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تاریخ و تاریخ نگاری

)!این درس قصد داره شما رو ُمجاب به خوندن تاریخ کنه. )حتی به زور
ما مطالب این درس رو توی دو درس نامه جمع آوری و مرتب کردیم، برای همین 
گه مطالب کتاب درسی در درس نامه های ما پس و پیش شده باشن. تعجب نکنین ا
حواستون به درس نامۀ دوم، خصوصاً مراحل پژوهش تاریخی باشه چون ترتیبش، مهم 

. و راسِت کاِر طراحاِن کنکوره

تاریخ  و کارکردهای مطالعۀ آندرسنامۀ 1

معانی واژۀ تاریخ
واژۀتاریخدارایمعانیمختلفیاست.امامعموالًبهسهمنظوربهکارمیرود:

بهمعنیمجموعۀ حوادث و رویدادهاییکهیکفردیایکجامعهاز 1

سرگذراندهاست؛مانندتاریخایران)کهمنظورحوادثیاستکهبرسرمردم

ایراندرگذشتهآمدهاست(.

بهمعنایعلمتاریخکهدرنوشتههاوزبانمردمبهکارمیرودومنظور 2

ازآنعلم و روش های علمیاست؛یعنیشواهدومدارکیکهرویدادهای

گذشتهبراساسآنهاتحلیلمیشوند؛مثالً تاریخروابطاقتصادیایرانوهند

دردوراناشکانیان.

بهمعنیتعیینروز،سالوماهیعنیهمانتقویم ساالنه؛مثالً 93/12/8 3

علم تاریخ و هدف آن
تعریف علم تاریخ: تاریخعلمیاستکهبهمطالعۀجنبههایمختلفزندگی

انسانهاوجوامعدرگذشتهمیپردازدوعلل،نتایج،افکارواعمالآنهارا

) !بررسیوتحلیلمینماید.)فضول مردمه

گاهینسبتبه زندگی اجتماعی در گذشته هدف علم تاریخ: شناختوآ

کهشاملتمامجنبههایفکری،مذهبی،سیاسی،نظامی،اقتصادی،علمی،

حقوقیوهنریمیشود.

ویژگی های رویدادهای تاریخی
دورازدسترساندوقابلمشاهدهنیستند؛یعنیبهطورمستقیمنمیتوان 1

آنهارادرککردوبایدبااستفادهازشواهدومدارکآنهاراشناخت.

تکرارناپذیروغیرقابلتجربهاند. 2

مجزاومستقلنیستندوبایکدیگررابطۀعلتومعلولیدارند. 3



 نقش انسان  در تاریخ چگونه است؟

 انسان در تاریخ نقش محوری و اساسی دارد و رویدادها و 
با  انسان ها  متقابل  اقدام(  و  )عملکرد  کنش  نتیجۀ  در  تاریخی  تحوالت 

یک دیگر و با طبیعت پدید آمده اند. 

 نهادها،جوامع،کشورهاوتمدنهاپیامدکنشهایفردیوجمعی

انسانهاهستند.

فواید و کارکردهای مطالعۀ تاریخ
مهمترینفوایدوکارکردهایمطالعۀعلمتاریخعبارتنداز:1-منبعشناختو
تفکر،2-بهرهگیریازگذشتهبرایحالوآینده،3-تقویتحسمیهندوستی

)!وهویتملی.)برای شادابی پوست و الغری هم خوبه
و انسانها سرگذشت مطالعۀ تفکر:  و  شناخت  منبع  عنوان  به  تاریخ  الف( 

جوامعگذشته،منبعوگنجینۀارزشمندیبرایتقویتوپرورشقوۀشناخت
وتفکربهحسابمیآید.زیرا 1-کاوشدرگذشتهواستفادهازتجربیاتو
اندیشههایمردمگذشتهمنجربهتقویت قدرت شناخت و تفکرمیشود.
2-جستوجویشواهدومدارکتاریخیوتحلیلوتفسیرعلتها،آثارو

نتایجرویدادهاموجبافزایش قوۀ درک و مهارت اندیشه ورزیمیگردد.
شهیدمطهریدراینراستامیفرماید:»ازنظرقرآن،تاریخبشرطبقیک
سلسلهسننصورتمیگیردوذلتها،موفقیتها،شکستهاو...حسابهای
دقیقیداردکهباشناختآنحسابهاوقانونهامیتوانتاریخحاضرراتحت

فرماندرآوردوبهسودوسعادتخودومردمازآنبهرهگیریکرد.«
اقوام بهمطالعۀسرگذشت را کریم،مردم قرآن بسیاریدر آیات 
)اعراف176(: یتفّکرون لعلهم القصص است.»فاقصص کرده گذشتهدعوت

قصۀگذشتگانباایشانبگوی،باشدکهتفکرکنند.«
ب( بهره گیری از گذشته برای حال و آینده: مطالعۀتاریخبهماکمکمیکند

تابفهمیمفرهنگوجوامعبشریچگونهوتحتتأثیرچهعواملوشرایطی
بهوجودآمدند،پیشرفتکردندوبهوضعیتامروزیرسیدند.درحقیقت،دامنۀ
گاهیتاریخیفقطمحدودبهگذشتهنیستبلکهبهدرک زمانحال  شناختوآ

و ترسیم مسیر آیندههمکمکمیکند.
گرچهدرزمانمعینیدرگذشتهبهوقوعپیوستهانداما زیرارویدادهایتاریخیا
آثاروپیامدهایاینرویدادها،گذشته،حالوآیندهرابههمپیوندمیدهد.برای 
 مثالحوادثعظیمیچونجنگهایصلیبی،رنسانس،کشفیاتجغرافیایی

از پس دورانهای و نبوده حوادث این وقوع زمان به محدود فقط ... و
و الهی پیامبران که تحوالتی مثالً یا  است. کرده متأثر هم را حوادث این
ایجاد )ره( امامخمینی یا و ناپلئون کورش، افالطون، شخصیتهاییچون
کردند؛نهتنهامردمانجوامععصرخودرابلکهنسلهایمتمادیبشرراتحت
تأثیرقراردادهاست.به  این ترتیبمیتوانگفت،علمتاریخمیتواندما را 
در ارزیابی و شناخت درست اوضاع و شرایط کنونی جامعۀ خود و سایر 

جوامع و هم چنین ترسیم افق آینده یاری کند. 
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پ( تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی: 

1 خودآگاهی:  مردمیکهبراینسلهایمتمادیسرگذشتمشترکیداشتهاند
بهطورطبیعی بودهاند؛ ودرشادیها،موفقیتهاوشکستهایهمشریک
نسبتبهسرزمین و گذشتۀ خوداحساسعالقهودلبستگیپیدامیکنندو
گاهیازگذشتۀمشترکشانباعثخودآگاهی و یگانگی بیشترآنانمیشود. آ

) !به همین دلیل روی آثار باستانی با خودکار اسمشون رو می نویسن دیگه(

تخت جمشید

2 هویت ملی: شناختومطالعۀزندگیمردمدرزمانهاومکانهایدیگر
باعثمیشوددرکدرستیازهویتوکیستیخودپیداکنیم.برای مثال

گاهیتاریخیایرانیانبهگذشتۀخودبههمراهزبانفارسیوفرهنگایرانی آ
موجبحفظموجودیتوهویتآناندرطولتاریخشدهاست.

بهزبانوفرهنگخود گاهیودلبستگی بهآ اتکا با کانما نیا  
توانستندمانعفروپاشیجامعهوفرهنگایرانیدربرابرحوادثعظیمیچون

حملۀاسکندرومغوالنشوند.
ارزشواهمیتمیراث مطالعهوبررسیگذشته، 3 حفظ میراث فرهنگی: 
فرهنگیرابهمانشانمیدهدوبهماکمکمیکندتامیراثفرهنگیخودرابه 
عنوان بخشی از هویت و شناسنامۀ ملی خودبدانیمودرحفظآنکوشاباشیم.

تعدادی از آثار باستانی ایران که با پیگیری حقوقی دولت در سال 1394 به کشور بازگشت.

تاریخ نگاری و روش پژوهش در تاریخدرسنامۀ 2

تاریخازجملهعلومیاستکهپیشینۀبسیارکهنیدارد.بعد از اختراع خط
)حدود5هزارسالپیش(بهتدریجتوجهانسانبهثبتونگارشرویدادهای

زمانخویشجلبشد.

پیشینۀ تاریخ نگاری
قدیمیترینمتنتاریخیبهدستآمدهتکه ای از سنگ نوشتۀمتعلقبه 1
مصریان باستاناستکهبیشاز4هزارسالقدمتداردودرآنبهخطکهن
مصری،نامتعدادیازفراعنهوبرخیازحوادثدورانآنهاذکرشدهاست.)تازه  

) !تو سطر سومش نوشته، کولر رو خاموش کن پسرم



تکـه ای  پالرمـو،  سـنگ 

سـتون  یـک  از  بـزرگ 

نـام  بـه  یادبـود  سـنگی 

»سـالنامۀ شـاهی« مربوط به 

پادشـاهی کهن مصر اسـت. 

موزۀ شـهر پالرمـو ـ ایتالیا

تاریخ افسانه ای 
اقوام باستانی، حتی قبل از اختراع خط هم به سرگذشت پیشینیان خود توجه 
نشان می دادند. ازاینرو سرگذشت اقوام خود را معموالً از ابتدای آفرینش 
به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل می کردند. این سرگذشت نامه ها با افسانه 
و حماسه آمیخته بود. بعد از آغاز تاریخ نگاری، بخش هایی از این سرگذشت نامه ها 

به کتاب های تاریخی راه یافت. 

یک توضیح

سنگنوشتههایی نیز ساسانیان و هخامنشیان بهویژه باستان  ایران  از   2
بهدستآمدهکهگویایتوجهایرانیانبهثبتوضبطوقایعتاریخیاست.
همچنینسالنامه های دولتی کهحاویاخبارورویدادهایمهمایرانباستان
بیانگر ساسانیان زمان در )خداینامکها( خدای نامه ها نگارش و بودهاند

عالقۀایرانیانبهنگارشوقایعتاریخیاست.
باظهورمورخ و ازمیالد قبل پنجم قرن از  3
یونان در تاریخ( علم )پدر هرودت چون بزرگی
باستان،تاریخنگاریدرمفهومکاملآنآغازشد.
ازمطالب تاریخهرودتکهبخشعمدهای کتاب
آنبهشرحجنگهایایرانویوناناختصاصدارد،
کهن ترین و کامل تریناثرتاریخیبهجاماندهاز

عصرباستاناست.
فن و دادند ادامه را او راه رومی و یونانی نویسندگان دیگر هرودت، از پس
تاریخنویسیراتکاملبخشیدند.ازاینمورخان،آثاربرجستهایبهجاماندهاست.
 بهاعتقادبرخیازپژوهشگران،رواجورونق ادبیات و فلسفهتأثیر

مهمیبرشکوفاییوگسترشعلمتاریخدریونانباستانداشتهاست.
4 در دوران اسالمینیزتاریخنگاریدرمیانمسلمانانرواجیافتوکتابهای
تاریخیارزشمندیتوسطمورخانمسلمانکهغالباًهمایرانی بودندنوشتهشد.

مانندطبری،بیهقیو....

تاریخ نگاری نوین
تاریخنگاریتاقرن19م.بهصورتوقایع نویسیبود.یعنیمورخاناغلبتنها
بهتنظیموثبتونگارشوقایعمیپرداختندوتوجهایبهبررسیعلل،آثارو
نتایجاینرویدادهانداشتند.عالوهبرآن،عمدۀتمرکزاینمورخانبررویبیان
حوادثسیاسیونظامیوشرححالفرمانروایانبودوبهموضوعاتاقتصادی،

سردیس هرودت
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اجتماعیوفرهنگیاهمیتینمیدادند.)به دمپایی حمومشونم حساب نمی کردن! 
کمانبودند (برخیازاینوقایعنویسانبهعنوان منشیدرخدمتشاهانوحا
وآنهارادرمسافرتهاوجنگهاهمراهیمیکردند.البتهمورخان درباریکهبه
اسنادومدارکدولتیدسترسیداشتندازاینمدارکبرایثبتونگارشرویدادها
استفادهمیکردند. )باهاش وامم می گرفتن! (  اما پسازتحوالتفکریو
علمیدردورۀرنسانسدراروپا)قرنهای16تا18م.(علمتاریخمتحولشدو
شیوۀنوینیدرتاریخنگاریپدیدآمدکهاساسآنبر1-سنجشدقیقمنابع،

2-استنادبهاسنادومدارکمعتبرو3-دوریازداستانپردازیبود.

ویژگی های تاریخ نگاری نوین
درتاریخنگارینوین،علمتاریخصرفاًبهتوصیفوشرحزندگیواقدامات 1
فرمانروایانوامورسیاسیونظامیمحدودنمیشودبلکهتمامی جنبه های 

زندگی مردمان و جوامع گذشتهموردبررسیومطالعهقرارمیگیرد.
بهثبتونقلرویدادهایگذشتهبسندهنمیکندبلکه علمتاریخصرفاً 2
و بررسی نیز را تاریخی  گوناگون حوادث  آثار  و  نتایج  علت ها،  زمینه ها، 

تجزیهوتحلیلمیکند.
درپژوهشهایعلمیتاریخی،از یافته های سایر علوممانندباستانشناسی، 3
جامعهشناسی،فلسفه،جغرافیا،اقتصاد،زبانشناسیوگاهشمارینیزاستفاده

میشود.

مراحل پژوهش در تاریخ 
مراحلپژوهشدرتاریخبهترتیبعبارتنداز:1-انتخابموضوع،2-تدوین
اطالعات، تنظیم و گردآوری -4 منابع، شناسایی -3 تحقیق، پرسشهای

5-تحلیلوتفسیراطالعاتو6-گزارشیافتههایپژوهش.
1 انتخاب موضوع: برایانتخابموضوعپژوهشچندمعیارمهمبایدمورد
توجهقرارگیرد:1- موضوعتحقیقبایدتازه باشد و تکراری نباشد،یعنیپژوهش
بایدحرفونظرجدیدیارائهدهد.2-موضوعتحقیقدارای اثر و فایده ای 

باشد.3-منابع و اطالعات کافیدرموردآنموضوعوجودداشتهباشد.
2 تدوین پرسش های تحقیق: هرپژوهشعلمینیازبهیکیاچندپرسش
دارد.اینپرسشهاعالوهبراینکههدف پژوهش را مشخص می کنند، مانع 
از بیراهه رفتن پژوهشگر نیز می شوند. درپژوهشهایتاریخی،پرسشها
اغلبدربارۀزمینهها،علتها،آثارونتایجرویدادهاویانقشافراددرگیردر

رویدادهامطرحمیشوند.
منابع شناسایی از بعد باید پژوهشگر مرحله، این در منابع:  3 شناسایی 
تحقیق،1- میزاناعتبار،دقتوصحتاینمنابعواسنادراارزیابیکندمثالً
نویسندگاناینمنابعچهکسانیبودهاند؟آیاخودشانشاهدماجرابودهاندیا

خیر؟و2-ازاصالتسندوجعلینبودنآنمطمئنشود.
4 گردآوری و تنظیم اطالعات: دراینمرحله،پژوهشگراطالعاتمربوط
را آنها و کرده استخراج تاریخی اسناد و منابع از را تحقیق موضوع به

دستهبندیمینماید.
5 تحلیـل و تفسـیر اطالعـات:  شـایدبـهنوعـیبتوانگفـتایـنمرحلهاز
سـخت ترینمراحـلکارمورخاسـت.مورخـانبرایانجـامایـنکارنیازمند

روش هـا و مهارت هـای خاصیهسـتند.



گاهان پلیس چه شباهت ها و تفاوت هایی   کار مورخان و کارآ

دارد؟

 هر دو به دنبال شواهد و مدارکی هستند که به گونه ای گذشته 

و  جرم  صحنۀ  بازسازی  دنبال  به  گاهان  کارآ کند.  تفسیر  و  بازسازی  را 
گاهان به  مورخان در پی بازسازی وقایع گذشته هستند. شواهدی که کارآ
دنبال آن هستند، می تواند اثر انگشت و یا هر شی به جا مانده از صحنۀ 
وقوع جرم باشد اما شواهدی که مورخ به دنبال آن هاست، تمامی منابع، 
اسناد و مدارکی است که دربارۀ زندگی مردم در روزگار گذشته، اطالعاتی 

را در اختیار قرار می دهد. 

6 گزارش یافته های پژوهش: دراینمرحله،پژوهشگرنتایجویافتههای

تحقیقرااستخراجودرقالبگزارشعلمیارائهمیکند.

منابع پژوهش علمی در تاریخ
تقسیم بهدودسته اعتبار اهمیت و  درجۀ نظر از تاریخی پژوهش منابع

میشوند:1-منابعدستاول)اصلی(و2- منابعدستدوم)فرعی(.
1 منابع دست اول یا اصلی: بهآثاریگفتهمیشودکهدرزمانوقوعحادثه

یا آنها نویسندگان یعنی نوشتهشدهاند، آن وقوع به زمان نزدیکترین یا
واقعهشنیدهاند. ازشاهدان را ماجرا یاشرح و بودهاند رویدادها ناظر خود

)آثارمکتوب(
 عالوهبرمنابعمکتوب،تمامیآثارباستانیوتاریخیمانندبناها،
سکهها،اشیا،سنگنگارههاوهروسیلهایکهازگذشتهبهجامانده،بهعنوان

منابعدستاولمحسوبمیشود.

سکه اشکانی  منشور کورش

طاق بستان

گفته آثاری و تحقیقات منابع، همۀ به فرعی:  یا  دوم  دست  منابع   2

میشودکهمدتهاپسازوقوعرویدادهاوبااستفادهازمنابعدستاول
پدیدآمدهاند.
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سؤاالت خط به خط

منظور از واژۀ تاریخ در عبارت »تاریخ روابط سیاسی و تجاری میان ایران و چین در عهد ساسانی« کدام است؟-11
1(تعیینروز،ماهوسالیعنیهمانتقویمساالنه

2(مجموعهحوادثورویدادهاییکهیکفردیایکجامعهازسرگذرانده
3(روشهایعلمیمطالعهوتحلیلرویدادهایگذشتهبراساسشواهدومدارک

4(نقشوتأثیرعواملطبیعیوجغرافیاییبررویدادهایتاریخی
آزمون های گاج-21 واژۀ تاریخ در عبارت زیر، به چه معناست؟ 

»تاریخ باستان مملو از جنگ و کشورگشایی است.«
1(علموروشهایعلمیمطالعهوتحلیلرویدادهایگذشته

2(تعیینروزوماهوسال
3(بازسازیرویدادهایگذشتهبراساسشواهدومدارک

4(مجموعۀحوادثورویدادهاییکهیکفردیایکجامعهازسرگذراندهاست
 کدام گزینه ویژگی های رویدادهای تاریخی را به  درستی بیان می کند؟-31

2(تکرارناپذیروغیرقابلتجربهومستقلهستند. 1(مجزاوغیرمستقلنیستندیعنیبایکدیگررابطۀعلتومعلولیدارند.
4(قابلمشاهدهوغیرقابلدرکهستند. 3(دورازدسترسوغیرقابلتجربههستند.

در تاریخ، ............ نقش محوری و اساسی دارد و تمدن ها پیامد ............ هستند. -41
2(انسانـکنشهایفردیوجمعیانسانها 1(زمانـکنشمتقابلانسانوطبیعت
4(رویدادهاـاقداماتمتقابلنهادهاوجوامع 3(تحوالتتاریخیـعملکردمتقابلانسانهابایکدیگر

 در مواجهه با پرسش »هدف علم تاریخ چیست؟« کدام گزینه، پاسخ کامل تری را ارائه می دهد؟-51
1(بررسینقشانسانوکنشهایاودرشکلگیریتحوالتتاریخی

گاهینسبتبهتمامیجنبههایمختلفزندگیانسانهاوجوامعدرگذشته 2(شناختوآ
3(مطالعهوشناختزندگیاجتماعیوسیاسیانساندرگذشته

4(بیاندقیقتاریخوقوعحوادثورویدادها
از چه زمانی توجه انسان به ثبت و نگارش رویدادهای عصر خویش جلب شد و قدیمی ترین متن تاریخی به دست آمده متعلق به چه کسانی است؟-61

2(پسازاختراعخطـیونانیها 1(حدود3000سالقبلازمیالدـمصریان
4(حدود4هزارسالپیشـمصریان 3(پسازشکلگیرینخستینجوامعبشریـیونانیها

قدیمی ترین متن تاریخی جهان کدام است و حاوی چه مطالبی است؟-71
2(کتابتاریخهرودتـتاریخجنگهایایرانویونان 1(خداینامههاـحوادثورویدادهایمهمعصرساسانی

4(تکهایازسنگنوشتۀمصریـنامتعدادیازفراعنهوحوادثدورانآنها 3(سنگنوشتۀبیستونـشرحبهقدرترسیدنداریوشهخامنشی
تاریخ نگاری در مفهوم کامل آن از چه زمانی و در کجا آغاز شد؟-81

2(پیشازاختراعخطـبینالنهرین  1(حدود4هزارسالپیشـمصر
4(پسازرنسانسـاروپا  3(قرنپنجمقبلازمیالدـیونان

 کهن ترین و کامل ترین اثر تاریخی به جا مانده از عصر باستان چیست؟-91
4(سنگنوشتههایهخامنشی 3(سالنامههایدولتساسانی 2(کتابتاریخهرودت 1(سالنامۀشاهیمصریان

 از نظر پژوهشگران چه عاملی، موجب شکوفایی و گسترش علم تاریخ در یونان باستان شده است؟-101
2(تحوالتفکریوعلمیدورۀرنسانس 1(حضورمورخانبزرگیچونهرودت

4(رواجورونقادبیاتوفلسفه 3(همسایگیبااقوامایرانیورومیعالقمندبهتاریخنگاری
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پس از هرودت چه کسانی راه او را ادامه داده و فن تاریخ نویسی را تکامل بخشیدند؟-111
4(تاریخنگاراننویناروپایی 3(نویسندگانیونانیورومی 2(مورخانمسلمان 1(وقایعنویساندربارهخامنشی

تا قرن 19 میالدی، عمدۀ تمرکز مورخان بر چه مسائلی بود؟-121
2(موضوعهایاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی 1(علل،آثارونتایجرویدادهایتاریخی

4(بررسیتمامجوانبزندگیمردموجوامعدرگذشته 3(بیانحوادثسیاسیونظامیوشرححالفرمانروایان
سرگذشت پیشینیان از ابتدای آفرینش ............ نقل می شد که بعدها با آغاز تاریخ نگاری این سرگذشت نامه ها ............ نامیده شدند.  -131

آزمون های گاج 2(بهصورتشفاهیوسینهبهسینهـتاریخملیومیهنی 1(بهصورتشفاهیوسینهبهسینهـتاریخافسانهای
4(ازرویسنگنوشتههاوکتیبههایبهجاماندهـتاریخافسانهای 3(ازرویسنگنوشتههاوکتیبههایبهجاماندهـتاریخملیومیهنی

شیوۀ تاریخ نگاری نوینی که پس از رنسانس شکل گرفت، بر چه اساسی استوار بود؟-141
1(تنظیم،ثبتونگارشوقایعوتوصیفوشرحزندگیواقداماتفرمانروایان

2(تمرکزبربیانمشروححوادثسیاسیونظامیوشرححالحّکام
3(ذکرحوادثسیاسیونظامیوبررسیآثارونتایجاینحوادث

4(سنجشدقیقمنابع،استنادبهاسنادومدارکمعتبرودوریازداستانپردازی
کدام گزینه در مورد ویژگی های تاریخ نگاری نوین، نادرست است؟-151

1(بررسیتمامیجنبههایزندگیمردمانوجوامعگذشته
2(تمرکزبربیانحوادثسیاسیونظامیوشرححالفرمانروایان

گونحوادثتاریخی 3(بررسیوتجزیهوتحلیلزمینهها،علتها،نتایجوآثارگونا
4(بهرهگیریازیافتههایعلوموفنونمختلفازجملهباستانشناسیوجامعهشناسی

آزمون های گاج-161 تاریخ نگاری نوین دارای چه ویژگی هایی است؟ 
1(علمتاریخفقطبهنقلرویدادهایگذشتهنمیپردازد،بلکهعلتهاونتایجحوادثتاریخیراتجزیهوتحلیلمیکند.

2(علمتاریخفقطبهنقلرویدادهایگذشتهنمیپردازدوعلتهاونتایجحوادثتاریخیراتفسیرنمیکند.
3(علمتاریخفقطبهشرحزندگیواقداماتفرمانروایانمیپردازدوباابعاددیگرزندگیجوامعگذشتهکاریندارد.
4(علمتاریخفقطبهشرحزندگیواقداماتفرمانروایاننمیپردازدوباابعاددیگرزندگیجوامعگذشتهکاریندارد.

کدام گزینه ترتیب درستی از مراحل پژوهش تاریخی ارائه می دهد؟-171
1(انتخابموضوع←شناساییمنابع←تدوینپرسشهایتحقیق←تنظیماطالعات←گزارشیافتههایپژوهش←تحلیلاطالعات

2(انتخابموضوع←تدوینپرسشهایتحقیق←شناساییمنابع←گردآوریاطالعات←تفسیراطالعات←گزارشیافتههایپژوهش
3(تدوینپرسشهایتحقیق←شناساییمنابع←انتخابموضوع←تحلیلاطالعات←تنظیماطالعات←گزارشیافتههایپژوهش
4(تدوینپرسشهایتحقیق←انتخابموضوع←تنظیماطالعات←شناساییمنابع←گزارشیافتههایپژوهش←تفسیراطالعات

برای انتخاب موضوع پژوهش، چه معیارهایی باید مورد توجه قرار گیرد؟-181
2(جامعبودنموضوعودربرگرفتنتمامیجنبههایزندگیجوامعگذشته 1(تازگیموضوعووجودمنابعواطالعاتکافیدربارۀآن

4(بررسیعللوآثاررویدادهاونقشافراددرگیردرموضوعپژوهش 3(اصالتسندوجعلینبودناسنادمرتبطباموضوع
آزمون های گاج-191 در مرحلۀ انتخاب موضوع، محقق باید موضوعی را برگزیند که ............ در مورد آن موجود باشد و موضوع تحقیق ............ باشد. 

2(منابعواطالعاتکافیـتکرارینباشدودارایاثروفایده 1(منابعواطالعاتکافیـمانعازبهبیراههرفتنپژوهشگر
4(نظریۀجدیدوتازهایـتکرارینباشدودارایاثروفایده 3(نظریۀجدیدوتازهایـمانعازبهبیراههرفتنپژوهشگر

 چه تعداد از گزاره های زیر، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ »موضوع پژوهش تاریخی باید ............ «-201
الف( تمامی جوانب زندگی مردم در روزگار گذشته را در بر  گیرد.

ب( مانع از بیراهه رفتن پژوهشگر از مسیر درست پژوهش شود. 
ج( تازه و غیرتکراری باشد.

د( به گونه ای باشد که منابع و اطالعات کافی پیرامون آن موجود باشد. 
2)4 3)3 4)2 1)1
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دومین مرحله از مراحل پژوهش تاریخی، ............ است که ............-211

1(شناساییمنابعتحقیقـهدفپژوهشرامشخصمیکند.

2(شناساییمنابعتحقیقـبهبازسازیوتفسیروقایعگذشتهکمکمیکند.

3(تدوینپرسشهایتحقیقـمانعازبیراههرفتنپژوهشگرازمسیردرستپژوهشمیشود.

4(تدوینپرسشهایتحقیقـبهمنظوربررسیاصالتسندوجعلینبودنآنصورتمیگیرد.

تدوین پرسش های تحقیق در انجام یک پژوهش تاریخی چه مزایایی دارد؟-221

1(پژوهشگررادرانتخابموضوعپژوهشیاریمیکند.

2(هدفپژوهشرامشخصمیکندومانعازبیراههرفتنپژوهشگرازمسیردرستپژوهشمیشود.

3(بهپژوهشگردرشناساییمنابعواسنادتحقیقوارزیابیمیزاندقتوصحتآنهاکمکمیکند.

4(امکانبازسازیوقایعورویدادهایگذشتهرافراهممیآورد.

آزمون های گاج-231 از مراحل پژوهش در تاریخ، مرحلۀ سوم و پنجم به ترتیب چه نام دارد؟ 

2(گردآوریوتنظیماطالعاتـشناساییمنابع 1(شناساییمنابعـگردآوریوتنظیماطالعات

4(شناساییمنابعـتحلیلوتفسیراطالعات 3(گردآوریوتنظیماطالعاتـتحلیلوتفسیراطالعات

آزمون های گاج-241 اساس کار تاریخ نگاری نوین بر چیست و در چه مرحله ای از پژوهش اعتبار، صحت و ارزش منابع پژوهشی ارزیابی می شود؟ 

1(بیانحوادثسیاسیونظامیوثبتونگارشوقایعـشناساییمنابع

2(بیانحوادثسیاسیونظامیوثبتونگارشوقایعـگردآوریوتنظیماطالعات

3(سنجشدقیقمنابع،استنادبهمدارکمعتبرودوریازداستانپردازیـشناساییمنابع

4(سنجشدقیقمنابع،استنادبهمدارکمعتبرودوریازداستانپردازیـگردآوریوتنظیماطالعات

گاهان پلیس است و کدام گزاره در مورد این مرحله صحیح است؟-251 کدام مرحله از مراحل کار یک پژوهشگر تاریخی، مشابه کار کارآ

1(تدوینپرسشهایتحقیقـپژوهشگرپسازشناساییمنابع،میزاناعتبار،دقتوصحتآنهاراموردارزیابیقرارمیدهد.

2(گردآوریوتنظیماطالعاتـمورخدراینمرحلهنتایجویافتههایتحقیقرااستخراجودرقالبگزارشعلمیارائهمیدهد.

3(تحلیلوتفسیراطالعاتـمورخبرایانجاماینکارنیازمندروشهاومهارتهایخاصیاست.

4(گزارشیافتههایپژوهشـپژوهشگراطالعاتمربوطبهموضوعتحقیقرااستخراجودستهبندیمیکند.

هر کدام از توضیحات زیر، به  کدام مرحله از مراحل پژوهش در تاریخ اشاره دارند؟-261

الف( پژوهشگر باید حرف و نظر جدیدی را ارائه دهد. 

ب( مورخان برای انجام آن نیازمند مهارت های خاصی هستند. 

ج( هدف  پژوهش را مشخص می کنند. 

1(الف:تدوینپرسشهایتحقیقب:گردآوریوتنظیماطالعاتج:انتخابموضوع

2(الف:انتخابموضوعب:گردآوریوتنظیماطالعاتج:تدوینپرسشهایتحقیق

3(الف:تدوینپرسشهایتحقیقب:شناساییمنابعج:گزارشیافتههایپژوهش

4(الف:انتخابموضوعب:تحلیلوتفسیراطالعاتج:تدوینپرسشهایتحقیق

منابع پژوهش های تاریخی را بر چه مبنایی دسته بندی می کنند؟-271

4(مکتوبیاغیرمکتوببودنآنها 3(قدمتآنها 2(درجۀاعتبارواهمیتآنها 1(نویسندگانآنها

کدام گزینه در مورد »منابع اصلی« در پژوهش های تاریخی نادرست است؟-281

1(بههمۀآثاریگفتهمیشودکهدرزمانوقوعحادثهیانزدیکترینزمانبهوقوعآننوشتهشدهاند.

2(بهآثاریگفتهمیشودکهنویسندگانآنهایاخودشاهدرویدادهابودهاندویاآنکهشرحماجراراازشاهدانواقعهشنیدهاند.

3(بههمۀآثاریگفتهمیشودکهمدتهاپسازوقوعرویدادهاوبراساسمنابعدستاولپدیدآمدهاند.

4(شاملتمامآثارباستانیوتاریخیمانندبناهاوابزارهاوسنگنوشتههاییاستکهازگذشتهبهجاماندهاست.
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منابع ............ به همۀ منابع و آثاری گفته می شود که ............-291
2(دستدومـدرنزدیکترینزمانبهوقوعرویدادهانوشتهشدهاند. 1(دستاولـازگذشتهبهجایماندهاست.
4(فرعیـنویسندگانآنها،شرحوقایعراازشاهدانواقعهشنیدهاند. 3(اصلیـمدتهاپسازوقوعرویدادهاپدیدآمدهاند.

آزمون های گاج-301 »منشور کورش«، »مقاالت تاریخی« و »طاق بستان« به ترتیب جزء کدام دسته از منابع پژوهشی تاریخ می باشند؟ 
2(منابعدستاولـمنابعفرعیـمنابعدستدوم 1(منابعدستاولـمنابعدستدومـمنابعدستاول

4(منابعفرعیـمنابعاصلیـمنابعفرعی 3(منابعفرعیـمنابعدستاولـمنابعدستاول
آزمون های گاج-311  منظور از منابع مکتوب اصلی کدام است؟ 

1(تمامیآثارباستانیوتاریخیکهازگذشتهبهجایماندهاست.
2(تحقیقاتوآثاریکهمدتهاپسازوقوعرویدادهاوبااستفادهازمنابعدستاولپدیدآمدهاند.
3(بناها،ابزارها،اشیا،سنگنگارهها،سنگنوشتههاوهروسیلهایکهمربوطبهدنیایباستاناست.

4(آثاریکهدرزمانوقوعحادثهیانزدیکترینزمانبهوقوعآننوشتهشدهاند.
آزمون های گاج-321 کدام موارد را می توان جزء فواید علم تاریخ دانست؟ 

گاهیازاوضاعواحوالزندگیمردمعادیـمنبعیبرایشناختوتفکر 1(آ
2(تقویتحسمیهندوستیوهویتملیـمنبعیبرایشناختوتفکر

گاهیازاوضاعواحوالزندگیمردمعادیـجستوجوبراییافتناشیاءوآنچهازگذشتهبرجایمانده 3(آ
گاهیازاوضاعواحوالزندگیمردمعادی 4(تقویتحسمیهندوستیوهویتملیـآ

آزمون های گاج-331 کدام گزینه براساس گفتۀ شهید مطهری در مورد تاریخ صحیح است؟ 
1(ازنظرقرآن،تاریخبشربراساسیکسلسلهسننونوامیسصورتگرفتهکهدارایحسابهاینسبیاستکهشناختآنحسابهابهتاریخحاضر

کمکینخواهدکرد.
2(ازنظرقرآن،تاریخبشرگرچهبرحسبتصادفصورتگرفتهاماحسابهاییدقیقداردکهباشناختنآنحسابهامیتوانتاریخحاضرراکنترلکرد.
3(ازنظرقرآن،تاریخبشرگرچهبرحسبتصادفصورتگرفتهامادارایحسابهاینسبیاستکهشناختآنحسابهابهتاریخحاضرکمکینمیکند.
4(ازنظرقرآن،تاریخبشربراساسیکسلسلهسننونوامیسصورتمیگیردکهدارایحسابهاییدقیقاستکهباشناختنآنحسابهامیتوان

تاریخحاضرراتحتفرماندرآورد.
آیۀ 176 سورۀ اعراف که می فرماید: »قصۀ گذشتگان با ایشان بگوی، باشد که تفکر کنند.« به کدام یک از فواید مطالعۀ تاریخ اشاره دارد -341

آزمون های گاج و قرآن منبع معتبر برای کسب شناخت را چه می داند؟ 
مطالعۀسرگذشتاقوامگذشته 2(منبعشناختوتفکرـ مطالعۀسرگذشتاقوامگذشته 1(بهرهمندیازگذشتهبرایحالوآیندهـ
کشفیاتجدیداعصارقدیم 4(منبعشناختوتفکرـ کشفیاتجدیداعصارقدیم 3(بهرهمندیازگذشتهبرایحالوآیندهـ

چرا دامنۀ شناخت و آگاهی تاریخی فقط محدود به گذشته ها نیست؟-351
1(زیراشناختتاریخموجبمیشودتاافرادیکجامعهنسبتبهخودنوعیاحساسعالقهودلبستگیپیداکنند.

گاهیهایتاریخیموجبمیشودتاماهویتپیداکنیموبدانیمکهبودهایموچگونهبهجایگاهامروزیخودرسیدهایم. 2(زیراآ
گرچهدرزمانمعینیدرگذشتهبهوقوعپیوستهانداماآثار،نتایجوپیامدهایآنهاگذشته،حالوآیندهرابهیکدیگر 3(چونرویدادهایتاریخیا

پیوندمیدهد.
4(چونمطالعۀسرگذشتانسانهاوجوامعگذشتهمنبعوگنجینۀارزشمندیبرایتقویتقوۀشناختوتفکرمحسوبمیشود.

مطالعۀ تاریخ می تواند ما را در ارزیابی و شناخت شرایط کنونی جامعۀ خویش و سایر جوامع و ترسیم افق آینده، یاری کند؛ زیرا ............-361
1(جستوجویشواهدومدارکتاریخیوتحلیلوتفسیرعلتها،آثارونتایجرویدادهاقوۀدرکومهارتاندیشهورزیراافزایشمیدهد.

2(شناختزندگیمردماندرزمانهاومکانهایدیگربهماکمکمیکندکهدرکدرستیازهویتوکیستیخودپیداکنیموبدانیمکهچگونهبه
جایگاهامروزیخودرسیدهایم.

3(مطالعۀتاریخبهماکمکمیکندتابفهمیمفرهنگهاوجوامعبشریچگونهوتحتتأثیرچهعواملیبهوجودآمده،پیشرفتکردهوبهوضعیت
امروزیرسیدهاند.

4(مطالعۀسرگذشتانسانهاوجوامعگذشته،منبعوگنجینۀارزشمندیبرایتقویتقوۀشناختوتفکراست.
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کدام گزینه با »تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی« به  عنوان یکی از فواید مطالعۀ تاریخ مرتبط است؟-371
1(علمتاریخمیتواندمارادرارزیابیوشناختدرستاوضاعوشرایطکنونیجامعۀخویشوسایرجوامعونیزترسیمافقآیندهکمککند.
2(جستوجویشواهدومدارکتاریخیوتحلیلوتفسیرعلتها،آثارونتایجرویدادها،قوۀدرکومهارتاندیشهورزیراافزایشمیدهد.

3(باکاوشدرگذشتهمیتوانازتجربیاتواندیشههایمردمانگذشتهبرایتقویتقدرتشناختوتفکربهرهگرفت.
گاهیویگانگیبیشترآنانولزومحفظمیراثفرهنگیتوسطآنهامیشود. گاهیافرادیکجامعهنسبتبهگذشتۀمشترکشانباعثخودآ 4(آ

کدام گزینه از جمله تأثیرات مطالعۀ تاریخ بر تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی نمی باشد؟-381
2(بهدستآوردنشناختودرکدرستیازهویتوکیستیخود گاهیویگانگیمیانافرادیکجامعه 1(افزایشخودآ

4(افزایشقدرتدرکومهارتاندیشهورزی 3(تالشبرایحفظمیراثفرهنگیبهعنوانبخشیازهویتملی
آزمون های گاج-391 نیاکان ما به اتکای کدام عناصر توانستند در برابر حملۀ اسکندر و تهاجم ویرانگر مغوالن دوام بیاورند؟ 

1(ارزیابیوشناختدرستاوضاعوشرایطکنونیجامعۀخویشوسایرجوامع
گاهیودلبستگیبهزبانوفرهنگخویش 2(آ

3(قوۀدرکومهارتاندیشهورزی
گاهیخودبهگذشتهها 4(محدودنکردندامنۀشناختوآ

سؤاالت مفهومی

کدام گزینه شامل معانی واژۀ تاریخ نمی باشد؟-401
1(درپیکودتای28مردادسال1332،دولتمصدقسرنگونشد.

2(درپژوهشهایتاریخیازیافتههایعلوممختلفیچونباستانشناسیوجامعهشناسینیزاستفادهمیشود.
3(درعصرباستان،کشاورزیاساسزندگیاقتصادیایرانیانبهشمارمیرفت.

4(هرودتبراینگارشکتابخود،شرایططبیعیواقلیمیسرزمینهایمصروفنیقیهرابررسیکردهاست.
مفهوم واژۀ تاریخ در کدام گزینه با عبارت زیر یکسان است؟-411

»در یونان باستان، ادبیات و هنرهای تجسمی خصوصاً انواع شعر و مجسمه سازی شکوفا و پر رونق بود.«
1(درحدود1500ق.مدستههاییازاقوامآریاییازسمتشمالغربواردهندشدند.

2(رودهایدجلهوفراتبرشکلگیریوتوسعۀتمدنبینالنهرینمؤثربودهاند.
گاهیکمیدردستاست. 3(دربارۀتاریخایتالیاوایتالیاییهاینخستینآ

4(نتایجکاوشهایباستانشناسان،منبعارزشمندیبرایتحقیقاتمورخانبهشمارمیرود.
کدام گزینه در مورد کتاب »تاریخ هرودت« صحیح است؟-421

2(بخشعمدۀمطالبآنبهشرحجنگهایایرانوروماختصاصدارد. 1(درقرنششمقبلازمیالددررومباستاننگارشیافتهاست.
4(قدیمیترینمتنتاریخیجهاناست. 3(بانگارشآن،تاریخنگاریبهمفهومکاملآنآغازشد.

با توجه به ویژگی های تاریخ نگاری نوین، کدام گزینه ارتباط کمتری با این مفهوم دارد؟-431
2(جنگهایایرانویونان 1(بررسیعللسقوطسلسلۀساسانیان

4(تشریحتاریخاجتماعیواقتصادیایراندردورۀمغول 3(نگاهیبهتاریخقاجاریهبراساسسکههاومدالها
پرسش های زیر به  کدام مراحل پژوهش در تاریخ اشاره دارند؟-441

الف( روحانیت تا چه میزان در شکل گیری انقالب مشروطه نقش داشته است؟ 
ب( آیا نویسندۀ کتاب، خود شاهد وقایع بوده یا آن را از زبان دیگران نقل کرده است؟

2(الف:گردآوریوتنظیماطالعاتب:تحلیلوتفسیراطالعات 1(الف:انتخابموضوعب:تحلیلوتفسیراطالعات
4(الف:تحلیلوتفسیراطالعاتب:شناساییمنابع 3(الف:تدوینپرسشهایتحقیقب:شناساییمنابع

مهارت و توانمندی مورخان در کدام مرحله از مراحل پژوهش نمایان می شود؟-451
4(تحلیلوتفسیراطالعات 3(گردآوریوتنظیماطالعات 2(تدوینپرسشهایتحقیق 1(انتخابموضوع
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کدام گزینه، مثال درستی برای مفهوم زیر است؟-461
»به همۀ آثاری گفته می شود که در زمان وقوع حادثه یا نزدیک ترین زمان به وقوع آن نوشته شده اند.«

4(سکههایاشکانی 3(تختجمشید 2(طاقبستان 1(خداینامکها
کدام گزینه با آیۀ شریفۀ »فاقُصص الَْقَصَص لََعلَّهم  یتفّکرون« هم مفهوم است؟-471

1(مطالعۀتاریخکمکمیکندتادریابیمکهفرهنگهاوجوامعبشریتحتچهشرایطیبهوجودآمدهوپیشرفتکردهاند.
گاهیویگانگیبیشترآنانمیشود. گاهیافرادیکجامعهنسبتبهگذشتۀمشترکشان،باعثخودآ 2(آ

3(باکاوشدرگذشتهمیتوانازتجربیاتواندیشههایمردمانگذشتهبرایتقویتقدرتشناختوتفکربهرهگرفت.
4(دامنۀشناختتاریخیفقطمحدودبهگذشتهنیستبلکهدردرکزمانحالوترسیممسیرآیندهنیزکمکمیکند.

با توجه به رابطۀ »علت ← معلولی« چه تعداد از گزاره های زیر نادرست است؟-481
الف( جست وجوی شواهد و مدارک تاریخی و تفسیر علل و آثار آن ها ← افزایش قدرت درک و مهارت اندیشه ورزی

ب( عدم فروپاشی جامعه و فرهنگ ایرانی در برابر هجوم بیگانگان ← آگاهی تاریخی ایرانیان نسبت به گذشتۀ خود و دلبستگی آنان به 
زبان و فرهنگ خویش

ج( آگاهی افراد یک جامعه نسبت به گذشتۀ مشترکشان ← تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی
د( عدم محدودیت شناخت تاریخی به گذشته ← ارزیابی درست از شرایط کنونی جامعۀ خویش و ترسیم افق آینده 

4)4 3)3 2)2 1)1
»تعدادی از آثار باستانی ایران،  با پیگیری دولت در سال 1394 به کشور بازگشت.« این عبارت متناسب با کدام یک از فواید مطالعۀ تاریخ است؟-491

2(تقویتقدرتشناختوتفکر 1(بهرهگیریازگذشتهبرایحالوآینده
4(تقویتحسمیهندوستیوهویتملی 3(ارزیابیدرستاوضاعکنونیجامعهوترسیمافقآینده

سؤاالت ترکیبی

+ درس هفتم-501 بیشترین سنگ نوشته های به جا مانده از روزگار باستان، متعلق به ............ است که ............  
1(سلوکیانواشکانیانـنشانازتوجهایرانیانبهثبتوضبطوقایعتاریخیدارد.

2(هخامنشیانوساسانیانـبهعنوانمهمترینمنابعنوشتاریدستاولحائزاهمیتاند.
3(سلوکیانواشکانیانـرویدادهایتاریخیراگزارشمیکنند.

4(هخامنشیانوساسانیانـقدیمیترینمتنهایتاریخیجهانهستند.
+ درس هفتم-511 کدام گزینه در مورد »نمونه هایی از عالقۀ ایرانیان به نگارش و ثبت و ضبط وقایع در دورۀ ساسانی« نادرست است؟ 

1(وجودسالنامههایدولتیکهحاویاخبارورویدادهایمهمبودهاند.
2(نگارشخداینامکهاکهدرواقعتاریخعمومیسرزمینومردمایرانازآغازآفرینشتاآخرحکومتساسانیبودند.

3(سنگنوشتههایبهجاماندهکهرویدادهایتاریخیراگزارشمیکنند.
4(لوحهایگِلیبهزبانایالمیکهاطالعاتسودمندیازاوضاعاقتصادیواجتماعیساسانیانبهدستمیدهد.

خدای نامک ها به  عنوان اسناد دلبستگی ایرانیان به ثبت و ضبط حوادث تاریخی در زمان کدام سلسلۀ باستانی ایرانی و توسط چه کسانی -521
+ درس یازدهم نگارش یافت؟ 

4(هخامنشیانـموبدان 3(ساسانیانـدبیران 2(هخامنشیانـدبیران 1(ساسانیانـموبدان
+ درس هفتم-531 از جمله کسانی که پس از هرودت راه او را ادامه دادند، ............ مورخ رومی است. او ............ 

1(پروکوپیوسـبهعنوانمنشییکیازسردارانرومدرجنگهایبسیاریازجملهجنگباایرانشرکتداشت.
2(پروکوپیوسـبهعنوانمزدوردرجنگمیانکورشکوچکواردشیردومهخامنشیشرکتداشت.

3(گزنفونـکتابیباعنوانکورشنامهدرشرحزندگیکوروشبزرگهخامنشیدارد.
4(گزنفونـازنویسندگانبزرگاوایلقرن6م.است.

برخی از وقایع نویسان، مانند ............ به  عنوان ............ در خدمت شاهان و حاکمان بودند و آنان را در مسافرت ها و جنگ ها همراهی -541
+ درس هفتم می کردند. 
4(ابنخلدونتونسیـسردارجنگی 3(گزنفونرومیـوزیر 2(هرودتیونانیـمورخدرباری 1(پروکوپیوسرومیـمنشی
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پژوهشگری در بررسی جنگ های ایران و روم از کتاب پروکوپیوس رومی استفاده می کند. این پژوهشگر  کدام مرحله از مراحل پژوهش را -551
+ درس هفتم به  درستی انجام داده است؟ 

4(تحلیلوتفسیراطالعات 3(شناساییمنابع 2(تدوینپرسشهایتحقیق 1(انتخابموضوع

سؤاالت تصویری

کدام گزینه در مورد تصویر مقابل نادرست است؟-561
1(سنگپالرموکهمتعلقبهمصریانباستاناست.

2(قدیمیترینمتنتاریخیجهانومربوطبه4هزارسالقبلازمیالداست.
3(سنگنوشتهایبهخطمصریاستکهدرموزهایدرایتالیانگهداریمیشود.
4(بخشیازستونسنگیسالنامۀشاهیومربوطبهپادشاهیکهنمصراست.

تصویر مقابل متعلق به چه کسی است؟-571
1(هرودتمورخیونانی

2(مورخرومیقرنپنجمقبلازمیالد
3(بنیانگذارتاریخنگارینوین
4(هومر،شاعربزرگیونانی

کدام تصویر  با عبارت زیر مرتبط است؟-581
»منابع دست اول در مطالعۀ دورۀ اشکانی، شامل تمامی آثار باستانی و تاریخی است که از این دوره به جا مانده است.«

)4  )3  )2  )1

+ درس هفتم-591 کدام گزینه در زمرۀ منابع دست دوم یا فرعی قرار می گیرد؟ 

)4  )3  )2  )1

تصویر مقابل ناظر بر کدام یک از فواید مطالعۀ تاریخ است؟-601
1(بهرهگیریازگذشتهبرایدرکحالوترسیمافقآینده

2(تقویتحسمیهندوستیوهویتملیولزومحفظمیراثفرهنگی
3(تقویتوپرورشقوۀشناختوتفکر

4(افزایشقوۀدرکومهارتاندیشهورزی
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گاهیواژۀتاریخدرنوشتههاوزبانمردمبهکارمیرودومنظوراز11  3
آنعلموروشهایعلمیاستکهبهوسیلۀآن،رویدادهایگذشتهبراساس
شواهدومدارکمطالعهوتحلیلمیشوند؛مثالًتاریخروابطسیاسیوتجاری

میانایرانوچیندرعهدساسانی.
ازکلمۀتاریخدرعبارت»تاریخباستانمملوازجنگو21 منظور  4

کشورگشاییاست«مجموعۀ حوادث و رویدادهایی است که یک فرد یا یک 
جامعه از سر گذرانده است. »تاریخباستان«یعنیمجموعۀحوادثیکهمردم

دنیایباستانازسرگذراندهاند.
ویژگیهایرویدادهایتاریخی:1ـدورازدسترساندوقابلمشاهده31  3

نیستند،یعنینمیتوانآنهارابهطورمستقیمدرککردبلکهبایدبااستفاده
تجربهاند. غیرقابل و تکرارناپذیر 2ـ شناخت. را آنها مدارک و شواهد از

3ـمجزاومستقلنیستندوبایکدیگررابطۀعلتومعلولیدارند.
انساندرتاریخ،نقشمحوریواساسیداردورویدادهاوتحوالت41  2

با و بایکدیگر انسانها اقدام(متقابل و نتیجۀکنش)عملکرد تاریخیدر
طبیعتپدیدآمدهاند.نهادها،جوامع،کشورهاودریککالمتمدننیزپیامد

کنشهایفردیوجمعیانسانهاست.
گاهینسبتبهزندگیاجتماعیدر51 هدفعلمتاریخ،شناختوآ  2

نظامی، سیاسی، مذهبی، فکری، جنبههای تمامی شامل که است گذشته
اقتصادی،علمی،حقوقیوهنریمیشود.

پسازاختراعخطدرحدود5هزارسالپیش)3هزارسالقبلاز61  1
میالدمسیح(بهتدریجتوجهانسانبهثبتونگارشرویدادهایعصرخویش
کنونکشفشده،تکهایازسنگ جلبشد.قدیمیترینمتنتاریخیکهتا

نوشتهایبهخطکهنمصریاستکهبیشاز4هزارسالقدمتدارد.
ازسنگنوشتۀ71 تکهای آمده، بهدست تاریخی قدیمیترینمتن  4

متعلقبهمصریانباستاناستکهبیشاز4هزارسالقدمتداردودرآن،
نامتعدادیازفراعنهوبرخیحوادثآندورانذکرشدهاست.

تاریخنگاریدرمفهومکاملآن،ازقرنپنجمقبلازمیالددریونان81  3
باستانوباظهورمورخبزرگیمانندهرودتآغازشد.

کتابتاریخهرودت،کهبخشعمدۀمطالبآنبهشرحجنگهای91  2
یونانوایراناختصاصدارد،کهنترینوکاملتریناثرتاریخیبهجاماندهاز

عصرباستاناست.
برخیپژوهشگرانمعتقدندکهرواجورونقادبیاتوفلسفه،تأثیر101  4

مهمیبرشکوفاییوگسترشعلمتاریخدریونانباستانداشتهاست.
پسازهرودت،دیگرنویسندگانیونانیوسپسرومی،راهیراکه111  3

اوآغازکنندۀآنبود،ادامهدادندوفّنتاریخنویسیراتکاملبخشیدند.
تاقرن19م.عمدۀتمرکزمورخانبربیانحوادثسیاسیونظامی121  3

وشرححالفرمانروایانبودوبهمسائلوموضوعهایاجتماعی،اقتصادیو
فرهنگیاهمیتینمیدادند.

اقواموجوامعباستانی،حتیپیشازاختراعخطنیزبهسرگذشت131  1
و قوم سرگذشت اینرو، از میدادند. نشان عالقه و توجه خود پیشینیان
اجتماعخودرامعموالًازابتدایآفرینشبهصورتشفاهیوسینهبهسینهنقل
داستانهایحماسی و افسانه با آمیخته که اینسرگذشتنامهها میکردند.
بود،بعدازآغازتاریخنگارینیزبهکتابهایتاریخیراهیافت.اینبخشاز

تاریخرا»تاریخافسانهای«مینامند.
بهدنبالتحوالتفکریوعلمیکهدردورۀرنسانسدراروپابهوقوع141  4

پیوست،بهتدریجعلمتاریخنیزمتحولشدوشیوۀنوینیدرتاریخنگاری
پدیدآمد.اساساینشیوهبرسنجشدقیقمنابع،استنادبهاسنادومدارک

معتبرودوریازداستانپردازیبود.
ویژگیهایتاریخنگارینوینعبارتانداز:1ـبررسیومطالعۀتمام151  2

تحلیل و تجزیه و بررسی 2ـ گذشته، جوامع و مردمان زندگی جنبههای
بهکارگیری 3ـ و تاریخی حوادث گون گونا آثار و نتایج علتها، زمینهها،
یافتههایعلوموفنونمختلفمانندباستانشناسی،جامعهشناسی،فلسفه،

جغرافیا،اقتصاد،زبانشناسیوگاهشماریدرپژوهشهایعلمیتاریخی.
پاسخ سؤال قبل رو یه دور دیگه بخون لطفاً!161  1
پژوهشدرتاریخدارایمراحلیاستکهعبارتانداز:1ـانتخاب171  2

و گردآوری 4ـ منابع شناسایی 3ـ تحقیق پرسشهای تدوین 2ـ موضوع
تنظیماطالعات5ـتحلیلوتفسیراطالعاتو6ـگزارشیافتههایپژوهش.

برایانتخابموضوعپژوهش،معیارهاییبایدموردتوجهقرارگیرد:181  1
1ـموضوعتحقیقتازهباشدوتکرارینباشد،یعنیمسألۀتازهایراموردبررسی
قراردهدوحرفونظرجدیدیراارائهدهد،2ـموضوعتحقیقدارایاثرو
فایدهایباشدو3ـمنابعواطالعاتکافیدرموردآنموضوعوجودداشتهباشد.

درمرحلۀانتخابموضوع،محققبایدموضوعیرابرگزیندکهمنابع191  2
واطالعاتکافیدرموردآنوجودداشتهباشدوهمچنینموضوعتحقیق

تکرارینباشدودارایاثروفایدهباشد.
تنهاموارد»ج«و»د«عبارتصورتسوالرابهدرستیکاملمیکنند.201  4

بررسی موارد نادرست:

الف(اینامکانوجودنداردکهموضوعیبرایپژوهشانتخابشودکهتمامی
جوانبزندگیمردمدرروزگارگذشتهرادربرگیرد.

ب(اینعبارت،ازمزایایتدوینپرسشهایتحقیق)مرحلۀدومیکپژوهش
تاریخی(است.

دومینمرحلهازمراحلانجامپژوهشدرتاریخ،تدوینپرسشهای211  3
تحقیقاست.پرسشهاعالوهبرآنکههدفپژوهشرامشخصمیکنند،مانع

ازبیراههرفتنپژوهشگرازمسیردرستپژوهشمیشوند.
پرسشهاعالوهبرآنکههدفپژوهشرامشخصمیکنند،مانعاز221  2

بیراههرفتنپژوهشگرازمسیردرستپژوهشمیشوند.
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مرحلۀسومپژوهشتاریخی← شناساییمنابع231  4
مرحلۀپنجمپژوهشتاریخی←  تحلیلوتفسیراطالعات

اساسشیوۀتاریخنگارینوینبرسنجشدقیقمنابع،استنادبه241  3
اسنادومدارکمعتبرودوریازداستانپردازیبود.

محققدرمرحلۀسومازمراحلپژوهشیعنیدرمرحلۀشناساییمنابع،پساز
شناساییمنابعواسنادتحقیق،میزاناعتبار،دقتوصحتآنهاراارزیابیمیکند.

مرحلۀپنجمازمراحلپژوهشدرتاریخ،مرحلۀتحلیلوتفسیر251  3
و نیست سادهای کار تاریخی رویدادهای تفسیر و تحلیل است. اطالعات
این هستند. خاصی مهارتهای و روشها نیازمند آن، انجام برای مورخان

گاهانپلیساست. مرحلهازکارپژوهشگرانمشابهکارکارآ
پژوهشگربایدحرفونظرجدیدیراارائهدهد← انتخابموضوع261  4

و تحلیل  ← هستند خاصی مهارتهای نیازمند آن انجام برای مورخان
تفسیراطالعات

هدفپژوهشرامشخصمیکنند← تدوینپرسشهایتحقیق
منابعپژوهشتاریخیازنظردرجۀاهمیتواعتباربهدودستۀ271  2

منابعاصلی)دستاول(ومنابعفرعی)دستدوم(تقسیممیشوند.
منابعدستاولیااصلی،بههمۀآثاریگفتهمیشودکهدرزمان281  3

وقوعحادثهیانزدیکترینزمانبهوقوعآننوشتهشدهاند.بهعبارتدیگر،
نویسندگانایننوعمنابع،خودناظررویدادهابودهاندویااینکهشرحماجرا
راازشاهدانواقعهشنیدهاند.عالوهبرمنابعمکتوب،تمامیآثارباستانیو
از که وسیلهای هر و ... و اشیاء،سنگنگارهها ابزارها، بناها، تاریخیشامل

گذشتهبهجاماندهنیزبهعنوانمنبعدستاولمحسوبمیشوند.
بههمۀمنابع،تحقیقاتوآثاریکهمدتهاپسازوقوعرویدادهاوبااستفاده

ازمنابعدستاولپدیدآمدهاند،منابعدستدومیافرعیمیگویند.
برای پاسخ دادن به این سوال، شما باید گزینه ای رو انتخاب کنین 291  1

که عبارت های هر دو جا خالی متناسب با هم باشن. 
بررسی گزینه ها:

2(دستدومـدستاول 1(دستاولـدستاول
4(دستدومـدستاول 3(دستاولـدستدوم

منشورکورش← منابعدستاولیااصلی301  1
مقاالتتاریخی← منابعدستدومیافرعی

طاقبستان← منابعدستاولیااصلی
منابـعمکتـوباصلـی،شـاملآثـاریاسـتکهدر زمـان وقوع 311  4

حادثـه یـا نزدیک تریـن زمـان به وقـوع آنپدیـدآمـدهونویسـندگان
ایـنمنابـعخـود ناظر ایـن وقایـع بوده اند یا این که شـرح ماجـرا را از 

شـنیده اند. واقعه  شـاهدان 
بررسی سایر گزینه ها:

1(منابعاصلی)مکتوبوغیرمکتوب(
2(منابعفرعی

3(منابعاصلی)مکتوبوغیرمکتوب(
برخیازفوایدوکارکردهایعلمتاریخعبارتانداز:1ـمنبعشناخت321  2

وتفکر)تقویتقوۀشناختوتفکرواندیشهورزی(،2ـبهرهگیریازگذشته

و کنونیجامعۀخویش اوضاعوشرایط )ارزیابیدرست آینده و برایحال
سایرجوامعوترسیمافقآینده(3ـتقویتحسمیهندوستیوهویتملی

گاهیویگانگیبیشتربینافرادیکجامعه(. )خودآ
تحوالت331 و بشر تاریخ قرآن، نظر »از میفرمایند: مطهری شهید  4

آن،برطبقیکسلسلهسننونوامیسصورتمیگیردوعزتها،ذلتها،
حسابهایی تاریخی بدبختیهای و خوشبختیها شکستها، و موفقیتها
دقیقومنظمداردوباشناختنآنحسابهاوقانونهامیتوانتاریخحاضر

راتحتفرماندرآوردوبهسودسعادتخودومردمازآنبهرهگیریکرد.«
درقرآن،آیاتبسیاریاستکهبهمطالعۀسرگذشتاقوامگذشته341  2

دعوتکردهوآنرابهعنوانیکمنبعمعتبربرایکسبشناختوتفکر
معرفیمیکند.برایمثال،آیۀ176سورۀاعرافمیفرماید:»قصۀگذشتگانبا
ایشانبگویباشدکهتفکرکنند.«دراینآیه،مطالعۀسرگذشتاقوامگذشته

بهعنوانمنبعمعتبربرایکسبشناختوتفکرمعرفیشدهاست.
گاهیتاریخیفقطمحدودبهگذشتهنمیشود،351 دامنۀشناختوآ  3

بلکهبهدرکزمانحالوترسیممسیرآیندهنیزکمکمیکند؛زیرارویدادهای
گرچهدرزمانمعینیدرگذشتهبهوقوعپیوستهاند،اماآثار،نتایجو تاریخیا
پیامدهایاینرویدادها،گذشته،حالوآیندهرابهیکدیگرپیوندمیدهد.

مطالعۀتاریخبهماکمکمیکندتابفهمیمکهفرهنگهاوجوامع361  3
بشریچگونهوتحتتأثیرچهعواملوشرایطیبهوجودآمده،پیشرفتکرده
وبهوضعیتکنونیرسیدهاند.بدینگونه،علمتاریخمیتواندمارادرارزیابی
وشناختدرستاوضاعوشرایطکنونیجامعۀخویشوسایرجوامعونیز

ترسیمافقآینده،کمککند.
گاهی371 گاهیافرادیکجامعهنسبتبهگذشتۀمشترکشان،باعثخودآ آ  4

ویگانگیبیشترآنانمیشودکهنتیجۀآنتقویتحسمیهندوستیوهویت
ملیاست.مطالعهوبررسیگذشته،همچنینارزشواهمیتمیراثفرهنگی
رابهمانشانمیدهدوکمکمیکندکهمیراثفرهنگیرابهعنوانبخشیاز
هویتوشناسنامۀملیخویشبدانیمودرحفظونگهداریآنکوشاباشیم.

تأثیراتمطالعۀتاریخبرتقویتحسمیهندوستیوهویتملی:381  4
آوردن بهدست افرادیکجامعه2ـ میان یگانگی و گاهی افزایشخودآ 1ـ
شناختودرکدرستازهویتوکیستیخود3ـتالشبرایحفظمیراث

فرهنگیبهعنوانبخشیازهویتوشناسنامۀملیخویش.
عنوان به تاریخ مطالعۀ نتایج از اندیشهورزی مهارت و درک قدرت افزایش

منبعشناختوتفکراست.
و391 زمانها در مردمان زندگی بررسی و مطالعه و گذشته شناخت  2

مکانهایدیگر،بهماکمکمیکندکهدرکدرستیازهویتوکیستیخودپیدا
کنونهستیم،رسیدهایم. کنیموبدانیم،کهبودهایموچگونهبهجایگاهیکههما
گاهیتاریخیایرانیانبهگذشتۀخود،بههمراهزبانفارسیوفرهنگایرانی، آ
کان نقشزیادیدرحفظموجودیتوهویتآناندرطولتاریخداشتهاست.نیا
مابهاتکایچنینآگاهی و دلبستگی به زبان و فرهنگ خویشبودهاستکه
توانستهانددربرابرحوادثعظیمیچونحملۀاسکندرمقدونی،تهاجمویرانگر
مغوالنونظایرآن،دوامبیاورندومانعفروپاشیجامعهوفرهنگایرانیشوند.
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با401 ارتباطی اشارهداردکه تاریخی بهدانشجغرافیای گزینۀ)4(  4
معانیمختلفواژۀتاریخندارد.

بررسی سایر گزینه ها:
1(تاریخبهمعنیروز،ماهوسال)تقویمساالنه(

2(تاریخبهمعنیعلموروشهایعلمیکهبهوسیلۀآن،رویدادهایگذشته
براساسشواهدومدارکمطالعهمیشوند.

3(تاریخبهمعنیمجموعهحوادثیکهیکفردیایکجامعهازسرگذرانده
است،مانندتاریخعصرباستان.

گاهیمنظورازواژۀتاریخ،مجموعهحوادثورویدادهاییاستکه411  3
یکفردیایکجامعهازسرگذراندهاست.عبارتدادهشدهدرصورتسؤال

نیزبااینمعنایتاریخهممفهوماست.
بررسی گزینه ها:

1(تاریخبهمعنایروز،ماهوسال
2(دانشجغرافیایتاریخی)که ربطی به معنای تاریخ نداره(

3(تاریخبهمعنایمجموعهحوادثورویدادهاییکهیکفردیایکجامعه
ازسرگذراندهاست.

4(تاریخبهمعنایعلموروشهایعلمیکهبهوسیلۀآنرویدادهایگذشته
براساسشواهدومدارکمطالعهوتحلیلمیشوند.

ازمیالددر421 تاریخنگاریدرمفهومکاملآن،درقرنپنجمقبل  3
یونانباستانوباظهورهرودت)پدرتاریخ(آغازشد.کتاباو،کهنترینو
کاملتریناثرتاریخیبهجاماندهازعصرباستاناست.بخشعمدۀمطالب

اینکتاب،بهشرحجنگهاییونانوایراناختصاصدارد.
ویژگیهایتاریخنگارینوینعبارتنداز:431  2

1(مطالعهوبررسیتمامجنبههایسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیو...
زندگیمردمانوجوامعدرگذشته)مانند تاریخاجتماعیواقتصادیایران

دردورۀمغول(
گون 2(بررسیوتجزیهوتحلیلزمینهها،علتها،نتایجوآثارحوادثگونا

تاریخی)مانند عللسقوطسلسلۀساسانیان(
3(استفادهازیافتههایعلوموفنونمختلفمانندباستانشناسی،جامعهشناسی،
تاریخی علمی پژوهشهای در ... و سکهشناسی اقتصاد، جغرافیا، فلسفه،

)مانند نگاهیبهتاریخقاجاریهبراساسسکههاومدالها(
دقت کنین در صورت گزینۀ )2(، هیچ کلمه ای که نشان از بررسی یا تجزیه و 
تحلیل یا در نظر گرفتن ابعاد خاصی از جنگ های ایران و یونان باشه، وجود نداره!

الف(تدوینپرسشهایتحقیق441  3
ب(شناساییمنابع

تحلیلوتفسیراطالعاتتاریخیکارسادهاینیستومورخانبرای451  4
انجاماینکار،نیازمندروشهاومهارتهایخاصیهستند.

منظورازعبارتصورتسؤال،منابعمکتوباصلییادستاولاست.461  1
خداینامکهاازمنابعمکتوبدستاولمربوطبهدورۀساسانیانهستند.

گرچه که تخت جمشید، سکه های اشکانی و طاق بستان جزء منابع  دقت کنین، ا
دست اوله اّما اینا منابع مکتوب نیستن!

اینآیۀشریفه،مطالعۀسرگذشتاقوامگذشتهرابهعنوانیکمنبع471  3
معتبربرایکسبشناختوتفکرمعرفیمیکند.

بررسی گزینه ها: 
1(بهرهگیریازگذشتهبرایحالوآینده

2(تقویتحسمیهندوستیوهویتملی
3(منبعشناختوتفکر

4(بهرهگیریازگذشتهبرایحالوآینده
گاهیتاریخیایرانیانبهگذشتۀ481 تنهامورد»ب«نادرستاست.آ  1

خودودلبستگیآنانبهزبانوفرهنگخویش)علت(وعدمفروپاشیجامعه
وفرهنگایرانیدربرابرهجومبیگانگان)معلول(میباشد.

عبارتدادهشده،بیانگرارزشواهمیتمیراثفرهنگیاستکهبا491  4
تقویتحسمیهندوستیوهویتملیبهعنوانیکیازکارکردهایمطالعۀ

تاریخدرارتباطمیباشد.
ازروزگارباستانیایرانبهویژه،دورۀهخامنشیانوساسانیاننیز501  2

سنگنوشتههاییباقیماندهاستکهنشانازتوجهایرانیانبهثبتوضبط
وقایعتاریخیدارد.اینسنگنوشتههاازمنابعمهمنوشتاریدستاولایرانی

بهشمارمیآیند.
بودند،511 مهم رویدادهای و اخبار حاوی که دولتی سالنامههای  4

خداینامکهاکهدرواقعتاریخعمومیسرزمینومردمایرانازآغازآفرینشتا
آخرحکومتساسانیمحسوبمیشدندوهمچنینسنگنوشتههایبهجامانده
ازدورۀساسانیکهرویدادهایتاریخیراگزارشمیکنند،همگینمونههاییاز

عالقۀایرانیانبهنگارشوثبتوضبطوقایعدردورۀساسانیاست.
 لوحهایگِلیکشفشدهبهزبانایالمی،حاویاطالعاتسودمندی
درمورداوضاعاقتصادیواجتماعیوتشکیالتاداریدورۀهخامنشیاناست.

خداینامکهاکهبیانگردلبستگیایرانیانبهنگارشوقایعوضبط521  3
سلسلهحوادثتاریخیاست،درزمانساسانیانوتوسطدبیراننگارشیافتند.

او531 که را راهی رومی و یونانی نویسندگان دیگر هرودت، از پس  1
گزنفون به نویسندگانمیتوان این ازجملۀ دادند. ادامه بود، آغازکنندۀآن

یونانیوپروکوپیوسرومیاشارهکرد.

پروکوپیوس:
نویسنده و مورخ رومی در اوایل قرن 6 م. و عالقمند به تاریخ نگاری و ثبت 
وقایع تاریخی به خصوص رویدادهای نظامی بود. او منشی یکی از سرداران 
روم بود و در جنگ های بسیاری از جمله جنگ با ایران شرکت کرد. کتاب 
به  اختصاص  آن  دوم  و  اول  جلدهای  که  است  جلد  چندین  شامل  او 
جنگ های ایران و روم دارد. وی خود شاهد بسیاری از حوادثی بوده که 

در اثر خود نقل کرده است.
گزنفون یونانی: 

به عنوان مزدور در جنگ میان کورش کوچک و اردشیر دوم هخامنشی 
شرکت داشت. او شرح این جنگ را در یکی از آثارش نوشته است. کتاب 
دیگر او »کورش نامه« در شرح زندگی و کشورگشایی های کورش بزرگ است.

نیم نگاه
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پاسخ سؤال قبل رو دوباره ببین! 541  1
درمرحلۀشناساییمنابع،پژوهشگرپسازشناساییمنابعواسناد551  3

تحقیق،میزاناعتبار،دقتوصحتآنهاراارزیابیمیکند.مثالًنویسندگان
دیگران زبان از یا بودهاند وقایع شاهد خود آیا بودهاند؟ کسانی چه منابع

حوادثرانقلکردهاند؟و.....
جنگهای در رومی سرداران از یکی منشی عنوان به رومی پروکوپیوس
بسیاریازجملهجنگباایرانشرکتداشتهوخودشاهدحوادثیبودهکه
برایمطالعۀ اومنبعمعتبری از این روکتاب نقلکردهاست. اثرخود در

جنگهایایرانوروممیباشد.
تصویردادهشده،سنگپالرموتکهایازیکستونسنگییادبودبه561  2

نام»سالنامۀشاهی«مربوطبهپادشاهیکهنمصراست.اینتکهسنگدر
موزۀشهرپالرمودرایتالیانگهداریمیشود.

تصویردادهشده،مربوطبههرودت)پدرعلمتاریخ(مورخبزرگ571  1
یونانیدرقرنپنجمقبلازمیالداست.

عبارتصورتسؤال،بهمنابعدستاولمربوطبهدورۀاشکانی581  1
اشارهکردهاست.
بررسی گزینه ها:

1(سکۀمربوطبهدورۀاشکانی
2(منشورکورشهخامنشی

3(طاقبستاندرکرمانشاهمربوطبهدورۀساسانی
4(پیکرۀملکهناپیرآسوهمسرپادشاهایالم

منابعدستدومیافرعی،بههمۀمنابع،تحقیقاتوآثاریگفته591  4
میشودکهمدتهاپسازوقوعرویدادهاوبااستفادهازمنابعدستاولپدید

آمدهاند.مانندکتاب»تاریخایرانازآغازتااسالم«اثررومنگریشمن.
تصویردادهشـده،بیانگردلبسـتگیوعالقۀمـردمایرانبهمیراث601  2

تاریخیشـاناسـتکـهازجملـهکارکردهـایمطالعـۀتاریـخدرتقویتحس
میهندوسـتیوهویـتملـیمیباشـد.

زمانومکاندورکنمهمدانشتاریخبهشمارمیروندونخستین611  4
رویدادهای که است این میشود، مطرح تاریخنگاران برای که پرسشهایی

تاریخیدرچهزمانیوکجارخدادهاند.
دانـشتاریـخبـدونتوجـهبهزمـانومـکان،معنایـینـدارد؛زیرا621  2

رویدادهـایتاریخـیدرزمانمعینیودربسـترمکانومحیـطرخمیدهند.
گاهشماری،نظامیاستکهانسانبرایاندازهگیریدقیقزمان)ماه631  1

نزدیکی ارتباط زمان، اندازهگیری مهارت و دانش است. کرده ابداع سال( و
نتیجۀتالش ابداعتقویم، باعلومیمانندریاضیات،نجوموفیزیکداردو

مشترکدانشمنداناینعلومبهحسابمیآید.
درنتیجۀنیازبهزمانسنجیبودکهبشرموفقشدابزارهاییمانند641  4

ساعتهایآفتابی،آبیوشنیوهمچنینوسیلۀپیچیدهتریمثلاسطرالب
رااختراعنماید.

مردمانبینالنهرین)میانرودان(ومصریانباستان،درتنظیمو651  1
تدوینگاهشماریپیشگامبودند.

درمیانبابلیها،گاهشماریخورشیدیـقمریرایجبود.دراین661  3
گاهشماری،سالبه12ماهقمری30یا29روزهتقسیممیشد.ازآنجایی
کهسالقمری354شبانهروزوسالخورشیدی365ویکچهارمشبانهروز
است.برایرفعایناختالف،هرسهسال،یکماهبهسالمیافزودند.مبدأ

گاهشماریآنان،جلوسپادشاهانبود.
بابلیها،هرسهسال،یکماهبهسالمیافزودند.گاهشماریآنها671  1

ازنوعخورشیدیـقمریبود.گاهشماریآنهادردورۀهخامنشیاندرایران
رواجداشتهاست.

مصریانگاهشماریخورشیدیدقیقومنظمیداشتند.آنانسالرا681365  3
ویکچهارمشبانهروزمحاسبهمیکردند.درگاهشماریمصری،سالبه12ماه30
روزهتقسیممیشدوپنجروزاضافی،بهآخرماهدوازدهمافزودهمیگردید.برای
محاسبۀیکچهارمشبانهروزاضافی،هرچهارسالیکروزبهسالمیافزودندو

سالراکبیسهمیگرفتند.مبدأگاهشماریآنانجلوسپادشاهانبود.
ق.م،691 46 سال در نداشتند. دقیقی گاهشماری آغاز در رومیان  3

گاهشماری براساس گاهشماریرومی تا امپراتوررومدستورداد ژولیوسسزار
مصریاصالحشود.حدوددوقرنبعدازآنکهدینمسیحیتدرامپراتوریروم
رسمیتیافت)حدودسال525م(،تولدحضرتمسیحبهعنوانمبدأگاهشماری
رومیان)مسیحیان(تعیینشد.حدودهزارسالبعد)حدودسال1500م(پاپ
گرگوارسیزدهمبهکمکمنجمانباردیگرگاهشماریمسیحیانرااصالحکرد.

گاهشماریمسیحی،امروزهبهنامگاهشماریمیالدیشناختهمیشود.
گاهشماریمسیحیهمانگاهشماریرومیاستکهدوقرنپساز701  2

رسمیتیافتندینمسیحیتدرامپراتوریروم،تولدحضرتمسیح)ع(را
بهعنوانمبدأآنتعیینکردند.)مبدأدینی(

نامگاهشماریمیالدیشناخته711 گاهشماریمسیحیکهامروزهبه  1
میشود،درزمانپاپگرگوارسیزدهماصالحشد.

گاه شماری رومی ← گاه شماری مسیحی ← گاه شماری میالدی 
نیم نگاه

گاهشماریهجریقمریکهتقویمرایجبیشترکشورهایاسالمیبه721  2
شمارمیرود،برپایۀگردشماهبهدورزمینتنظیمشدهاستومبدأآناول
محرمسالیاستکهپیامبرازمکهبهمدینههجرتکردند.)مبدأدینی(.سال

هجریقمریباماهمحرمآغازمیشود.
پاسخ سؤال قبل رو یه دور دیگه بخون!731  2
تقویمهجریقمریرایجدرکشورهایاسالمی،مبتنیبرحرکتماه741  2

بهدورزمیناست.
محتوایسنگنوشتههایبیستونوتختجمشیدنشانمیدهندکه751  3

گاهشماریخورشیدیـقمریبابلیدرقلمروهخامنشیانرواجداشتهاست،
اماماههابراساسفرهنگوآیینایرانینامگذاریشدهبودند.

پاسخ سؤال قبل رو یه دور دیگه بخون!761  4
گاهشماریهخامنشیانازنوعخورشیدیـقمریبودکهآنرااز771  4

بابلیهااقتباسکردهبودند.


