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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 42/67/6276: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 رئوفیآقای نام دبیر:  6تاریخ درس: 6276-6274سال تحصیلی  دهم پایه : 4و  6 ساجدین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 

 4 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را با عالمت )ص( یا )غ( مشخص کنید. -6

 الف( تاریخ بدون توجه به زمان بی معناست )      ( 

 هجوم قرار داشت. )      (ب( مصر اغلب از طریق شبه جزیره سینا در شمال غرب این کشور مورد  

 ج( در میان تمدن های نخستین چین کمتر تحت تاثیر و نفوذ خارجی بوده است. )      ( 

 د( کارتاژیان بر دریای مدیترانه و یونان حکومت می کردند )      ( 

 4 جای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.  -4

 کامل ترین کتاب تاریخی عصر باستان است. الف( کتاب تاریخ ................ کهن ترین و 

 ......... استفاده می کنند.ب( باستان شناسان برای تاریخ گذاری و تعیین سن آثار باستانی از روش های ............................. و ........................ 

 دیتول یگل ظروف ،یداد، با ابداع چرخ سفالگر یرا ترق یظروف سنگ فن ساخت ابزار و نکهیانسان عالوه بر ا ،........................در عصر ج(  

 پارچه شد دیتول موفق به وانات،یکرد و با استفاده از پشم ح

 5/64 مورد( 3ویژگی رویداد های تاریخی را ذکر کنید. ) -3

 

 

 

 6 خط زمان را تعریف کنید. -2

 

 

 

 6 کنید.آثار باستانی و تاریخی را تعریف  -5

 

 

 

 5/6 مراحل کار باستان شناسان را نام ببرید. -1

 

 

 

 6 چرا مصریان اجساد فراعنه را مومیایی می کردند؟ -0

 

 

 

 4 چهار حقیقت عالی از دیدگاه بودا را نام ببرید. -8
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 3 مهم ترین دولت شهر های یونان را نام ببرید و تفاوت آنها را توضیخ دهید. -9

 

 

 

 

 4 جغرافیایی یونان و شبه جزیره ایتالیا را مقایسه کنید.شرایط  -67

 

 

 

 

 

 

 6 دوره اساطیری تاریخ ایران شامل کدام سلسله ها می شود؟ -66

 

 

 

 4 دو مورد از دستاورد های کاوش های باستان شناسی جدید را توضیح دهید. -64
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 3صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 1تاریخدرس  راهنمای تصحیح
 (5/0) غد(  (5/0) صج(  (5/0) غب(  (5/0) صالف(   -1

 (5/0) نوسنگی (ج (5/0)رادیو کربن  (5/0) پتاسیم آرگون ب( (5/0) هرودتالف(   -2

درک کرد، بلکه آنها را باید با استفاده از شواهد و  و قابل مشاهده نیستند و نمیتوان آنها را بهطور مستقیم اند الف ـ دور از دسترس -3

ـ مجزاشناخت؛ ب ـ  مدارک  نمره(5/1) علت و معلولی دارند هو مستقل نیستند و با یکدیگر رابط تکرارناپذیرند و قابل تجربه نیستند؛ پ 

 یزمان وقوع آنها، بر رو بیرا، به ترت یخیمختلف تار یها دوران ایدوره  کی یدادهایرو توانی آن مه لیاست که به وس یابزار مناسب -4

 نمره( 1) نمودار نشان داد

 نمره(1) او هستند هشیاند دست بشر و محصول ٔەکه ساخت ندیگویم ییمکانها ابزارها، بناها و ا،یاش یبه تمام ،یو تاریخ یآثار باستان -5

 نمره( 5/1) شناسایی و کشف، حفاری و استخراج و تنظیم اطالعات -6

. رددگی بازم جسم و سپس به ماندی سرگردان م یروح پس از مرگ مدت که بعد از مرگ باور داشتند و معتقد بودند یبه زندگ انیمصر -7

 نمره(  1) کردندی م ییایاز فاسد شدن جسم، موم یریجلوگی اجساد فرعونها را برا ل،یدل نیبه هم

درد،آرزو  نیاه ـ سرچشم2است؛  انیپای سراسر رنج و درد ب یـ زندگ1 :از آورد که عبارت بود انیسخن به م یعال قتیبودا، از چهار حق -8

 دیرس روانایبه ن توانی م ـ از هشت راه مقدس4بر آرزو و خواستن غلبه کرد؛  توانی م «رواناین»به دنیـ تنها با رس3و خواستن است؛ 

 نمره( 2)

  داشتند. آتن مرکز یشترینفوذ و قدرت ب دولتـشهرها گریو از د رفتندی شمار م به یونانی یدولتـشهرها نیمهمتر آتن و اسپارت -9

اور جنگ و گرای نظام یا اما اسپارت، جامعه رفت،یشمار م ( بهی)دموکراسی ساالر زادگاه مردم زیو ن یو هنر یعلم ،یفلسف یتهایفعال

 نمره( 3) نداشتی چندان عالقها یو هنر یبود که به امور فرهنگ

ر . دخوردیچشم م به یکوچک زیحاصلخ یآنها فقط دشتها انیگرفته است که در م فرای صخرها یها را کوه ونانیاز  یعیبخش وس -10

ها،  لنگرگاه جادیا یمناسب برا یها یدگیبر و ها جیبا خل یاز سواحل طوالن یکشور و برخوردار نیای رهایجز شبه تیعوض، موقع

حدود   طول از شمال به جنوب به )ایتالیا(  رهیجز شبه نیا/  فراهم کرده است یانوردیو در یرانیکشت یبرا رای مناسب طیشرا

فراوان آن،  یو گذرگاهها آورده به وجود یعیآلپ در شمال آن، مانع طب ی. کوههاستین ادیگسترده است و عرض آن ز لومتریک1200

، حال نی. با اکندیکشور را از هم جدا م نیا غرب شرق و ن،یآپن یمرکز یبوده است.کوهها ایتالیشمال ا به اقوام مختلف ٔەمعبر رخن

 نمره( 2) است یعیوس زیحاصلخی و دشتها یرانیکشت یمناسب برا یسواحل طوالن یدارا ایتالیا

 نمره(  1) شودیشناخته م رانیا خی( تاریری)اساط یافسانها هدور به عنوان انیانیو ک انیشدادیپ یها امروزه دوران سلسله -11

از افسانه،  یعواق خیتارِ  صیشناخته شوند و امکان تشخ شتریبهتر و ب انیساسان تا یماد یپادشاه یکمک کرد تا سلسلهها هایآگاه نیا -12

از مهاجرت اقوام  شیهزار سال پ نیداد که چند نشان نیهمچن دیجد یو پژوهشها یباستانشناس یکاوشها .فراهم آمد یتا حدود

 جینتا از گرید یکینهاده بودند.  انیرا بن یشرفتهایپ تمدن نسبتاً و دهآور یرو یو کشاورز ینیکجانشیبه  رانیفالت ا ساکنان ،ییایآر

 نمره(  2) باستان ارائه کردند دورهدر  رانیا خیمورخان از تار بود که یدیجد یمبندیدو قرن گذشته، تقس قاتیتحق

 
 


