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 ""     - تهیه کننده :   1399آبان 
 ............................................تاریخ ،معلم انسان هاست    .....................................  

 معاصره و منابع دور ینگار خی: تاریکم  درس
 متن سواالت ردیف

 .دیرا نام ببر ینگار خیانواع تار 1
 دیجد ینگار خیتار -   2 یسنت ینگار خیتار  1

                                                                       انجام گرفت؟ یچه کسان یاز سو یخیتار عیصدها سال ثبت و ضبط وقا 2

هم م یرخدادها از یاریبس ریفهم و تفس یبرا یو منبع مهم یغن یراثیهستند، م یرانیا آنان از یمورخان مسلمان که تعداد قابل توجه یاز سو
 است آورده ما فراهم یبرا یخیتار

 بود؟ ینگار خیچه نوع تار یسنت ینگار خیتار 3

ن تملّق و گاه با زبا انیم نیکردند و در ا یم فیتأل یادب اتیخصوص با شاهان و امور آنها همت داشتند. آنها آثار خود را غالباً عیبه ثبت وقا شتریب 
 باشند، کاتب دربار بودند قتیحق از آنکه مورخ شیمدح شاهان سخن گفته و ب

 چگونه است؟ یسنت ینگار خیسبک نگارش در تار 4

 خورد یبه چشم م ریتفس و لیآثار کمترتحل نیموارد،سخت بوده و در ا اریسبک نگارش در بس 

 شاهان دارد. دیآنها تأک ی.................... و جنگ ها خیبر تار شتریب خ،یاز منابع در دسترس در تار یادیتعداد ز 5

              است؟ یصرف هستند شامل چه موارد ینگار خیفراتر از تار یکه شامل گستره ا ییها نهیو گنج یغن راثیم یایاح 6

 …عالمان، بزرگان و  ینامه ها یها، زندگ یکتاب شناس ،یرجال قاتیتحق شامل

 ه است؟ داشت یصرف هستند چه دستاورد ینگار خیفراتر از تار یکه شامل گسترده ا ییها نهیو گنج یغن راثیم یایبا اح 7
گذشته  عینقد وقا و سنجش یبرا یجد یمنابع نیگذشتگان و همچن یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع یدر باره زندگ یبه مکتوبات ارزشمند توان یم

 افتیدست 
  از دست رفته است؟ (نسخه ها) مکتوب راثیاز م یاریبه امروز بس خیچرا در تار 8

وجود نداشته است؛  یاقدام، به اندازه کاف نیاز ا تیصورت گرفته است، امّا اهتمام و حما مکتوب راثیم یایاح یبرا یادیز یتا امروز تالش ها
 از نسخه ها از دست رفته است یاریبس خ،یاز تار ییغفلت در برهه ها لیترجمه و چاپ دارد و به دل ح،یبه تصح ازیآن ن از یادیکه بخش ز یراثیم

 است؟ یچه مطالب یو حاو ستیاثر ک« جهانگشای نادری »  خیکتاب تار 9
 یو شی، شرح فتوحات نادر افشار و ستا یخان استرآباد یرزامهدیم

 نوشته شده است؟ یو با چه اسلوب ستیاثر ک« تاریخ  گیتی گش »  کتاب 10
 شاهان زند نوشته شده است ییکه با اسلوب مصنوع و دشوار و با تملق گوهیسلسله زند خیدر بارة تار ،یمحمد صادق موسو رزایم

 دارد؟ یسنت ینگار خیبا تار یدر دورة معاصر چه تفاوت یسینو خیتار 11
 متفاوت بود. یسنت یسینو خیو ش با تار نشیکه از نظر ب افتی رواج رانیدر ا ینگار خیاز تار یدیدر دورة معاصر شکل جد
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 .دیسیآن بنو یدارد در جلو یکدام از کلمات سمت چپ اگر با کلمات سمت راست ارتباط هر 12

 (خی) صدرالتوار الف ج/  یمحمد جعفر خورموج- 1

 گشا( یتیگ خی) تار ب -/  تیهدا یقل رزایم -2

 ( یاالخبار ناصر قی) حقا ج الفاعتمادالسلطنه /  – 3

 (نیذوالقرن خی) تار د ه ی /ناظم االسالم کرمان - 4

 (انیرانیا یداریب خی) تار ه ب / یمحمد صادق موسو -5

  د ی  / رازیش یخاور - 6
 

 .دیسیآن بنو یدارد در جلو یکدام از کلمات سمت چپ اگر با عبارات سمت راست ارتباط هر 13

 یمحمد صادق موسو رزایم - 1 1یی نوشت./مصنوع و دشوار و با تملق گو یرا با اسلوب یزند خیتار- الف

 اعتماد السلطنه- 2 2 / را ستود. ریکب ریدر دوره قاجار در کتاب خود ام یو - ب

 یرازیش یخاور- 3 3/  عالقه نشان داد. نویسیو مختصر یسینو قتی،حقیسیدر دوره قاجار به ساده نو یو - ج

 ناظم االسالم- 4 5/  را بازتاب داده است. ریکب ریقتل ام تیکه واقع یمورخ نیاول - د

  یخور موج - 5 
 کرد؟ جادیا رانیا یسنت ینگار خیدر تار قیو عم یتحول اساس نهیزم یچه عوامل 14

 شاه قاجار یفتحعل یدر دوران پادشاه هیو روس رانیا یجنگ ها -
 شاه نیدر زمان ناصرالد یونیو دارالترجمه هما یدارالطباعه  دولت جادیمدرسه دارالفنون و ا سیتأس -
 ییترجمه آثار اروپا -
 و طاق بستان ستونیب یها بهیکت ییرمز گشا-

 شد؟ رانیا ینگار خیساز تحول در تار نهیو روس چگونه زم رانیا یجنگ ها 15
 یبجوامع غر شرفتیدرک علل پ یو غرب در جست و جو رانیا تیوضع سهیغرب جلب کرد. آنان با مقا یایرا به دن رانیزمامداران و نخبگان ا توجه

 برآمدند رانیجامعه ا یو عقب ماندگ

 معاصرشد؟ یغرب دردوره  یایبه دن رانیسبب توجه زمامداران و نخبگان ا یچه حادثه ا 16
 و روس رانیا یها جنگ

 سیتاس در زمان کدام شاه قاجار یونیو دارالترجمه هما یدولت یدارالطباعه  یفرهنگ یدارالفنون وکانون ها یمدرسه  17

 شاه قاجار نیناصر الد شدند؟

 آغاز شد. یی..........................ترجمه آثار اروپایعهدیاز زمان ول 18
 رزایم عباس

 افت؟یو در زمان کدام پادشاه قاجار گسترش  یچه مراکز سیبا تاس انیترجمه آثار اروپائ 19
 هشا نی/ ناصر الیونیو دارالترجمه هما یدارالطباعه دولت جادیمدرسه دارالفنون و ا سیتأس

 محمد حسن خان اعتمادالسلطنه که بود؟ 20
 شد دهیبرگز یونیهما دارالترجمه استیدوره بود که به ر نیا یبرجسته فرهنگ یاز چهره ها یکیاز مورخان مشهور عصر قاجار، 

 داشت؟ ینگار خیدر تحول تار یترجمه چه نقش 21
 داشت ییو روش مورخان اروپا نشیبا ب یرانیو مورخان ا سندگانینو ییدر آشنا ییبسزا ریآنها تأث ترجمه

بدست  رانیا خیتار یدرباره  دیو جد قیو طاق بستان شد و اطالعات دق ستونیب یها بهیکت ییسبب رمزگشا یا نهیچه زم 22

 شرق شناسان یعلم تیبا گسترش فعال آمد؟

 ؟دیانتقاد نمودند؟ نام ببر یسنت یسینو خیتار یژگیوو ینگاران، به ساختارکل خیاز تار کیدرعصرقاجار کدام 23

 (دیرا نام ببر یسیانتقاد به تملق ومتکلف نو شگامانی.) پ
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 نیذوالقرن خیکتاب تار سندهیشاه نو یمورخ مشهور زمان فتحعل یرازیش یخاور -

کتاب  سندهیمحمد حسن خان اعتمادالسلطنه نو -یاالخبار ناصر قیو مؤلف کتاب حقا یاز مورخان عصر ناصر ،یمحمد جعفر خورموج رزایم -
 خیصدرالتوار

 خیتار سندهیشاه و نو ی.................مورخ مشهور دوره فتحعل،یسیانتقاد به تملق و متکلف نو شگامانیازپ یکی 24

 یرازیش ی. خاوراست نیذوالقرن

 .را بازتاب داده است.............................نام دارد ریکب ریقتل ام تیکه واقع یمورخ نینخست 25

 یمحمد جعفر خورموج رزایم

 را بازتاب داده است؟ درکدام اثر نوشته است؟ ریرکبیقتل ام تیبار واقع نینخست یچه کس 26
 یاالخبار ناصر قیو مؤلف کتاب حقا یاز مورخان عصر ناصر ،یمحمد جعفر خورموج رزایم

 هستند؟ یسنت ینگار خیمنتقدان به تار نیاول یچه کسان 27
 نیذوالقرن خیکتاب تار سندهیشاه نو یمورخ مشهور زمان فتحعل یرازیش یخاور -
 یاالخبار ناصر قیو مؤلف کتاب حقا یاز مورخان عصر ناصر ،یمحمد جعفر خورموج رزایم -

 کرده است؟ شیستا یازچه کس خ،یمحمدحسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب صدرالتوار 28
 ریکب ریام

 داشتند؟ یدگاهیچه د دیجد ینگار خیتار نهیدر زم یآخوند زاده و آقاخان کرمان 29
مورد  یالفاظ مصنوع ادب کاربردن و به دادهایرو انیاستفاده او از شعر در ب لیرا به دل تیخان هدا یرضا قل یسینو خیتار وهیش راد،یدر رساله ا یو

حکمت  »اند  افتهی دست ینیبه قوان دادهایرو جیحوادث و مطالعه علل و نتا ریس یبا بررس ییاروپا دیمعتقد بود که مورخان جد او انتقاد قرار داد
 نامند یکه آن م «یخیتار

 را مورد انتقاد قرارداد؟ تیخان هدا یرضا قل ینگار خیتار وهیش یلیآخوند زاده به چه دال یفتحعل 30

 رار دادمورد انتقاد ق یادب مصنوع و به کاربردن الفاظ دادهایرو انیاستفاده او از شعر در ب لیرا به دل تیخان هدا یرضا قل یسینو خیتار وهیش

 چگونه بود؟ ییمورخان اروپا یخنگارینسبت به روش تار یآقاخان کرمان رزایم ی دهیعق 31

«  یخیارحکمت ت» اند که آن افتهی دست ینیبه قوان دادهایرو جیحوادث و مطالعه علل و نتا ریس یبا بررس ییاروپا دیمعتقد بود که مورخان جد او

 نامند یم

 آن را مطرح کرد؟ یو چه کس ستیچ" یخیحکمت تار"منظور از  32

«  یخیارحکمت ت» اند که آن افتهیدست  ینیبه قوان دادهایرو جیحوادث و مطالعه علل و نتا ریس یبا بررس ییاروپا دیمعتقد بود که مورخان جد او

 یآقاخان کرمان رزاینامند/م یم

 دیده حیرا توض دیجد ینگار خیتار نشیروش و ب 33
و  نشیزو مدارک معتبر و گ اسناد ازمنابع و یبهره بردار ،یعلم قیو پژوهشگران با استفاده از روش تحق سانینو خیتار ن،ینو ینگار خیتار وهیش در

 نوشتند یساده م یخود را به زبان یعلم یها افتهیکردند و  یم یابیرا ارز یخیتار یدادهاینقد آنها، رو

 شوند یبهره مند م خیکدام علوم در مطالعه تار قاتیتحق جیاز نتا دینگاران جد خیتار 34
 یو اسطوره شناس یجامعه شناس ا،یجغراف ،یزبان شناس ،یشناس باستان

 کرد؟ یانیکمک شا خیدر تار یو توسعه روش پژوهش علم جیدر دوره معاصر به ترو یچه عوامل 35
 در دوره معاصر یرشته علم کیبه عنوان  خیدانشگاه و رواج آموزش تار سیتأس د،یمدارس جد گسترش

 داشت؟ ییبسزا ریتاث رانیدر ا دیجد ینگار خیروش تار یدر ارتقا یچه عوامل 36
 فراوان یعلم یها مقاله ترجمه و نشر کتاب ها و ف،یتأل زیو ن یخیدر حوزه مطالعات تار یتخصص اتیو نشر یقاتیمراکز تحق جادیا

  ردیگیقرار م یمورد بررس یچه موارد نینو ینگار خیاست.؟ و در تار یبر چه اساس یسنت ینگار خیاساس کار تار 37
اعم از  یانسان اتیگوناگون ح یها جنبه ن،ینو یسینو خیپادشاهان و شرح فتوحات آنان بود اما در تار یزندگ یبررس ،یسنت ینگار خیکار تار اساس

 شودیم یبررس یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد ،ینظام ،یاسیس

 گذاشت؟ یقیعم ریتاث یرانیمورخان ا نشیبر ب یعیچه وقا 38
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 ینفت و انقالب اسالم شدن  یجنبش مل ران،یاول و دوم و اشغال ا یجهان یاستعمارگر، جنگ ها ی/ نفوذ و دخالت کشورهاتیمشروط انقالب

 . دیشود.؟نام ببر یم میدوره معاصر به چند دسته تقس یخیمنابع تار یگونه ها 39
بناها،  ،یویمجالت(؛ اسناد و منابع آرش و )روزنامه ها اتنشری ؛…نامه ها ( تراجِم  و  یخاطرات، سفرنامه ها، زندگ ،یادب ،یخیکتاب ها )تار انواع
 و ابزارهاست لیوسا

 در موضوع  یمتعدد یکتاب ها کرد،یبا چند رو یرانیدر عصر قاجار، مورخان ا ژهیمعاصر و به و یدر دوره  40

  نوشته اند؟ یخیتار

 نوشته اند خیدر موضوع تار یمتعدد یکتاب ها دیو جد یسنت کردیبا دو رو یرانیعصر قاجار، مورخان ا ژهیمعاصر و به ود ر دوره 

 ؟ در عصر قاجار افتی یگسترش فراوان یسیدر کدام دوره سفرنامه نو 41

 دارند؟ ی. چه وجوه اشتراکدیکن سهیخاطرات وسفرنامه ها را باهم مقا 42
 و شرح حال یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیدرباره اوضاع س یاطالعات ارزشمند یآثار حاو نیا خاطرات،

 شود. یم افتیمنابع  ریدوره اند که به ندرت در سا نیا رجال
 یاقتصاد یدرباره موضوع ها یاطالعا ارزشمند  یدارند وحاو یفوق العاده ا تیاهم یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع خیها از نظر مطالعه تار سفرنامه
 هستند یو معمار یهنر ،ینید ،یو مباحث فرهنگ هیو تغذ پوشاک آداب و رسوم،  لیاز قب یگمرک، راه ها، مسائل اجتماع ات،یمانند مال

 هستند؟ یچه اطالعات یدارند و حاو تیاهم خیسفرنامه ها از چه جهت در تار 43
 یدرباره موضوع ها یارزشمند اطالعات یدارند و حاو یفوق العاده ا تیاهم یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع خیها از نظر مطالعه تار سفرنامه
 ندهست یو معمار یهنر ،ینید ،یو مباحث فرهنگ هیو تغذ پوشاک آداب و رسوم لیاز قب یگمرک، راه ها، مسائل اجتماع ات،یمانند مال یاقتصاد

 دارند؟ یفوق العاده ا تیاهم یوفرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع خیتار یچرا سفرنامه ها از نظر مطالعه  44
 یدرباره موضوع ها یاطالعات ارزشمند یدارند و حاو یفوق العاده ا تیاهم یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع خیها از نظر مطالعه تار سفرنامه
 ندهست یو معمار یهنر ،ینید ،یو مباحث فرهنگ هیآداب و رسوم پوشاک و تغذ لیاز قب یگمرک، راه ها، مسائل اجتماع ات،یمانند مال یاقتصاد

 .افتیراه  رانی...........................قاجار به ا یدر دوره پادشاه یبه عنوان رسانه گروه هینشر 45
 شاه قاجار نیناصرال

 هستند؟ تیحائز اهم ینگار خیچگونه در تار اتینشر 46
 گذاشتند یرانیبر جامعه ا یادیز یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یفکر راتیتأث ،یعموم یبخش یآگاه قیاز طر اتینشر

 د؟یبه چاپ رس یوتوسط چه کسان ینیبا چه عناو رانیروزنامه در ا نیو دوم نیاول 47
 به نام کاغذ اخبار / یرازیصالح ش رزایرا م رانیروزنامه ا نیاول
 هیاتفاق عیبه نام وقا ریرکبیام

 افت؟یرییتغ یروزنامه با چه نام نیرا چاپ کرد و بعدا ا هیاتفاق عیروزنامه وقا یبه چه منظور ریرکبیام 48
 رانیا یّۀجامعه /روزنامه دولت عل یو فرهنگ یمردم و توسعه فکر یو اجتماع یاسیس یها یرشد آگاه یبرا

 با عنوان کاغذ اخبار توسط.......................................در تهران منتشر شد رانیروزنامه در ا نیاول 49
 یرازیصالح ش رزایم

 د؟یهستند؟آنها را نام ببر یشامل چه منابع یویاسناد و منابع آرش 50
 ،یفرهنگ ،یاقتصاد یها گزارش ،ییو قضا یاسناد مال ،یو ادار یشخص ینامه ها ،یاسیفرمان ها، معاهدات س ،یمکاتبات حکومت هیکل شامل
 یو حقوق ینظام

 است؟ ییزهایچه چ یهرکشور، ،محل نگهدار یمل ویآرش 51
 اسناد و مدارک با ارزش و معتبر مربوط به آن کشور است یهر کشور محل نگهدار یمل ویآرش

 ست؟یآن چ لیشود؟و علت تشک یگفته م یبه چه مکان ویآرش 52
 یو آماده ساز یمرمت، طبقه بند حفاظت، ،ینگهدار یبرا یجهان محل یاز کشورها یاریدر بس ،یخیتار یاسناد در پژوهش ها تیتوجه به اهم با

 شود یگفته م ویشده است که به آن آرش جادیآنها و استفاده محققان ا

 هستند؟ یچه اطالعات یاسناد حاو 53

https://konkur.info



https://konkur.info

https://konkur.info

