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 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                              دهم                   كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                              آقای ملک محمدی نام دبير :
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 بارم  ردیف

 گزينه صحيح را انتخاب كنيد. الف(

 جذاب ترین و پر بیننده ترین آثار موزه ها معموال از چه مکان هایی یافت می شوند ؟ -1
 د( کوه ها و صخره هاپه های باستانی               ج( ت       ب( غارها و گورستان ها               موزه ها  الف( 

 سنگ نوشته شاپور یکم در کعبه زرتشت در نقش رستم شرح چه مسئله ای است ؟ -2
 الف( شرح جنگ های این پادشاه با رومیان                              ب( شرح وقایع دوره ساسانی

  د( تاریخ سرزمین ایران و کشورهای تابعه                           ج( تاریخ ایران قبل از ورود آریایی ها           

5/0 

 جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. ب(

 محوطه باستانی چغاگالن در شهرستان ................................ قرار دارد. -1

 .................................... یاد می کنند.برخی از باستان شناسان از ابداع کشاورزی با عنوان  -2

5/0 

 ج( هريک از موارد زير را توضيح دهيد. ج(

 تعالیم کنفوسیوس : -1

 منابع دست دومی : -2

 اسکندر که بود ؟ چگونگی شکست سپاه هخامنشی هم ذکر شود. -3

 نقشه های تاریخی : -4

 

1 

1 

1 

1 

 مورد آن اشاره نماييد.در هريک از سؤاالت زير به دو  د(

 ویژگی های تاریخ نگاری نوین را بنویسید. -1

 مهمترین پیامدهای کشاورزی را بنویسید. -2

  در مرحله استخراج آثار، باستان شناسان چه کارهایی بر روی آثار انجام می دهند ؟ -3
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 .به پرسش های زير پاسخ دهيد  هـ(
 میهن دوستی و هویت ملی می شود ؟ چگونه علم تاریخ باعث تقویت حس -1

 چه ارتباطی میان باستان شناسی و تاریخ وجود دارد ؟ -2

 پایتخت آموری ها کجا بود و چه ویژگی هایی داشت ؟ -3

 یکی از اقدامات حکومت هان که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شده را بنویسید. -4

 ه تبلیغ دین جدید پرداخت ؟حضرت عیسی)ع( در کجا و تحت چه شرایطی ب -5

 چه عاملی باعث شد جهانگردان اروپایی که از دوران صفوی به ایران آمدند با کنجکاوی به جست وجو بپردازند؟ -6

 در تمدن ایالم الهه های مادر چه جایگاهی داشتند ؟ -7

 چه مسائلی در زمان حکومت آستیاگ باعث سقوط حکومت ماد شد ؟ -8

 تاریخ نگاری ایرانیان عهد باستان را بنویسید. یکی از دالیل ضعف-9

 بقایای کوره های ذوب مس در چه مناطقی یافت شده و نشان دهنده چیست ؟ -10

 چرا مکان به عنوان یک رکن مهم در مطالعه تاریخ است ؟ -11

 مصریان چه اعتقادی در رابطه با زندگی پس از مرگ داشتند ؟ -12
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