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  :هاي زير را به دست آورند تواناييآموزان بتوانند  رود در پايان درس دانش انتظار مي  
 اوضاع ايران پس از سقوط هخامنشيان را تجزيه و تحليل كنند. 
 كيان و ساسانيان را بشناسندرويدادها و تحوالت مهم سياسي و نظامي دوران سلو.  

  اسكندر
  ي خود درآوردو خشونت ايران را تحت سلطه قساوتبا .  
  م در بابل درگذشت و قلمرو او توسط جانشينانش تجزيه شد.ق 323در سال .  
 هاي داخلي ميان سردارانش براي به دست گرفتن قدرت آغاز شدپس از مرگ وي، جنگ .  

  سلوكيان 
 هايي از آسياي صغير، سوريه و فالت النهرين، بخشران اسكندر بود كه پس از مرگ وي، حاكم بينيكي از سردا سلوكوس

  . ، خواندنيكاتور، يعني فاتحي سلوكيان را تشكيل داد و خود را ايران شد و سلسله

  
  انسرديس مؤسس حكومت سلوكي

 د، به پايتختي برگزيد ولي چند سال بعد، پايتخت خود را به شهر انطاكيه ابتدا شهر سلوكيه را كه در ساحل غربي رود دجله بو
  . منتقل كرد

  سلوكوس و جانشينانش شهرهاي زيادي را بنا كردند و با كوچاندن يونانيان به اين شهرها، سعي داشتند فرهنگ يوناني را در
  . ايران و ديگر متصرفات اسكندر رواج دهند

  

  

  اشکانیان و ساسانیان
 )درس دهم(

  : ها كليد واژه
اسكندر ـ سلوكيان ـ اشكانيان ـ مهرداد يكم ـ مهرداد دوم ـ 

روم ـ ساسانيان ـ اردشير بابكان ـ شاپور يكمـ  خسرو 
  انوشيروان

 درسيكلاهداف

 نامه درس
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  پايان حكومت سلوكيان
، در نتيجهندشدغافل توجه بيشتر به مناطق غربي از مناطق شرقي و در نتيجه در مصر ت درگيري با جانشينان اسكندر به عل

  . هايي در نواحي شمال شرقي فالت ايران قدرت را به دست گرفتند و به فكر استقالل افتادند خاندان
بودند، داشته ام گوناگون را به زور تحت فرمان خود نگاههاي حاكميت سياسي و نظامي سلوكيان نيز به دليل اين كه اقوپايه

  . سست و لرزان بود
  اشكانيان 

 رني يا اَپرنيي از قبيله شكراَگذار اين سلسله بنيانبه اين نام نامگذاري شداين سلسله شك، ردر شرق ايران بود و به احترام اَ پ. 
 اي را اري و تيراندازي با كمان مهارت فراوان داشتند، سپاه ورزيدهبا استفاده از جنگاوران قبايل شرقي ايران كه در سوارك

  . تشكيل دادند
 بعد از صد سال جنگ و گريز موفق يه بيرون راندن سلوكيان شدند .  
  شهر صددروازه كه يونانيان به آن -2شهر نسا در تركمنستان امروزي،  - 1چندين بار پايتخت خود را تغيير دادند؛

 شهر تيسفون در نزديكي بغداد امروزي - 3گفتند در حوالي دامغان كنوني، ليس ميپهكاتُم

  
  نمودار خط زمان حكومت اشكاني

  تثبيت قدرت اشكانيان 
  . ابتدا براي حفظ قدرت گاهي ناچار به اطاعت از سلوكيان بودند

  مهرداد يكم
  و قلمرو حكومت اشكاني را افزايش دادبا تسلط بر مناطق وسيعي در سراسر ايران قدرت .  
 ي اشكانيان را از يك حكومت محلي در شرق فالت ايران به يك پادشاهي قدرتمند تبديل كردسلسله.  

  مهرداد دوم
 يكي از پادشاهان اليق اشكاني بود .  
 در دوران او وسعت قلمرو اشكاني به نهايت خود رسيد .  
 كرد هاي قدرت سلطنت اشكاني را استوارپايه .  
 ي ابريشم توسعه يافتدر دوران او سفيراني از چين به ايران آمدند و روابط تجاري دو كشور با تكميل جاده.  
 اشكانيان تا رود فرات پيش رفتند و با امپراتوري روم همسايه شدند .  

  
  ي بالش ـ پادشاه اشكانيسكه
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 اشكانيان و روم
  .ها و اختالفات اشكانيان با امپراتوري روم شرقي بوديكي از مسائل مهم سياست خارجي اشكانيان جنگ

  ها علت اين جنگ
 تمايل امپراتوري روم به گسترش قلمرو خود از سمت شرق  
 تصميم اشكانيان براي جلوگيري از تسلط بيگانگان بر كشور و دفاع از مرزها با تمام قوا  

  
  نظام اشكانينگاره سواره سنگ

  جنگ حرّان 
 د دومي اشكانيان بود كه در زمان هاي ايران و روم در دورهنگترين جيكي از مهمرخ داد اُر.  
 به سختير شجاع ايراني ، سرداسورناسردار مشهور رومي با سپاهي بزرگ به ايران حمله كرد ولي با فرماندهي  كراسوس

  . شكست خورد
  سقوط اشكانيان 

 مستقل تشكيل شده بودهاي نيمهاي از حكومتالطوايفي بود؛ يعني از مجموعهكوحكومت اشكاني حكومت مل .  
 هاي نظامي در مرزهاي غربي و ضعيف شدن اشكانيان حاكمان محلي درصدد نافرمانييرهاي ايراني و درگيبر اثر جنگ

  . برآمدند
 در جنگ بادر برابر مشكالت داخلي توفيق به دست نياورد و  ،روميانين پادشاه اشكاني، با وجود شكست ، آخراردوان چهارم

  . اشيدي اشكانيان از هم پبدين ترتيب سلسله. شكست خورد و كشته شد اردشير بابكان ساساني
  ميراث اشكانيان 

  سلوكيان(بيرون آوردن ايران از چنگ بيگانگان (  
 هاي ديني گوناگون در قلمرو اشكانيگيري و مداراجويي فرهنگي و زندگي آرام اقوام و فرقهآسان  
  ،گرايي بعد از دوران پس از اسكندرو ترويج ايراناستقالل و حيثيت ايراني احياي فرهنگ  

  ساسانيان
 توسط اردشير بابكان بنيان گذاشته شد و به نام نياي وي، ساسان، اين سلسله ساسانيان ناميده شد .  
 ي پارس بودا در شهر استخر، واقع در منطقهساسان، موبد نيايشگاه زرتشتي آناهيت .  
 گذاري كرد و اين شهر را به پايتختي برگزيداه اشكاني، اردوان چهارم را شكست داد و در تيسفون تاجآخرين پادش . 

  

  
  ي قلمرو ساسانياننقشه
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  تثبيت قدرت ساسانيان 

  .نگاري با خود همراه كرداردشير بابكان بسياري از مخالفان را با جنگ بر سر جاي خود نشاند و برخي را با نامه

هاي سياسي و نظامي بزرگي در داخل و خارج نصيب ساسانيان شد و با اقدامات اين دو موفقيت :شاپور دوم  يكم وشاپور 

  . و تثبيت شديافت حكومت ساسانيان گسترش 

  : رو بودحكومت ساساني در خارج از مرزها همواره با مسائل و مشكالتي روبه

 يرانيهاي ادرپي امپراتوري روم شرقي به سرزمينهاي پيحمله  

 ايرانگرد به مرزهاي هاي مكرر قبايل بيابانيورش  

  قباد در آغاز حكومت خود قصد داشت از قدرت اشراف، نجبا و. مزدك در زمان اين پادشاه ساساني ظهور كرد: قباد يكم

اف و نجبا او را ازاما اشر. به همين دليل به حمايت از مزدك برخاست. موبدان بكاهد و دست آنان را از امور كشور كوتاه كند

  . پادشاهي بركنار و زنداني كردند

  مزدك 

 مندي از منافع اقتصادي و اجتماعي بودطرفدار برابري مردم در بهره.  

 معتقد بود كه مردم بايد در زندگي از امكانات يكسان برخوردار باشند .  

 دستان بودميان تهي ،طبقات باال يخواهان تقسيم زمين و داراي .  

 د را از ستيز با طبقات اجتماعي باال منع كرده بودپيروان خو .  

  خسرو انوشيروان 

 اي ساختگي ترتيب داد و او را به همراه تعدادي از هوادارانش به قتل رساندپسر و جانشين قباد بود كه براي مزدك مناظره .  

 ي، نظامي و اقتصادي انجام دادي ادارخسرو انوشيروان، يكي از پادشاهان مشهور ساساني بود كه اصالحاتي در زمينه .  

  هرمز چهارم 

  و نزاع سياسي در دربار ساساني شدت گرفت تچهارم، اختالفا هرمزدر زمان .  

  از قدرت بركنار شدبهرام چوبين با شورش يكي از سرداران مشهور به نام .  

  خسرو پرويز

  . بر تخت سلطنت نشست پسر و جانشين هرمز بود كه به بيزانس گريخت و با حمايت امپراتور روم،
  

             
  خسرو پرويز ـ طاق بستان، كرمانشاهي نقش برجسته                               ي خسرو انوشيروان     سكه          
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  ساسانيان و روم 

 هاي مرزي به ويژه ارمنستان با يكديگر اختالف داشتنددو كشور بر سر تسلط بر سرزمين .  

  ها به طور مستقيم بودو تجارت با اين سرزمين... تسلط بر مرزهاي تجاري با چين و هند و هدف روميان .  

 شدندشاهان ساساني با آگاهي از اين هدف مانع موفقيت روميان مي .  

 كشته شد و در ديگري گُرديانوسدر يكي امپراتور روم . در زمان شاپور يكم روي دادهاي ايران و روم، دو مورد از جنگ

  . ، امپراتور روم به اسارت درآمدالريانوسو

 در زمان خسرو پرويز در جنگي كه رخ داد، ابتدا ايرانيان پيروز شدند ولي سپس شكست سختي خوردند و در پايان منجر به

   . امضاي پيمان صلح شد

                            
  ي شاپور يكم بر ديوار آن قرار داردنوشته سنگي زرتشت در نقش رستم ـ كعبه   رستم     ي شاپور يكم و والرين، امپراتور اسير روم ـ نقش نقش برجسته

 كه از قبايل صحراگرد آسياي مركزي بودند و به مرزهاي شمال شرقي ندگردان يكي از مشكالت حكومت ساساني بودبيابان
  . آوردندهجوم مي

 داد و براي جلوگيري از غارتگري اعراب حكومتي به رياست اعراب ها را گوشماليشاپور دوم ساساني در جريان يك حمله آن
  . حيره تأسيس كردشهر مركزيت  ان بهلَخمي

 خسرو پرويز حكومت لخميان را برانداخت و موجب بي دفاع ماندن مرزهاي جنوب غربي ايران شد .  
  انحطاط و فروپاشي ساسانيان 

  انجاميدو اساسي حكومت بود كه گاه به بركناري و قتل پادشاه مياختالف و دشمني ميان پادشاه و بزرگان مشكل بزرگ .  
 استفاده خسرو پرويز از امپراتوري روم براي رسيدن به تاج و تخت منجر به شور بزرگان به دستياري پسرش شيرويه و

  .بركناري خسرو پرويز شد كه پس از آن رقابت و كشمكش در دربار افزايش يافت
  ي اعراب مسلمان به ايران و شكست سپاهسلطنت توسط بزرگان و حملهبه رگزيده شدن يزدگرد سوم ثباتي كشور و ببيبا

  . حكومت ساساني پايان يافت ،هاي قادسيه، جلوال و نهاوند و كشته شدن يزدگردايران در جنگ
  عوامل مؤثر در سقوط ساسانيان 

  پياپي با اشراف و بزرگانضعف قدرت سياسي پادشاهان ساساني به دليل اختالف و درگيري  .1
  هاي سياسيهاي مداوم فرماندهان نظامي و دخالت آنان در كشمكششورش .2
  هاي اجتماعي و اقتصادي ينارضايتي مردم به دليل وجود نابرابر .3
  هاي دجله و فرات كاهش توان اقتصادي حكومت ساساني به سبب طغيان رودخانه .4
  جذابيت دين اسالم .5
  مسلمان ابي قوي اعرانگيزه و روحيه .6
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  نمره »سؤاالت«      رديف

  .بودن عبارات زير را مشخص كنيد لطيا غ حيحص  )الف

        .با مرگ اسكندر در سلوكيه قلمرو پهناور او توسط جانشينانش تجزيه شد .214

  )90ي  ـ صفحه1پاراگراف تاب درسي ـ ك( 

           .ر ساساني آغاز شدي آشفتگي دولت و دربابا قتل خسرو پرويز دوره .215

  )90ي  كتاب درسي ـ خط زمان ـ صفحه(      

   .نيان اسكندر در مصر وارد رقابت و درگيري شدنديتشكيل حكومت خود با جانشسلوكيان از اوايل  .216

  )91ي  ـ صفحه 2ف كتاب درسي ـ پاراگرا(

لي در شرق فالت ايران به يك ي اشكانيان از يك حكومت محدر دوران فرمانروايي مهرداد دوم، سلسله .217

  )92ي  ـ صفحه1كتاب درسي ـ پاراگراف (                                                         .تمند تبديل شدرپادشاهي قد

3  

  .كامل كنيد با كلمات مناسب عبارات زير را  )ب

 .در ايران بود........... رواج هدف سلوكيان از ايجاد شهرهاي جديد و كوچاندن يونانيان به اين شهرها  .218

)91ي  ـ صفحه1كتاب درسي ـ پاراگراف (

        .قرار دارد............. گفتند كه در حوالي پليس ميهكاتُم............ يونانيان به شهر   .219

  )91ي  ـ صفحه5كتاب درسي ـ پاراگراف (   

           .يت خود رسيدبه نها............. وسعت قلمرو حكومت اشكاني در در زمان  .220

  )92ي  ـ صفحه1كتاب درسي ـ پاراگراف (   

    .با هم جنگيدند.............. و ............ ها بارها بر سر تسلط بر حرّان، اشكانيان و رومي جنگپس از  .221

  )93ي  ـ صفحه3كتاب درسي ـ پاراگراف(                      

                .گذاري كردتاج............ در ...... ......اردشير بابكان با پيروزي بر  .222

  )94و93ي  ـ صفحه2و5كتاب درسي ـ پاراگراف(   

     .به حمايت از مزدك برخاست............. قباد در آغاز زمامداري خود با هدف  .223

)95ي  ـ صفحه2كتاب درسي ـ پاراگراف (  

 .پيمان صلح ميان دو كشور امضا شد.... .........هاي ايران و روم در زمان در پايان جنگ .224

  )96ي  ـ صفحه4كتاب درسي ـ پاراگراف(

5  

  تشريحي هاي پرسش
 اشكانيان و ساسانيان
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  نمره »سؤاالت«       رديف

  . ل كنيدرد مربوط مطرح شده در سمت چپ متصموارد مطرح شده در سمت راست را به موا .225  )پ

  )94تا  92ي  كتاب درسي ـ تركيبي ـ صفحه(
  

  

  نالنهريبين) الف .ها را بيرون راندبر سلوكيان پيروز شد و آن -1

  مهرداد دوم) ب .سپاه روم به فرماندهي كراسوس به آن منطقه هجوم آورد - 2

  استان فارس) پ  .در دوران اين شاه اشكاني سفيراني از چين سوي ايران آمدند - 3

  مهرداد اول) ت .ي شاپور يكم در آن قرار داردنقش برجسته - 4

  فرهاد دوم) ث

  

             .وصل كنيد به آنز مفاهيم زير را به تصاوير مربوط هر يك ا .226

)94و  93و  90ي  كتاب درسي ـ تركيبي  تصاويرـ صفحه(   

   ي سلوكيانمؤسس سلسله -1

  الف ـ

   اي مربوط به سواره نظام اشكانينگارهسنگ -2

  ب ـ

  پ ـ  شاپور يكم در نقش رجبينقش برجسته -3

  

2  

  .به سؤاالت زير پاسخ دهيد  ج

)92ي  كتاب درسي ـ زيرنويس تصاويرـ صفحه(             ؟ي پادشاهي استسلسلهرو مربوط به كدام ي روبهسكه .227

  
  

 
  

   ؟شدالطوايفي خوانده ميكوحكومت اشكاني به چه دليل حكومت مل .228

  )93ي  ـ  صفحه 4كتاب درسي ـ پاراگراف (             

6  
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  نمره »سؤاالت«      رديف

                           .ي زير نشان دهيدهاي خواسته شده را بر روي نقشهمكان .229

)97و  96و /  94ي و نقشه ـ  صفحه 3و  2اگراف كتاب درسي ـ پار(   

 . مركز دولتي را كه شاپور دوم ساساني جهت جلوگيري از غارتگري اعراب تأسيس كرد  -1

 .گذاري كردجا تاجايتخت اردشير بابكان كه در آنپ - 2

 ي مورد اختالف ساسانيان و روميان منطقه - 3

  

  
  

 ها را مجبور به پرداخت غرامت كرد؟ ني روميان را شكست داد و آنكدام پادشاه اشكا .230

)93ي  كتاب درسي ـ پاراگراف آخر ـ  صفحه(

 )96و93ي   ـ  صفحه 1و  2كتاب درسي ـ پاراگراف(                .           ها را به اختصار توضيح دهيدهر يك از نام .231

 بهرام چوبين -1

 سورنا - 2

      .از پادشاهان زير را بنويسيدمورد از اقدامات هر يك  يك .232

)96و95ي  ـ  صفحه 2كتاب درسي ـ پاراگراف (      

 خسرو پرويز -1

 خسرو انوشيروان  - 2

 هاي شمال شرقي ايران به فكر استقالل از حكومت سلوكي بيفتند؟چه عاملي باعث شد كه خاندان .233

 )91ي  ـ  صفحه 2كتاب درسي ـ پاراگراف(

 كدام واقعه باعث كاهش توان اقتصادي حكومت ساساني و از عوامل مؤثر در سقوط ساسانيان شد؟  .234

  )98ي  كتاب درسي ـ پاراگراف آخر ـ  صفحه(

  20 جمع كل
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 ؟سيدي مطلوب نرگرفت، به نتيجههايي كه در مقابل اسكندر و لشكريانش در ايران صورت ميها و نافرمانيبه چه علت مقاومت .198

 )90ي  ـ  صفحه 1كتاب درسي ـ پاراگراف(   

  .كردها حمايت نميحكومت مركزي از اين شورش    .كردندها را سركوب ميسرداران اسكندر با قدرت تمام شورش 

  .قلمرو پهناور اسكندر ميان سردارانش تقسيم شد    .ها ارتباط و هماهنگي وجود نداشتها پراكنده بود و ميان آنشورش 

  )91و90ي  ـ  صفحه2و1كتاب درسي ـ پاراگراف(؟خواند و اولين اقدام او پس از تأسيس حكومت سلوكيان چه بودسلوكوس خود را چه مي  .199

  آنتيوخوس ـ بناي شهر سلوكيه    نيكاتور ـ انتخاب شهر سلوكيه به عنوان پايتخت 

  اكيه به عنوان پايتختتخاب انطنيكاتور ـ ان   آنتيوخوس ـ از بين بردن بقاياي حكومت هخامنشي 

  )91ي  ـ  صفحه1كتاب درسي ـ پاراگراف(  ؟اولين پايتخت سلوكيان كدام شهر بود و در كجا واقع شده بود .200

  انطاكيه ـ ساحل شرقي رود دجله                                     سلوكيه ـ ساحل شرقي رود دجله 

 يه ـ ساحل غربي رود دجلهسلوك    اكيه ـ ساحل غربي رود دجلهانط  

 )91ي  ـ  صفحه1كتاب درسي ـ پاراگراف(  ؟هدف يونانيان از كوچاندن يونانيان به شهرهاي تازه تأسيس خود چه بود .201

 ي قلمرو خودگسترش دامنه                 رواج شهرنشيني و رونق تجارت  

   واج صنعت شهرسازي و معماري در متصرفات خودر        رواج فرهنگ يوناني در ايران و ديگر متصرفات اسكندر 

 ؟ترتيب توسط كدام يك از پادشاهان اشكاني انجام شدتصرف شهر سلوكيه و بيرون راندن سلوكيان از ايران به .202

 )91ي  ـ  صفحه كتاب درسي ـ نمودار خط زمان(   

  فرهاد دوم ـ مهرداد يكم      مهرداد يكم ـ مهرداد دوم 

  مهرداد دوم ـ فرهاد دوم     اد دوممهرداد يكم ـ فره  

 شك از كدام منطقه به فرمانرواي سلوكي شوريد و اشكانيان پس از چند سال موفق به بيرون راندن سلوكيان از ايران شدند؟اَر .203

  )91ي  ـ  صفحه3كتاب درسي ـ پاراگراف(  

  سال 50همدان امروزي ـ كمتر از اي در نزديكي ناحيه   اي در نزديكي همدان امروزي ـ نزديك به صد سالناحيه 

  اي در حوالي قوچان امروزي ـ نزديك به صد سالناحيه   سال 50اي در نزديكي قوچان امروزي ـ كمتر از ناحيه 

 )91ي  هـ  صفحآخر كتاب درسي ـ پاراگراف(گفتند؟پليس مياولين پايتخت اشكانيان كدام شهر بود و يونانيان به كدام پايتخت اَشكانيان هكاتم   .204

 تيسفون ـ تيسفون              نسا ـ تيسفون  

  دروازهنسا ـ صد     صد دروازه ـ صد دروازه 

  )93و92ي  ـ  صفحه 1كتاب درسي ـ پاراگراف(  ؟نيستكدام مورد جزء اقدامات و وقايع دوران مهرداد دوم   .205

                                           .يافتسفيراني از سوي چين به ايران آمدند و روابط تجاري دو كشور توسعه  

  .اشكانيان تا رود فرات پيش رفتند و با امپراتوري روم همسايه شدند 

                                         .ي اشكانيان از يك حكومت محلي در شرق فالت ايران به يك پادشاهي قدرتمند تبديل شدسلسله 

           .هاي قدرت و سلطنت آنان استورار گرديدبه نهايت خود رسيد و پايه وسعت قلمرو اشكانيان 

  ايهاي چهارگزينهپرسش
 اشكانيان و ساسانيان
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 )92ي  كتاب درسي ـ تصويرـ  صفحه(   .است............. وي از پادشاهان . باشدمي............. رو مربوط به دوران بهتصوير رو .206

      بالش ـ اشكاني 

 مهرداد دوم ـ اشكاني 

    ياردشير بابكان ـ ساسان 

  انوشيروان ـ ساساني 

   .هجوم آورد............. ي منطقه به............. اتفاق افتاد و سپاه روم به فرماندهي ........... جنگ حران در زمان  .207

  )93ي  ـ  صفحه2كتاب درسي ـ پاراگراف(  

  النهرينارد دوم ـ كراسوس ـ بين   مهرداد دوم ـ كراسوس ـ شرق فالت ايران 

           مهرداد دوم ـ سورنا ـ شرق فالت ايران     النهرينم ـ سورنا ـ بينارد دو 

  )93ي  ـ  صفحه3كتاب درسي ـ پاراگراف(  پس از جنگ حران اشكانيان و روميان بر سر چه مناطقي بارها با هم جنگيدند؟ .208

  سوريه مرزهاي ارمنستان و     النهرينمناطق بين 

           عبور و مرور از مديترانه                                        تجارت خليج فارس 

  )93ي  ـ  صفحه5و   4كتاب درسي ـ پاراگراف(  .............. .اند؛ زيرا الطوايفي خواندهرا ملوك انحكومت اشكاني .209

                                           .ها در كنار شاه اشكاني بودندهاي مستقل بود كه فقط در زمان جنگاي از حكومتمجموعه 

  .توانستند شاه اشكاني را انتخاب كنندهاي مستقل بود كه ميحكومتي از خاندان 

                                         .هاي مهم حضور داشتندگيريهاي بزرگ در تصميمحكومتي بود كه طايفه 

           .دادندكومت مركزي ماليات و نيروي نظامي ميمستقل بود كه به حهاي نيمهاي حكومتمجموعه 

  )93ي  كتاب درسي ـ پاراگراف آخر ـ  صفحه(  آخرين پادشاه اشكاني چه كسي بود و سرانجام وي با روميان چه بود؟ .210

                                           .ها را عقب راند و مجبور به پرداخت غرامت كرداردوان چهارم ـ آن 

  .اردوان دوم ـ شكست خورد و كشته شد 

                                         .اردوان چهارم ـ شكست خورد و كشته شد 

          .ها را عقب راند و مجبور به پرداخت غرامت كرداردوان دوم ـ آن 

 .گذاري كرددر تيسفون تاج............ عالم استقالل كرد و در پارس ا........... بود و .......... ساسان موبد نيايشگاه زرتشتي در شهر  .211

 )94ي  ـ  صفحه 2كتاب درسي ـ پاراگراف(   

      شوش ـ ساسان ـ بابك 

 استخر ـ ساسان ـ اردشير 

      استخر ـ بابك ـ اردشير 

 شوش ـ بابك ـ ساسان 

  )94ي  كتاب درسي ـ تصويرـ  صفحه(  .باشدمي.. ...........مربوط به ........... در استان ...........  زيرتصوير   .212

  طاق بستان ـ فارس ـ شاپور يكم 

  طاق بستان ـ كرمانشاه ـ خسرو پرويز  

     نقش رجب ـ فارس ـ اردشير 

  نقش رجب ـ فارس ـ شاپور يكم  
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   د؟جنبش اجتماعي و اقتصادي مزدك در زمان چه كسي بود و موضع او در برابر اعتقادات مزدك چه بو .213

  )95ي  ـ  صفحه 2و1كتاب درسي ـ پاراگراف (

                                           .شاپور يكم ـ با هدف كاستن از قدرت اشراف و نجبا از وي طرفداري كرد 

  .هاي مزدك وي را دستگير و زنداني كردقباد ـ با مخالفت با عقايد و انديشه 

                                         .هاي مزدك برخاست و فرمان قتل او را صادر كردهشاپور يكم ـ به مخالفت با انديش 

           .قباد ـ در آغاز زمامداري با هدف كاستن از قدرت اشراف و نجبا از وي طرفداري كرد 

  )95ي  ـ  صفحه2كتاب درسي ـ پاراگراف (  .دبو........... اين پادشاه جانشين . كشته شد............ اي ساختگي توسط مزدك در مناظره .214

  خسرو پرويز ـ قباد     خسرو انوشيروان ـ قباد 

  خسرو پرويز ـ خسرو انوشيروان      خسرو انوشيروان ـ خسرو پرويز  

 )96ي  كتاب درسي ـ تصويرـ  صفحه(  ؟هاي مربوط به دورن كدام پادشاه ساساني استاي از سكهتصوير زير نمونه  .215

 خسرو پرويز                                      هرمز 

  خسرو انوشيروان                                      قباد 

درپي به هاي پياي بود و كدام مورد جزء اهداف اصلي روميان در لشكركشيدرگيري ايران و روم در دوران ساساني بر سر چه مسئله .216

  )96ي  ـ  صفحه3كتاب درسي ـ پاراگراف(  ؟ايران بود

                            .رسيدهاي تجاري بود كه به هند و چين ميارمنستان ـ تسلط بر مسير 

  خليج فارس ـ به دست آوردن قسمتي از قلمرو وسيع ساساني 

                           .رسيدخليج فارس ـ تسلط بر مسيرهاي تجاري بود كه به هند و چين مي 

                                     تان ـ تصرف قسمتي از قلمرو وسيع ساسانيارمنس 

ي اسارت دهندهر نشاناساني بود و كدام تصويوسط كدام پادشاه سها تكشته شدن يكي از امپراتوران روم و اسارت يكي ديگر از آن .217

  )97و96ي  وتصويرـ  صفحه4كتاب درسي ـ پاراگراف(  ؟امپراتور روم است

          )ب(خسرو پرويز ـ تصوير   

   )لفا(شاپور اول ـ تصوير   

                         )ب(شاپور اول ـ تصوير  

  )ب)                                        (الف(                                                               ) الف(خسرو پرويز ـ تصوير  

   )97ي  ـ  صفحه2كتاب درسي ـ پاراگراف(؟م قسمت ايران تأسيس شداددشاه ساساني و با چه هدفي و در كخمي توسط كدام پادولت عربي لَ  .218

  ي روم ـ جنوب غربيخسرو انوشيروان ـ جلوگيري از حمله  

  شاپور دوم ـ جلوگيري از غارتگري اعراب ـ جنوب غربي  

  راب ـ شمال غربيخسرو انوشيروان ـ جلوگيري از غارتگري اع 

    ـ شمال غربي مي روشاپور دوم ـ جلوگيري از حمله 




