جمهوری اسالمی اریان
اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه  6ت ران

مقطع و رشته :چهارم انسانی

تاریخ امتحان5931/91/99:

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

نام پدر........................................... :
شماره داوطلب.............................. :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

ردیف

نام دبير :حبيبه محبی

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر
مدت امتحان  71 :دقيقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 95 -96

سؤاالت

بارم

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام درس :تاریخ

محل مهر یا امضاء مدیر

درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.
-1نخستین صفت مورخ حقیقت جویی است.
الف

درست

 -2چینی های باستان بر این باور بودند که اولین انسان پان کو نام داشت.

نادرست
درست

-3مرز کلمه ای است که در دوره معاصر به ادبیات سیاسی و نظامی وارد شده است.

نادرست
درست

1

نادرست

-4دوره زمانی که می توان از روش کربن  14برای تعیین سن آثار باستانی استفاده کرد  0055سال است .درست

نادرست

جمله ها و عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
-1چهارمین صفت مورخ داشتن .......................است و آشنایی با .....................مورخ را به فهم درست متون قدیمی
تاریخی قادر می سازد.
-2نخستین مرحله کار مورخ در زمینه پژوهش تاریخی ............................است و ........................به تاثیرات متقابل انسان و
ب

محیط بر یکدیگر می پردازد.

2.0

-3اسامی ماههای تقویم رسمی رایج در ایران برگرفته از تقویم  .................است.
-4در تاریخ و فرهنگ یونان باستان داستان جنگ .....................بسیار مشهور است.
.................-0سمبل دوره زندگی کوه نشینی انسان در تاریخ است و ..................بیشتر به ارائه تاریخ آرمانی می پردازند.
-6در تقویم ..................هر سال دارای ده ماه بود.
-0بسیاری از مورخان مسلمان چون ..........................برای تالیف آثار خود مسافرت های دور و درازی کرده اند.
پرسش های چهار گزینه ای:
-1ضرب المثل ها و اسطوره ها در ردیف کدامیک از منابع اطالعاتی تاریخ هستند؟
)1منقوالت

)2محسوسات

)3مکتوبات

)4معقوالت

-2کدام صفت مورخ به معنای امانتداری اوست؟
)1اندیشه و فکر

)2حقیقت جویی

)3دانشمند بودن

)4راستگویی

-3مورخ با کدام صفت می تواند دستاورد پژوهش خود را به گونه ای مطلوب عرضه کند؟
)1حقیقت جویی
ج

)2دانش گسترده

)3توانایی درست نوشتن

)4راستگویی و امانتداری

-4نخستین ماه در تقویم بابلی چه نام داشت؟
)1آدارو

)2نیسانو

3.0

)3انیران

)4اشتاد

-0بدون داشتن کدام صفت کار مورخ بیهوده و بی فایده خواهد بود؟
)1دانش گسترده

)2حقیقت جویی

)3اندیشه و تفکر

)4توانایی درست نوشتن

-6تقویم با گسترش چه علومی کامل تر شد؟
)1ریاضیات و تاریخ

)2تاریخ و جغرافیا

)3نجوم و ریاضیات

)4نجوم و جغرافیا

ادامه سواالت در صفحه بعد

-7کدام جغرافی دان معتقد است که در بین عوامل طبیعی  ،آب و هوا در رشد و شکوفایی تمدن ها نقش اساسی و مهمی ایفا
کرده است؟
)1مارتین نیلسون

 )3راتزل

)2هانیتگتن

)4ویکو

-8اینکه "جغرافیای تاریخی نوعی جغرافیای انسانی است که به گذشته توجه دارد" از کدام مورخ است؟
)1هرودوت

)3ویکو

)2مسعودی

)4روژه دیون

-9تا قبل از کشف آثار باستانی،آثار مربوط به کدام سلسله ایرانی در هاله ای از ابهامات و اخبار نادرست قرار داشت؟
)1ایالمی ها

)3اشکانیان

)2ساسانیان

)4هخامنشیان

-11موزه آرمیتاژ در کدام شهر واقع است؟
)1متروپولتین

)3نیویورک

)2لندن

)4سن پطرزبورگ

-11در چه کشور هایی با روش قالب ریزی سکه ساخته می شد؟
)2چین و هند

)1ایران و یونان

)3مصر و روم

)4یونان و روم

-12سکه ها با چه چیز رواج تجارت را نشان می دهند؟
)2پراکندگی خود

)1وزن و عیار خود

)3جنس و مکان ضرب

)4وزن و نام حاکم ضرب کنند

-13اجرای تعزیه از چه دورانی در ایران مرسوم گردیده است؟
)1قاجاریه

)3زندیه

)2صفویه

)4اسالمی

-14حمل تخت پادشاه به وسیله اقوام مختلف در نقش رستم فارس گواهی بر چه جیز است؟
)1عقاید رایج در دوره هخامنشی

)2چگونگی باریابی نمایندگان مردم پادشاه

)3مراسم شادی و شکرگزاری

)4وسعت قلمرو کشور در دوره هخامنشی

سواالت با پاسخ تشریحی 13( :نمره)
-1مهمترین کاربردهای تقویم را بنویسید 4(.مورد)

1

-2با ورود اسالم به ایران چه تقویمی در ایران رایج شد؟اشکال این تقویم چه بود؟

1

-3برخی از کارکردهای مهم جغرافیای تاریخی را بنویسید4(.مورد)

1

-4اقوام و ملت ها با استفاده از افسانه ها چه چیزهایی را بیان می کنند؟

5.00

-0حماسه را تعریف کنید و بنویسید چرا در فرهنگ ملت ها حماسه بیش از افسانه مورد توجه قرار گرفته است.

5.00

-6مهمترین عوامل دگرگونی اخبار و داستان ها در فرهنگ های شفاهی چیست.
د

-0مراحل کار باستان شناسان را به ترتیب بنویسید.
-8سال یابی و تاریخ گذاری آثار باستانی با چه روش هایی انجام می شود.
-9در دوره اسالمی به سکه طال و به سکه نقره و به سکه مسی چه گفته می شد.

1
5.00
1
5.00

-15از سکه ها در چه شاخه هایی از دانش تاریخ می توان بهره برد.

1

-11نقوش حجاری شده بر روی پلکان های کاخ آپادانا در تخت جمشید چه چیزهایی را نمایش می دهد.

1

-12محققان و مورخان با کمک گرفتن از فیلم های خبری چه حوادثی را می توانند بارها و بارها تماشا کنند.
-13دالیل توجه جوامع و حکومت ها به موزه ها را بنویسید.
-14آثار باستانی از چه جنبه هایی درباره دوران تاریخی به مورخان کمک می کند.

1.0
1
5.0

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.

اداره ی کل آموزش و رپورش شهر تهران
ه
اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران م طنقه  6ت ران

دبیرستان غیر دولتی دختراهن

رد

یف

کلید

الف
ب

ج

د

 -3درست

2 -12

مدت امتحان 01 :دقیقه

3 -3

محل مهر یا امضاء مدیر

 -4نادرست

 -2انتخاب موضوع -جغرافیای انسانی

 -5کیومرث -حماسه ها
2 -13

ساعت امتحان 8 :صبح /عصر

صفحه......... :

 -1دانش گسترده -ادبیات
1 -1

تاریخ امتحان9995/91/99:

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 95-96

 -2درست

2 -2

نام دبیر :حبیبه محبي

(واحد فلسطین)

راهنمای تصحیح
 -1نادرست

نام درس :تاریخ

 -6رومی
2 -4

 -3اوستایی

 -4تروا

 -7مسعودی
3 -5

3 -6

2 -7

3 -8

3 -9

4 -11

2-11

4-14

)1
 -3تنظیم زمان دریافت
 -2تنظیم دفترچه های بودجه سالیانه
 -1برگزاری مناسبت های دینی
 -5تعیین و تنظیم زمان قراردادها
 -4تنظیم زمان پرداخت هزینه های دولت
مالیات و اخراج
عهدنامه ها  -6تعیین زمان جنگ و زمان های سعد و نحس
 ) 2با ورود اسالم تقویم هجری قمری به مرور در ایران رایج شد .این تقویم مبتنی بر فصول طبیعی سال نبود و چندان با روند
زندگی کشاورزی ابرانیان مطابقت نمی کرد.
)3
-1مطالعه مرزها و حدود و ثغور دولت ها -بررسی روند حرکت های جمعیتی -مطالعه روند تحوالت اقتصادی و معیشتی و
سیر تحوالت در ساخت ابزار – مطالعه روند راه ها و جاده های قدیمی -مطالعه محل وقوع جنگ ها
 ) 4چگونگی پیدایش انسان ،ساخته شدن وسایل و ابزارها ،بنیانگذاری اعیاد و سنت ها
 )5بیان شاعرانه اعمال رزمی و پهلوانی را حماسه می گویند.حماسه ها نقش بسیار مهمی در حفظ جوامع از خطراتی که آنها
را تهدید می کرده  ،ایفا کرده اند و روحیه جوانمردی و جنگاوری را تقویت می کرده است.
 )6گذشت زمان -تحول فرهنگ ها -اعمال سلیقه ها -نفوذ اغراض و اهداف -دخالت تعصبات اعتقادی و قومی
 )7مرحله کشف و شناسایی مکان ها و آثار ،مرحله کاوش و حفاری ،مرحله استخراج و تنظیم اطالعات
 )8استفاده از شواهد نوشتاری با روش کربن -14با روش پتاسیم -آراگون بر اساس حلقه های تنه درختان
 )9به سکه طال ،دینار -به سکه نقره ،درهم -به سکه مسی ،فلس گفته می شد.
 )11تاریخ سیاسی -تاریخ اقتصادی و اجتماعی -تاریخ مذهبی -تاریخ فرهنگی و هنری -باستان شناسی
 )11نوع لباس ،نوع آرایش -محصوالت اقتصادی -چگونگی باریابی مردم
 )12صحنه جنگ ها ،شورش ها ،انقالب ها و کودتا ها ،ترور ها ،مالقات سیاسی
 ) 13تمایل ذاتی بشر به حفظ اشیای گرانبها ،پیشرفت های علمی در باستان شناسی و تاریخ رشد احساسات ناسیونالیستی،
عالقه به هویت ملی
 )14تایید یا رد نوشته های تاریخی ،روشن ساختن مسائلی از تاریخ در کتاب های تاریخی

