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 حدود چهار هزار سال پيش ، مردماني كوچ نشين كه خود را آريايي آريايي ها چگونه مردماني بودند و در كجا ساكن شدند ؟  -1

 .مي ناميدند از مناطق شمال درياي خزر به تدريج به سرزمين ايران مهاجرت كردند 

 رس ها پا -3پارت ها   -2مادها  -1  سه قوم بزرگ آريايي ها را نام ببريد ؟ -2

قبايل ماد در شمال غرب ايران به صورت پراكنده زندگي مي كردند  و  قبايل ماد در كجا زندگي مي كردند و چرا ضعيف شدند ؟ -3
نها حمله آموجب شده بود كه آنها ضعيف باشند و هر چند وقت يك بار همسايه هاي قدرتمندشان مانند آشوري ها به  پراكنده زندگي كردن

 .اموالشان را به غارت ببرند كنند و 

در يكي از قبايل ماد ، فردي به نام ديا اكو زندگي مي كرد كه به دليل خوش  ديا اُكو كه بود وچگونه به عنوان فرمانروا انتخاب شد؟  -4
 .فرمانروا انتخاب كنند  سرانجام سران قبايل تصميم گرفتند او را به عنوان. رفتاري و عدالت خواهي بين همه ي قبيله ها محبوبيت داشت 

قلعه اي ) همدان امروزي ( ديااكو بر فراز تپه اي در شهر هگمتانه  ديااكو كدام شهر پايتخت  خود قرارداد و چگونه قدرتمند شدند ؟ -5
تيب اولين حكومت بدين تر. مادها به تدريج قدرتمند شدند و بر دشمنان خود غلبه كردند . ساخت و آنجا را به پايتختي خود  انتخاب كرد 

 .قدرتمند در ايران به دست مادها پايه گذاري شد 

را در  هاكوروش توانست آخرين پادشاه ماد به پادشاهي رسيد و توانست قلمرو هخامنشيان را گسترش دهد ؟  هكوروش چگون -6
و ) عراق(او به بابل . دي به دست آورد كوروش در دوران حكومت خود پيروزي هاي زيا. جنگي شكست بدهد و حكومت مادها را سرنگون كند 

 .حمله كرد و قلمرو ايران را از خليج فارس تا درياي مديترانه گسترش داد )  تركيه(ليدي 

كوروش پادشاهي خردمند بود و با مردم سرزمين هايي كه فتح  رفتار كوروش با مردم سرزمين هايي كه فتح مي شد چگونه بود؟ -7
 . مورخان اين موضوع را از روي منشوري كه از وي به جا مانده است دريافته اند . فتار مي كرد مي شد با نرمي و عدالت ر

او زماني   و چگونه موفق شد حكومت هخامنشيان را قدرتمند سازد ؟مشكالتي كه در زمان داريوش وجود داشت چه بود ؟  -8
داريوش با عزم و اراده با شورشيان جنگيد و . به سلطنت رسيد كه در بيشتر قلمرو هخامنشيان ، شورش ها و نابساماني هايي شكل گرفته بود 

 . آنها را شكست داد و موفق شد دوباره حكومت هخامنشيان را قدرتمند سازد 

در زمان كوروش و داريوش ، قلمرو زيرا   مپراتوري جهاني ياد كرد ؟ چرا از حكومت هخامنشي مي توان به عنوان نخستين ا  -9
 . بيشتر كشورهاي مهم آن روز را در بر مي گرفته است  جغرافيايي هخامنشيان ، 

حكومت هخامنشي ضعيف و  هنگامي كه اسكندرمقدوني در يونان به قدرت رسيد ، حكومت هخامنشي در وضعيتي بود ؟ -10
 سكندر از اين موقعيت استفاده كرد و يونانيان را به انتقام جويي از ايرانيان فرا خواند سپاهيان تحت فرمان او در چند جنگ ، ا. ناتوان شده بود 

 .سپاه هخامنشي را شكست دادند و ايران را فتح كردند 

صر و قسمت هايي از هندوستان را اسكندر عالوه بر ايران ،  م  اسكندر چه سرزمين هايي را تصرف كرد ؟ و سرانجام او چه شد ؟ -11
 .  او سرانجام در جواني و در اوج كشورگشايي بر اثر بيماري در گذشت . تصرف كرد 

زيرا ايرانيان سلوكيان را بيگانه مي شمردند و به شكل  چرا مردم ايران سلوكيان را نمي پذيرفتند و با آنها مخالفت مي كردند ؟  -12
 . هاي مختلف با آنان مخالفت و مبارزه مي كردند 

رئيس يكي از قبايل پارتي ملقب به اشك يا ارشك با هدف مقابله با سلوكيان ، پارتيان  و ديگر   اشك يا ارشك كه بود و چه كرد ؟ -13
مورخان وي را موسس سلسله اشكاني . فاده از اختالفات سلوكيان توانست قسمت هايي از ايران را آزاد كند او با است. اقوام ايراني را متحد كرد 

 . مي دانند 

جانشينان اشك به مبارزه با سلوكيان ادامه دادند و موفق شدند به تدريج ساير مناطق ايران را از زير  جانشينان اشك چه كردند ؟ -14
 . به اين ترتيب در زمان فرمانروايي مهرداد دوم ، حكومت اشكاني به امپراتوري قدرتمند تبديل شد  .سلطه ي سلوكيان نجات دهند 

در زمان او  وسعت قلمرو ايران بسيار زياد شد  –شاپور اول   او را بنويسيد ؟ م يكي از مهم ترين پادشاهان ساساني كه بود ؟ اقدا -15
 . را شكست دهد ) والريانوس ( و  او توانست امپراتور روم 
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با حمله ي اعراب مسلمان و شكست هاي متعدد سپاهيان ساساني ،   سر انجام سلسله ي ساساني چگونه   به پايان رسيد ؟ -16
 . ميالدي به پايان رسيد  651سرانجام با قتل يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني ، اين سلسله در سال 

) مادها ( .بودند ..................... نخستين حكومت ايراني  *-

 )ديااكو (     . زندگي مي كرد ......................... در يكي از قبايل ماد ، فردي به نام  *-
 )مادها (                        .پايه گذاري شد .................... اولين حكومت قدرتمند در ايران به دست  *-
 )هخامنش (                                                           .بود ................... رئيس يكي از قبايل مهم پارس ، فردي به نام  *-
 )هخامنشيان  –هخامنش (                           . بود .......................... بنيان گذار سلسله ............................. كوروش از نوادگان  *-
)عدالت  –خردمندي (            .رفتار كرد .................. و .................. هايي كه فتح مي شدند با  كوروش معتقد بود بايد با مردم سرزمين *-

 )داريوش بزرگ (                                        . بود .............................  بعد از كوروش معروف ترين پادشاه هخامنشيان   *-
 )كوه بيستون( .حجاري كنند .................... دستور داد نقش برجسته اي به ياد پيروزي هاي او در جنگ با دشمنان بر روي داريوش  *-
 )تخت جمشيد  –اسكندر (      .به آتش كشيده شد ..................... بسياري از شهرهاي ايران از جمله ................... در نتيجه ي حمله ي  *-
 )سلوكيان  – سلوكوس( .را تأسيس كرد ................. او سلسله .يكي از سرداران اوافتاد ...................... پس از مرگ اسكندر ، ايران به دست  *-
 )ارشك  –اشك (                                                     .بود .................... يا .................. رئيس يكي از قبايل پارت ملقّب به  *-
 )اشك (                                                                                     .بود ......................... موسس سلسله ي اشكاني  *-
 )مهرداد دوم (                          . حكومت اشكاني به امپراتوري قدرتمند تبديل شد ......... .....................در زمان فرمانروايي  *-
 )ساسانيان (                                        . است .......................... آخرين حكومت پيش از ورود اسالم به ايران سلسله ي  *-
) اشكانيان  اردشير بابكان-(             .قيام كرد ............................. است كه بر عليه ........................... موسس سلسله ي ساساني  *-

 )از مكه به مدينه ) ص(هجرت پيامبر (                                . است ....................................................... مبدأ تاريخ ما مسلمانان  *-

 ) م    )-ع(تولد حضرت مسيح (   . است .........است و نشانه اختصاري آن حرف .......................... .................مبدأ تقويم ميالدي  *-

 

شاهان در ابتداي سلطنت در حضور بزرگان كشور ، تاج گذاري مي كردند و دركاخ بر  شيوه ي حكومت در ايران باستان را توضيح دهيد ؟ -1
 .حكومت موروثي بود يعني از پدر به پسر به ارث مي رسيد . مطلق داشت و همه بايد از او فرمان مي بردند شاه قدرت . تخت مي نشستند 

شاهان ايران باستان خود را برگزيده ي آسمان و نماينده ي اهورامزدا مي  شاهان ايران باستان خود را چگونه افرادي مي دانستند ؟ -2
 . مان مي رانند دانستند و معتقد بودند كه به حكم او فر

اگر شاه از مسير قانون و عدالت منحرف شود حمايت اهورايي از او گرفته   چه زماني و چه كساني مي توانستند شاه را بركنار كنند ؟ -3
 . مي شود و بزرگان و موبدان مي توانستند شاه را عزل يا بركنار كنند 

شاهان بر امور اداري ، نظامي  و مذهبي  )رمان چه كساني صادر مي شد ؟قانون ها به ف( شاهان بر چه اموري نظارت داشتند ؟  -4
 اين فرمان ها ، قانون هايي بودند كه بايد در سراسر كشور. آنها براي اداره ي كشور فرمان هايي صادر مي كردند . فرمانروايي مطلق داشتند 

 .اجرا مي شدند و هيچ كس نبايد از آنها سرپيچي مي كرد 

چون در اين دوره ، خاندان هاي محلي   دوره ي اشكانيان ، قدرت و نفوذ پادشاهان مانند ساير شاهان ايران باستان نبود ؟ چرا  در -5
 .از نفوذ و قدرت زيادي برخوردار بودند و شاهان مجبور بودند در اداره ي كشور با آنها مشورت كنند 

 ، مجلس بزرگان و مجلس مهستانمجلس شاهي   مجالس دوره ي اشكانيان را نام ببريد ؟ -6
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