
 بسمه تعالی   

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 دوم متوسطه  – خوارزمیغیردولتی مدرسه 

 1تاریخ      : درسامتحان داخلی  االتؤس                                                                                     

 1صفحه             5  :   تعداد کل سؤاالت            1400ماه  دی نوبت:                      دهم انسانی  :پایه                       فضلیمریم ا  نام دبیر : 

 بارم نمره سؤال ردیف

 جمالت صحیح یا غلط را مشخص کنید. 1

 شان ازتوجه به ثبت و ضبط وقایع تاریخ است.الف ( از دوره سلوکی واشکانی سنگ نوشته هایی به جا مانده که ن

 ب ( نخستین انسان واره ها در علفزارهای افریقا می زیستند.

 ج ( ازقرن پنجم پیش از میالد دریوان باستان هرودت پدر تاریخ لقب گرفت.
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 به سؤاالت چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید. 2

 ان به شمار می رود.الف  ( این گاهشماری ها ازدقیق ترین گاهشماری جه

 قمری– 4خورشیدی                               - 3جاللی                            – 2مصری                              -1

 ب ( گام دوم فعالیت باستان شناسی چیست  ؟

 مرحله حفاری – 4تخراج                     حفاری واس - 3تعیین سن                       -2کشف و شناسایی               -1

 ج ( مهم ترین آیینی که دربرابر باورهای آمیخته با خرافات کیش برهمایی ظهورکرد چه نام داشت ؟

 آیین سیک – 4آیین کنفوسیوس                         -3آیین بودایی                   -2آیین هندو                       -1

 ترین منابع نوشتاری دوره هخامنشیان را نام ببرید. د( مهم

 ظرف نوشته ها –لوح های گلی  -2لوح های گلی                                 –سنگ نوشته ها -1

 پوست نوشته ها –سنگ نوشته ها  -4پوست نوشته ها                              -ظرف نوشته ها   -3

2 

 مورد اضافی است ( 2سمت چپ انتخاب  نموده و به جدول سمت راست مرتبط کنید. )  گزینه صحیح راازجدول 3

 خدای نامه-1 ...........................الف ( موزه لوور در کشور 

 کشاورزی -2 ب ( تمدن سند به ............................ متکی بود.

 لندن -3 های تاریخی دوره ساسانی هج ( مهم ترین نوشت

 آب بندها -4 د ( ازمنابع غیر نوشتاری روزگار ایران باستان

 پاریس -5 

  کلیساها -6

2 

 2 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

  نظامی که انسان برای اندازه گیری دقیق زمان ) ماه و سال  ( ابداع کرده است چه نامیده می شود؟ الف

 رمت آثارباستانی چیست ؟مهم ترین مکان گردآوری ، تگهداری ، م ب

 سروده هایی درباره ستایش و آفرینش خدایان هندی درکدام مجموعه جمع آوری شده است ؟ ج

 ظروف سفالی ساده و نقش   دار ایرانی در کدام منطقه خواهان فراوانی داشت ؟ د

 نمره ورقه
 

  با عدد
نمره تجدید 

 نظر

  با عدد

  با حروف
 

  با حروف

 تاریخ و امضاء                    مریم افضلی   نام ونام خانوادگی دبیر     تاریخ و امضاء                   لیمریم افض   خانوادگی دبیر    نام ونام

 1400  /  10 /  11   تاریخ امتحان :  

 صبح  30/10     ساعت شروع :

 دقیقه   70  مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :

 : کالس



 بارم نمره 2صفحه                                                     لاؤس                                                                               ردیف

  به سؤاالت پاسخ دهید. 5

به دنبال تحوالت فکری و علمی دوره رنسانس علم تاریخ دچار چه تغییراتی شد؟ دراین مورد  الف
 توضیح دهید.
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 0/ 75 مورد ( 3فواید و کارکردهای مطالعه تاریخ را نام ببرید.)  ب

 1 مورد (4تاریخی نام ببرید.)  تأثیر محیط طبیعی و عوامل جغرافیایی را بر رویدادهای پ

 1/ 5 موضوع و هدف علم باستان شناسی چیست ؟ د

 1 دو مورد از مهم ترین پیامدهای کشاورزی را نام ببرید. ر

 1/ 25 شیوه حکومت حمورابی از مشهورترین فرمانروایان بابل قدیم را توضیح دهید. ز

 1 ببرید.مورد ازمهم ترین اقدامات شی هوانک  تی  را نام  4 س

 1 برجسته ترین دستاورد هنری تمدن روم درچه زمینه ای بود ؟ بیان کنید. ش



 بسمه تعالی   

 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 متوسطه دوم  -  غیردولتی خوارزمیمدرسه 

 1تاریخ      :  درسامتحان داخلی  االتؤس                                                                                    

 3صفحه             5  :   تعداد کل سؤاالت            1399دی  ماه نوبت:                      دهم انسانی  :پایه            مریم افضلی             نام دبیر : 

 بارم نمره سؤال ردیف

 1/ 5 ی های مهم تمدن ایالم مقام و منزلت واالی زنان است در مورد آن توضیح دهید.یکی از ویژگ ص

 2 مهم ترین دولت شهرهای مهم یونان را نام برده و ویژگی آن ها را بنویسید. ض

 20 جمع نمرات 

 افضلی  -موفق باشید  
 

 99  /   10/    6تاریخ امتحان :     

 صبح  10    ساعت شروع :

 دقیقه   70  مدت امتحان :  

 نام :

 نام خانوادگی :

 نام پدر :

 : کالس
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