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اعراب  35گلبرگ برابر هجوم  ایران در  باعث شد مرزهاي جنوب غربي  چون 
بي دفاع بماند.

پسرش شیرویه با کمك اشراف و بزرگان 36

قادسیه، جلوال، نهاوند 37

یزدگرد سوم که به خراسان گریخته بود سرانجام در اطراف شهر  38
مرو کشته شد، با مرگ او سلسله ساسانیان به پایان آمد و ایران وارد 

دوران اسالمي تاریخ خود شد.

و  39 تاج  به  براي رسیدن  و جانشین هرمز چهارم  پسر  پرویز  خسرو 
امپراتوري روم  از  اشراف مخالف خود  و  تخت و سرکوب سرداران 
رقیب دیرین ساسانیان کمك گرفت. سرانجام بزرگان بر خسرو پرویز 

شوریدند و به دستیاري پسرش شیرویه او را از بین بردند.

مردم ایران نسبت به اسكندر به چشم بیگانه نگاه مي کردند و از سلطه  40
بیگانگان بر سرزمینشان، خرسند نبودند. از این رو مقاومت هایي به 
شكل نافرماني و شورش در مناطق مختلف کشور در برابر اسكندر و 

لشكریان او صورت گرفت.

آن ها قصد داشتند با ایجاد شهرهاي جدید و کوچاندن یونانیان به  41
این شهرها فرهنگ یوناني را در ایران و دیگر متصرفات اسكندر در 

آسیا رواج دهند.

سلوکیان اقوام گوناگون را تنها به زور شمشیر تحت امر نگاه داشته  42
بودند و هیچ گاه نتوانستند حس همزیستي و یگانگي با اقوام ایراني را 
در خود ایجاد کنند. بدین سبب، تماس و ارتباط فرهنگي میان یونانیان 
و ایرانیان در این دوره منجر به نفوذ و گسترش فرهنگ یوناني و تحكیم 

سلطه سلوکیان در ایران نشد.

در زمان ارد دوم نبرد حران اتفاق افتاد. کراسوس، سردار مشهور روم با  43
سپاهي بزرگ و مجهز به منطقه میان رودان هجوم آورد، اما در جایي 
به نام حران از سپاه ایران به سختي شكست خورد و سردار مغرور روم 
کشته شد. فرماندهي سپاه ایران را در جنگ حران، سردار بي باك و 
شجاع ایراني، سورنا بر عهده داشت که با اجراي فنون گوناگون نظامي به 

پیروزي بزرگي دست یافت.

این پادشاه براي سامان بخشیدن به اوضاع کشور، اصالحاتي را در  44
زمینه هاي اداري، نظامي و اقتصادي انجام داد. اصالحات انوشیروان 
نتوانست مسائل و مشكالت داخلي حكومت ساساني را براي همیشه 

حل کند.

حكومت ساساني براي جلوگیري از غارتگري اعراب حكومتي دست نشانده  45
به ریاست اعراب لخمي )لخمیان( در جنوب غربي ایران به مرکزیت شهر 

حیره تأسیس کرد.

1. ضعف قدرت سیاسي پادشاهان ساساني به دلیل اختالف و درگیري  46
پیاپي با اشراف و بزرگان.

2. شورش مكرر فرماندهان نظامي و دخالت آنان در کشمكش هاي 
سیاسي.

3. نارضایتي تودة مردم از حكومت ساساني به سبب وجود تبعیض ها 
و نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي و عدم مقاومت جدي آنان در برابر 

اعراب.
4. کاهش توان اقتصادي حكومت ساساني به سبب طغیان رودخانه هاي 
زمین هاي  رفتن  آب  زیر  به  و  فرات، شكسته شدن سدها  و  دجله 

حاصل خیز آسورستان )بین النهرین(.

 درس 11 آيينكشورداري

سؤاالت امتحاني درس یازدهم

درستي یا نادرستي جمالت زیر را مشخص كنيد.
11 111نادرست1. درست1 1 حکومت1اشکاني1به1شکل1غيرمتمرکز1اداره1مي1شد.1
21 پادشاهان1ساساني1همانند1پادشاهان1هخامنشي1ادعا1مي1کردند1که1بنا1به1خواست1اهوره1مزدا1به1مقام1شاهي1رسيده1و1حکومت1آنان1مورد1.

111نادرست1 درست1 تأييد1است.1
31 111نادرست1. درست1 قلمرويي1که1ساسانيان1بر1آن1فرمان1مي1راندند1ساتراپ1ناميده1مي1شد.1
41 111نادرست1. درست1 براساس1باورهاي1کهن1ايراني،1مهريا1ميترا1ايزد1پشتيبان1شهر1بود.1

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
51 1خود1رسيد.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . در1زمان1داريوش1اول1حکومت1هخامنشي1به1نهايت1.
61 1بود.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . وظيفه1مهم1نگارش،1تنظيم،1ثبت1و1نگهداري1نامه1ها1و1اسناد1از1وظايف1.
71 1ناميده1مي1شد.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيوه1حکومت1اشکانيان1.
81 1يا1استان1تقسيم1مي1شد.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . در1دوره1ساساني1قلمرو1ايرانشهر1به1چندين1.
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گلبرگ گزینه صحيح را انتخاب كنيد.
91 چرا1ارائه1تصويري1روشن1و1کامل1از1نحوه1اداره1کشور1و1تشکيالت1اداري1از1دوران1مادها1بسيار1دشوار1است؟.

ب. چون تمام آثار از بين رفته است. الف. چون هنوز خط اختراع نشده بود. 
ت. مورد الف و ب پ. به دليل کمبود اسناد و شواهد مکتوب 

101 شاهان1هخامنشي1درباره1چه1مسائلي1با1بزرگان1و1مشاوران1مشورت1مي1کردند؟.
ب. مسائل مهم از جمله تقسيم ماليات الف. مسائل مهم حکومتي به ويژه جنگ و صلح 

ت. مسائل سياسي ـ اداري ـ مذهبي پ. نحوه اداره قلمرو وسيع هخامنشي 
111 در1ايران1باستان1قضاوت1رسمي1بيشتر1بر1عهده1چه1کساني1بود؟.

ب. روحانيون زرتشتي و قضاتي که از سوي شاه منصوب مي شدند. الف. قضات با تجربه دولتي  
ت. نمايندگان پادشاه پ. موبدان آموزش ديده  

121 سپاه1هخامنشي1تا1زمان1داريوش1يکم1متکي1بر1چه1واحدهايي1بود؟.
الف. واحدهاي مختلف پياده نظام که از قبايل و اقوام و ملل تابعه به آن پيوسته بودند.

ب. وابسته به سپاه ده هزار نفري جاويدان بودند.
پ. وابسته به سواره نظام مجهز بودند.

ت. وابسته به نيروهاي نظامي اقوام ايراني و غير ايراني بودند.
131 سورنا1سردار1معروف1اشکاني1از1چه1طريق1هراس1بزرگي1در1سپاه1کراسوس1رومي1ايجاد1کرد؟.

ب. با اسلحه و زره پوش زياد الف. با استفاده از نفرات زياد سپاه 
ت. با روش جنگي جديد پ. استفاده از صداي طبل در آغاز حمالت 

به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
141 در1رأس1تشکيالت1اداري1هخامنشيان1چه1کسي1قرار1داشت1و1چه1ادعايي1داشتند؟.
151 شاهان1هخامنشي1با1چه1کساني1مشورت1مي1کردند؟.
161 چرا1هخامنشيان1براي1اداره1قلمرو1پهناور1حکومت1خود1نيازمند1به1شيوه1هاي1مديريتي1تازه1و1تشکيالت1حکومتي1کارآمد1بودند؟.
171 کورش1براي1جلب1حمايت1و1وفاداري1اقوام1و1ملت1هاي1تابعه1از1چه1شيوه1اي1استفاده1مي1کرد؟.
181 چرا1داريوش1را1طراح1نظام1سياسي1اداري1حکومت1هخامنشي1مي1شناسند؟.
191 نظام1اداري1که1داريوش1يکم1ايجاد1کرد1به1چند1بخش1تقسيم1مي1شود؟.
201 اجزاي1اصلي1تشکيالت1اداري1مرکزي1در1دوره1هخامنشيان1را1بنويسيد..
211 داريوش1چه1تحولي1در1تشکيالت1استاني1يا1ساتراپي1ايجاد1کرد؟.
221 نتيجه1نظام1سياسي1ـ1اداري1که1داريوش1يکم1ايجاد1کرد،1چه1بود؟.
231 در1دوران1هخامنشي1عالوه1بر1خاندان1شاهي1کدام1خاندان1هاي1بزرگ1در1قدرت1و1حکومت1سهيم1بودند؟.
241 در1دوران1اشکاني1چند1مجلس1وجود1داشت؟.
251 اعضاي1دو1مجلس1اشکاني1در1کدام1امور1به1پادشاه1کمک1مي1کردند؟.
261 منظور1از1شيوه1غير1متمرکز1اداره1کشور1در1دوران1اشکاني1چيست؟.
271 در1دوره1اشکاني1عالوه1بر1پادشاه1چه1گروه1هايي1در1قدرت1و1اداره1کشور1سهيم1بودند؟.
281 پادشاهان1ساساني1به1منظور1ايجاد1تمرکز1و1افزايش1دامنه1نظارت1و1تسلط1خود1بر1مناطق1مختلف1کشور1چه1اقداماتي1انجام1مي1دادند؟.
291 نتيجه1اقدامات1پادشاهان1ساساني1به1منظور1ايجاد1تمرکز1و1افزايش1دامنه1نظارت1و1تسلط1بر1مناطق1کشور1بنويسيد..
301 در1زمان1ساساني1به1چه1کسي1بزرگ1فرماندار1مي1گفتند؟.
311 وزير1تحت1نظارت1مستقيم1چه1کسي1کار1مي1کرد1و1در1زماني1که1پادشاه1در1سفر1بود1وظيفه1وزير1چه1بود؟.
321 دبيران1در1چه1بخش1هايي1کار1مي1کردند؟.
331 دبير1بد1يا1دبير1مهست1چه1سمتي1بود؟.
341 کدام1گروه1ها1دربار1شاهان1ساساني1به1خدمت1گرفته1مي1شدند؟.
351 در1دوره1ساساني1قلمر1و1ايرانشهر1چگونه1اداره1مي1شد؟.
361 مهريا1ميترا1براساس1باورهاي1کهن1ايراني1ايزد1کدام1امور1بودند؟.
371 اصول1مهم1انديشه1ايراني1در1دوران1باستان1چه1بود؟.
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381گلبرگ قاضي1القضات1که1بود؟.
391 در1دوره1هخامنشي1مبناي1قضاوت1چه1بود؟.
401 بر1طبق1اسناد1به1دست1آمده1پادشاهان1هخامنشي1چگونه1رفتاري1با1ملل1تابع1خود1داشتند؟.
411 »ماديان1هزار1دادستان«1چيست1و1به1کدام1زبان1است؟.
421 کدام1تحول1در1نقش1روحانيون1در1دوره1ساسانيان1روي1داد؟.
431 هوخشتر1سپاه1خود1را1به1چند1دسته1تقسيم1کرده1بود؟.

به سؤاالت زیر پاسخ كوتاه بدهيد.
441 بر1طبق1اسناد1به1دست1آمده1اطالعات1مورخان1از1شيوه1کشورداري1مادها1بيشتر1است1يا1هخامنشي؟.
451 شيوه1حکومتي1کورش1براي1اداره1سرزمين1هاي1گوناگون1چگونه1بود؟.
461 در1زمان1هخامنشيان1مسئوليت1بازرسي1و1نظارت1دقيق1و1کامل1بر1عملکرد1مأموران1دولتي1در1پايتخت1و1ّشهّربي1ها1بر1عهده1چه1کسي1بود؟.
471 سلوکيان1براي1تحکيم1سلطه1خود1بر1ايران1چه1اقداماتي1انجام1دادند؟.
481 شيوه1کشورداري1سلوکيان1چه1شباهتي1با1هخامنشي1داشت؟.
491 نقش1دبيران1در1تشکيالت1اداري1ساسانيان1را1شرح1دهيد..
501 منابع1قوانين1در1ايران1باستان1از1کدام1بخش1ها1گرفته1مي1شد؟.
511 کدام1بخش1ها1و1قوانين1در1دوره1هخامنشيان1قدرت1شاه1را1محدود1مي1کرد؟.
521 دهيوک1به1چه1علت1هگمتانه1را1به1صورت1دژي1نظامي1در1آورد؟.
531 مفهوم1سپاه1جاويدان1در1دوره1هخامنشيان1را1بنويسيد..
541 جايگاه1سواره1نظام1در1سپاه1پارسيان1چگونه1بود؟.
551 داريوش1چگونه1نيروي1دريايي1ايجاد1کرد1و1چه1کساني1در1آن1خدمت1مي1کردند؟.
561 در1سپاه1اشکاني1سواره1نظام1و1پياده1نظام1را1با1هم1مقايسه1کنيد..
571 در1زمان1ساساني1اسواران1به1چه1کساني1گفته1مي1شد؟1و1ابتکار1نظامي1ساسانيان1چه1بود؟.
581 اردشير1بابکان1و1جانشينان1او1از1نيروي1دريايي1براي1چه1اهدافي1استفاده1مي1کردند؟.
591 خسرو1انوشيروان1با1استفاده1از1نيروي1دريايي1چه1مناطقي1را1به1تصرف1خود1در1آورد؟.
601 در1دوران1ساساني1به1کدام1مراکز1ارتشتارستان1مي1گفتند1و1آموزش1سربازان1با1چه1امکاناتي1انجام1مي1گرفت؟.
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در رأس تشكیالت سیاسي و اداري هخامنشیان، پادشاه قرار داشت که از  14

اختیارات فراواني در ادارة امور کشور برخوردار بود. پادشاهان هخامنشي 

و به ویژه داریوش یكم، ادعا مي  کردند که به خواست اهوره مزدا به مقام 

پادشاهي دست یافته اند و به یاري او بر کشور فرمان مي رانند.

مشاوران  15 و  بزرگان  با  مشورت  از  بي نیاز  را  خود  هخامنشي  شاهان 

نمي دانستند. از این رو،  یك گروه مشورتي شامل بلندپایگان سیاسي، 

نظامي، اداري و احتماالً مذهبي و حقوقي در کنار پادشاه حضور داشتند. 


