
                  تاریخ:                                   به نام خدا                                 

11و11مطالعات اجتماعی دروس  آزمون                                                                                      نام و نام خانوادگی:

:صحیح یا غلط

ص            غ                                      .مورخان در مطالعات خود از دانش باستان شناسی استفاده می کنند

ص            غ                       .آشوری ها قومی جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله می کردند

ص            غ                                   .پس از مادها حکومت سلوکیان به وجود آمد                                

.گزینه درست را انتخاب کن دلبندم

؟هندآشوری ها را شکست بد مادها با رهبری چه کسی توانستند

    دیااکو                                  مهرداد دوم                                  آریو برزن                                داریوش       

؟العه می کنندچه کسانی بناها، اشیا و وسایل گذشته را جمع آوری و مط

هیچکدام                                باستان شناسان                          مورخان                                  جغرافی دانان

. سال پیش به ایران مهاجرت کردند .مورخان معتقدند که آریایی ها حدود ............................

شش هزار                                     پنج هزار                                   چهار هزار                               هزار هس

.جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکن دانشمند من،

. نگه داری می کنند.  معموال اشیا و آثار تاریخی و باستانی را در ...........................................

ساختند و نام آن را ............................................... گذاشتند. این شهر پایتخت مادها بود و بعدها نام آن  ماد ها در دامنه ی کوه الوند شهری

. تغییر یافت.  به شهر ................................



. .  ایران یعنی سرزمین یا محل آریایی ها، آریایی هم یعنی .................................................................

.ریایی ها سه گروه بودند. آن ها را بنویسیدآ

.مورخ)تاریخ دان( را تعریف کن با هوش من،

 دلبندم، هنگام بازدید از موزها ها باید چه نکاتی را رعایت کنیم. )دو مورد(

 محل سکونت سه گروه آریایی را در ایران روی نقشه بنوسید.

ن ت                             بازخورد:  خ خ                          خ                         ق ق   
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