


 شماره صندلی       

 

 

 

  تاریخنام درس:                .......................................... نام دبیر:                 انسانی: رشته                                   دهم: پایه            ........................................................نام و نام خانوادگی: 

 2صفحه: تعداد                             8:30 ساعت شروع:               نوبت صبح                      دقیقه 90: امتحانمدت                                        07/03/98: تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:           تاریخ و امضا:                                           

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 کامل کنید. جاهای خالی را با کلمات مناسب الف

 (25/0) ..................... سردار شجاع ایرانی، سپاهیان مقدونی به تخت جمشید رسیدند های با وجود دالوری و رشادت( 1

 (25/0است. ) آریاییانی آریایی گرفته شده است و به معنی سرزمین  .................... از واژه ی واژه( 2

 (75/0کنند. ) .................... و .................... و .................... تقسیم می ی سه دورهمورخان تاریخ مصر باستان را به ( 3

 (5/0ی رود .................... پدید آمده. ) شهر رُم در مرکز ایتالیا از ادغام تعدادی .................... در کرانه( 4

 (25/0شد. ) ندند .................... نامیده میرا قلمرویی که ساسانیان بر آن فرمان می( 5

تشکیالت اداری مرکزی در درون دربار هخامنشی در پایتخت ساماندهی شده بود و اجزای اصلی آن را .................... و ( 6

 (75/0دادند. ) .................... و .................... تشکیل می
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 شاپوربه سؤاالت زیر پاسخ دهید. جُندیدر مورد دانشگاه  ب

 ( این دانشگاه در کدامشهر و استان واقع شده است؟7

 شد؟ هایی در آن تدریس می ( چه دانش8

 ( پزشکان کدام کشورها در آن مشغول به کار بودند؟9

 ( این دانشگاه تا چه زمانی به فعالیت خود ادامه داد؟10

2 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ج

 (1) ی ساختمانی و شاهکار معماری جهان باستان کدام است؟ و به دستور چه کسی بنا گردید؟ ترین مجموعه عظیم( 11

 (5/0شود؟ ) ای ایران نسبت داده می ( جشن نوروز به کدام پادشاه افسانه12

 (1ی آنان بود؟ ) نامیدند و چه اموری بر عهده ( روحانیون مادی را چه می13

 (75/0شناسان را بنویسید. ) باستان( مراحل کار 14

 (1ی اشکانی را نام ببرید. ) ( دو خاندان معروف دوره15
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 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

های استان تهران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان  

شهر ری  2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه   

غیردولتی دانشجو)دوره دوم( مجتمع آموزشی  
 98خرداد ماه  –آزمون ترم دوم 

 




