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 (دهم تاریخ) دوم درس پیشنهادی سواالت

 

 : کنید مشخص را غلط یا صحیح جمالت

 . باشد  می  محرم اول قمری   هجری تقویم مبدا-

 . بود  فرشتگان  و ایزدان نام به ها ماه اسامی اوستایی تقویم در-

 . شد  رسمی  ایران در 0431 سال در جاللی تقویم-

  .است داشته رواج مصری قمری خورشیدی شماری گاه هخامنشیان دوره در-
 

 : کنید تکمیل را زیر جمالت

 . شد می برده کار به وستارگان سیارات و ماه -خورشید رصد برای.......................   گذشته در-

  . گفتند می........................  شد می اضافه دوازدهم ماه به که اضافی روز پنج به اوستایی تقویم در-

  . باشد می..................  تقویم جهان های تقویم ترین دقیق از یکی-

 . گویند می..............................  نگاری تاریخ در را رویدادها وترتیب نظم-

 . است نوشته تاریخ بر جغرافیا تاثیر به راجع.................  کتاب مقدمه در خلدون ابن-

 . باشد می تاریخ مطالعه در..............................  یافتن اهمیت جغرافیا و تاریخ ارتباط پیامد-
 

 : کنید مشخص را صحیح گزینه

 ؟ شد می افزوده سال به یکماه سال هرسه وخورشیدی قمری سال اختالف رفع برای تقویم کدام در

  قمری هجری تقویم -ب                                                      مصری تقویم – الف  

 اوستایی تقویم -د                                                              بابلی تقویم -ج

 ؟ بود ای رابطه چه در و کسی چه توسط سالی درچه رومی تقویم در اصالح اولین

 . شد تقسیم ماه 02 به سال که گریگوار پاپ دستور به م525 در -الف  

 .گرفت صورت اصالح مصری تقویم براساس سزار دستور به م ق 34 در -ب  

 . گرفت قرار مسیح حضرت تولد شماری گاه مبدا م 525 در -ج  

 . شد مشهور میالدی تقویم به که گرفت صورت گریگوار پاپ دستور به م 0525 در -د  
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 سال به روز یک سال چهار هر اضافی روز شبانه چهارم یک محاسبه برای تقویم کدم در بار اولین

 ؟ کردند می اضافه

  مصری تقویم -ب                                                         بابلی تقویم – الف      

  اوستایی تقویم -د                                                           جاللی تقویم -ج      

 ؟ کردند می اضافه سال به ماه یک سال 021 هر  کردن  کبیسه برای تقویم کدام در

  اشکانیان دوره تقویم    -ب                                       هخامنشیان دوره تقویم -الف    

 بابلی تقویم -د                                                        اوستایی تقویم -ج    

  کرد مسافرت وفنیقیه مصر به اقلیمی یطشرا بررسی و خود کتاب نگارش منظور به یونانی مورخ کدام

 هومر -د                        هرودت -ج              توسیدید -ب             گزنفون -الف  

 ؟ بود چه اوستایی شماری گاه مبدا

  پادشاه هر نشستن تخت به -د      نوروز عید -ج       زرتشت میالد -ب         زرتشت ظهور -الف

 : پاسخ کوتاه

 ؟ باشد می نظامی نوع چه شماری گاه-

 ؟ دارد ارتباط علومی چه با شماری گاه-

 . ببرید نام را است ساخته تاکنون انسان که سنجی زمان ابزارهای-

 ؟ باشند می تاریخ مهم دورکن ومکان زمان چرا-

  ؟ بود استوار اصولی چه بر بابلی تقویم-

 ؟ باشد می معنا چه به کبیسه-

  . ببرید نام را تاریخی نقشه دو-

 .کنید تعریف را تاریخی جغرافیای
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 : کامل پاسخ 

 ؟ داشت وجود هایی شماری گاه چه اشکانیان دوره در-

 . دهید توضیح کامل طور به را اوستایی تقویم-

 ؟ داشت رواج ایران در هایی شماری گاه نوع چه اسالمی دوران در-

  بنویسید را شمسی هجری تقویم با اوستایی تقویم وشباهتهای ها تفاوت-

  بنویسید را مصری تقویم با شمسی هجری تقویم تفاوت و شباهت-

 ؟ باشد می اهمیت حائز تاریخ در رویدادها بیان در زمان خط از استفاده چرا-

 ؟ دارد تاثیر مختلف نواحی مردم زندگی بر جغرافیایی عوامل چه-

 دهدا قرار تحلیل مورد چگونه ها تمدن گیری درشکل را جغرافیایی های پدیده تاثیر معاصر محققان-

 ؟ اند

 ؟ باشد می اطالعاتی نوع چه حاوی تاریخی های نقشه-

 ؟ شود می ای استفاده چه تاریخی های نقشه از امروزه-

 . کنید تحلیل را ایران تاریخ در فارس خلیج نقش-

 و شورک به اسیب باعث یا است بوده مردم نفع به تاریخ طول در ایران جغرافیایی موقعیت شما نظر به-

  است بوده مردم

 

  اصفهان 2 ناحیه تاریخ دبیر صادقی محبوبه:  تدوین و تهیه
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