
 

 

 

 پاسخ صحیح را انتخاب کنید.،دانش آموز عزیز  -۱  

؟ها را شکست دادندمادها با رهبری چه کسی آشوری  الف(

  آریوبرزن                                          دیااکو                                       داریوش                                     کوروش 

؟ پایتخت مادها چه نام دارد ب ( 

 اصفهان                                             هگمتانه                               بوشهر                                 تهران            

 

 با دقت در جمالت زیر صحیح یا غلط بودن آنها را مشخص کنید . -۲

 غلط      صحیح                                                                                 . شهر همدان در دامنه ی کوه های زاگرس واقع شده است(الف

 غلط      صحیح                                                                           .             منطقه تاریخی همدان قلعه فلک االفالک نام دارد(ب

غلط      صحیح                                                                                                                       مادها از گروه آشوری ها بودند.ج(

غلط      صحیح                                                                                                                          . آریایی یعنی نجیب و شریفد(

 جاهای خالی را با کلمه مناسب تکمیل کنید.-۳

............................. به وجود آمد  پس ازمادها حکومت الف(

تغییر نام داد .....................پایتخت مادها .................... نام داشت که بعدها به ب(

 از گذشته های دور به نمایش گذاشته شده بود ........................،.....................و.......................در موزه هگمتانه آثار ج(

 .ایتخت باستانی انتخاب کرده بودندرا به عنوان پ...........................اهان هخامنشی در زمان هخامنشیان نیز پادشد(

  ......................گذاشتندساختند و نام آن را  ...................شهریمادها در دامنه ی  ه(

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.-۴

 شهر همدان در کجا واقع شده است ؟ الف(

خی همدان چه نام دارد ؟منطقه تاری ب(

 چرا کشور ما ایران نام گرفت ؟ ج(

 آشوری ها چگونه مردمی بودند ؟ (چ

 چرا مادها نمی توانستند جلوی حمله آشوری ها را بگیرند ؟ ح(

 مادها چگونه بر آشوری ها غلبه کردند ؟ خ(

 باسمه تعالی

 مطالعات اجتماعی /۱کاربرگ شماره 

تاریخ:     یازدهم     درس                   نام و نام خانوادگی:   



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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