
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:               به عدد:    تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

)سه مورد اضافه است(زیر را بخوانید و با استفاده از کلمات داده شده متن را کامل کنیدمتن   

 )ایالمیان،آموریان،یونانیان،آشوریان،بابلیان،مصریان،رومیان(

 استفاده کاغذی به نام پاپیروس توسط ................. ابداع شدالف(

 حمورابی مشهورترین فرمانروای سلطه ....................... بودب(

 این شوشیناک محبوب ترین خدای......................بودج(

 تاثیر فراوانی پذیرفتروم باستان در زمینه تعلیم و تربیت و دین از فرهنگ ........................ د(

2 

2 

 .گزینه های صحیح و غلط را مشخص کنید

 الف(در دوره ساسانیان گاه شماری اوستایی در ایران رایج گردید

 ب(گاه شماری جاللی از دقیق ترین گاه شمارهای جهان است

 ج(اساس زندگی در مصر باستان بر اساس کشاورزی استوار بود

 .بودا یه جین راه یافتآیین « چه این»د(در دوره سلسله 

1 

3 

 :دهید پاسخ زیر سواالت به

 حساس ترین مرحله کار باستان شناسان در چه مرحله ای است؟(1

 استخراج و تنظیم اطالعات       د(ترمیم و نگهداریج(                 حفاریب(       کشف و شناساییالف(

 باستانشناسی استفاده می شود؟ آرگون برای په منطوری در–از رادیو کربن و پتاسیم  (2

 استانیتعیین سن آثار بد(  مطالعه سیر پیشرفت فنی تمدنها   ج(حفارد مکانهای تاریخی  ب(  تعیین نقشه محوطه باستانیالف( 

 کدام مورد از ویژگی رویدادهای تاریخی به شمار میرود؟(3

      دور از دسترس بودن(4      مستقل بودن(3            قابل تجربه بودن(2تکرارپذیری     (1

 فیش برداری از منابع در کدام مرحله از پژوهش تاریخی انجام می گیرد؟(4

 تحلیل و تفسیر اطالعات(د       گرداوری و تنطیم اطالعاتج(      تدوین پرسشهای تحقیقب(      شناسایی منابعالف(

 

2 

4 

 :کنید تعریف را زیر های واژه

 الف( محوطه باستانی

 ب(آثار باستانی تاریخی

 ج(خط زمان

 

3 

 2از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم انسانی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: .............................. شماره

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1044 -1041سال تحصيلی نوبت اول ترم پایان آزمون 

 1تاریخ نام درس: 

 ابن الحاجخانم   نام دبیر:

 11/1011/  15امتحان: تاریخ

 / عصرصبح 11:11  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 



 

 نمره 01جمع بارم : 
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 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 گاه شماری هجری قمری بر پایه پیست؟الف(

 کهن ترین بخش ودا ها په نام داردب(

 هدف از ساختن دیوار بزرگ چین چه بود؟ج(

 هدف علم باستان شناسی چیست؟د(

2 

6 

 .کامل دهیدبه سواالت تشریحی زیر پاسخ 

 نمره(1الف(علم تاریخ را تعریف کنید)

 نمره(1ب(منطور از آثار باستانی)تاریخی( چیست؟)

 نمره(1ج(چهار مورد از ویژگیهای دوره گردآوری خوراک را بنویسید)

 نمره(1د(ابداع کشاورزی په پیامدهای مهمی برای بشر داشت؟)ذکر دو مورد کافی ست( )

 نمره(1ساس تعالیم کنفسیوس را توضیح دهید)ه(انتخاب ماموران دولتی بر ا

 نمره(1ر(در آتن چه کسانی حق رای داشتند و میتوانستند در اداره ی امور دولت شهر مشارکت کنند)

 نمره(1ز(چرا دین مسیحیت در زمان امپراتور کنستانتین رونق بی سابقه یافت؟)

 نمره(1ح( تدوین پرسشهای تحقیق چه اهدافی را محقق میکند)

 نمره(1خ(مهم ترین اقداممات شی هوانگ تی را فهرست کنید)

 

9 

7 

کدامیک از منابع پژوهش علمی در تاریخ از نطر درجه اهمیت و اعتبار در گروه منابع دستع اول یا اصلی و کدامیک 

    .در گروه منابع دسته دوم یا فرعی قرار می گیرد

                
                        ب(                          ج(                                   د(         الف(                      

 

1 

 2از  2صفحه 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 یونانیان ایالمیان    د( ج(      آموریان) ب      مصریان) الف 1

 الف(صحیح   ب(صحیح    ج(صحیح     د(غلط 2

 ج (4        4(3د      (2ب       (1 3

4 

 .جاهایي كه باستان شناسان در آنجا آثار باستاني و تاریخي  را مطالعه  و در مواردي كشف  میكنند الف(

مناطق و سرزمینهاي مختلف در گذشته مي پردازد و تاثیر محیط طبیعي و عوامل جغرافیایي   را ب( دانشي كه به مطالعه 

 بر رویدادهاي تاریخي  مطالعه میكند

ج(ابزاري ست كه به وسیله آن میتوان رویدادهاي یك دوره یا دوران مختلف تاریخي را به ترتیب زمان وقوعآنها بر روي 

 .یك نمودار نشان داد

5 
شماري جاللي      ب(ریگ ودا      ج(جلوگیري از هجوم اقوام صحراگرد      د(شناخت انسان و پژوهش در  الف(گاه

 فرهنگ آن
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 نتایج و علل و پردازد مي گذشته در ها جامعه و ها زندگي انسان مختلف هاي جنبه مطالعۀ به كه است علمي الف(تاریخ،

 كند مي تحلیل و بررسي را پیشینیان اَعمال و افكار

 او ۀمحصول اندیش و بشر دست ساختۀ كه یگویند م هایي و مكان بناها ابزارها، اشیا، تمامي به تاریخي، و باستاني ب(آثار

 .هستند

 مي گیاهان و درختان برگ و شاخ از كه ههایي نیز كلب و غارها مانند طبیعي هاي پناهگاه از اوّلیه هاي ج(انسان

 نگرفت كار به و آتش افروختن تاریخ، از پیش مهم دوران اتفاقات از یكي. یبردند م بهره خود جان حفظ ساختند، براي

 انسان كه بود اي ماده ترین اصلي سنگ،.گذاشت محیط او با ارتباط و انسان زندگي بر بسزایي تأثیر اتفاق، این. آن بود

 .كردند استفاده ابزار ساختن براي از آن نخستین هاي

 :از اند عبارت كشاورزي پیامدهاي مترین د(مه

عنوان  به را روستاها نخستین و برداشتند دست هگردي از دور محصول، برداشت و داشت كاشت، منظور به كشاورزان 1

 خوراكمانند تولید از غیر دیگري فعّالیت به هاي عد نیاز، اضافه بر تولید دلیل به 2. كردند ایجاد دائم، ههاي سكونتگا

 نتیجۀ تولید در 3. یافتند تخصص و مهارت محصوالت این در تولید و آوردند روي هبافي پارچ و سفالگري سازي، ابزار

 مردم مناطق آشنایي زمینۀ ستد، و داد رونق. شد آغاز تدریج نزدیك به و دور روستاهاي میان ستد و داد نیاز، بر مازاد

 ههاي اندیش و تها مهار رسوم، و آداب با را مختلف

 آورد فراهم یكدیگر

 و توانمندي بر اساس افراد اصول، این چارچوب در. بود كنفوسیوس تعلیمات اصول و پایۀ بر دولتي مأموران ه(انتخاب

 هك رو، كساني این از. شدند مي گرفته خدمت به خانوادگي هاي وابستگي ثروتو مبناي بر نه و خویش یهاي شایستگ

 .كنند مختلفي شركت هاي آزمون در بود الزم خود، صالحیت و اثبات استعداد منظور به بودند، دولتي خدمات داوطلب

رأي  حق شدند، مي محسوب آنجا شهروند و بودند دنیا آمده به آتني مادري و پدر از كه بالغي مردان فقط ر(در آتن،

 یتاكثریت جمع كه آتن مقیم بیگانگان و بردگان زنان،. مشاركت كنند شهر  دولت امور ادارۀ در توانستند مي و داشتند

 .بودند محروم سیاسي امور ادارۀ در شركت رأي و حق از دادند، مي تشكیل را شهر  دولت آن

 و گروید مسیحیت به خود امپراتور این زیرا اي یافت؛ سابقه بي رونق كنستانتین امپراتور زمان در مسیحیت ز(دین

 ازكنستانتین، بعد سال 5٥ حدود. كرد مي روم تضمین امپراتوري محدودۀ در را دین این آزادي كه كرد فرماني صادر

 شد روم امپراتوري رسمي مسیحیت دین

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 تاریخ دهمنام درس: 

 خانم ابن الحاجنام دبیر: 

 4111/ 41 / 41 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  41:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 



 

 پژوهش درست از مسیر پژوهشگر رفتن بیراهه به از مانع یكنند، م مشخص پژوهش را هدف آنكه بر عالوه شها ح(پرس

 شوند مي

و  ردك نوسازي را مالیاتي و اداري تشكیالت چین، بر سرزمین مركزي حكومت بیشتر تسلط منظور به تي هوانگ خ(شي

 را ها سكه عیار و ها اندازه و ها وزن مقیاس تجارت، قصدرونق به همچنین وي. ساخت ها جاده از اي گسترده شبكۀ

 .بود چین بزرگ دیوار تكمیل وي، مهم هاي اقدام از دیگر یكي.یكسان نمود

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :


