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 14نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه 
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                              دهم                   کالس :

 1400-1401 اولپایانی                                                    ملک محمدي آقاي نام دبیر :
  20/10/1400 تاریخ امتحان :                                علوم انسانیرشته تحصیلی: 

 صبح 8اعت شروع امتحان : س                           1تاریخ  :نام درس                                                                                  
 صفحه1 عداد برگ سئوال :ت         دقیقه              70  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید الف
 .بود ....................زادگاه فلسفه یونان به ویژه شهر  -1

 مرد.                     فیس مم ج.                    اسپارت ب.                      آتن الف.
 .شود تاریخ کدام تمدن آغاز می بادوران تاریخی فالت ایران  -2

 هخامنشید.                      ایالم   . ج                 بین النهرین  ب.                  سومرالف. 

 
25/0 
 
25/0 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید ب
 .واقع در پاکستان کشف کرده اند ........................و ...................بقایاي شهرهاي بزرگ و پرجمعیت  شناسانباستان -1
 تدر سن پترزبورگ روسیه اس ................. در پاریس و موزه .................. زه مو -2
 دندآمریکایی شروع به فعالیت نمو ...........آلمانی و  .............اي از کشورهاي مختلف مانند جستهبرباستان شناسان  1306در سال  -3

5/1 

 از هر یک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید ج
 مهمترین پیامد هاي کشاورزي را بنویسید -1

 هاي تاریخ نگاري نوین را بنویسیدویژگی -2
 ویژگی هاي رویداد هاي تاریخی را بنویسید -3

 
1 
1 
1 

 هر یک از موارد و اصطالحات زیر را تعریف کنید  د
 ؟ازدجغرافیاي تاریخی به مطالعه چه مسائلی می پرد -1
 ؟باستان شناسی چیست -2
 ؟منابع دست دومی چه منابعی هستند -3
 ؟سرانجام جنگ هاي روم و کارتاژ چه شد -4
 .شهرت او به چه دلیل بود توضیح دهیدحمورابی که بود و علت  -5

 
1 
1 
1 
1 
1 

 هاي زیر پاسخ کامل دهیدبه پرسش هـ
 مصریان چه اعتقادي در رابطه با زندگی پس از مرگ داشتند -1
 ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد را بنویسید یهان که به سنت یکی از اقدامات حکومت -2
 آریایی ها چگونه به هند مسلط شدند -3
 شودچگونه علم تاریخ باعث تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی می -4

 وضعیت فلسفه در یونان باستان را شرح دهید -5

 جنگ ماراتون را کامالً شرح دهید -6

 ویی براي برخی از پادشاهان هخامنشی در آمدبه چه دالیلی کوروش به عنوان الگ -7

 وضعیت معماري ایالم باستان را بنویسید -8

 جهانگردان اروپایی که از دوران صفویه به ایران آمدند و با کنجکاوي به جستجو بپردازندچه عاملی باعث شد  -9

 انسان ها در دوره گردآوري خوراك چه شیوه هایی را پدید آوردند -10
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