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 -1حکَهت ّخاهٌطیاى تِ دست چِ کسی اس تیي رفت؟ اسکٌذر هقذًٍی
ّ -2خاهٌطیاى چٌذ سال  ،تز ایزاى حکَهت کزدًذ؟ ّخاهٌطیاى تیص اس دٍیست سال تز ایزاى حکَهت کزدًذ.
 -3اسکٌذر هقذًٍی کِ تَد؟ اسکٌذر هقذًٍی  ،پادضاُ یًَاى ٍ هقذًٍیِ تَد ٍ آرسٍ داضت ّوِ ی جْاى را تصزف کٌذ.
 -4چزا حکَهت ّخاهٌطیاى اس تیي رفت؟ سیزا آى ّا در اٍاخز حکَهتطاى  ،تِ دلیل اختالف ّای داخلی ٍ تی لیاقتی ضاّاى ضعیف ضذُ
تَدًذ  .در ایي سهاى اسکٌذر تِ ایزاى حولِ کزد ٍ تا ٍجَد ّوِ ی تالش ّا ٍ ایستادگی ایزاًیاى کطَر تِ دست تیگاًگاى افتاد.
 -5آریَ تزسى کِ تَد؟ آریو برزن یکی اس فزهاًذّاى ضجاع ایزاًی تَد کِ تا آخزیي ًفس تا سپاُ اسکٌذر هقذًٍی جٌگیذ ٍ سزاًجام کطتِ
ضذ.
 -6حکَهت سلَکیاى چگًَِ تِ ٍجَد آهذ؟ پس اس حولِ ی اسکٌذر هقذًٍی تِ ایزاى  ،جاًطیٌاى اسکٌذر تز کطَر حاکن ضذًذ ٍ حکَهت
سلوکیان را تطکیل دادًذ.
 -7سلَکیاى سعی کزدًذ آداب ٍ رسَم ٍ خط ٍ ستاى یونانی ها را در ایزاى رٍاج دٌّذ.
 -8چِ کساًی  ،تیگاًگاى ( یًَاًیاى ) را اس ایزاى تیزٍى راًذًذ؟ پارتیاى
 -9پارت ّا چِ کساًی تَدًذ ؟ پارت ّا گزٍّی دیگز اس آریایی ّا تَدًذ کِ حکَهت اشکانیان را تِ ٍجَد آٍردًذ.
 -11در سهاى کذام پادضاُ اضکاًی ،ایزاى تِ کطَری تسیار پٌْاٍر ٍ قذرتوٌذ تثذیل ضذ؟ مهرداد دوم
 -11چگًَِ پارتیاى تَاًستٌذ  ،تیگاًگاى ٍ یًَاًیاى را اس ایزاى تیزٍى کٌٌذ؟ هزدم ایزاى حکَهت تیگاًگاى را ًوی پذیزفتٌذ ٍ سال ّا تا آى
ّا هثارسُ هی کزدًذ ٍ پارت ّا تَاًستٌذ آى ّا را اس ایزاى تیزٍى کٌٌذ.
 -12چِ کساًی حکَهت اضکاًیاى را تِ ٍجَد آٍردًذ؟ پارت ّا گزٍّی دیگز اس آریایی ّا تَدًذ کِ حکَهت اشکانیان را تِ ٍجَد آٍردًذ.
 -13چزا تیي کطَر رٍهی ّا ٍ اضکاًیاى جٌگ ّای سیادی درگزفت؟ در آى سهاى ،اهپزاتَری ایزاى تا کطَر رٍم ّوسایِ تَد ٍ پادضاّاى
رٍهی قصذ داضتٌذ ایزاى را تصزف کٌٌذ .تِ ّویي دلیل ،تیي آى ّا ٍ اضکاًیاى جٌگ ّای سیادی درگزفت.
 -14چزا در تیطتز جٌگ ّای تیي رٍم ٍ ایزاًیاى( اضکاًیاى )  ،رٍهیاى ضکست خَردًذ؟ سیزا پارت ّا (اضکاًیاى) در فٌَى جٌگی ٍ اسة
سَاری ٍ تیزاًذاسی تسیار هاّز تَدًذ.
 -15پارت ّا در کذام فٌَى  ،تسیار هْارت داضتٌذ؟ پارت ّا در فٌَى جٌگی ٍ اسة سَاری ٍ تیزاًذاسی تسیار هاّز تَدًذ.
 -16در سهاى اضکاًیاى  ،ایزاى تا کذام کطَر ّوسایِ ی خَد در جٌگ تَد؟ کطَر رٍم
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 -17سَرًا کِ تَد ٍ چِ کزد؟ سورنا ،سزدار اضکاًی تَد  ،کِ در یکی اس جٌگ ّا  ،کِراسوس ،سزدار رٍهی ،را ضکست داد .در ایي
جٌگ کزاسَس کطتِ ضذ.
 -18کار هْنّ اضکاًیاى چِ تَد؟ آى ّا ایزاى را تِ کطَر تسیار پٌْاٍر ٍ قذرتوٌذ تثذیل کزدًذ ٍ چَى در فٌَى جٌگی  ،اسة سَاری ٍ
تیزاًذاسی هْارت داضتٌذ اس ایزاى در هقاتل دضوي حوایت کزدًذ.
 -19سَرًا ٍ آریَ تزسى ّزکذام چِ کار ارسضوٌذی اًجام دادًذ؟ سَرًا یکی اس سزداراى تشرگ ٍ ضجاع اضکاًی تَد کِ تزای حوایت ایزاى
در هقاتل دضوي  ،جٌگ ّای سیادی اًجام داد.
آریَتزسى یکی اس فزهاًذّاى ضجاع ایزاًی در سهاى ّخاهٌطیاى تَد ٍ تا آخزیي ًفس تا سپاُ دضوي جٌگیذ.
 -21اگز قزار تاضذ تا گزٍّی گزدضگز تزای تاسدیذ اس تخت جوطیذ تزٍیذ ،چِ ٍسایلی را ّوزاُ خَد هی تزیذ؟ دٍرتیي عکاسی ٍ فیلن
تزداری – دفتزچِ یادداضت ٍ خَدکار – کالُ ٍ آفتاتگیز
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