
 به نام خداوند خورشید و ماه

 فاعی سما پایه چهارم دبستان غیرانت  نوبت دومآزمون مطالعات 

 . تاریخ: ...../....../.....                                                                     نام و نام خانوادگی: .................................................

 های زیر را تعیین کنید. درستی یا نادرستی جمله . 1

 تا نام دارد. کتاب مقدس زرتشتیان اوس ֎

 روید. ان زیادی می ها، گیاهوههای بلند ک ه در قل  ֎

 ه کنند. غلب ها نستند بر آشوری و تواکیاامادها به رهبری د  ֎

 کنیم. خرج می نیاز خرید کاالهای مورد  برای، پولی است که  هزینه ֎

 هرها بر عهده شورای اسالمی است. ی شاداره ֎

 گاه چغازنبیل در نزدیکی شهر شوش قرار دارد. باقی مانده پرستش ֎

 ید. آهای روی زمین جویبار پدید می از جاری شدن برف  ֎

 طیل است.عمی از روزهایی است که به مناسبت ملی تروز پیروزی انقالب اسال ֎

 ا کامل کنید. . جاهای خالی زیر ر2

 . رار دارد.. ق...............................  ت فرعی ...................................... وجهت اصلی شرق بین دو جه ֎

 شاپور به دستور .............................. ساخته شد. نشگاه جندی  دا ֎

 . ی .......................................... قرار دارندیر در ناحیه دشت لوت و دشت کو ֎

 ..... نوشته شده است. ام ...................................کتابی به نقوانین مهم کشور در  ֎

 های اجتماع مردم در محله ................................... است. یکی از محل  ֎

 ترین راه در زمان هخامنشیان ...................................... نام داشت. نی طوال ترین و مهم  ֎

 پس از درگذشت امام خمینی )ره( ................................................... به رهبری انتخاب شدند.  ֎

 نید. مفاهیم زیر را تعریف ک .  3

 .............................................................................................................................................................  مورخ:  ֎

 ........................... .............................................................................................................................  قطب نما: ֎

 .............................................................................................................................................................جلگه:    ֎

 ............................... .............................................................................................................................  تقویم: ֎

 ب کنید. خا انت ی صحیح را زینه . گ 4

 غرافیاست؟ ی جله در مطالعه یترین وسمهم  ֎

 کس عد(  کتاب ج(  نقشه ب(  ا ی جغرافیکره الف( 

 ؟ کیل دادندشت ها در ایران چه حکومتی را پارت  ֎

 اشکانیان د(  ساسانیان ج(  سلوکیان ب(  هخامنشیان الف( 
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 دارد؟   بلندترین قله ایران چه نام  ֎

 دناد(  سهند ج(  علم کوه ب(  دماوند الف( 

 د؟ باشهای ملی ما می مناسبت کدام مورد از روزهای تعطیل جزء  ֎

 عید فطر د(  د نوروز عیج(  دیر عید غب(  عاشورا الف( 

 سنگ حک کنند؟ ابر امپراتور روم را روی او در بری پیروزی کدام پادشاه دستور داد صحنه  ֎

 شاپور اول د(  اردشیر ج(  انوشیروان  ب(  اول داریوش الف( 

 ان چه نام دارد؟ ی ایر پهناورترین جلگه  ֎

 گیالن د(  خوزستان ج(  غان مب(  گرگان الف( 

 . به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. 5

 . ........................................ام ببریدود آیند، ناز تغییراتی که ممکن است با گذشت زمان در محله به وج مورد    دو   ֎

 ...................................................... .................................................................... .................................................. 

 ...............................................................................در اواخر حکومتشان ضعیف شدند؟    ییلساسانیان به چه دال  ֎

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

 .......................................................بودند و از کدام سمت وارد ایران شدند؟ .....................ند گروه  ها چ آریایی   ֎

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

 ............های مشترک ملت ایران را نام ببرید. ...........................................................................................انه نش  ֎

............................................................................................................................. ............................................... 

شود را نام  مه زدن به محیط زیست می ها و لطفتن زیستگاه های انسان که موجب از بین ر دو مورد از فعالیت   ֎

 ..................................................................................................................................................................ببرید.  

............................................................................................................................. ............................................... 

 ........................................................................... ...................  های یک تمدن را نام ببرید.یژگی چهار مورد از و  ֎

............................................................................................................................. ............................................... 

 ..............................................................................................................ها در چه فنونی مهارت داشتند؟  پارت   ֎

 رزن انجام داد چه بود؟ ................................................................................................کار ارزشمندی که آریوب   ֎

............................................................................................................................. ............................................... 
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 به نام خداوند خورشید و ماه

 فاعی سما پایه چهارم دبستان غیرانت  نوبت دومآزمون مطالعات 

 . تاریخ: ...../....../.....                                                                     نام و نام خانوادگی: .................................................

 های زیر را تعیین کنید. درستی یا نادرستی جمله . 1

 تا نام دارد. کتاب مقدس زرتشتیان اوس ֎

 روید. ان زیادی می ها، گیاهوههای بلند ک ه در قل  ֎

 ه کنند. غلب ها نستند بر آشوری و تواکیاامادها به رهبری د  ֎

 کنیم. خرج می نیاز خرید کاالهای مورد  برای، پولی است که  هزینه ֎

 هرها بر عهده شورای اسالمی است. ی شاداره ֎

 گاه چغازنبیل در نزدیکی شهر شوش قرار دارد. باقی مانده پرستش ֎

 ید. آهای روی زمین جویبار پدید می از جاری شدن برف  ֎

 طیل است.عمی از روزهایی است که به مناسبت ملی تروز پیروزی انقالب اسال ֎

 ا کامل کنید. . جاهای خالی زیر ر2

 . رار دارد.. ق...............................  ت فرعی ...................................... وجهت اصلی شرق بین دو جه ֎

 .......................... ساخته شد. ........شاپور به دستور ....نشگاه جندی  دا ֎

 . ی .......................................... قرار دارندیر در ناحیه دشت لوت و دشت کو ֎

 ..... نوشته شده است. ام ...................................کتابی به نقوانین مهم کشور در  ֎

 های اجتماع مردم در محله ................................... است. یکی از محل  ֎

 ترین راه در زمان هخامنشیان ...................................... نام داشت. نی طوال ترین و مهم  ֎

 پس از درگذشت امام خمینی )ره( ................................................... به رهبری انتخاب شدند.  ֎

 نید. مفاهیم زیر را تعریف ک .  3

 .............................................................................................................................................................  مورخ:  ֎

 ........................... .............................................................................................................................  قطب نما: ֎

 .............................................................................................................................................................جلگه:    ֎

 ............................... .............................................................................................................................  تقویم: ֎

 ب کنید. خا انت ی صحیح را زینه . گ 4

 غرافیاست؟ ی جله در مطالعه یترین وسمهم  ֎

 کس عد(  کتاب ج(  نقشه ب(  ا ی جغرافیکره الف( 

 ؟ کیل دادندشت ها در ایران چه حکومتی را پارت  ֎

 اشکانیان د(  ساسانیان ج(  سلوکیان ب(  هخامنشیان الف( 
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 شرقی جنوب شمال شرقی

 نوا انوشیرخسرو 

 گرم و خشک 

 قانون اساسی

 مسجد 

 راه شاهی

 ایخامنه ت اهللآی

 کند.تحقیق میها و آنچه در گذشته اتفاق افتاده کسی که درباره زندگی انسان

 .دهدان میرا نشای است که جهت قطب شمال و جنوب زمین وسیله

 شود. ها جلگه تشکیل میاز سالپس ها فت ته شدن آبراز روی هم انباش

 . دهدیان مهای سال را نشاه م تقویم روزها و 
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 دارد؟   بلندترین قله ایران چه نام  ֎

 دناد(  سهند ج(  علم کوه ب(  دماوند الف( 

 د؟ باشهای ملی ما می مناسبت کدام مورد از روزهای تعطیل جزء  ֎

 عید فطر د(  د نوروز عیج(  دیر عید غب(  عاشورا الف( 

 سنگ حک کنند؟ ابر امپراتور روم را روی او در بری پیروزی کدام پادشاه دستور داد صحنه  ֎

 شاپور اول د(  اردشیر ج(  انوشیروان  ب(  اول داریوش الف( 

 ان چه نام دارد؟ ی ایر پهناورترین جلگه  ֎

 گیالن د(  خوزستان ج(  غان مب(  گرگان الف( 

 . به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. 5

 . ........................................ام ببریدود آیند، ناز تغییراتی که ممکن است با گذشت زمان در محله به وج مورد    دو   ֎

 ...................................................... .................................................................... .................................................. 

 ...............................................................................در اواخر حکومتشان ضعیف شدند؟    ییلساسانیان به چه دال  ֎

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

 .......................................................بودند و از کدام سمت وارد ایران شدند؟ .....................ند گروه  ها چ آریایی   ֎

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

 ............های مشترک ملت ایران را نام ببرید. ...........................................................................................انه نش  ֎

............................................................................................................................. ............................................... 

شود را نام  مه زدن به محیط زیست می ها و لطفتن زیستگاه های انسان که موجب از بین ر دو مورد از فعالیت   ֎

 ..................................................................................................................................................................ببرید.  

............................................................................................................................. ............................................... 

 ........................................................................... ...................  های یک تمدن را نام ببرید.یژگی چهار مورد از و  ֎

............................................................................................................................. ............................................... 

 ..............................................................................................................ها در چه فنونی مهارت داشتند؟  پارت   ֎

 رزن انجام داد چه بود؟ ................................................................................................کار ارزشمندی که آریوب   ֎

............................................................................................................................. ............................................... 

 شود  ومی جدید اضافه میعمات امکان –روند برای زندگی به جای دیگر می  ه مردم یک محل

   هابرای تامین هزینه جنگ با رومیمردم 

 هان به فکر خوش کردند. از آموزش و سواد محروم بودند. پادشامالیات زیادی پرداخت می

 ها ضعیف بودند. سپاهیان هم به خاطر جنگ  ند و به مردم توجه نداشتند ودگذرانی بو

 و وارد دریای خزر غرب  مادها از سمت 

وارد شدند و در جنوب    دریای خزر  ها از سمت غربسدند. پارساکن شایران  در غرب  

ر شمال شرقی ایران ساکن ی خزر وارد شدند و دیا سمت شرق درها از  پارت  وغربی ساکن   کن شدند و  غرب سا

 دند. ش

 و خط  زبان  –تقویم  –ملی سرود  – مپرچ   -قانون اساسی 

 کنند. پخش زباله زیست میوارد محیط ها که مواد شیمیایی را ها و اتومبیل کارخانه

 آن کردن آتش و خاموش نکردنروشن  –برای تفریح کار ش –ت در محیط زیس

  –نروا  و فرماحکومت  –خط  –آثار هنری 

 و مقررات  قانون  –کار  تقسیم  –ستد و داد  –عقاید مذهبی  و مقرراتقانون  –کار یم تقس –د و ستداد 

 دازی تیران –سواری اسب   –جنگی فنون 

 سرانجام کشته شد. و اسکندر جنگید و تسلیم نشد تا آخرین نفس با سپاه 
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