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 بارم  ردیف

 گزينه صحيح را انتخاب كنيد. الف(

 چه عاملی باعث شد بشر موفق به اختراع ابزارهایی مانند ساعت های آفتابی ، شنی و اسطرالب شود ؟-1
 ج( نیاز به زمان سنج             د( رشد ریاضیات       الف( توجه به طبیعت          ب( رشد دانش نجوم     

 زادگاه فلسفه یونان به ویژه شهر........................ است.-2
 ج( ممفیس                        د( رم          ب( اسپارت                    الف( آتن                  
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 پر كنيد.جاهای خالي را با كلمات مناسب  ب(
 سنگ نوشته داریوش هخامنشی در بیستون توسط .............................. ترجمه شد. -1

 به کارگرفتن .......................... تأثیر بسزایی بر زندگی انسان و ارتباط او با محیط گذاشت. -2

 ................................. قرار داردمحوطه باستانی چغاگالن در شهرستان  -3
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 هريک از موارد زير را توضيح دهيد. ج(
 باستان شناسی :-1

 حمورابی ) آنچه در ارتباط با او می دانید ذکر کنید. ( : -2

 مینوسیان ) چه قومی بودند ( : -3

 وضعیت فلسفه یونان : -4
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 دو مورد از آن اشاره نماييد.د( در هريک از سؤاالت زير به  د(
 ویژگی های تاریخ نگاری نوین را بنویسید. -1

 مهمترین پیامدهای کشاورزی را بنویسید. -2

 ویژگی های رویدادهای تاریخی را بنویسید. -3

 

1 

1 

1 

 به پرسش های زير پاسخ دهيد. هـ(

 مصریان باستان چه اعتقادی در رابطه با زندگی پس از مرگ داشتند ؟ -1

 نقشه های تاریخی چه اطالعاتی را ارائه می دهند ؟ -2

 چگونه علم تاریخ باعث تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی می شود ؟ -3

 در مرحله استخراج آثار ، باستان شناسان چه کارهایی بر روی آثار انجام می دهند ؟ -4

 مردم بین النهرین چه اعتقادی در رابطه با خدایان داشتند ؟ -5

 حکومت هان که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد را بنویسید.یکی از اقدامات  -6

 چه عاملی باعث شد جهانگردان اروپایی که از دوران صفوی به ایران آمدند با کنجکاوی به جست وجو بپردازند؟ -7

 خانه سازی در فالت ایران چگونه انجام می شد ؟ -8

 شد ؟ چه مسائلی در زمان حکومت آستیاگ باعث سقوط حکومت ماد -9

 جغرافیای تاریخی به مطالعه چه مسائلی می پردازد ؟ -10

 در مورد مسیحیت در یونان و روم به دو سؤال زیر پاسخ دهید. -11

 الف( حضرت عیسی)ع( در کجا و تحت چه شرایطی به تبلیغ دین جدید پرداخت ؟

 مسیحیت در زمان کنستانتین چه بود ؟ ب( علت رونق
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