
 به نام خدا
 تاریخ:..../..../..                              :            نام و نام خانوادگی

              دبستان  چهارم مطالعات تمام سواالت           نام پدر:                        

                                12نام کالس:                                               درس 

آرامگاه کوروش چه نام دارد و در کجا قرار دارد؟ -1

کوروش که بود ؟ -2

. به فرمان  شیسال پ ................در حدود  دیتخت جمش3-  ساخته شد .................

. در هر طرف  دیتخت جمش یپلکان اصل4- دارد پله.............
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