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 انیو ساسان انیاشکان: درس دهم 
 متن سواالت ردیف

 مردم چه نگاهی نسبت به حکومت اسکندر داشتند؟  1

ان شمردم ایران نسبت به این کشورگشای بی رحم و سربازان مقدونی و یونانی او، به چشم بیگانه نگاه می کردند و از سلطۀ بیگانگان بر سرزمین 
 بودند ناخرسند

 ؟ دادند ینشان م ییخود نسبت به اسکندر و سربازان او، چه واکنش ها ینشان دادن ناخرسند یبرا رانیمردم ا 2
 او صورت دادند انیو شورش در مناطق مختلف کشور در برابر اسکندر و لشکر یبه شکل نافرمان ییآنها مقاومت ها

  د؟یرس ینم جهیمخالف اسکندر به نت یها و شورش ها یچرا نافرمان 3
 دیمطلوب نرس جهیوجود نداشت به نت یآنها ارتباط و هماهنگ انیآنکه پراکنده بود و م لیها و شورش ها به دل ینافرمان نیا

 اسکندر در کدام شهر درگذشت و سرنوشت قلمرو پهناور او چه شد؟ 4
 انیم یداخل یجنگ ها ،یشد. بالفاصله پس از مرگ و هیتجز نانشیق.م درگذشت و قلمرو پهناور او توسط جانش323او در شهر بابل درسال  

 بدست گرفتن قدرت آغاز شد یسردارانش برا

 سلو کیان
 شد؟  سیتأس یچه کس یچگونه و به رهبر انیسلسله سلوک 5

اکم شد و ح رانیو فالت ا هیسور ر،یصغ یایاز اس ییبخش ها ن،یالنهر نیاز سرداران او به نام سلوکوس بر ب یکیچند سال پس از مرگ اسکندر، 
 داد لیرا تشک انیسلوک یسلسله پادشاه

 نیکاتور یعنی فاتح سِلوکوس خود را چه می خواند؟ 6

 سلوکیه پایتخت سلوکیان کجا بود؟ 7

 انجام داد؟  یبه خود داد و چه اقدامات یسلوکوس اول چه لقب 8
. دیبرگز ختتیرود دجله قرار داشت به عنوان پا یشد و در ساحل غرب دهینام هیرا که به نام او سلوک یفاتح خواند و ابتدا شهر یعنی کاتوریاو خود را ن

 کرد منتقل هیدر شمال سور هیخود را به شهر انطاک تختیاما چند سال بعد، پا

 چه بود؟  رانیدر قلمرو خود در ا دیجد یشهرها جادیاز ا انیهدف سلوک 9
رواج دهند.  ا،یمتصرفات اسکندر در اس گریو د رانیرا در ا یونانیشهرها، فرهنگ  نیبه ا انیونانیو کوچاندن  دیجد یشهرها جادیآنها قصد داشتند با ا

 یریکوچرو جلوگ فیو هجوم طوا یاحتمال یداشتند از وقوع شورش ها فهیآنها وظ انبرپا شده بودند و ساکن یونانی یشهرها بر اساس معمار نیا
 آوردند یرا فراهم م کیدور و نزد یها نیبا سرزم یتجار یها تیگسترش فعال نهیشهرها زم نیا گرید یکنند. از سو

 غفلت چه شد؟ نیا جهینت غافل شوند؟ رانینسبت به متصرفات خود در شرق ا انیباعث شد سلوک یچه عامل 10
 یرببه مناطق غ یرو عمده توجه شاهان سلوک نیشدند. از ا یریاسکندر درمصر وارد رقابت و درگ نانیحکومت خود، با جانش لیتشک لیآنها از اوا 

 یدر نواح ییخاندانها ایافراد  جیمسئله سبب شد که به تدر نینظارت و سلطه کامل نداشتند. ا شیخو یقلمرو خودشان بود و بر متصرفات شرق
 ندفتیب انیو به فکر استقالل از حکومت سلوک رندیقدرت را بدست گ رانیفالت ا یشمال شرق

 سست و لرزان بود؟  رانیدر ا انیحکومت سلوک یها هیشود پا یچرا گفته م 11
را در قلمرو خود  یانریبا اقوام ا یگانگیو  یستیگاه نتوانستند حس همز چیفرمان خود نگاه داشته بودند و ه ریاقوام گوناگون را تنها به زور ز انیسلوک

 کند دایپ قیگسترش و نفوذ عم رانینتوانست در ا یونانیکنند و فرهنگ  جادیا

 اشکانیان
 پرسش ها پاسخ داده شود: نیبه ا انیدر رابطه با سلسله اشکان 12

 اَرشَکسلسله چه نام داشت؟  نیا انگذاری( بنالف
 یاَپَرن ای یپَرن لهیقببودند؟  لهیخاندان از کدام قب نی( اب
 داده شد؟ انیسلسله نام اشکان نی( چرا به اج
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 انیله ارشکانسلس نیا بیترت نیبه احترام او لقب ارشک و بعدها اشک را به نام خود افزودند و بد نانشیآنان اَرشَک نام داشت و جانش انگذاریبن رایز 
 شد دهینام انیو اشکان

 د؟یشور انیبار چگونه بر سلوک نیسلسله اول نیا انگذاریبن 13

 خارج کرد انیو پارت و گرگان را از دست سلوک دیشور یسلوک یبر فرمانروا یقوچان امروز یکیدر نزد یا هیدر ناح ََرشَکا 

 کنند؟  رونیب رانیرا بطور کامل از ا انیتوانستند سلوک بیبه چه ترت انیاشکان 14
دادند.  لیرا تشک یا دهیبا کمان مهارت فراوان داشتند سپاه ورز یراندازیو ت یکه در سوار کار رانیشرق ا لیبا استفاده از جنگاوران قبا انیاشکان

 کنند نرویب رانیرا بطور کامل از ا انیموفق شدند سلوک زیبه صدسال جنگ و گر بیکردند و پس از قر یشرویبه سمت غرب پ جیآنان به تدر

 ایران (سال ) طوالنی ترین حکومت  470 اشکانیان چند سال بر ایران حکومت کردند ؟ 15

  د؟یرا نام ببر انیاشکان یها تختیپا 16

در  سفونیتو شهر  یدامغان امروز یگفتند در حوال یم سیهِکاتُم پُلبه آن  انیونانیکه  صد دروازه شهر – یدر ترکمنستان کنون نساشهر 

 یبغداد امروز یکینزد

 حفظ قلمرو خود یبرا بودند؟ انیناچار به اظهار اطاعت از سلوک یاشکان انیفرمانروا نیچرا نخست 17

  د؟یده حیرا در زمان مهرداد اول توض یاوضاع سلسله اشکان 18
او،  ییداد. در دوران فرمانروا شیافزا یریرا بطور چشمگ یقدرت و قلمرو حکومت اشکان ران،یدر سرتاسر ا یعیبا تسلط بر مناطق وس کمیمهرداد 

 شد لیتبدقدرتمند  یپادشاه کیبه  رانیدر شرق فالت ا یحکومت محل کیاز  یسلسله اشکان

  د؟یده حیرا توض یاقدامات مهرداد دوم اشکان 19
 هیو پا دیخود رس تیبه نها یکه مهرداد دوم انجام داد، وسعت قلمرو اشکان یبود. با فتوحات یاشکان ریو با تدب قیاز جمله پادشاهان ال زیمهرداد دوم ن

 انیم یسفارت ها بود که روابط تجار نیا یآمدند و در پ رانیبه ا نیاز چ یرانی. در روزگار مهرداد دوم، سفدیقدرت و سلطنت آنان استوار گرد یها
 شدند. هیهمسا روم یرفتند و با امپراتور شیتا رود فرات پ انیپادشاه بود که اشکان نیکرد. در دوران هم دایتوسعه پ شمیجاده ابر لیدو کشور با تکم

در روزگار مهرداد دوم، سفیرانی از سوی چین به ایران آمدند و در پی این سفارت ها بود  اشکانیان چه شرایطی داشت؟  ۀجاده ابریشم در زمان سلسل 20
با  تا رود فرات پیش رفتند و که روابط تجاری میان دو کشور با تکمیل جادۀ ابریشم توسعه پیدا کرد. در دوران همین پادشاه بود که اشکانیان

 امپراتوری روم همسایه شدند.

  د؟یسیرا بنو یحکومت اشکان یخارج استیاز مسائل مهم در س یکی 21
 بود یروم شرق یمکرر با امپراتور یاختالفات و جنگ ها

 روم چه بود؟ یو امپراتور رانیا انیاشکان نیب یعلت جنگها 22
 زین انیاما اشکان کرد. یم رانیروانه ا یگسترش قلمرو خود به سمت شرق بود و گاه به گاه سپاه بزرگ یقدرتمند روم در پ یدر آنزمان امپراتور 

 .ابندیبر کشور سلطه  گانگانیب گریکه بار د هنددفاع کنند و اجازه ند رانیا یغرب یمصمم بودند که با تمام قوا از مرزها

 . اُرُد دوم..................... اتفاق افتاد یو روم در زمان پادشاه انیاشکان یجنگها نیاز مهم تر یکی 23

 پاسخ داده شود؟  ریز یدر خصوص نبرد حرّان به پرسش ها 24
 در زمان اُرُد دوم اتفاق افتاد؟ یالف(جنگ حران در زمان کدام شاه اشکان  
 کراسوسجنگ چه نام داشت؟  نیب( سردار مشهور روم در ا 

 ؟ آن چه بود جهیرخ داد و نت یچه مکان( جنگ در ج
 به نام حران رخ داد و سپاه روم شکست خورد یدر مکان

 به نام سورنا یرانیباک و شجاع ا یسردار ببر عهده داشت؟  یجن را چه کس نیدر ا رانیسپاه ا ی( فرماندهد

 سوریهارمنستان و مرز های  عمده اختالف ایران و روم شرقی بر سر کدام منطقه بود؟ 25

  دند؟یبر سر کدام مناطق با هم جنگ شتریو روم ب رانیپس از جنگ حران ا 26
 دندیبا هم جنگ هیسور یبر سر تسلط بر ارمنستان و مرزها

 ملوک طوایفی نظام حکومت اشکانیان چگونه بود؟ 27

 بود؟ یچگونه حکومت انیاشکان ینظام حکومت 28
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 یفینوع حکومت را ملوک الطوا نیدادند. ا یم ینظام یرویو ن اتیمال یاشکان یمستقل بود که به حکومت مرکز مهین یاز حکومت ها یمجموعه ا 
 خوانده اند.

 برآمدند؟  یاز حکومت اشکان یدر صدد نافرمان یحاکمان محل یچرا برخ 29
به  یدالیقرن سوم م الیدر او ،یشرق یدر مرزها ینظام یهایریدرگ زیو ن یغرب یروم در مرزها یبا امپراتور یاپیپ یبر اثر جنگها یحکومت اشکان

 دندبرآم یدر صدد نافرمان یحاکمان محل یرو برخ نی. از ادییگرا یسست

  د؟یچگونه از هم پاش یبود و حکومت و یچه کس یشاه اشکان نیآخر 30
جام بودند، ارام کند. سران دهیرا که در فارس بر او شور یموفق نبود و نتوانست خاندان ساسان یاردوان چهارم) پنجم( بود که در برابر مشکالت داخل

 دیاز هم پاش یشکست خورد و کشته شد و سلسله اشکان یبابکان ساسان ریآردوان در جنگ با اردش

 ارَدوان چهارم .بود.........................  آخرین پادشاه اشکانیان 31

  چه برخوردی با رومیان داشت؟ چهارمارَدوان  32

 نیروهای مهاجم رومی را شکست داد و آنان را مجبور به پرداخت غرامت کرد، او

  حکومت اشکانیان چگونه ساقط شد؟ 33

 ارَدوان چهارم در برابر مشکالت داخلی موفق نبود و نتوانست خاندان ساسانی را که در فارس بر او شوریده بودند، آرام کند 

  آخرین پادشاه اشکانی کی بود و از چه کسی شکست خورد؟ 34

 ارَدوان در جنگ با اردشیر بابکانِ ساسانی شکست خورد و کشته شد و سلسلۀ اشکانیان از هم پاشید 

 د؟یده حیرا توض انیاشکان راثیمتعدد م یجنبه ها 35
اقوام و  ،ینیو د یفرهنگ ییو مداراجو یریبا آسان گ انیآورد. اشکان رونیب گانگانیرا از چنگ ب رانیا ،یجنگاور هیبا رشادت و روح یحکومت اشکان

با اعمال  یانحفظ کردند. سلسله اشک گریکدیبودند، در کنار  پراکندهرا که در سراسر قلمرو آنها  رانیتباران ا یونانی یگوناگون و حت ینید یفرقه ها
 یدادن اجزا وندیبا پ جیبه تدر انیدوباره ببخشد. اشکان تیثیاستقالل و ح رانیبود که در دوران پس از اسکندر، توانست به ا ییها استیس نیچن

 کردند. ایرا اح رانیا ،ییگرا رانیا جیو ترو یرانیمختلف فرهنگ ا

 ساسانیان
 گرفته اند؟  ینام خود را از چه کس انیساسان 36

 بابکان که سر دودمان آن سلسله بوده است ریاردش یایاز ساسان، ن

   ی بود و چه نقشی داشت؟انساسانیان چه کس 37

فوذ و قدرت نساسان، موبد نیایشگاه زرتشتیِ آناهیتا در شهر استخر، واقع در منطقۀ پارس بود. او با دختر یکی از شاهان محلی پارس ازدواج کرد و بر 
 خانوادۀ خود افزود

 کرد؟ سیرا تأس یو سلسله ساسان دیبابکان چگونه به قدرت رس ریاردش 38
کرد، به  یاحساس خطر م انیساسان یکه از استقالل طلب یشاه اشکان نیدر پارس اعالم استقالل کرد. اردوان پنجم آخر ریابتدا بابک پدر اردش 

 بر سر کار آمد انیاشکان یبه جا انیاسانبابکان شکست خورد و سلسله س ریاز اردش تیمقابله شتافت. اما در نها

 سفونی. تدیبرگز یتختیکرد و آن را به پا یدر شهر...................... تاجگذار یساسان ریاردش 39

  ند؟ینما یحکومت اشکان نیگزیرا جا یمصمم بودند چه نوع حکومت انیساسان 40
اطاعت  رانیآن در سرتاسر ا نیکنند که دستورات و قوان جادیمتمرکز و قدرتمند ا یحکومت ،یاشکان یفیحکومت ملوک طوا یآنان مصمم بودند به جا

 شود.

 بود و چگونه آنها را برطرف کرد؟ رویرو یقدرت خود با چه مشکالت تیتثب یبرا یساسان ریاردش 41
به  دیخود را از دست بدهند با حکومت جد یخواستند استقالل نسب یکه نم یازحاکمان محل یاریروبرو شد. بس یبا مشکالت متعدد داخل ریاردش 

با خود  گوناگون یها لیو ارائه دل یرا با نامه نگار گرید یخود نشاند و برخ یبا جنگ بر سر جا رااز مخالفان  یاریبس ریمخالفت برخاستند. اردش
 همراه کرد.

  د؟یکن انیدر خارج از مرزها راب یمشکالت حکومت ساسان 42
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 لیمکرر قبا یها ورشی گرید یکرد. از سو یحمله م یرانیا یها نیبه سرزم یدر پ یبود که پ یروم شرق یمشکالت ، امپراتور نیاز ا یکی
 انداخت یرا به زحمت م انیساسان ران،یا یبه مرزها ابانگردیب

 شد؟  تیو تثب افتیگسترش  یبر اثر چه اقدامات یحکومت ساسان 43
 تیو تثب تافیدر داخل و خارج کسب کردند، گسترش  یبزرگ یو نظام یاسیس یها تیو شاپور دوم که موفق کمیمانند شاپور  یبا اقدامات پادشاهان

 شد.

 کمیدر زمان قباد  اتفاق افتاد؟ یجنبش مزدک در زمان کدام پادشاه ساسان 44

 بود؟  ییزهایجنبش مزدک خواستار چه چ 45
ند برخوردار باش کسانیاز امکانات  یدر زندگ دیبود. او اعتقاد داشت مردم با یو اجتماع یاز منافع اقتصاد یمردم در بهره مند یمزدک طرفدار برابر

رده بود، با طبقات باال منع ک زیخود را از ست روانیپ مزدکشود. با وجود آنکه  میتقس دستانیته انیطبقات باال، م ییو دارا نیو خواهان آن بود که زم
 شد دهیاز بزرگان غارت شد و کار به خشونت و افراط کش یاریاما اموال بس

 کرد؟  یدر ابتدا از جنبش مزدک جانبدار یچرا قباد ساسان 46
 کوتاه کند یاز قدرت اشراف، نجبا و موبدان بکاهد و دست آنان را از امور کشور قیطر نیخواست از ا یم رایز

 کردند یبرکنار و زندان یاو را از پادشاه ؟با قباد چگونه رفتار کردند یساسان یاشراف و نجبا 47

 ها گرفت؟  ینسبت به مزدک یقباد بعد از بازگشت دوباره به قدرت چه موضع 48
 کرد یخود با مخالفان مزدک همراه تیحفظ موقع یبرا یو

 عاقبت کار مزدک چه شد؟ 49
از هوادارانش  یآن، به همراه تعداد انیدعوت شد که در پا یساختگ یاو، مزدک به مناظره ا نیخسرو، پسر و جانش تیدوران قباد، با هدا انیدر پا 

 دیبه قتل رس

 انجام داد؟ یچه اقدامات یساسان روانیخسرو انوش 50
و  ینظام ،یادار نهیرا در زم یبه اوضاع کشور، اصالحات دنیسامان بخش یپادشاه برا نیرود. ا یبه شمار م یاز پادشاهان مشهور ساسان یکیاو  

 حل کند شهیهم یارا بر یحکومت ساسان ینتوانست مشکالت و مسائل داخل نهمهیبا ا یانجام داد ول یاقتصاد

 در زمان او رخ داد؟  یو چه اتفاق مهم دیرس یبه پادشاه یچه کس روان،یپس از انوش 51
بزرگان  یبانیبا پشت نیاز سرداران مشهور به نام بهرام چوب یکیاوج گرفت و  انیدر دربار ساسان یاسیتخت نشست. اختالف و نزاع سهرمز چهارم به 

 نشست. یاو به پادشاه یپادشاه سر به شورش برداشت و او را از قدرت برکنار نمود و خود به جا هیعل

 روابط ایران و روم در زمان سانیان چگونه بود؟ 52

 رِرقابت، اختالف و دشمنی میان دو قدرت بزرگ جهان آن روزگار، یعنی روم و ایران در دوران ساسانیان نیز همچنان ادامه داشت. دو کشور برس  
 تسلط بر برخی سرزمین های سرحدّی به ویژه منطقۀ ارمنستان، با یکدیگر اختالف و درگیری داشتند.

  د؟یسیرا بنو یساسان کمیشاپور  یدر زمان پادشاه رانیبا ا انیروم یجنگها 53
پراتور ام انوسیوالر یگریامپراتور روم کشته شد و در د انوسیاز آنها گرد یکیداد که در  یرو کمیدر زمان شاپور  یدوره ساسان یدو مورد از جنگها

 در آمدروم به اسارت 

  د؟یکن یرا بررس یدر دوران  ساسان ابانگردانیمشکل مقابله با ب 54
 یشمال شرق یمکرر  به مرزها یمرکز یایصحراگرد آس لیبود. قبا یدر مناطق سرحد رانیا یها یبه شهرها و آباد ابانگردیهجوم مکرر اقوام ب

ه اقدام ب ل،یقبا نیا رانگریمقابله با تهاجم و یبرا یساسان شاهانپرداختند.  یو غارت م بیآوردند و به تخر یدر منطقه خراسان هجوم م رانیا
 را متقبل شدند یادیز یها نهیکردند و هز یلشکرکش

  ؟دیده حیعرب توض ابانگردیب لیرا با قبا یبرخورد حکومت ساسان یچگونگ 55
 انیر جرد یشاپور دوم ساسان لیدل نیزدند. به هم یعمان دستبرد م یایفارس و در جیخل یجنوب هیدر حاش رانیا یها یبه شهرها و آباد لیقبا نیا
 داد یگوش مال یاعراب متجاوز را به سخت ،ینظام اتیعمل کی

 انجام داد؟ یاعراب چه اقدام یاز غارتگر یریجلوگ یبرا یحکومت ساسان 56
ه ب رانیا ی( در جنوب غربانی) لخمیاعراب لخم استیدست نشانده به ر یاعراب، حکومت یاز غارتگر یریجلوگ یبرا یبعدها حکومت ساسان 

 کرد سیتأس رهیح تیمرکز
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 کدام پادشاه ساسانی بر برانداختن لخمیان استباه کرد؟ چرا؟ 57

 با برانداختن حکومت لخَمیان باعث شد که مرزهای جنوب غربی ایران در برابر هجوم اعراب بی دفاع بماند.  -خسرو پرویز  

 در بر داشت؟  یجیچه نتا یشاه و بزرگان کشور در دوران ساسان انیبروز اختالف م 58
 یآشفتگ ز،یقباد ، کشتن هرمز جهارم ،کشتن خسروپرو ی. برکناردیانجام یقتل پادشاه م یو حت یکه به برکنار افتیاختالفات گاه چنان شدت  نیا

 شدحکومت  فیدر درون دربار و سرانجام تضع یاسیس

 بزرگان کشوراختالف میان پادشاه و   مهم ترین دالیل انحطاط ساسانیان چه بود؟ 59

   دلیل برکناری قباد از پادشاهی چه بود ؟ 60

 اشراف و موبدان، قُباد را به سبب همراهی با مزدک، از قدرت برکنار کردند و به زندان انداختند. 

 خسروپرویز برای رسیدن به قدرت از چه کی کمک گرفت ؟ 61

 از امپراتوری روم، رقیب دیرین ساسانیان کمک گرفت. 

 ؟ وپرویز چه سرنوشتی داشتخسر 62

 سرانجام بزرگان بر خسرو پرویز شوریدند و به دستیاری پسرش شیرویه او را از بین بردند.

  شیرویه چه روشی در پادشاهی در پیش گرفت؟ 63

 شیرویه جانشین خسرو، بیشتر افرادِ خاندان ساسانی را که ممکن بود وارث تاج و تخت شوند، کشت 

 اعراب مسلمان در کدام نبرد ها در ایران عصر ساسانی پیروز شدند؟  64

  نهاوند جَلوال قادسیه
  چه نتیجه ای داشت؟پادشاهی اش آخرین پادشاه ساسانی چه نام داشت و  65

ساسانیان به پایان آمد و ایران  ق.(. با مرگ او، سلسلۀ 31م./  651یزدگرد سوم که به خراسان گریخته بود، سرانجام در اطراف شهر مَرو کشته شد  
 وارد دوران اسالمی تاریخ خود شد.

 ؟چه بودمهم ترین عوامل سقوط ساسانیان  66
 ضعف قدرت سیاسی پادشاهان ساسانی به دلیل اختالف و درگیری پیاپی با اشراف و بزرگان-1
 شورش مکرر فرماندهان نظامی و دخالت آنان درکشمکش های سیاسی -2
 نارضایتی تودۀ مردم از حکومت ساسانی به سبب وجودتبعیض ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و عدم مقاومت جدی آنان در برابر اعراب -3
کاهش توان اقتصادی حکومت ساسانی به سبب طغیان رودخانه های دجله و فرات، شکسته شدن سدها و به زیر آب  رفتن زمین های حاصلخیز -4

 ن ) بین النهرین( آسورستا
 پیام جذّاب دین اسالم که جهانیان را به پرستش خدای یگانه و برابری و برادری فرا می خواند. -5
 انگیزه و روحیۀ قوی اعراب مسلمان-6

 موفق و سربلند باشید / احمد اسدی اقدم
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