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 چهارم اجتماعی مطالعات چهاردهم درس

 

 دهید؟ توضیح رمانشاهک شهر مورد در –

 

 قرار زاگرس های کوه میانرشته در و است کرمانشاه استان مرکز و ایران غرب در کرمانشاه شهر

 .دارد

 

 زیبایی مناظر و پرآب رودهای و ها چشمه شهر این و است خوب نسبتاً بارندگی کرمانشاه در

 .دارد

 

 ساسانیان و اشکانیان هخامنشیان، های دوره از آثاری و است ایران باستانی شهرهای از شهر این

 .شود می مشاهده آن در

 

 بنویسید؟ را کرمانشاه شهر تاریخی آثار از دوتا –

 

 بیستون بستان طاق

 

 رسیدند؟ حکومت به چگونه ساسانیان اشکانیان، از پس –

 ت،حکوم گرفتن دست به برای محلّی، فرمانروایان میان جنگ شد، ضعیف اشکانی حکومت وقتی

 .گرفت شدّت

 

 ودخ و شد پیروز اشکانیان با جنگ در اردشیر. بود ساسان ی نوه اردشیر، فرمانروایان، این از یکی

 .شد نامیده ساسانیان جدّش نام به که آورد وجود به را حکومتی او. خواند شاه را



 

 

 

 داد؟ انحام مهمی کار چه و بود که اول شاپور –

 

 و شود پیروز ها رومی بر توانست او. داشت نام اوّل شاپور ساسانی، قدرتمند شاهان از یکی

 .کند اسیر را روم امپراتور

 

 رد کوهی ی بدنه بر را روم امپراتور شدن تسلیم ی صحنه داد دستور شاپور پیروزی، این از بعد

 .کنند کاری کنده فارس

 

 داد؟ انجام مهمی اقدام چه و بود که انوشیروان خسرو –

 

 در بزرگی شهرهای او زمان در که بود انوشیروان خسرو ساسانی، معروف شاهان از دیگر یکی

 .شد ساخته ایران

 

 گرد آنجا در جهان کشورهای دیگر و ایران از پزشکانی و یافت رونق شهر آن در پزشکی دانش

 .آمدند

 

 را زرتشت دین اصلی پایه دارد؟سه نام هاچه آن مقدس چیست؟کتاب زرتشتیان خدای نام –

 بنویسید؟

 

 .کردند می نیایش را  اهورامزدا ها آتشکده در و شمردند می مقدّس را آتش زرتشتیان

 

 .دارد نام اوستا زرتشتیان مقدّس کتاب



 

 

 

 .است نیک کردار و نیک گفتار نیک، پندار زرتشت دین اصلی ی پایه سه

 

 بودند؟ ناراضی ساسانیان ازحکومت مردم چرا –

 

 زیادی مالیات بودند مجبور زیرا میشدند؛ تر ناراضی روز به روز مردم ساسانی، حکومت اواخر در

 .شود تأمین ها رومی با جنگ های هزینه تا بپردازند

 

 .بودند محروم سواد، و آموزش مانند داشتند، بزرگان که امتیازاتی ازبعضی همچنین ها آن

 

 .نداشتند توجّهی مردم به و بودند گذرانی خوش فکر به پادشاهان دیگر، سوی از

 

 .بودند شده ضعیف متعدد های جنگ دلیل به نیز سپاهیان

 

 کردند؟ حمله ایران به پیامی باچه مسلمان های عرب –

 

 .بود برابری و برادری اسالم دین پیام


