
 دوره دوم –هاتف  دبیرستان نوبت اولسؤاالت امتحانات  گهبر

 98-99تحصیلی سال 

  : نام درس  جناب آقای نام دبیر: شماره آزمون: 

 نام و نام خانوادگی:  پایه و رشته: هفته( روز) روزامتحان:

 مدت آزمون: شماره صندلی : تاریخ امتحان:

 .نیاز دارد؟توسط دبیر پاسخ داده شود ماشین حسابیا به آ .نیاز دارد؟ توسط دبیر پاسخ داده شود پاسخنامه چندصفحه پاسخ داده شودآیا به چکنویس نیاز دارد؟ توسط دبیر 

 

 نمره 1  .صحیح و غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید

 
  □ غلط □صحیح  .نام دارد های مختلف زندگی انسانها و جوامع در گذشته میپردازد، تاریخ علمی که به مطالعهی جنبه (الف

  .دوازدهم افزوده میگردید روزه تقسیم میشد و پنج روز اضافی به آخر ماه 30ماه  12شماری اوستایی، سال به درگاه(ب

 □ غلط □صحیح 

باستانی روی هم قرار  هایالیه های زمانی مختلف به تناوب مردمانی در یک مکان سکونت داشتند و به تدریج  در دوره( ج 

 □ غلط □صحیح  .میگیرند

 □ غلط □صحیح  .میلیون سال پیش در علفزارهای آسیا میزیستند 5ها حدود  ین انسانوارهنخست( د 
 

 رهنم2 پر کنید. را جاهای خالی 

 
 .اند پاکستان کشف کرده ن پس از سالها حفاری، بقایای شهرهای بزرگ و پرچمعیت ... و ... را درباستان شناسا( الف

 .تمدن مینوسی در ... واقع شده است و آنان قومی ... بودند ( ب

 .اروپاییان برای مسافرت به کشور ما افزایش یافت القهی ... ع در دوره (ج

 . بط تجاری داشتم با سرزمینهایی مانند ... و ... رواالای( د

 .ح شودالشماری مصری اص شماری رومی براساس گاه گاه دستور داد............... ق.م.  46در سال ه( 
 

 نمره 6 کرده یا توضیح دهید عبارت های زیر را تعریف

 
 الف( منابع دست اول:

 ب( نحوه گاهشماری خورشیدی قمری :

 ج( آیین برهمنی: قوم اکّد :

 د( گاه شماری اوستایی:

 ه( موقعیت جغرافیایی روم:

 س:و( سلسله هان و اندیشه کنفسیو
 

 

 

 

 



 

 

 نمره 11 ید.به سواالت زیر پاسخ کامل ده

 باستان را شرح دهید.ریخ ایران پژوهش در تاانواع الف( 

 یان کنید.علت هرکدام را بن ها را نوشته و ( مراحل شکل گیری تمدب

 ا به ترتیب از ابتدا بنویسید.ج( سلسله های پادشاهی هند ر

 کفایت میکند.( ات تستی بیان شده در کالس) نک شرح دهیدمختصرا رکدام را د( مراحل باستان شناسی را ذکر کرده و ه

؟ این زمان ها چه ویژگی هایی را شامل دوره مفرغ هرکدام در چه بازه هایی از زمان بودند دوره نوسنگی ، مس و سنگ و  ه(

 شوند؟می

 چه ویژگی هایی دارند؟ ) فقط نام ببرید ( و( رویدادهای تاریخی

 دهید. را شرح  باستان ز( اعتقادات ایالمیان

 

  سوال امتیازی

گر اتاریخ؟ توصیه نموده اند. اوال آیا میدانید به مطالعه ی کداممقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به جوانان، خواندن تاریخ را 

 ود؟ مد نظر ، مطالعه بشنمیدانید نظر خودتان را بنویسید . و ثانیا بگویید چرا و چگونه باید تاریخِ
 



 

 

 

 

 

 


