
 

 

 کالس چهارم مطالعات اجتماعی: نام درس    

 :نام و نام خانوادگی  

 :نام پدر   

 باسمه تعالی

 استان هرمزگانآموزش و پرورش اداره ی کل 

 شهرستان قشم آموزش و پرورشاداره ی 

 نمهدی درگها حضرت دبستان

.من یاد می گیرم تا بهتر زندگی کنم  

   :تاریخ 

 دقیقه  54 : زمان 

 :شماره ی دانش آموزی

 

 «سفری به شهرهای باستانی»  5فصل  

 « .مشخص کنید( ×)پاسخ درست را با عالمت » 

 ؟به دوره ی مادها می باشد طکدام منطقه ی تاریخی مربو 1

 تپه ی حسنلو( دتپه ی سیلک                  ( ج                 تپه ی هگمتانه( بچغازنبیل                   (الف  
 

؟آثار تاریخی پاسارگاد و تخت جمشید در کدام استان ایران قراردارد 2  

 اصفهـــان( د                        یـــزد( ج                             تـهران( ب                      فـارس( الف

 

 ؟پایتخت هخامنشیان چه نام داشت 3

 هگمتــانه( د                         سومـر  (ج                             بـابـل( ب                    پاسارگاد( الف
 

 دانشگاه جندی شاپور به دستور چه کسی ساخته شد؟ 5

 داریـوش( د                    خسرو انوشیروان( ج                 خسرو پرویز( ب                 اردشیـر( الف
 

 « .های مناسب بگذارید در جای خالی کلمه» 

4 
 .نام دارد................................................. کتاب مقدس زرتشتیان 

6 

 

نام داشت که تا آخرین نفس در مقابل سپاه اسکندر ................................. یکی از فرماندهان شجاع ایرانی 

 .ایستادگی کرد و سرانجام کشته شد

7 

 

می باشد که از دوران حکومت ساسانیان ................................ طاق بستان و بیستون از مکان های تاریخی شهر 

 .به جای مانده است

 

saeed_detect@hotmail.com
Sticky Note
دانلود نمونه سوال و مطالب براي شما همکار فرهنگي گرامي :
معلـّم يار
WwW.MoallemYar.IR
________________
WwW.MoallemYar.IR



 

 

 «.مشخص کنید( ×)عبارت های درست و نادرست را با عالمت » 
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 غلط صحیح

   .هـخـانـشـیــان بـه دســـت اسـکـندر مـقـــــدونــــی از بیـــــــن رفـــتحـکـومـــت ( الف

   .کیلومتری شهر شیراز،  در مکانی به نام پاسارگاد قراردارد 131آرامـگاه کــــوروش، در  (ب

   .سنگ نگاره های مربوط به تاج گذاری خسرو پرویز و اردشیر دوم در طاق بستان قراردارد( ج

 .حــکــــــومـــــت هـــخــــــامنشیـــــــــان را دیــــــااکـــو بـــــه وجـــــــــــود آورد ( د
  

 

 « .به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید»  
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 .................................  بعد از ورود آریایی ها به ایران ، اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد؛ چه نام داشت؟ 

 این حکومت چگونه به وجود آمد؟  
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 .سه مورد از کارهای مهم داریوش را نام ببرید 

 
 

 

 سورنا که بود و چه کرد؟   11

 

 .سه پایه اصلی دین زرتشتی را نام ببرید    12

 
 

 .دو مورد از دالیل ضعیف شدن حکومت ساسانیان را بنویسید   13

 

 

 .نمودار مربوط به سلسله های ایران باستان را کامل کنید  15

 

 

   :نظر معلم  

مادها          اشکانیان                                               دوران اسالمی                           

               موفق باشید- میالد دریانورد 


