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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                              دهم                   كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                              آقای ملک محمدی : نام دبير

 10/10/99تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                             1 تاريخ  نام درس :                                                                                  

 صفحه2عداد برگ سئوال :ت         دقيقه              65  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف(

 مطالعه وضعیت دین و اعتقادات مردمان دوره گردآوری خوراک به چه دلیل دشوار است ؟ -1
 ب( به دلیل فاصله زمانی زیاد با دوران معاصر  الف( به دلیل فقدان شواهد و مدارک                             

 د( به دلیل ازبین رفتن آثار توسط اقوام مختلف           ن خط                           ج( به دلیل اختراع نشد

 دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ کدام تمدن آغاز می شود ؟ -2
 النهرین                     ج( ایالم                     د( هخامنشیالف( سومر                      ب( بین 

5/0 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید. ب(
 ............... در سن پترزبورگ روسیه است................. در پاریس و موزه ........موزه ............. -1

 ............ قرار دارد................محوطه باستانی چغاگالن در شهرستان  -2
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 هریک از موارد زیر را توضیح دهید. ج(
 علم تاریخ و هدف آن :-1

 وضعیت فلسفه یونان :-2

 اعتقادات آریایی های هند :-3

 منظور از کرونولوژی :-4

 

1 

1 

1 

1 

 در هر یک از سؤاالت زیر به دو مورد آن اشاره نمایید. د(
 پیامدهای کشاورزی را بنویسید.مهمترین  -1

 تحوالت مهم دوران فرمانروایی سلسله هان را بنویسید. -2

 ویژگی های تاریخ نگاری نوین را بنویسید. -3
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1 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. (ـه
 مفهوم منابع دست دومی را بنویسید. -1 

 زند؟به جست وجو بپردا یآمدند با کنجکاو رانیبه ا یه از دوران صفویی کباعث شد جهانگردان اروپا یچه عامل -2

 چه مسائلی در زمان حکومت آستیاگ باعث سقوط حکومت ماد شد ؟-3

 سرانجام جنگ های روم و کارتاژ و مقدونیان چه شد ؟-4

 یکی از اقدامات حکومت هان که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد را بنویسید. -5

 ند و با چه شیوه ای بر قلمرو و ثروت خود افزودند ؟آشوریان چگونه قدرت یافت-6

 باستان شناسی چه کمکی به مطالعه دوره های تاریخی کرده است ؟-7

 چرا مکان به عنوان یک رکن مهم در مطالعه تاریخ است ؟-8

 ن را چگونه مطرح می کند ؟قرآن درباره تاریخ بشر و تحوالت آشهید مطهری نظر -9

 م را بنویسید.وضعیت معماری ایال -10

 قیام بردگان در روم به رهبری چه کسی انجام شد و چه نتیجه ای داشت ؟ -11

   مصریان چه اعتقادی در رابطه با زندگی پس از مرگ داشتند ؟-12
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 99   /   تاریخ امتحان :                  علوم انسانی رشته :                       دنباله سؤال امتحان درس :

 


