

  

 ۱   های مطالعه تاریخ را فقط نام ببرید. )دو مورد( فواید و کارکرد -7

 / 5    پیامدهای ارتباط جغرافیا و تاریخ را بنویسید.یکی از  -8

 /5      بسیار دشوار است؟چرا بررسی وضعیت و اعتقادات مردمان دوره گردآوری خوراک  -9

 /5     جوم اقوام بیابانگرد قرار می داد؟چه عاملی چین را در معرض ه -۱0

 ۱    پذیرفته است؟از میراث یونانی تاثیر فرهنگ روم در چه زمینه هایی  -۱۱

 ۱     ر باره تاریخ ایران باستان کردند؟از چه زمانی پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی اقدام به پژوهش و نگارش آثار مستقلی د -۱۲

 ۱   نخستین شهرها در فالت ایران در چه مناطقی به وجود آمدند؟  -۱3

 ۱      باعث کشف اتفاقی آثار شده است؟چه عواملی  -۱4

 

  گزینه صحیح را انتخاب کنید و به صورت عمودی در پاسخنامه بنویسید.    

۱5 

 

 تاریخ نویسی در مفهوم کامل آن از چه زمانی آغاز شد؟ 

 پیش از میالد در یونان باستان 5هزار سال پیش                   ب( از قرن  5الف( پس از اختراع خط در حدود 

 هزار سال پیش4ه بر مصر حدودشیوه های نویتن تاریخ نگاری       د( از دوران حکومت فراعنج(از پس رنسانس و پدید آمدن 

  5/ 

روزه و پنج روز اضافی به ترتیب  30ماه  ۱۲تقسیم سال به  فزودن ماه سیزدهم هر سه سال یک بار،ا ق و منظم،گاه شماری خورشیدی دقی  ۱6

 ازویژگی  کدام تقویم ها بود؟

 مصری و اوستایی ساسانی –مصری  -بابلی بین النهرینی                           ب( -اوستایی ساسانی -بابلی الف(

      مصری و اوستایی ساسانی -بابلی -مصری بین النهرینی                                         د( -بابلی -مصری ج(

5/ 

 زندگی مردمان نواحی مختلف است؟کدام گزینه جز عوامل جغرافیایی و موثر بر  ۱7

 یجاد وگسترش راه ها ( ادسترسی به دریا ها و آب های آزاد                 ب الف(

 مهاجرت ها شکل گیری و توسعه ی تمدن ها                     د( ج(

5/ 



 اقوام آشوری قدرت یافتند؟ با زوال کدام دولت  در بین النهرین ،   8۱

 اموری ها                       د(کلدانی ها سومری ها                         ج( ب(                    اکدی ها     الف(

5/ 

 و اندیشه،مربوط به کدام دوره از  زندگی بشر است؟حساس ی هنر برای نشان دادن ابه کار گیر 9۱

      تولید خوراک نشینی            د(یک جا  شکل گیری تمدن         ج( الف(گردآوری خوراک          ب(

5/ 

 کدام گزینه یکی از دستاورد های برجسته ی تمدن مصر باستان را بیان می کند؟    ۲0    

 ابداع خط های مختلف هیروگلیف و دموتیک ساخته شدن اهرام ثالثه              ب( الف(

 نقاشی،مجسمه سازی و ساخت جنگ افزار ها ابداع پاپیروس                            د( ج(

5/ 

 کدام یک از وقایع زیر مربوط به گرد آوری خوراک در زندگی بشر است؟ ۲۱

 اختراع خط کشف آتش            د( ابداع چرخ سفال                  ج( ابداع کشاورزی            ب( الف(

5/ 

 است؟ درباره ی ظهور سلسله چین کدام گزینه صحیح    ۲۲

 فرهنگ وهنر چینی تحت تاثیر و نفوذ تمدن های خارجی به وجود آمد الف(

 سال پیش(به وجود آمد 8000اولین شهر ها در این تمدن  در دوران نوسنگی)حدود ب(

 ج(کاوش های باستان شناسی اطالعات مختصری را از زندگی مردمان چین در عصر نوسنگی ارائه کرده است

    اطراف رود سند و گنگ پدید آمداین تمدن در د(  

5/ 

 مهاجر به هند است؟های کدام گزینه از ویژگی های آریایی   ۲3

 به مرور زمان آیین پیچیده ای به نام بودایی در آنان پیدا شد که آیین های دشواری را به پیروان خود تحمیل می کرد الف(

 وداها نام دارد آنها جامانده درباره ی عقاید کردند و مهم ترین اثر به به زبان سانسکریت تکلم می ب(

 در قرون ابتدایی پس از ورودشان ،حکومت فراگیری تاسیس کردند ج(

 قبل از میالد و زمانی انجام گرفت که تمدن دره ی سند در اوج خود بود. ۱500مهاجرت آنان در  د(

5/ 

       
۲4   

 حکومت مقدونیان بر یونان چه زمانی پایان یافت؟  

 با درگیری سرداران اسکندر بر سر جانشینی وی با لشکرکشی ایرانیان به یونان                         ب( الف(

 ردزمانی که امپراطوری روم،یونان را ضمیمه خود ک با شورش یونانیان علیه جانشینان اسکندر            د( ج(
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 امپراتورکنستانتین به پایتختی،زمینه ی کدام اتفاق را فراهم آورد؟انتخاب شهر بیزانتیوم )قسطنطنیه/استانبول(توسط  ۲5

 جنگ های ایران و روم  دتشدی الف(

 ب(گرویدن امپراتور به دین مسیح و رسمی  شدن مسیحیت در امپراتوری روم

 تقسیم امپراتوری روم به بخش های شرقی و غربی ج(

 نابودی روم غربی براثر هجوم اقوام بیابانگرد د(
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 بیشتر اسطوره شناسان،مورخان و صاحب نظران فرهنگ درباره ی محتوای افسانه ها چه عقیده ای دارند؟ ۲6

 معتقد هستند که افسانه ها ،واقعیت مورد قبول مردم باستان است و بدون تغییر باقی مانده است الف(

 براین عقیده هستند که افسانه ها براساس واقعیت تاریخی ساخته شده اند ب(

 دانند محتوای افسانه ها را داستان و سرگذشت  خیالی و غیرواقعی می (ج

 دانند محتوای برخی افسانه ها را براساس واقعیت و برخی را کامال تخیلی و ساخته ی ذهن بشر می د(

/5 

 با ترجمه ی کدام یک از کتیبه ای ایران باستان خط میخی رمز گشایی شد؟  ۲7

 سنگ نوشته ی اردشیر دوم هخامنشی ب(                                           منشور کورش              الف(

 سنگ نوشته ی شاپور یکم در کعبه  ی زرتشت سنگ نوشته ی داریوش هخامنشی در بیستون                  د( ج(

/5 

 ها و برپایی سکونتگاه های روستایی و شهری بوده اند؟کدام نواحی فالت ایران ،از گذشته های بسیار دور محیط مناسبی برای زندگی انسان  ۲8

 دشت ها و جلگه هایی با اب و هوای متفاوت نواحی کوهپایه ای و سرزمین های پست                 ب( (۱

 جلگه های بین النهرین و جلگه های سند سواحل دریای خلیج فارس و دریای مکران)خزر(       د( ج(

/5 

 چشمگیر معماری در دوه ی تمدن ایالم،کدام شیوه در معماری ایالمی رواج یافت؟با پیشرفت   ۲9  

 ساختن بناهای محکم تر با استفاده از گل و سنگ و خشت ساختن زیگورات های عظیم مانند جغازنبیل              ب( الف(

 گل و سقف خانه ها با تیرهای چوبیپوشاندن سطح دیوار ها با کاه  استفاده از آجر درساختن بناها                                 د( ج(
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30 

 

 در کدام یک از مراکز تمدنی کهن ایران،عقیده به الهه های مادر وجود داشته است؟

 ایران فراگیر بودهعقیده به این الهه ها در  جیرفت                 د( شهر سوخته                     ج( ایالم                 ب( الف(
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 موفق باشید                                                                                                                                                                     


