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

              دبستان  چهارم مطالعات تمام سواالت      نام پدر:                             

                                13نام کالس:                                               درس 

چگونه باشند؟ دیبا یخیاز آثار تار دیگردشگران هنگام بازد -1

رفت ؟ نیاز ب یتوسط چه کس انیحکومت هخامنش2 -

حکومت کردند ؟ نیچند سال بر ا انیهخامنش3 -

را شکست دهد ؟ انیچرا اسکندر توسط هخامنش4 -

کرد ؟ یبر کجا حکومت م رانیاسکندر در زمان حمله به ا -5

.............................. نام داشت که تا ...............  یرانیدر زمان حمله اسکندر  فرمانده شجاع ا -6

دادند ؟ لیتشک یحاکم شدند چه حکومت رانیبر کشور ا نکهیاسکندر پس از ا نانیجانش7 -

رواج دهند رانیرا در ا................................................... کردند  یم یسع انیسلوک8 -

کردند رونیب رانیرا از ا گانگانیو ب انیسلوک.............. بعد ها 9 -

بوجود آمد ؟ انیچگونه حکومت اشکان-10

شد؟ لیپهناور و قدرتمند تبد یبه کشور رانیا یدر زمان کدام پادشاه اشکان-11

بود ؟  هیبا کدام کشور همسا رانیا یدر زمان مهرداد دوم امپراتور-12

جنگ درگرفت ؟  انیکشور روم و اشکان نیچرا ب-13

مهارت داشتند ؟ یپارت ها در چه فنون-14

سورنا که بود و چه کرد ؟-15

است ................. باستان نماد  رانیدست در موزه ا کیبا  یمجسمه ا-16

چه بود ؟ انیکار مهم اشکان-17

انجام دادند ؟ یبرزن هر کدام چه کار ارزشمند ویسورنا و آر-18

 ؟ دیدار یبرم یلیچه وسا دیبرو دیاز تخت جمش دیبازد یبرا یاگر قرار باشد با گروه-19
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 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
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