
 به نام خدا

 اداره آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه

 : دخترانه گل یاس نام آموزشگاه          (             دوم)نیمسال  چهارمپایه                              مطالعات )تاریخ(ارزشیابی درس 

 26/02/1401تاریخ :                           سؤال : راضیه تات طراح        نام و نام خانوادگی :                                            

 بارم شرح سؤاالت ردیف

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 1

 . ببرید نام را داریوش اقدامات( الف

 

 

  پذیرفت؟ را( ص) اکرم پیامبر دعوت پرویز خسرو آیاب( 

 

 

 اند؟ کدام ساسانیان رفتن بین از دالیلج( 

 

 

 

  .دارد نام.........................  ایران جلگه پهناورترین 2

  نیست؟ یکسان ایران جای همه در هوا و آب نوع چرا 3

 

 

 

 

 چه؟ یعنی ملت 4

 

 

 

 

 است؟ روزی چه بهمن ۲۲ 5

 

 

 

 

 پیوست؟ وقوع به کسی چه رهبری به و سالی چه در اسالمی انقالب 6

 

 
 

 فرماید؟ می چه آموزان دانش درباره ای خامنه اهلل آیت 7

 

 

 

 

 تات خانم:  آموزگار               باشید موید و موفق 

 « .بسازید را او رویای تا کند می استخدام را شما کسی وگرنه بسازید را خودتان »
 

 

 



 

 

 به نام خدا

 (                                                               دوم)نیمسال  چهارم پایه  مطالعات )تاریخ(درس  پاسخنامه

 دبستان : دخترانه گل یاس

 شرح پاسخنامه ردیف

 سپاه تشکیل ، طال های سکه ساختن ، ها چاپارخانه ساختن ، ها راه ساختن ، شهربان تعیین و کشور تقسیمالف(  1

 (نفری هزار ده سپاه) جاویدان
 

 .نپذیرفت او خیر،ب( 
 

 به و بوده گذران خوش پادشاهان داشتند، ای ویژه امتیازات بزرگان گرفتند، می مردم از زیادی مالیات پادشاهانج( 

 .بود کرده خسته را سپاهیان و مردم رومیان با درپی پی های جنگ نداشتند، توجهی مردم

 خوزستان جلگه 2

 در ایران سرزمین از هایی بخش. اند ارتفاع کم و پست برخی و کوهستانی آن جاهای برخی. است پهناور کشوری ایران 3

 .نیست یکسان جا همه در هوا و آب بنابراین. دارند فاصله دریا از وسیعی های بخش و اند شده واقع دریا کنار

 دیگران به کردن کمک 4

 .گویند می ملت کنند می زندگی کشور یک در که مردمی تمامی به 5

 .است ملی تعطیل مهم روزهای از و است ایران اسالمی انقالب پیروزی روز بهمن ۲۲ 6

 (ره) خمینی امام رهبری به و ۱۳۵۷ سال در 7

 آینده در تا باشند داشته نیکو رفتار و کنند ورزش و بخوانند درس خوب باید آنها. هستند کشور امیدهای آموزان دانش 8

 .باشند مفید ایران اسالمی جمهوری برای
 


