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 (دهم تاریخ) اول درس پیشنهادی سواالت

 

 : کنید مشخص را غلط یا صحیح جمالت

 . شوند می محسوب اول دست منابع جزو ها سکه -

 . باشد می گذشته در وقایع بیان صرفا تاریخ علم هدف-

 . باشند می دوم دست منابع اند آمده پدید رویداد وقوع از پس ها مدت که آثاری و منابع همه-

 . است بوده مهم ورویدادهای اخبار حاوی هخامنشیان دوره های نامه خدای-

 : کنید تکمیل را زیر جمالت

 . باشد می......................  وجمعی فردی های کنش پیامد تمدن-

 . باشد می................  عهده به تاریخ در اساسی و محوری نقش-

 . یافت رواج باستان یونان در............  قرن از آن کامل مفهوم به نگاری تاریخ-

 . باشد می یونانی بزرگ مورخ..............  تاریخ پدر-

 . کند می رفتار پلیس کارآگاه یک مانند پژوهشگر.....................  مرحله در-

 . شد جلب وقایع ثبت به انسان توجه پیش سال...............  حدود در خط اختراع از پس-

 : کنید مشخص را صحیح گزینه

 : به مربوط است شده کشف تاکنون که تاریخی متن ترین قدیمی-1

  است شده نگارش یکم داریوش دستور به که بیستون نوشته سنگ – الف

  مصری کهن خط به ای نوشته سنگ -ب

  کبیر کوروش منشور -ج

  شده نگارش باستان مصر خطوط با که روزتا سنگ -د

 ؟ بود مسائلی چه با رابطه در 11 قرن تا نگاری تاریخ در مورخان تمرکز عمده-2

  هنری و واجتماعی فرهنگی های جنبه به توجه -ب                رویدادها ونتایج  علل به توجه -الف    

  اسناد و منابع دقیق سنجش -د                    نظامی و سیاسی حوادث بیان -ج    
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 ؟ بود چه یونانیان  میان در تاریخ علم گسترش علل-3

  وریاضیات نجوم علم به توجه -ب                          وفلسفه ادبیات رونق و رواج -الف    

  شناسی سکه و شناسی باستان علم به توجه -د                    ایرانی حکومتهای با یونانیان تعامل -ج    

 ؟ گردید تاریخ علم شدن متحول باعث مسئله کدام-4

  شناسی سکه و شناسی باستان علوم پیدایش -ب                            صنعتی انقالب – الف         

 جدید قرون در اروپا در سیاسی تحوالت -د          رنسانس دوره علمی تحوالت -ج         

 ؟ چیست تاریخ در پژوهش مرحله چهارمین-5

  منابع شناسایی -ب                            اطالعات وتفسیر تحلیل -الف                 

  پژوهش های یافته گزارش -د                      اطالعات وتنظیم اوری گرد -ج                 

 ؟  شود می جلوگیری پژوهشگر رفتن بیراهه از پژوهش مرحله کدام اجرای با-6

   منابع شناسایی -ب                                     موضوع انتخاب -الف                 

  تحقیق های پرسش تدوین -د                     اطالعات تنظیم و آوری گرد -ج                

 ؟ است بوده ایرانی وفرهنگ جامعه فروپاشی از مانع عامل کدام ایران به مختلف حمالت رغم علی-7

  ایرانی فرهنگ و زبان به دلبستگی و دوستی میهن حس -ب                   قدرتمند حکومتهای -  الف   

  الیق وحاکمان پادشاهان -د            قوی نظامی نیروی توسط ایران از دفاع -ج   

 : پاسخ کوتاه

 ؟ کیست به متعلق باستان عصر از مانده جا به تاریخی اثر ترین کهن-

 ؟ چیست نشانگر ساسانیان عصر های نامه خدای-

 . ببرید نام را مسلمان مورخان از تن دو-

 ؟ شود می تقسیم دسته چند به تاریخ در پژوهش منابع-

 . ببرید نام را تاریخ مطالعه فوائد از مورد دو-

 ؟ باشند می منابعی چه شامل اول دست منابع-

 ؟ اند آمده پدید چگونه دوم دست منابع-
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 ؟ باشد می قرونی چه به مربوط رنسانس تحوالت-

 : کامل پاسخ

 . بنویسید را تاریخی رویداد یک های ویژگی-

 ؟ باشد تواند می مختلفی معانی چه دارای تاریخ واژه-

 ؟ باشد می علمی نوع چه تاریخ-

 .  ددهی توضیح را کند می متمایز قبلی های نویسی تاریخ از را آن که نوین نگاری تاریخ های ویژگی-

 ؟ بودند تاریخ نگارش به قادر شرایطی چه از استفاده با نگاران تاریخ-

 ؟ بود استوار اصولی چه بر جدید نگاری تاریخ اساس-

 ؟ شود می استفاده علومی چه های یافته از نوین نگاری تاریخ های پژوهش در-

   . دهید قرار تحلیل مورد را بود رایج گذشته در که نگاری وقایع با نوین نگاری تاریخ های تفاوت-

 . ببرید نام ترتیب به را پژوهش مراحل-

 ؟ دهد قرار توجه مورد باید را معیارهایی چه موضوع انتخاب مرحله در پژوهشگر-

 ؟ کند توجه نکاتی چه به باید پژوهشگر منابع شناسایی در-

 ؟ کند می پیدا افزایش انسان اندیشیدن مهارت و درک قدرت تاریخ مطالعه با چگونه-

 ؟ یستچ تاریخ مطالعه برای قرآن دیدگاه-

 ؟ باشد مفید تواند می آینده مسیر ترسیم و حال زمان درک برای چگونه تاریخ مطالعه شما نظر به-

 . دکنی تحلیل اند بوده موثر آینده تحوالت در اند افتاده اتفاق گذشته در که تاریخی رویدادهای آیا-

 ؟ کند می کمک جوامع سایر و خویش جامعه اوضاع شناخت و ارزیابی در مارا تاریخ علم چگونه-

 ؟ شود می ملت یک یگانگی و اگاهی خود باعث چگونه تاریخ مطالعه-

  گردد می دوستی میهن حس تقویت باعث چگونه تاریخ مطالعه شما نظر به-

 ؟ شد خواهد جامعه یک فرهنگی میراث حفظ باعث تاریخ علم به دادن اهمیت و مطالعه چگونه-

 

 اصفهان 2 ناحیه تاریخ دبیر صادقی محبوبه:  تدوین
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