


 همکاران گرامی سالم

، تاریخ و جامعه شناسی جغرافیاي ایراناینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب 
دالیل این کار . به همراه جواب کامالً خالصه شده نموده ایم  پایه دهم و مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم

  :عبارت بود از 

زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال ) درصد دانش آموزان قبول شدند  100(    آمار قبولیباال بردن  - 1
  بردن درصد قبولی

  )گرفتند  20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( باال بردن نمرات دانش آموزان خود  -2

  یماز اینکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شد - 3

4- ...  

از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با . لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم 
  .قیمت خیلی کم چاپ می کنیم ، براي دانش آموزان نیز بسیار ارزان می شود 

  .سال گذشته این جزوه ها در مدارس مختلف با استقبال بسیار خوبی مواجه شد

ورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را به تعداد دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما در ص
    .تحویل دهیم 

  .دانش آموزان بی بضاعت هر کالس جزوه را به صورت رایگان دریافت می نمایند 

دبیران محترم پس از رویت و تأیید . ی قرار می گیرد براي آشنایی شما با متن جزوه یک درس به عنوان نمونه در اختیار شما دبیران گرام
  .درس اول می توانند این جزوه را به تعداد دانش آموزان خود سفارش دهند

طراحی شده است و در صورت  1395کتاب چاپ سال در ضمن سواالت متن درس اول که هم اکنون در اختیار شما عزیزان قرار دارد بر اساس 
  .، سواالت متن این جزوه نیز بر اساس کتاب اصلی به روز خواهد شد هاي بعددر سال وجود تغییرات 

  .جزوه را بر اساس نسخه اصلی کتاب از سایت زیر دانلود نمایند درس اول نمونه اصلی 1395 مهر 7دبیران محترم می توانند از تاریخ 

ir.blog.789pmm.www 
  :سفارش جزوه فقط توسط دبیران محترم به تعداد دانش آموزان با قیمت مناسب تلفن 

  )شب  12صبح تا  8از ساعت ( قاسمی  - 09193601470
  )ظهر  12صبح تا  9از ساعت ( قاسمی  - 65442272

  

  )تاریخ و تاریخ نگاري( 1درس   



جامعه از  یک یا فرد یک که است رویدادهایی و حوادث مجموعۀ آن، از منظور گاهی -1چیست؟ » تاریخ«معانی مختلف  - 1
 آمده گذشته زمان در ایران مردم سر بر که است حوادثی مجموعه آن، که منظور از» تاریخ ایران«سر گذرانده است مانند 

 به که است علمی هاي روش و علم آن از منظور و رود می کار به مردم زبان و ها نوشته در تاریخ واژة گاهی -2. است
 در هند و ایران اقتصادي روابط تاریخ مثالً شوند؛ می تحلیل و مطالعه مدارك و شواهد براساس گذشته رویدادهاي آن، وسیلۀ
  .هساالن تقویم همان یعنی است، سال و ماه و روز، و منظورمان از آن تعیین »تاریخ« گوییم می هم گاهی -3 .ناشکانیا دوران

 .دارد معنایی چه زیر هاي جمله از هریک در تاریخ واژة کنید مشخص - 2

  )علم. (نوشت روشمند و علمی شیوة به باید را تاریخ) الف
 )روز و ماه و سال.(است نشده تعیین مدرسه، آموزي دانش شوراي انتخابات برگزاري تاریخ هنوز) ب

  )رویدادها  حوادث و.(است کشورگشایی و جنگ از مملو باستان تاریخ )پ
 طور به را آنها توان نمی و نیستند مشاهده قابل و اند دسترس از دور -1رویدادهاي تاریخی چه ویژگی هایی دارند؟  - 3

 و مجزا -3. نیستند تجربه قابل و تکرارناپذیرند - 2. شناخت را آنها مدارك و شواهد از استفاده با باید بلکه کرد، درك مستقیم
  .دارند معلولی و علت رابطۀ یکدیگر با و نیستند مستقل

 کُنش نتیجۀ در تاریخی تحوالت و رویدادها و دارد اساسی و محوري نقش تاریخ، در انسان انسان در تاریخ چه نقشی دارد؟ - 4
 پیامد نیز تمدن کالم یک در و کشورها جوامع، نهادها، .اند آمده پدید طبیعت، با و یکدیگر با ها انسان متقابل )اقدام و عملکرد(

  .هاست انسان جمعی و فردي هاي کُنش
 می گذشته در ها جامعه و ها انسان زندگی مختلف هاي جنبه مطالعۀ به که است علمی تاریخ، ؟علم تاریخ را تعریف کنید - 5

  .کند می تحلیل و بررسی را پیشینیان اَعمال و افکار نتایج و علل و پردازد

 شامل که است گذشته در اجتماعی زندگی به نسبت آگاهی و شناخت تاریخ، علم هدف هدف علم تاریخ چیست؟قلمرو و  - 6
  .شود می هنري و حقوقی علمی، اقتصادي، نظامی، سیاسی، مذهبی، فکري، هاي جنبه تمامی

 تدریج به پیش، سال هزار 5 حدود در خط اختراع از پس پیشینه تاریخ نگاري در جهان و ایران به چه زمانی بر می گردد؟ - 7
 از اي تکه شده، کشف تاکنون که تاریخی متن ترین قدیمی .شد جلب خویش عصر رویدادهاي نگارش و ثبت به انسان توجه
 و فراعنه از تعدادي نام نوشته سنگ این در .دارد قدمت سال هزار 4 از بیش که است مصري کهن خط به اي نوشته سنگ
 هایی نوشته سنگ نیز ساسانیان و هخامنشیان دورة ویژه به ایران باستانی روزگار از. است شده ذکر آنان دوران حوادث برخی
  .دارد تاریخی وقایع ضبط و ثبت به ایرانیان توجه از نشان که است مانده باقی

 معتبر تاریخی سند یک عنوان به نوشته سنگ این چرا که بیاورید دلیل بیستون، نوشتۀ سنگ مطالب به توجه با - 8

زیرا این سنگ نوشته بزرگ ترین سنگ نوشته جهان است و به دستور داریوش بزرگ در همان زمان نوشته  شود؟ می محسوب
  .شده است

 باستان ایران در - 1 را نشان دهد؟ تاریخی حوادث سلسله ضبط و وقایع نگارش به ایرانیان دو مثال بزنید که دلبستگی - 9
 در )نامک خداي(» خداي نامه« نگارش و تدوین -2. اند بوده مهم رویدادهاي و اخبار حاوي که داشته وجود دولتی هاي سالنامه گویا

  ساسانیان زمان

 ظهور با و باستان یونان در میالد از پیش پنجم قرن از تاریخ نگاري به مفهوم کامل آن از چه زمانی و چگونه آغاز شد؟ -10
 هاي جنگ شرح به آن مطالب عمدة بخش که او تاریخ کتاب. لقب گرفت، آغاز شد» پدر تاریخ« که هرودت مانند بزرگی مورخ



 دیگر هرودت، از پس. است باستان عصر از مانده جا به تاریخی اثر ترین کامل و ترین کهن دارد، اختصاص ایران و یونان
  .دادند ادامه بود، آن کنندة آغاز او که را راهی رومی، سپس و یونانی نویسندگان

 گسترش و رواج مسلمانان میان در نگاري تاریخ اسالمی، دوران در تاریخ نگاري در دوران اسالمی چه وضعیتی داشت؟ -11
 طبري، :مانند مورخان این از زیادي شمار. شد نوشته مسلمان مورخان توسط ارزشمندي تاریخی هاي کتاب و یافت چشمگیري

  .بودند ایرانی ... و بیهقی
 و پرداختند می وقایع نگارش و ثبت تنظیم، به اغلب مورخان .م 19 قرن تامیالدي چگونه بود؟  19تاریخ نگاري تا قرن  -12

 حوادث بیان بر مورخان این تمرکز عمدة آن، بر عالوه .نداشتند تاریخی رویدادهاي نتایج و آثار علل، بررسی به چندانی توجه
  .دادند نمی اهمیتی فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، هاي موضوع و مسائل به و بود فرمانروایان حال شرح و نظامی و سیاسی

13- حاکمان و شاهان خدمت در منشی عنوان به نویسان وقایع از برخی خان درباري چگونه به تاریخ نگاري می پرداختند؟مور 
 دولتی مدارك و اسناد به درباري مورخان از بعضی این، بر عالوه .کردند می همراهی ها جنگ و ها مسافرت در را آنان و بودند

  .کنند استفاده رویدادها نگارش و ثبت براي آنها از توانستند می و داشتند دسترسی
 هاي قرن(رنسانس  دورة در که علمی و فکري تحوالت دنبال به دوره رنسانس چه تأثیري در علم تاریخ نگاري داشت؟ -14
 این اساس .آمد پدید نگاري تاریخ در نوینی شیوة و شد متحول نیز تاریخ علم تدریج به پیوست، وقوع به اروپا در .)م 18 تا 16

  .بود پردازي داستان از دوري و معتبر مدارك و اسناد به استناد منابع، دقیق سنجش بر شیوه
 -1 ).تاریخ نگاري نوین را نام ببریدویژگی هاي . (دهید توضیح نگاري وقایع با را نوین نگاري تاریخ هاي تفاوت -15
 محدود نظامی و سیاسی امور و فرمانروایان اقدامات و زندگانی شرح و توصیف به صرفاً نگاري نوین مانند وقایع نگاري تاریخ علم
 هاي پژوهش در دلیل همین به .گیرد دربرمی را گذشته جوامع ... و هنري اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، ابعاد همۀ بلکه شود؛ نمی

نگاري نوین مانند  تاریخ علم -2 .گیرد می قرار مطالعه و بررسی مورد گذشته جوامع و مردمان زندگی هاي جنبه تمام تاریخی، نوین
 حوادث گوناگون آثار و نتایج ها، علت ها، زمینه بلکه کند، نمی بسنده گذشته رویدادهاي نقل و ثبت به صرفاً وقایع نگاري

 سقوط مانند مهمی واقعۀ بررسی براي تاریخ، پژوهشگران امروزه مثال براي .نماید می تحلیل و تجزیه و بررسی نیز را تاریخی
 ابعادي در بلکه کنند، نمی اکتفا داد، رخ مسلمان اعراب و ساسانی سپاه که میان هایی جنگ ماجراي توصیف به فقط ساسانیان،

 بررسی آن، گوناگون پیامدهاي و آثار همراه به را واقعه این اجتماعی و اقتصادي نظامی، سیاسی، هاي علت و ها زمینه تر، وسیع
  .کنند می تحلیل و

 فلسفه، شناسی، جامعه شناسی، باستان در پژوهش هاي علمی تاریخ از یافته هاي کدام علوم دیگر استفاده می شود؟ -16
  شماري گاه و شناسی زبان اقتصاد، جغرافیا،

 -4شناسایی منابع  -3تدوین پرسش هاي تحقیق  -2انتخاب موضوع  - 1. تاریخ را به ترتیب نام ببریدمراحل پژوهش در  -17
  گزارش یافته هاي پژوهش -6تحلیل و تفسیر اطالعات  - 5گردآوري و تنظیم اطالعات 

 هر .نباشد کراريت و باشد تازه تحقیق موضوعبراي انتخاب موضوع پژوهش چه معیارهایی باید مورد توجه قرار بگیرد؟  -18
 فایده و اثر داراي باید تحقیق موضوع -دهد ارائه را جدیدي نظر و حرف و دهد قرار بررسی مورد را هاي تاز مسئلۀ باید پژوهش

  .باشد موجود آن مورد در کافی اطالعات و منابع که برگزیند را موضوعی باید محقق -باشد اي
 هدف آنکه بر عالوه ها پرسش استفاده می شود، چه ویژگی هایی دارد؟پرسش هایی که در یک تحقیق علمی تاریخی  -19

 تاریخی، هاي پژوهش در .شوند می پژوهش درست مسیر از پژوهشگر رفتن بیراهه به از مانع کنند، می مشخص را پژوهش
 رویدادها، در درگیر هاي گروه و افراد نقش یا و رویدادها نتایج و آثار ها، علت ها، زمینه دربارة اغلب پژوهش هاي پرسش



  .شوند می مطرح
پرسش  همفکري، با .کنید تحقیق ساسانیان دورة در ابریشم جادة نقش و اهمیت دربارة می خواهید کنید فرض -20

علت نامگذاري جاده ابریشم  -2 گذشت؟ می هایی سرزمین و کشورها چه از ابریشم جادة -1 .نمایید کامل را این تحقیق هاي
 جادة -5 سرنوشت جاده ابریشم در دوره اسالمی چه شد؟ -4 ساسانیان از این جاده چه استفاده اي می کردند؟  -3 چیست؟
  داشت؟ کشورها دیگر با ایران فرهنگی روابط در نقشی و اهمیت چه ابریشم

 میزان تحقیق، اسناد و منابع شناسایی از پس پژوهشگر یک پژوهشگر هنگام شناسایی منابع باید به چه مواردي توجه کند؟ -21
 سیاسی یا اجتماعی دینی، گرایش چه اند؟ بوده کسانی چه منابع نویسندگان مثالً کند؛ می ارزیابی را آنها صحت و دقت اعتبار،
 و دقت رویدادها نقل در اندازه چه تا اند؟ کرده نقل را حوادث دیگران زبان از یا اند بوده وقایع شاهد خود آیا اند؟ داشته

  .شود مطمئن آن نبودن جعلی و سند اصالت از باید کند، استفاده اسناد از محققی اگر همچنین اند؟ داشته صداقت

 ساده کار تاریخی رویدادهاي تفسیر و تحلیل تحلیل و تفسیر اطالعات توسط یک پژوهشگر تاریخ چگونه باید انجام شود؟ -22
 به بسیاري شباهت مورخان کار واقع در .هستند خاصی هاي مهارت و ها روش نیازمند کار، این انجام براي مورخان و نیست اي
 تفسیر و بازسازي را گذشته اي گونه به که هستند مدارکی و شواهد دنبال به دو هر مورخان و کارآگاهان،. دارد پلیس کارآگاهان کارِ

 می است، آن دنبال به کارآگاه که شواهدي .است گذشته وقایع بازسازي پی در دومی و جرم صحنۀ بازسازي دنبال به اولی. کنند
 منابع، تمامی است، آنها دنبال به مورخ که شواهدي اما .باشد جرم وقوع صحنۀ در مانده جا به شیء هر یا و انگشت اثر تواند
  .دهند می قرار اختیار در اطالعاتی گذشته، روزگاران در مردم زندگی دربارة که هستند مدارکی و اسناد

- 2 اصلی یا اول دست منابع -1ه تقسیم می شود؟ دستچند  به اعتبار و اهمیت درجۀ نظر از تاریخی پژوهش منابع -23
  فرعی یا دوم دستمنابع 

منابع دست اول یا این منابع شامل چه مواردي می شود؟  ؟ دارند هایی ویژگی چه تاریخ، در پژوهش اول دست منابع -24
 دیگر، عبارت به .اند شده نوشته آن، وقوع به زمان ترین نزدیک یا حادثه وقوع زمان در که شود می گفته آثاري همۀ بهاصلی 

 مکتوب، منابع بر عالوه. اند شنیده واقعه شاهدان از را ماجرا شرح اینکه یا و اند بوده رویدادها ناظر خود منابع، نوع این نویسندگان
 به گذشته از که اي وسیله هر و ها سکه ها، نوشته سنگ و ها نگاره سنگ اشیا، ابزارها، بناها، شامل تاریخی، و باستانی آثار تمامی

  .شوند می محسوب اول دست منبع عنوان به است، مانده جاي

اوضاع و احوال  دقیق زیر نشان دهنده هستند؟ خود دورة براي اول دست منبع اشیاء و آثار تاریخی، از یک هر چرا -25
  .زمان خود هستند

 و رویدادها وقوع از پس ها مدت که شود می گفته آثاري و تحقیقات منابع، همۀ به یعنی چه؟» فرعییا  دوممنابع دست « -26
  .اند آمده پدید اول، دست منابع از استفاده با

 - 3بهره گیري از گذشته براي حال و آینده  -2منبع شناخت و تفکر  - 1 .فواید و کارکردهاي مطالعه تاریخ را بیان کنید -27
  تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی

 گنجینۀ و منبع گذشته، جوامع و ها انسان سرگذشت مطالعۀچگونه می توان از تاریخ به عنوان منبع شناخت و تفکر بهره برد؟  -28
 اندیشه و تجربیات از توان می گذشته در کاوش با .آید می حساب به تفکر و شناخت قوة پرورش و تقویت براي ارزشمندي

 و تاریخی مدارك و شواهد وجوي جست این، بر عالوه. گرفت بهره تفکر و شناخت قدرت تقویت براي گذشته مردمان هاي
  .دهد می افزایش را ورزي اندیشه مهارت و درك قوة رویدادها، نتایج و آثار تها، عل تفسیر و تحلیل

 از نظر قرآن، تاریخ بشر و تحوالتشهید مطهري در مورد اهمیت تاریخ به عنوان منبع شناخت و تفکر چه می فرماید؟  -29



 بدبختی و ها خوشبختی ها، شکست و ها موفّقیت ها، ذلت ها، عزت و گیرد می صورت وامیسنَ و ننَس سلسله یک طبق بر آن،
 درآورد فرمان تحت را حاضر تاریخ توان می ها قانون و ها حساب آن شناختن با و دارد منظم و دقیق هایی حساب تاریخی هاي

  .مردم از آن بهره گیري کرد و خود سعادت سود به و
 ما به تاریخ مطالعۀ کند؟ می کمک جوامع و ها انسان رويِ پیشِ مسائل درك و حال زمان فهم به چگونه تاریخ -30

 به و کرده پیشرفت آمده، وجود به شرایطی و عوامل چه تأثیر تحت و چگونه بشري جوامع و ها فرهنگ که بفهمیم تا کند می کمک
 جامعۀ کنونی شرایط و اوضاع درست شناخت و ارزیابی در را ما تواند می تاریخ علم گونه، بدین. اند رسیده امروزي وضعیت

  .کند کمک آینده، افق ترسیم نیز و جوامع سایر و خویش
 در اگرچه تاریخی رویدادهاي زیرا ؟چرا شناخت و آگاهی تاریخی به درك زمان حال و ترسیم مسیر آینده کمک می کند -31

 می پیوند یکدیگر به را آینده و حال گذشته، رویدادها، این پیامدهاي و نتایج آثار، اما اند، پیوسته وقوع به گذشته در معینی زمان
 نهضت صلیبی، هاي جنگ هخامنشیان، بزرگ سلسلۀ تأسیس مانند تاریخی عظیم حوادث برخی تأثیرات و نتایج مثال، براي .دهد

 آن از پس دوران بلکه نبوده، حوادث این وقوع زمان به محدود فقط معاصر، بزرگ هاي انقالب و جغرافیایی کشفیات رنسانس،
 همچون تاریخی مهم هاي شخصیت یا و الهی پیامبران که تحولی همچنین .است کرده متأثر چشمگیري طرز به نیز را حوادث

 مردمان تنها نه کردند، ایجاد آنان امثال و خمینی امام امیرکبیر، ناپلئون، صفوي، اسماعیل شاه سینا، ابن کورش، ارسطو، افالطون،
  .بود خواهد تأثیرگذار نیز آیندگان بر و داده قرار تأثیر تحت امروز تا به را بشر متمادي هاي نسل بلکه خویش، عصر جوامع و

 سرگذشت متوالی، هاي نسل براي که مردمانی. دهید توضیح ملّی هویت تقویت و دوستی میهن بر را تاریخ تأثیر -32
 طبیعی طور به اند، بوده شریک هم هاي شکست و ها موفقیت ها، کامی تلخ و ها شادي در طوالنی سالیان و داشته مشترکی
 به نسبت جامعه یک افراد آگاهی رو، این از .کنند می پیدا خاص دلبستگی و عالقه احساس نوعی خود، گذشتۀ و سرزمین به نسبت
  .شود می آنان بیشتر یگانگی و خودآگاهی باعث مشترکشان، گذشتۀ

 نظایر و مغوالن ویرانگر تهاجم مقدونی، اسکندر حملۀ همچون عظیمی حوادث برابر در اند توانستهچگونه  ما نیاکان -33

 ها زمان در مردمان زندگی بررسی و مطالعه و گذشته شناخت؟ شوند ایرانی فرهنگ و جامعه فروپاشی مانع و بیاورند دوام آن،
 جایگاهی به چگونه و ایم بوده که بدانیم، و کنیم پیدا خود کیستی و هویت از درستی درك که کند می کمک ما به دیگر، هاي مکان و

 در زیادي نقش ایرانی، فرهنگ و فارسی زبان همراه به خود، گذشتۀ به ایرانیان تاریخی آگاهی .ایم رسیده هستیم، اکنون هم که
 خویش فرهنگ و زبان به دلبستگی و آگاهی چنین اتکاي به ما نیاکان .است داشته تاریخ طول در آنان هویت و موجودیت حفظ
 دوام آن، نظایر و مغوالن ویرانگر تهاجم مقدونی، اسکندر حملۀ همچون عظیمی حوادث برابر در هاند توانست که است بوده

  .شوند ایرانی گفرهن و جامعه فروپاشی مانع و بیاورند
زیرا اشیاي تاریخی به عنوان بخشی از هویت و  است؟ ارزشمند و مهم اقدامی کشور به تاریخی اشیاي بازگرداندن چرا -34

  .شناسنامه ملی ما محسوب می شود
  .است داشته باستان یونان در تاریخ علم گسترش و شکوفایی بر مهمی تأثیر فلسفه، و ادبیات رونق و رواج: نکته

  
 نخستین و روند می شمار به تاریخ دانش مهم رکن دو مکان، و زمان) توضیح دهید.(دو رکن مهم دانش تاریخ را نام ببرید - 1

  .اند داده رخ کجا و زمانی چه در تاریخی رویدادهاي که است این شود، می مطرح نگاران تاریخ براي که هایی پرسش
زیرا ) چرا دانش تاریخ بدون زمان و مکان معنایی ندارد؟( روند؟ می شمار به تاریخ علم رکن دو مکان، و زمان چرا - 2

 دادن روي و مکان زمان از آگاهی بدون و روي داده اند گذشته در و در بستر مکان و محیط معینی زمان در تاریخی رویدادهاي

  ) زمان و مکان: تاریخ(  2درس 




