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

              دبستان  چهارم مطالعات تمام سواالت      نام پدر:                             

                                14نام کالس:                                               درس 

شهر کرمانشاه در کجا واقع شده است ؟ -1

چگونه است ؟ ییایشهر کرمانشاه از نظر جغراف -2

کرمانشاه مربوط به کدام دوره است ؟ یخیآثار تار3 -

؟ دیکرمانشاه را نام ببر یخیدو مکان تار4 -

دارد ؟ یادیچرا طاق بستان گردشگران ز5 -

؟ دیدر طاق بستان را نام ببر یخیآثار تار6 -

؟ دیرا نام ببر یسه پادشاه ساسان7 -

دندیبه قدرت رس................... پس از  انیساسان8 -

ساسان بود ینوه  ....................... ،انیاز فرمانروا یکی  9 -

رفت و شکست خورد ؟ نیاز ب یچرا حکومت اشکان-10

کرد یادیز شرفتیپ ...............................  انیدر زمان ساسان-11

شاپور اول که بود و چه کرد؟-12

ساخته شد رانیدر ا یبزرگ یبود که در زمان او شهرها ..........  یاز پادشاهان ساسان یک-13

که بود و چه کرد ؟ روانیخسرو انوش-14

بودند .......................  نید رویمردم پ شتریباستان ب رانیدر ا-15

؟ دینام ببر بیباستان را به ترت رانیا یسلسله ها-16

چگونه بود ؟ انیاعتقاد زرتشت-17

چه نام داشت ؟ انیکتاب زرتشت-18

است .....................     .....................   ............زرتشت  نید یاصل هیسه پا-19

؟ ستیوجود دارد نشانه چ ستونیکه در ب یسنگ نگاره ا-20

را به اسالم دعوت کرد او چه کرد ؟ زیخسرو پرو امبریپ یوقت-21



شد؟ یرفتن حکومت ساسان نیمردم و از ب یتیباعث ناراضا یلیچه دال-22

؟ رفتندیاسالم را پذ نیچرا مردم د-23

؟ دیکرمانشاه را نام ببر یمحل یغذاها-24

؟ دیکرمانشاه مثال بزن یها یاز سوغات-25

از کرمانشاه تا همدان حدود چند ساعت راه است ؟-26

کندند ؟ یسنگ ها چه م یهنرمندان رو انیدر دوره ساسان-27

 در استان کرمانشاه وجود دارد ....................................چند  یایبقا-28
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 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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