
  
  
  
  



  
  

  
  
  د جان و خردبه نام خداون

  آموز گرامی  دانش
   استاد و معلم فرهیخته

  درود بر شما  
  هاست و هركس از گذشتة خويش آگاه نباشد، مجبور به تكرار تاريخ خواهد بود.  انسان معلّم »تاريخ«

  »:رودكي«به قول 
ــه نام ــهركــ ــارخــ  ت از گذشــــت روزگــ

  

 نيــــــز نــــــاموزد ز هــــــيچ آموزگــــــار  
  

دورة  دروس تخصصي علوم انساني »آموزش و آزمون«هم شد تا در مجموعة كامل و ارزشمند خداوند را شاكريم كه فرصتي فرا
ساختار زير براي شما عزيزان تأليف  ازشود را  كه به تاريخ ايران و جهان باستان مربوط مي )1تاريخ (، كتاب آموزش و آزمون متوسطه

  ها براي خود، منبع كاملي داشته باشيد.  ون كنكور دانشگاهپاية دهم دبيرستان و هم در آزمآموزش نمائيم تا هم در مراحل 
  و نكات مبهم، تشريح گرديده است.  شود صورت مناسب و كامل براي شما آموزش داده مي كه مطالب و نكات درسي به درسنامه: -الف
تهيه گرديده هاي مختلف ارزشيابي  يعني در تيپهاي رسمي آموزش و پرورش  همان آزمون  كه در قالب هاي تشريحي: پرسش - ب

  كنيد.  را مشاهده مي ها پرسشپاسخ  پس از آناست و 
هاي  ها و كنكورهاي آزمايشي، تست هم براي تسلط و دوره تستي درس، و هم براي آمادگي آزمون اي: هاي چهارگزينه رسشپ - پ

  شود تا همه نكات درس را پوشش دهد.  هدفمند ارائه مي
  بيني شده است.  هم در كتاب پيش اي نيمسال اول و پاياني و چهارگزينههاي جامع تشريحي  مونآز - ت

هاي آموزش و آزمون، به هيچ منبع كمك درسي ديگري نياز نداريد. چرا كه هم براي طول سال تحصيلي و براساس آهنگ  يعني با كتاب
  ها بهره فراواني ببريد.  توانيد از اين كتاب پرورش، ميهاي امتحاني آموزش و  آموزشي دبيران محترم و هم براي نوبت

سركارخانم بوسيلة  )1تاريخ ( آموزش و آزمونهاي تخصصي همكاران آكادمي علوم انساني در مبتكران، در كتاب  و آموخته  تجربه
من سپاس از اين مؤلفان گرامي، هاي آموزشي خوبي را در كتاب رقم بزند كه ض اعظم محمدي و جناب آقاي بهروز يحيي، توانسته ويژگي

دانيم از مديريت محترم انتشارات وزين مبتكران جناب آقاي يحيي دهقاني و همچنين همكاران واحدهاي تأليف، جناب آقاي  الزم مي
 انم سربنديخ فرد سمانه ايمانآرايي، خانم عاطفه موسوي، گرافيست مجموعه، خانم  چيني و صفحه عزيززاده، آقاي مبين و همكاران حروف

  نمائيم.  و طراح جلد، خانم مينا هرمزي، سپاسگزاري مي
  

  لطفاً ما را از نقد و پیشنهاد خویش محروم نفرمائید.آموزان دقیق،  سنج و دانش همکاران نکته
  
  

  با سپاس فراوان    
  مديرگروه علوم انساني    

  اصغر حجازيان    
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    تاریخ چیست؟  

  است. مجموعه حوادث و رويدادهايي است كه يك فرد يا يك جامعه از سر گذرانده  -1
  .  شوند طالعه و تحليل ميهاي علمي است كه به وسيلة آن، رويدادهاي گذشته براساس شواهد و مدارك م علم و روش ،زبان مردم و ها در نوشته - 2
   .گاهي هم منظور، تعيين روز و ماه و سال است يعني تقويم ساالنه -3

   :ويژگي رويدادهاي تاريخي
  .ستندنيدور از دسترس هستند و قابل مشاهده و درك مستقيم  -1
  . .تكرارپذير و قابل تجربه نيستند -2
  ولي دارندمجزا و مستقل نيستند و با يكديگر رابطة علت و معل -3
 ها در تاريخ، نقش محوري و اساسي دارند و رويدادهاي تاريخي نتيجة عملكرد متقابل انسان با طبيعت هستند.  انسان  

پـردازد و علـل و نتـايج افكـار و اعمـال       ها در گذشته مي ها و جامعه هاي مختلف زندگي انسان علمي كه به مطالعة جنبه تعريف تـاريخ: 
   كند. تحليل ميپيشينيان را بررسي و 

  .هاي فكري، مذهبي، سياسي، نظامي و... زندگي اجتماعي در گذشته شناخت و آگاهي از جنبه هدف علم تاريخ:

  نگاری و روش پژوهش تاریخ  
  ثبت و نگارش رويدادهاي زمان خود جلب شد.  به توجه انسان ،يشپهزار سال  5از حدود  اختراع خطبا  
 سال قدمت دارد و در آن نام  4000است كه بيش از  »اي به خط كهن مصري اي از سنگ نوشته كهت « ترين متن تاريخي قديمي

  تعدادي از فراعنه و حوادث دوران آنان ذكر شده است. 

  نگاری در ایران تاریخ  

 اند.   های دولتی وجود داشته که حاوی اخبار و رویدادهای مهم بوده در ایران باستان احتماالً سالنامه  
 از عالقة ايرانيان به نوشتن وقايع تاريخي است.  اي در زمان ساسانيان نمونه» نامه خداي«ن و نگارش تدوي  

  نگاری در اروپا   تاریخ  
 آغاز شد.  »پدر تاريخ«نگاري از قرن پنجم ميالد در يونان باستان و با ظهور هردوت  تاريخ  
 است.  ترين اثر تاريخي عصر باستان ترين و كامل كهنهاي يونان و ايران است  تر شرح جنگ كتاب هردوت كه بيش  
 اد برخي پژوهشگران رواج و رونق ادبيات و فلسفه تأثير مهمي بر گسترش علم تاريخ در يونان باستان داشت. قبنابر اعت  
  نگاري پديد آمد.  يختحوالت فكري و علمي روي داد و علم تاريخ هم متحول شد و شيوة جديد تار دورة رنسانسبا ورود اروپا به    

  پردازي بود.  اساس اين شيوه بر سنجش دقيق منابع، استناد به اسناد معتبر و دوري از داستان
  نگاري نوين ويژگي تاريخ

  هاي زندگي مردمان و جوامع گذشته بررسي و مطالعة تمام جنبه -1
  وادث تاريخيها، نتايج و آثار گوناگون ح ها، علت بررسي و تجزيه و تحليل زمينه -2
هاي فراواني توسط مورخان مسلمان نوشته شد.  نگاري در بين مسلمانان گسترش زيادي يافت و كتاب در دوران اسالمي تاريخ

  مورخاني مانند طبري و بيهقي كه ايراني بودند. 
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ي، فلسـفه، جغرافيـا،   شناسـ  شناسـي، جامعـه   هاي علوم و فنون مختلـف ماننـد باسـتان    هاي علمي تاريخ، از يافته در پژوهش
  شود. استفاده مي شماري گاهشناسي و  اقتصاد، زبان

  

 مراحل پژوهش در تاریخ  
  انتخاب موضوع -1 

 تازه بودن موضوع تحقيق    
 اراي اثر و فايده بودن موضوع تحقيق  
 موجود بودن منابع و اطالعات كافي در مورد موضوع تحقيق  

  هاي تحقيق تدوين پرسش -2 

 را مشخص كند. هدف پژوهش  
 .مانع به بيراهه رفتن پژوهشگر از مسير درست باشد  

  

  
  
  

  
  
  

  

  شناسايي منابع -3 

 .ميزان اعتبار، دقت و صحت منابع و اسناد تحقيق ارزيابي شود  
 .محقق بايد از اصالت سند و جعلي نبودن آن مطمئن شود  

  گردآوري و تنظيمات اطالعات -4 
 ه موضوع تحقيق از منابع و اسناد تاريخياستخراج اطالعات مربوط ب  
 بندي و تنظيم اطالعات استخراج شده  دسته  

  تحليل و تفسير اطالعات -5 
 هاي خاص تحليل و تفسير رويدادهاي تاريخي با روش  
 ها بازسازي گذشته و تفسير آن  

   هاي پژوهش گزارش يافته -6 

 ر قالب گزارشهاي تحقيق و ارائة آن د استخراج نتايج و يافته  

 منابع پژوهش علمی در تاریخ  
  منابع دست اول يا اصلي -1 
 اند. ترين زمان به وقوع آن نوشته شده همة آثاري كه در زمان وقوع حادثه يا نزديك  
 ها و ... ها، سكه نگاره تمامي آثار باستاني و تاريخي مانند بناها، ابزارها، اشياء، سنگ  

تحلیل و تفسیر  - 5 های پژوهش گزارش یافته - 6  ظیم اطالعاتگردآوری و تن - 4

شناسایی  - 3  انتخاب موضوع - 1 تدوین پر سش - 2

 مراحل انجام پژوهش تاریخی در یک نگاه
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  منابع دست دوم يا فرعي -2
  آيد. ها پس از وقوع رويدادها و با استفاده از منابع دست اول به دست مي مة منابع، تحقيقات و آثاري كه مدته

 و کارکردهای مطالعۀ تاریخ ها ایدهف  
  الف) منبع شناخت و تفكر 
 ها تقويت و پرورش قوة شناخت و تفكر با مطالعة سرگذشت انسان  
 مان گذشته براي تقويت قدرت شناختهاي مرد ها و انديشه استفاده از تجربه  
 ورزي با تجزيه و تحليل آثار و نتايج رويدادها افزايش قوة ادراك و مهارت انديشه  

هـا،   هـا، ذلّـت   گيـرد و عـزت   از نظر قرآن، تاريخ بشر و تحوالت آن، بر طبق يك سلسله سـنن و نـواميس صـورت مـي     شهيد مطهري:
هـا   هـا و قـانون   هاي دقيق و منظم دارد و بـا شـناخت آن حسـاب    ي حسابخهاي تاري ختيها و بدب ها، خوشبختي ها و شكست موفقيت

  د.رگيري ك توان تاريخ حاضر را تحت فرمان درآورد و به سود و سعادت خود و مردم از آن بهره مي
  گيري از گذشته براي حال و آينده ب) بهره 

  اند. مل و شرايطي به وجود آمده و پيشرفت كردهكه فرهنگ و جوامع بشري چگونه و تحت تأثير چه عوا هم اينف
  كمك به ما در ارزيابي و شناخت درست اوضاع و شرايط كنوني جامعة خويش و ساير جوامع و كمك به ترسيم افق آينده

  دوستي و هويت ملي پ) تقويت حس ميهن 
 تر افراد يك جامعه نسبت به گذشتة مشتركشان خودآگاهي و يگانگي بيش  
 دن درك درستي از هويت و كيستي خود و فهميدن چگونگي رسيدن به جايگاه كنونيپيدا كر  
 نشان دادن ارزش و اهميت ميراث تاريخي و كمك در حفظ و نگهداري ميراث فرهنگي به عنوان بخشي از هويت و شناسنامة ملي خويش  
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 نادرست   درست   لولي دارند.رويدادهاي تاريخي مجزا و مستقل نيستند و با يكديگر رابطة علت و مع  -1
هايي از دورة هخامنشيان و ساسانيان نشان از توجه ايرانيـان بـه ثبـت و     نوشته وجود سنگ  -2

 نادرست   درست    .ضبط وقايع تاريخي دارد
 نادرست   درست   ها مربوط به عصر هخامنشي است. نامه تدوين و نگارش خداي  -3
 نادرست   درست   كردند. تايج رويدادهاي تاريخي توجه بسيار ميمورخان به بررسي علل، آثار و ن 19تا قرن   -4
 نادرست   درست   ها را ارزيابي كند. يك پژوهشگر در شناسايي منابع بايد ميزان اعتبار و دقت و صحت آن  - 5
 نادرست   درست   هاي تحقيق در قالب يك كتاب است. ارائة نتايج و يافته ،آخرين مرحلة يك پژوهش  -6
 نادرست   درست   و طاق بستان جزو منابع دستة اول در يك پژوهش تاريخي هستند.كوروش منشور   -7

  
  اند. پديد آمده ..........و با  ..........رويدادها و تحوالت تاريخي نتيجة   -8
  اي از دلبستگي ايرانيان به نگارش حوادث تاريخي بوده است. نمونه ..........هاي زمان  نامه خداي  -9

  متحول شد و شيوة نوين پديد آمد. ..........ي اروپايي در نگار ي تاريخ شيوه  - 10
 سال قدمت دارد. ..........است و بيش از  ..........ترين متن تاريخي كشف شده مربوط به تمدن  قديمي  -11
 آغاز شد. ..........در  ..........قرن  درنگاري در مفهوم كامل آن  تاريخ  -12
 است. ..........نگاري مربوط به دورة  هاي تاريخ پردازي از ويژگي ارك معتبر و دوري از داستانسنجش دقيق منابع، استناد به اسناد و مد  -13
 است. ..........شود  آنچه كه در يك پژوهش مانع به بيراهه رفتن پژوهشگر از مسير درست پژوهش مي  - 14
 هستند. ..........ابع اند جزو من ها پس از وقوع رويدادها پديد آمده همة منابع تحقيقات در آثاري كه مدت  - 15
 آيند. به حساب مي ..........و  ..........ها و جوامع گذشته، منبع و گنجينة ارزشمندي براي  مطالعة سرگذشت انسان  -16
 گيرد. صورت مي ..........از نظر قرآن، تاريخ بشر و تحوالت آن بر طبق   -17

 
 رويدادهاي تاريخي چگونه قابل شناخت هستند؟  -18
 نوشتة تاريخي چه چيزي نوشته شده است؟ ترين سنگ در قديمي  -19
 پدر علم تاريخ چه كسي است؟  - 20
 از نظر برخي مورخان چه عاملي در شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يونان باستان تأثير مهمي داشته است؟  -21
 شود؟ هاي كدام علوم و فنون استفاده مي هاي علمي تاريخ از يافته در پژوهش  -22
 چه چيزي دقت كند؟ محقق بايد در انتخاب موضوع به  -23
 اي دارد؟ ها، آثار و نتايج رويدادها چه نتيجه جست و جوي شواهد و مدارك تاريخي و تحليل و تفسير علت  - 24

 
 هاي رويدادهاي تاريخي را نام ببريد. ويژگي  - 25
 تاريخ را تعريف كنيد.  -26
 نويسي در دوران اسالمي چگونه بود؟ تاريخ  -27
 مراحل پژوهش در تاريخ را نام ببريد.  -28
 كند؟ اريخ چگونه ما را در ارزيابي و شناخت درست اوضاع و شرايط كنوني جامعة خود و ساير جوامع كمك ميعلم ت  -29
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  درست  -1
  درست -2
  ي ساسانيان است) (مربوط به دوره نادرست -3
  پرداختند.) (تا قرن نوزدهم به تنظيم، ثبت و نگارش وقايع مي نادرست - 4
  درست -5
  (در قالب يك گزارش) نادرست -6
  درست -7
  طبيعت –ها  كنش متقابل انسان -8
  ساسانيان -9
  دورة رنسانس -10
  سال 4000مصر ـ بيش از  -11
  پنجم ق.م ـ يونان -12
  رنسانس -13
  هاي تحقيق تدوين پرسش -14
  دست دوم -15
  تقويت ـ پرورش قوة شناخت و تفكر -16
  يك سلسله سنن و نواميس -17
  از شواهد و مدارك با استفاده -18
  نام تعدادي از فراعنه و برخي حوادث آن دوران -19
  هرودوت -20
  رونق و رواج ادبيات و فلسفه -21

شناسي، فلسـفه، جغرافيـا، اقتصـاد،     شناسي، جامعه باستان -22
  شماري شناسي و گاه زبان
  موجود بودن منابع و اطالعات كافي -23
  رزيو افزايش قوة درك و مهارت انديشه -24
ــترس -1 -25 ــتند.    دور از دس ــاهده نيس ــل مش ــد و قاب  -2ان

مجزا و مستقل نيستند  -3تكرارناپذيرند و قابل تجربه نيستند. 
  و با يكديگر رابطة علت و معلولي دارند.

هـاي مختلـف زنـدگي     علمي است كه بـه مطالعـة جنبـه    -26
پردازد و علل و نتايج افكـار   ها در گذشته مي ها و جامعه انسان

  كند. اعمال پيشينيان را بررسي و تحليل مي و
ــاريخ -27 ــترش     ت ــلمانان رواج و گس ــان مس ــاري در مي نگ

هـاي تـاريخي ارزشـمندي توسـط      چشمگيري يافت و كتـاب 
  مورخان مسلمان نوشته شد.

 -3هـاي تحقيـق    تدوين پرسـش  -2انتخاب موضوع  -1 -28
تحليـل و   -5گردآوري و تنظيم اطالعـات   -4شناسايي منابع 

  هاي پژوهش گزارش يافته -6فسير اطالعات ت
هـا و جوامـع    فهمـيم كـه فرهنـگ    با مطالعة تاريخ ما مـي  -29

بشري چگونه و تحـت تـأثير چـه عـواملي بـه وجـود آمـده،        
  اند پيشرفت كرده و به وضعيت امروزي رسيده

  
  
.  
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  .........واژه تاريخ داراي معاني مختلفي است به جز   -1

 دادهايي كه يك فرد يا يك جامعه از سر گذرانده است.مجموعه حوادث و روي) 1

  شوند. هاي علمي كه به وسيله آن، رويدادهاي گذشته بر اساس شواهد و مدارك مطالعه و تحليل مي علم و روش) 2
  هاي فكري، مذهبي، سياسي، نظامي، اقتصادي، علمي، حقوقي و هنري است. مطالعه تمامي جنبه) 3
  ال است يعني همان تقويم ساالنهتعيين روز و ماه و س) 4

  ......... هاي رويدادهاي تاريخي هستند به جز  موارد زير همگي از ويژگي  -2
 تكرار ناپذير بودن ) 2    قابل مشاهده نبودن) 1

  عدم رابطه علت و معلولي با يكديگر) 4    مجزا و مستقل نبودن) 3
  علم تاريخ است؟ »هدف«گزينه بيانگر   كدام  -3

 تعيين زمان وقوع رويدادها) 2  ي نسبت به زندگي اجتماعي در گذشتهشناخت و آگاه) 1

  مجموعه حوادث و رويدادهاي گذشته) 4  هاي علمي تحليل رويدادهاي گذشته با توجه به روش) 3
  .باشد مي ............سال قدمت دارد و مربوط به تمدن  ............ترين متن تاريخي كه تاكنون كشف شده و بيش از  قديمي  -4

 رودان ميان -هزار 4) 4  مصر -هزار 4) 3  رودان ميان -هزار 5) 2  مصر -هزار 5) 1

 شود؟ سنگ پالرمو كه مربوط به پادشاهي كهن مصر است، در موزه كدام كشور نگهداري مي  - 5

 فرانسه) 4    آلمان) 3  ايتاليا) 2  انگلستان) 1

 در ايران است؟هاي دولتي مربوط به كدام سلسله باستاني  ها سالنامه خداي نامه  -6

 ساسانيان) 4  اشكانيان) 3  هخامنشيان) 2  ماد) 1

 تاريخ نگاري به مفهوم كامل از چه زماني و در كدام كشور و با ظهور كدام مورخ آغاز شد؟  -7

 هرودت -يونان باستان -قرن پنجم پيش از ميالد) 2  هومر -يونان باستان -قرن پنجم پيش از ميالد) 1

  هرودت -روم باستان -قرن سوم پيش از ميالد) 4  هومر -روم باستان -قرن سوم پيش از ميالد) 3
  اختصاص دارد؟ موضوعيبخش عمده كتاب تاريخ هرودت به چه    -8

 معرفي خديان اساطيري يونان) 2  هاي يونان و ايران شرح جنگ) 1

  هاي يونان با همسايگانش شرح جنگ) 4    شرح تاريخ يونان باستان) 3
 رواج و رونق چه علومي، تأثير مهمي بر شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يونان باستان داشته است؟ ،پژوهشگران برخيبه اعتقاد   -9

 ادبيات و جغرافيا) 4    ادبيات و فلسفه) 3  فلسفه و جغرافيا) 2  فلسفه و هنر) 1

  ..............باشد به جز  موارد زير مربوط به علم تاريخ تا قرن نوزدهم مي  - 10

 بررسي علل، آثار و نتايج رويدادهاي تاريخي) 2    رش وقايعتنظيم، ثبت و نگا) 1

  بيان شرح حال فرمانروايان) 4  بيان حوادث سياسي و نظامي) 3
  ي نويني در تاريخ نگاري به وجود آورد؟ چه رويدادي منجر به تحول در علم تاريخ گرديد و شيوه  -11

 سانسرن) 4  هاي صليبي جنگ) 3  وقوع دو جنگ جهاني) 2  انقالب صنعتي) 1
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  سازد، آن دو ويژگي كدام است؟ نگاري قبلي متمايز مي باشد كه آن را از تاريخ نويسي نوين داراي دو ويژگي مي تاريخ  -12
 بررسي همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع گذشته -توصيف و شرح زندگاني و اقدامات فرمانروايان) 1

هـا و نتـايج و آثـار     هـا، علـت   بررسي و تجزيه و تحليل زمينـه  -جوامع گذشته بررسي همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي) 2
  گوناگون حوادث تاريخي

      ثبت و نقل رويدادهاي گذشته -توصيف و شرح زندگاني و اقدامات فرمانروايان) 3
  حوادث تاريخيها و نتايج و آثار گوناگون  ها، علت زمينه  بررسي و تجزيه و تحليل -ثبت و نقل رويدادهاي گذشته) 4

  شود؟ هاي كدام علوم استفاده مي هاي علمي تاريخي از يافته در پژوهش  -13
   فلسفه و جغرافيا -ب  شناسي شناسي و جامعه باستان -الف

  شناسي و گاه شماري زبان -د    اقتصاد و علوم سياسي -ج
  الف و ب و  د) 4    ب و ج و الف) 3  ب و ج و د) 2  الف و ب و ج) 1

  ژوهش تاريخ كدام است؟مرحله اول و سوم پ  - 14
 شناسايي منابع -هاي تحقيق تدوين پرسش) 2  هاي تحقيق تدوين پرسش -انتخاب موضوع) 1

  شناسايي منابع -گردآوري و تنظيم اطالعات) 4  انتخاب موضوع -شناسايي منابع) 3
  ؟نيستكدام گزينه از معيارهاي انتخاب موضوع   - 15

 وضوع تحقيقتكراري نبودن م) 2    تازه بودن موضوع تحقيق) 1

  معتبر بودن منابع تحقيق) 4  داراي اثر و فايده بودن موضوع تحقيق) 3
   ..........باشد به جز هاي تحقيق درست مي همه موارد زير دربارة تدوين پرسش  -16

   كنند. ها هدف پژوهش را مشخص مي پرسش) 1

  ها بايد منابع و اطالعات كافي موجود باشد. براي پرسش) 2
    شوند. از به بيراهه رفتن پژوهشگر از مسير درست پژوهش ميها مانع  پرسش) 3
  ها، آثار و نتايج رويدادهاست. ها، علت ها اغلب درباره زمينه پرسش) 4

  اي را ارزيابي كند؟ در مرحله شناسايي منابع، پژوهشگر پس از شناسايي منابع و اسناد تحقيق بايد چه مسئله  -17
 فراواني منابع و اطالعات) 2  نابعميزان اعتبار، دقت و صحت اسناد و م) 1

  تكراري نبودن اسناد و منابع) 4  جديد و تازه بودن اسناد و منابع) 3
  باشد؟ در چندمين مرحله كار پژوهش تاريخ، كار مورخ شبيه كارآگاهان پليس مي  -18

 ششم) 4  پنجم) 3  سوم) 2  دوم) 1

  رو مربوط به كدام دوران است؟ سكه نشان داده شده در شكل روبه  -19
   هخامنشي) 2    ماد) 1

    ساساني) 4    اشكاني) 3
  

  شكل نشان داده شده مربوط به كدام اثر تاريخي است؟  - 20
    كاخ اردشير ساساني) 2    طاق بستان) 1
  نقش رستم) 4    نقش رجب در فارس) 3
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م دسته از منابع ها جزء كدا شوند و سكه منابع پژوهش تاريخي بر چه اساسي به دو دسته منابع اصلي و منابع فرعي تقسيم مي  -21
  روند؟ به شمار مي

 منابع فرعي -اهميت و اعتبار) 2  منابع اصلي -اهميت و اعتبار) 1

  منابع فرعي -تازگي و دقت) 4    منابع اصلي -تازگي و دقت) 3
   ............باشد به جز  ها و كاركردهاي مطالعه تاريخ مي موارد زير از فايده  -22

 ي از گذشته براي حال و آيندهگير بهره) 2    منبع شناخت و تفكر) 1

  گيري كشورها آگاهي از چگونگي شكل) 4  تقويت حس ميهن دوستي و هويت ملي) 3
  گيرد. صورت مي ..............از نظر قرآن، تاريخ بشر و تحوالت آن بر طبق يك سلسله «به گفته شهيد مطهري   -23

  ها ها و بدبختي وشبختيخ) 4  ها و مقاصد انگيزه) 3  سنن و نواميس) 2  اهداف و برنامه) 1
 هاي پژوهش در چندمين مرحله از پژوهش در تاريخ قرار دارد؟ گزارش يافته  - 24

  چهارم )4  ششم) 3  پنجم )2  سوم  )1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

 1 2 3 4 
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     

 1 2 3 4 
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

 1 2 3 4 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

  



       
  

  
  درس دوم  

  تاریخ، زمان و مکان     
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 شماری ابداع گاه  

 اند. رو بوده ها از آغاز زندگي بر روي كرة زمين با زمان و سنجش آن روبه انسان  
  ين زمـ  اين سنجش گاهي براساس گردش زمين به دور خود و يا گردش زمين به دور خورشيد و يا ماه به دور

 .بوده است

 گيري ارتباط نزديكي با علوم رياضي، نجوم و فيزيك دارد. دانش اندازه  
 اي  هاي آفتابي، آبـي و شـني و وسـيله    ها موفق به اختراع ابزارهايي مانند ساعت شماري، انسان در ارتباط با زمان 

  تر مانند اسطرالب براي رصد خورشيد، ماه و ستارگان شدند. پيشرفته
  شماری در جهان گاه تاریخچۀ  

  شماري پيشگام بودند. در تنظيم گاه» خورشيدي ـ قمري«شماري  ها با گاه النهرين بابلي ها و مصريان باستان و در بين النهريني بين
 شماری بابلی گاه  

  شد. روزه تقسيم مي 29يا  30ماه قمري  12شماري بابلي سال به  در گاه -1
  افزودند. روزه هر سه سال ماه سيزدهي به سال مي 265روزه و سال شمسي  354دن اختالف بين سال قمري در تقويم بابلي براي از بين بر -2

 شماری مصری گاه  
  شمار دقيقي داشتند. گاه -1
  روز بود. چهارم شبانه و يك 365ها  سال آن -2
  گرفتند. مي كبيسهبار  رده و هر چهارسال يكروز اضافي را به آخر ماه دوازدهم اضافه ك 5شد و  روزه تقسيم مي 30ماه  12سال به  -3
 شماری رومی گاه  

  شماري چندان دقيقي نداشتند. گاه -1
  شماري رومي را براساس تقويم مصري داد. ق.م امپراتور روم دستور اصالح گاه 46در سال  -2
  م. تولد حضرت مسيح به عنوان مبدأ تقويم روميان (مسيحيان) تعيين شد. 525در سال  -3
  سال بعد اين تقويم توسط پاپ گرگوار سيزدهم به كمك منجمان اصالح شد. 1000دود ح -4
  شود. اصالح شدة اين تقويم، تقويم گرگواري است كه امروزه به عنوان تقويم ميالدي شناخته مي -5
 تقویم هجری قمری  

  بر گردش ماه استوار است. -1
  مبدأ آن هجرت پيامبر از مكه به مدينه است. -2
  اول آن محرم است. ماه -3
  كشورهاي اسالمي است. تر بيشتقويم رايج  -4
 شماری در ایران تاریخچۀ گاه  

  ها بر اساس فرهنگ ايراني بوده است. گذاري ماه در زمان هخامنشيان تقويم خورشيدي ـ قمري بابليان رواج داشته اما نام -1
  بود. شماري بابلي، سلوكي و اوستايي رايج در دروة اشكانيان گاه -2
  شمار ديني زرتشتيان بود تقويم رسمي بود. در دورة ساسانيان تقويم اوستايي كه گاه -3
  افزودند. به آخر ماه دوازدهم مي» اندرگاه«شد. سپس پنج روز اضافي را به نام  روزه تقسيم مي 30ماه خورشيدي  12سال به  -4
  اه بود.مبدأ اين تقويم در دورة ساسانيان به تخت نشستن هر پادش -5
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  كردند. روزه) به دوازده ماه سال اضافه مي 30سال يك ماه ( 120روز و در هر  شبانه 1سال  4روز بود در هر  365چون سال   -6
  شد. گذاري مي ها و روزها با اسامي ايزدان و فرشتگان نام ماه  -7
 شماری در دوران اسالمی گاه  

 دوازده حيواني، جاللي و هجري شمسي نيز رايج بود. شماري يزدگردي، عالوه بر تقويم هجري قمري گاه  
 تقویم جاللی  

  هاي جهان است. ترين تقويم يكي از دقيق -1
  تقويم هجري شمسي كنوني ايران براساس آن تنظيم شده است. -2
  ش به عنوان تقويم رسمي ايران تعيين شد. 1304از سال  -3
 ها تطبیق و تبدیل تقویم  

 ها و كشورها با چند تقويم رزمينثبت رويدادهاي تاريخي س  
  هجري شمسي و ... هجري قمري  شماري ميالدي  تاريخ تحوالت ايران: گاه مثال:
 شماري هاي مختلف توسط پژوهشگران و متخصصان نجوم و گاه هاي گوناگون تطبيق و تبديل تقويم ها و روش ارائة فرمول  
  شماری اوستایی   ها و معانی آن در گاه اسامی ماه  

  ه برند نيروي پيش فروردين 
  راستي و پاكي  ارديبهشت 

  كمال و خرمي  خرداد 
  ستارة باران  تير 

  جاودانگي  اَمرداد 
  شهرياري نيرومند  شهريور 

  محبت  مهر
  آب  آبان 
  آتش  آذر 
  آفريدگار  دي 

  انديش  نيك بهمن 
  فروتني مقدس  اسفند 
   خط زمان  

 مفيد براي منظم كردن حوادث براساس ترتيب و توالي زماني در طول روز، سال، دهه يا قرن بر روي نمودار نشان دادزمان راهي  خط.   
  گويند مي )كرونولوژي(» شماري گاه«به نظم و ترتيب رويدادها .  
  تاریخ و مکان؛ تأثیر جغرافیا بر رویداد تاریخی  

 چون  ركن مهم در مطالعة تاريخ  مكان:
 دهد. همة وقايع و تحوالت تاريخي در بستر مكان رخ مي  جغرافياي تاريخي«گسترش«  

  
  
  

  ها اسامي ماه
  دي    مهر   تير   فروردين

  بهمن    آبان  مرداد    ارديبهشت
 اسفند    آذر   شهريور   خرداد

 اسامي روزهاي ماه
 رام -21 خور -11  هرمز -1

 باد -22 ماه -12  بهمن - 2

 بدين دي -23 تير -13  ارديبهشت - 3

 دين -24 جوش -14  ورشهري - 4

 ارد -25 بمهر دي -15  اسفندارمذ - 5

 اشتاد -26 مهر -16  خرداد - 6

 آسمان -27 سروش -17  مرداد - 7

 زامياد -28 رشن -18 بĤذر دي - 8

 ماراسفند -29 فروردين -19 آذر - 9

 انيران -30 بهرام -20 آبان - 10
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  هاي طبيعي و اقليمي در شكل دادن به رويدادها: مورخان دربارة نقش و تأثير عوامل و پديده نظر
   ها را مورد مطالعـه و   ... مسافرت كرد و شرايط طبيعي و اقليمي آن سرزمينبراي نگارش كتاب خود به مصر، فينيقيه و  ت:وهـرود

  بررسي قرار داد.

  
  نويسي است. هرودوت پدر علم تاريخ

  

  :ر خود بخشي را به تأثير جغرافيا و اقليم بر تاريخ، اخالق و رفتار آدميـان   ابن خلدونبانديشمند مسلمان تونسي در مقدمة كتاب الع
  اختصاص داد. نواحي مختلف

  امروزه ارتباط تاريخ و جغرافيا بيش از گذشته مورد توجه پژوهشگران واقع شده است.
ماننـد   ر محيط طبيعي و جغرافيـايي را بـر رويـدادهاي تـاريخي    يپردازد و تأث جغرافياي تاريخي به مطالعة مناطق مختلف در گذشته مي

  دهد. مورد بررسي قرار مي ها و ... ، پيروزيها ها، مهاجرت ها، ايجاد و گسترش راه گيري تمدن شكل
 های تاریخی نقشه  

  در مطالعة تاريخ »نقشه«اهميت يافتن  توجه به ارتباط جغرافيا و تاريخي 
  هاي تاريخي دست آمده از نقشه اطالعات به
، مسـيرهاي مهـاجرت و   شـبكة راه ، هـا  يدادهايي مانند جنـگ محل دقيق رو، بناهاي مهم، شهرها، ها پايتخت، مرزها، ها قلمرو حكومت

  و ... تقسيمات اداري و مالياتيلشكركشي، 
هاي حيات اجتماعي  ارائه اطالعات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي و ديگر جلوههاي تـاريخي:   كاربردهاي امروزي نقشه -3

  انسان در گذشته. 
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 نادرست   درست   نشمندان علوم رياضي، نجوم و فيزيك است.ابداع تقويم نتيجة تالش مشترك دا  -1
  نادرست   درست   شماري پيشگام بودند. مردمان رومي و مصري در تنظيم و تدوين گاه  -2
 نادرست   درست   گرفتند. افزودند و كبيسه مي شماري مصري هر چهار سال يك روز به سال مي در گاه  -3
 نادرست   درست   صفر است.شماري هجري قمري ماه  مبدأ سال در گاه  -4
هـا   شماري خورشيدي ـ قمري بابلي كه در قلمرو ساساني رواج داشت مـاه   در گاه  - 5

 نادرست   درست   گذاري شده بودند. براساس فرهنگ و آيين ايراني نام
 نادرست   درست   شماري جاللي است. هاي جهان گاه شماري ترين گاه يكي از دقيق  -6
هاي مختلف تاريخي را به  يدادهاي يك دوره يا دورهخط زمان ابزاري است كه رو  -7

 نادرست   درست   دهد. ها، بر روي نمودار نشان مي ترتيب زمان وقوع آن
 نادرست   درست   ابن خلدون براي نگارش كتاب تاريخ خود به مصر، فينيقيه و جاهاي ديگر مسافرت كرد.   -8

  
 دارد. ..........و  ..........،  ..........علوم گيري زمان ارتباط نزديكي با  دانش و مهارت اندازه  -9

 شد. تقسيم مي ..........ماه  12شماري سال به  رايج بود، در اين گاه ..........شماري  ها گاه در ميان بابلي  - 10
 ود.اصالح ش ..........شماري  براساس گاه ..........شماري  ق.م امپراتور روم ژوليوس سزار دستور داد گاه 46در سال   -11
 متداول بود. ..........شماري  و در دورة اشكاني گاه ..........شماري  در دورة هخامنشان گاه  -12
 شد. اضافه مي .......... شماري در گاه ..........اندرگاه نام پنج روز اضافي بود كه به آخر ماه دوازدهم در دورة   -13
 گويند. مي ..........به نظم و ترتيب رويدادها   - 14
15 -  ببر تاريخ، اخالق و رفتار آدميان اختصاص داده است. ..........است كه در آن به تأثير  ..........ر كتاب كتاب الع 
 است. ..........اهميت يافتن نقشه در مطالعة تاريخ از پيامدهاي   -16

    
 اي را اختراع كردند؟ دانشمندان براي رصد خورشيد و ماه و ستارگان چه وسيله  -17
 در زمان چه كسي اصالح شده است؟ شماري مسيحي امروزه گاه  -18
 كشورهاي اسالمي چيست؟ تر بيشتقويم رايج   -19
 شماري اوستايي چه بود؟ مبدأ گاه  - 20
 اهميت يافتن نقشه در مطالعة تاريخ پيامد چه چيزي است؟  -21

 
 شماري را توضيح دهيد. شماري مربوط به چه تمدني است؟ در مورد اين گاه ترين گاه دقيق  -22
 اي تنظيم شده و مبدأ آن چيست؟ تقويم كشورهاي اسالمي بر چه پايه  -23

  يك از وسايل مربوط به گاه شماري است و چه كاربردي دارد؟ رو كدام تصوير روبه  - 24
  
 

هجري قمري بوده است. محاسبه كنيد اين سال مصادف با كدام سال هجري شمسي  61سال شهادت امام حسين (ع) سال   - 25
  ه است.و كدام سال ميالدي بود



 

21

ان
 مك

ن و
زما

خ، 
اري

م: ت
دو

س 
در

  

  
  

  
  درست -1
نادرســت (مردمــان ميــان رودان و مصــريان از پيشــگامان  -2

  شماري بودند.) گاه

  درست -3

  نادرست (ماه محرم است.) -4
  نادرست (هخامنشيان) -5
  درست -6
  درست -7
  نادرست(هرودوت به اين نواحي مسافرت كرد.) -8
  رياضيات، نجوم، فيزيك -9
  روزه 29يا  30خورشيدي ـ قمري ،  -10
  رومي، مصري -11
  بابلي، سلوكي و اوستايي ،يلقمري باب –خورشيدي  -12
  ساسانيان، اوستايي -13
   )كرونولوژي(» شماري گاه« -14
  ابن خلدون، جغرافيا و اقليم -15
  ارتباط جغرافيا و تاريخ -16
  اُسطرالب -17
  پاپ گرگوار سيزدهم -18
  هجري قمري -19

  به تخت نشستن هر پادشاه -20
  ارتباط جغرافيا و تاريخ -21
شماري خورشيدي دقيق و منظمـي داشـتند.    مصريان گاه -22

كردند. در  روز محاسبه مي چهارم شبانه و يك 365آنان سال را 
شـد و   روزه تقسـيم مـي   30ماه  12شماري مصري سال به  گاه

  گرديد. پنج روز اضافي، به آخر ماه دوازدهم افزوده مي
تــر  ري كــه تقــويم رايــج بــيششــماري هجــري قمــ گــاه -23

رود، بر پاية گردش ماه بـه دور   كشورهاي اسالمي به شمار مي
زمين تنظيم شده است و مبدأ آن اول محـرّم سـالي اسـت كـه     

  پيامبر (ص) از مكه به مدينه هجرت كرد
تصــوير مربــوط بــه اســطرالب اســت كــه بــراي رصــد   -24

  بود خورشيد، ماه، ديگر سيارگان و ستارگان اختراع شده

25 -    /32622 61 681 133    
61 ميالدي             11 671   

/671 365 1 83   
61/شمسي  1 83 59   
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 هايي كه براي تاريخ نگاران مطرح است چيست؟ نخستين پرسش  -1

  اند؟ يدادهاي تاريخي در كجا و چرا رخ دادهرو) 2  اند؟ رويدادهاي تاريخي در چه زماني و چرا رخ داده) 1
  اند؟ رويدادهاي تاريخي در كجا و چگونه رخ داده) 4  اند؟ رويدادهاي تاريخي در چه زماني و كجا رخ داده) 3

 گيري دقيق زمان ابداع كرده است. نظامي كه انسان براي اندازه ............توان گفت:  مي  -2
  البراسط )4  تاريخ) 3  زمان) 2  گاه شماري) 1

 گيري زمان ارتباط نزديكي با چه علومي دارد؟ دانش و مهارت اندازه  -3
  رياضيات، فيزيك و نجوم) 4    تاريخ، فيزيك و رياضيات) 3  نجوم، تاريخ و رياضيات) 2  نجوم، تاريخ و فيزيك) 1

 . ............اي است براي  اي است؟ وسيله اسطرالب چگونه وسيله  -4
    رصد خورشيد، ستارگان و سيارات) 2    گيري زمان اندازه) 1
 گيري فاصله اندازه) 4    شماري (تقويم) ابداع گاه) 3

 شماري پيشگام بودند؟ ها در تنظيم و تدوين گاه مردمان كدام سرزمين  - 5
    روم باستان و يونان باستان) 2    النهرين و روم باستان بين) 1
 انچين باستان و ايران باست) 4    النهرين و مصر باستان بين) 3

 رايج بود؟ تر بيشالنهرين  قمري در بين مردمان كدام اقوام بين-گاه شماري خورشيدي  -6
 اَكد) 4  سومر) 3  بابل) 2  آشور) 1

 كردند؟ مي  ها براي رفع اختالف بين تعداد روزهاي سال قمري و سال خورشيدي چه اقدامي بابلي  -7
  كردند. سال، يك ماه به سال اضافه مي 120هر ) 2  كردند. هر سه سال، يك روز به ماه آخر سال اضافه مي) 1
  كردند. هر سه سال، ده روز به سال اضافه مي) 4  كردند. هر سه سال، يك ماه به سال اضافه مي) 3

 گرديد. به آخر ماه دوازدهم اضافه مي .............شد و  تقسيم مي ................ماه  12سال به  ..................در گاه شماري   -8
    يك روز -روزه 30يا  29-بابلي) ) 2    پنج روز -روزه 30 -مصري) 1
   پنج روز -روزه 30 -بابلي) 4  يك روز -روزه 30يا  29-مصري) 3

 صادر كرد؟ ...................شماري  كدام امپراتور روم دستور اصالح گاه شماري رومي را بر اساس گاه  -9
 مصري -كنستانتين) 4    مصري -ژوليوس سزار )3  بابلي -كنستانتين) 2  بابلي -ژوليوس سزار) 1

 شماري را صادر كرد؟ پاپ گرگوار سيزدهم دستور اصالح كدام گاه  - 10
 هجري قمري) 4    بابلي) 3  مسيحي) 2  مصري) 1

 اي است و مبدأ آن چيست؟ گاه شماري هجري قمري بر چه پايه  -11
    مدينهاول محرم و هجرت پيامبر (ص) از مكه به  -گردش زمين به دور خورشيد) 1
    اول محرم و هجرت پيامبر (ص) از مكه به مدينه -گردش ماه به دور زمين) 2
    اول رمضان و بعثت پيامبر (ص) -گردش زمين به دور خورشيد) 3
  اول رمضان و بعثت پيامبر (ص) -گردش ماه به دور زمين ) 4
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