
 اجتماعی(( 13))پرسش وپاسخ های درس

 به دست اسکندرمقدونی -1جواب                  حکومت هخامنشیان به دست چه کسی ازبین رفت؟-1سوال

 علل ضعف هخامنشیان دراَواخِرحکومت خودشان وشکست آن ها ازاَسکندرچه بود؟ -2سوال

 اختالفات داخلی؛بی لیاقتی شاهان وحاکمان -2جواب

 بیش از دویست سال -3جواب                          هخامنشیان چندسال برایران حکومت کردند؟-3سوال

                        درزمان حمله ی اسکندرایرانیان چه کارکردند؟-4سوال

 با تمام وجودایستادگی ومقاومت کردند ولی بی نتیجه بود. -4جواب

 آریوبرزن که بود؟  -5سوال

 د.شجنگیدوباخیانت همرزمانش کشته  بود که تاپای جان با اسکندروسپاهیاتشیکی ازبرجسته ترین فرماندهان ایرانی  -5جواب 

 حکومت جانشینانان اسکندر یا همان سلوکیان -6جواب           بعدازهخامنشیان کدام حکومت درایران تشکیل شد؟-6سوال

 سلوکیان بعدازحاکم شدن برایران چه کردند؟-7سوال

 سلوکیان سعی کردندآداب ورُسوم وخط وزبان یونانی رادرایران رواج دهند. -7جواب

 سرانجاِم حکومت سلوکیان وجانشینانان اسکندرچه شد؟-8سوال

ها  با آن به رهبری اشک مردم ایران حکومت بیگانگان رانمی پذیرفتند سرانجام گروهی ازآریایی ها به نام پارت ها -8جواب 

 وحکومت اشکانیان رابه وجودآوردند.ا شکست داده وازایران بیرون راندندجنگیدندوآن ها ر

 چراحکومتی راکه پارت ها به وجودآوردنداشکانیان نامیده شد؟-9سوال

 لقب اشک را برای خودبرمی گزیدند. ،به احترام رهبربزرگ خود؛زیراپادشاهان اشکانی  -9جواب

 مهرداد دوّم -10جواب                       ؟قدرتمندترین پادشاه اشکانی چه نام داشت-10سوال

 امپراتوری ایران وروم دائم می جنگیندند؟ چرا-11سوال

 ولی دربیش ترجنگ هاازاشکانیان  شکست خوردند.،ف کننددورومی ها می خواستندایران راتصرّزیراهمسایه بودن -11جواب 

 زیدر فنون جنگی،اسب سواری،تیراندا -12جواب                     پارت هادرچه کارهایی مهارت داشتند؟        -12سوال

      که کراسوس فرمانده رومی ها راشکست داد چه نام دارد؟ ؛سردارمشهورایرانی درزمان اشکانیان -13سوال

 سورنا-13جواب

 دروقدرتمندکردن ایرانن جانشینان اسکنبیرون راند -14مهم ترین کاراشکانیان چه بود؟                                     جواب -14سوال 

 سورنا وآریوبرزن چه کارارزشمندی انجام دادند؟ -15سوال

 .سورنا لشکرروم به فرماندهی کراسوس راشکست داد وآریوبرزن تا پای جان ازکشورش درمقابل بیگانگان دفاع نمود -15جواب
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