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به نام خدا
 شفیعی بهرام توسط شده انسانی تهیه یازدهم( 2) جهان و ایران تاریخ 11 الی 1 درس سؤاالت نمونه

 درس اول

اسالمی دوران ایران و اسالم تاریخ در پژوهش منابع
صفوی را نام ببرید؟ عصر پایان تا اسالمی دوره ایران تاریخ منابع های مختلف گونه -1

 نوشتاری غیر منابع -الف

نوشتاری منابع و مراجع -ب

صفوی را ذکر کنید. عصر پایان تا اسالمی دوره ایران نوشتاری تاریخ غیر منابع -2

شفاهی آثار: پ               انسانی هایساخته دست: ب        تاریخی بناهای و هامُحَوَّطه: الف

صفوی را ذکر کنید. عصر پایان تا اسالمی دوره ایران نوشتاری تاریخ منابع و مراجع -3

منظوم های تاریخ -نگاری تک -ایسلسله نگاری تاریخ -محلی  های تاریخ - عمومی هایشامل تاریخ: تاریخی هایکتاب( الف

 ادبی متون و ادبیاتد(                           جغرافیایی های نوشته( ج                   ها سفرنامه ( ب

گویند با ذکر مثال توضیح دهید؟تاریخی به چه آثاری می بناهای و هامُحَوَّطه -4

 چگیونگی  از تیا  دهید  میی  را امکان این مورخان به که است شواهدی ترینمهم جمله از گذشته جوامع و هاانسان از مانده برجای آثار 

 . یابند آگاهی گذشتگان نظامی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اوضاع

 بیه  و گوهرشیاد  مسیدد  جهان، نقش میدان نظیر تاریخی بناهای و چالدران دشت یا و احُد کوه حَرا، غار مثل تاریخی هایمکان: مانند

 مساجد انبارها، آب ها،جاده و هاپل ها،مقبره ها،زیارتگاه ها،برج و هاقلعه کاروانسراها، ها،کاخ نظیر، معماری و ساختمانی آثار کلی طور

قدیمی. شهرهای و روستاها ها،اسکله و بنادر ها،خانقاه و معابد کلیساها، و

انسانی چه نوع منابعی هستند؟ مثال بزنید. هایساخته دست -5

 . شوندمی محسوب موَثَّق بسیار منابع از خود نوبه به مورخان برای نیز آثار از دسته این 

 نقاشیی،  تابلوهیای  هیا، مدسمه مثل هنری اشیای نقل، و حمل وسایل ظروف، کشاورزی، ابزارهای جوهرات، انواع پوشاک، انواع: نظیر

گذشته. از بازمانده انسانیِ های ساخته دست تمام مدموع در و خانگی وسایل افزارها،جنگ موسیقی، سازهای

شفاهی را با ذکر مثال توضیح دهید؟ آثار -6

 از اعیم  عامیانیه،  ادبییات  مختلیف  هیای گونیه  شفاهی، خاطرات تاریخی، مختلف های دوره قومی اساطیر و هاافسانه روشمند مطالعه

 دوبیتیی،  نظیر شعر، انواع ها،لطیفه ها،متل مختلف هایگونه طنزآلود، و تخیلی تمثیلی، رمزی، اخالقی، قهرمانی، تاریخی، هایداستان

 الالیی و ترانه تصنیف،

عمومی را شرح دهید؟ هایهای تاریخترین ویژگیمهم -7

 عصیر  اواخیر  تیا  و آغیاز  قمری هدری چهارم قرن از که است ایران در نگاری تاریخ هایشاخه از یکی عمومی نگاری تاریخ 

 .یافت تداوم قاجاریه

 رواییت  بیه  پییامبران،  و آدم حضرت زندگی توضیح و شرح با و کردندمی آغاز عالم آفرینش از را جهان تاریخ آثار از دسته این مولفان

 و اسیالم  تیاریخ  روییدادهای  سیس   و خیتم  ساسیانیان  دوره بیه  و کردند می آغاز کیومرث از و پرداختند می ایران اساطیری تاریخ

 .کردندمی ضبط و ثبت خود حیات زمان تا را ایرانی هایسلسله

عمومی همراه با نویسندگان آن را ذکر کنید؟ هایترین  تاریخمهم -8

.کرد اشاره طبری جریر محمدبن تألیف طبری تاریخ به توانمی عمومی های تاریخ مشهورترین و ترین مهم از -1

 بیر ( ق 352 تیألیف  و ترجمه) «بلعمی تاریخ» ایشان، دوست فرهنگ وزرای از یکی بلعمی، ابوعلی نظر زیر سامانیان عهد در بعدها -2

 شود. می شمرده فارسی عمومی هایتاریخ ترینکهن از محققان نظر به بنا که شد تدوین فارسی زبان به طبری تاریخ پایه

 رسیید  پایان به آن نگارش ایلخانان عهد در ق 717 سال حوالی در که همدانی اهلل فضل رشیدالدین خواجه تألیف«  التواریخ جامع»-3

 .کرد اشاره

  .(ق 374 یا 373  873) میرخواند به معروف شاه خاوند محمدبن تألیف«  والخلفاء والملوک االنبیاء سیره فی الصفا روضة» تاریخ  -4

 است. کرده تألیف را صفویه دوره در«  آرا جهان تاریخ» کتاب ق 372 سال در غفاری احمد قاضی -5



                                                                                            2         

 محلی چیست؟   های تاریخ -3

 و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اطالعات مهم، هایگندینه از یکی و نگاری تاریخ هایگونه ترینمهم از یکی محلی های تاریخ

 . است ایران مناطق و شهرها جغرافیایی نیز و نظامی

 . بنویسید را محلی های تاریخ نوشتن از هدف -17

 هیای شخصییت  و مفاخر کردن ماندگار نیز و مورخ موردنظر منطقه مهم رویدادهای ضبط و ثبت و های منطق و محلی افتخارات کسب 

 .است تاریخی آثار از گروه این مورخان اصلی هایانگیزه از محلی

 محلی به رشته تحریر در آمده را ذکر کنید. هایتاریخ یآثاری که در زمینه ترین معروف -11

 بیه  آملی اولیاءاهلل تألیف«  رویان تاریخ» ق، 725 سال تا قدیم ایام از سیستان تاریخ موضوع در ناشناخته، مؤلفی از«  سیستان تاریخ»

 فارس. جغرافیای و تاریخ در بلخی ابن«  فارسنامه» کتاب و ق 764 تا ایام ترینقدیمی از رویان تاریخ درباره فارسی زبان

 نگاری می گویند؟ای به چه نوع تاریخسلسله نگاری تاریخ -12

 افیراد  معمیوال  خیود  دوران روییدادهای  ضبط و ثبت منظور به کوچک و بزرگ های حکومت. است نگاریتاریخ هایگونه از دیگر یکی 

 محلیی،  هیای سلسیله  میان در نویسی تاریخ نوع این گسترش با بعدها. کردندمی رویدادها این تدوین به تشویق را دانشمندی و ادیب

 .یافت پیوستگی محلی نویسی تاریخ با نویسی تاریخ نوع این

 ای نوشته شده را ذکر کنید.سلسله هایتاریخ یآثاری که در زمینه ترین معروف -13

اثر ابولفضل بیهقی « تاریخ بیهقی»دو کتاب  -ق( در تاریخ آل بویه 38  313ابواسحاق صابی) « التاجی فی اخبار الدوله الدیلمیه»کتاب 

 تألیف اسکندر بیک ترکمان در تاریخ صفویان« عالم آرای عباسی»ب کتا -از عُتبی، هر دو در تاریخ غزنویان « الیمینی»و 

 نگاری چیست؟ تک -14

 بیه  را او زنیدگی  تاریخ سلطان اشاره به عموماً مؤلفان نگاری تاریخ نوع این در.شد مرسوم بعد به تیموری دوره از نگاری تاریخ نوع این

 .دادندمی قرار ضبط و ثبت و توصیف مورد ویژه و متمرکز صورت

  ها را ذکر کنید.نگاری تک مشهورترین -15

 اسماعیل. شاه درباره هروی امینی از «شاهی فتوحات» و تیمور درباره عربشاه ابن تألیف «تیمور نوائب فی المقدور عدائب»

 نگاری است؟منظوم چه نوع تاریخ های تاریخ -16

 صیورت  بیه  منظم متون صورت به و کشیده نظم به را تاریخی رویدادهای مورخان. شد رایج مغوالن دوره از نگاری تاریخ از سبک این 

 .کردندمی تألیف و تحریر شعر

 را نام ببرید. منظوم تاریخ از یهاینمونه -17

 شیاه  صیفوی  سلسیله  مؤسی   فتوحیات  دربیاره  گنابادی حسینی قاسمی «نامه اسماعیل شاه» و مستوفی حمداهلل «ظفرنامه» کتاب

 فردوسی ابوالقاسم حکیم شاهنامه آوازه بلند و گرانسنگ اثر تاریخی، و حماسی هایمنظومه ترینبرجسته از. اسماعیل

 ها را ذکر کنید.هایی از سفرنامهخورد؟ نمونههاچه اطالعاتی به چشم میدر سفرنامه -18

 از بسییاری . شیوند میی  دییده  کمتیر  منیابع  دیگیر  در که کنند می ارائه ایران مردم اجتماعی زندگانی از مفیدی اطالعات هاسفرنامه 

 دییده  کیه  را هاییسرزمین تاریخی جغرافیای و وفرهنگی اجتماعی تاریخ از ارزش با بسیار اطالعات و اخبار از ایگندینه گردانجهان

 .  اندداده ارائه سفرنامه صورت به ایران جمله از اند

 صفویه. عصر در  دالواله پیترو و  شاردن و هشتم قرن در بطوطه ابن قمری، هدری پندم قرن در ناصرخسرو: مانند افرادی های سفرنامه

 .دهندمی ارائه گذشته از اطالعاتی نوع چه جغرافیایی متون -13

 وضیعیت  اقتصیادی،  وضیعیت  هیوا،  و آب معیشت، نوع فرهنگ، رسوم، و آداب درباره اهمیتی با بسیار اطالعات جغرافیایی هاینوشته

 مرزهیای  و سرحدات و حدود و زبان و نژاد اعتقادات، و ادیان ها،پایتخت دریاها، و رودها بندرها، ها،برج ها،قلعه کاالها، ها،راه و نظامی،

 .دهندمی ارائه محلی هایحکومت و هاسرزمین

 دهند را بنویسید.ترین متون جغرافیایی که اطالعات تاریخی ارائه میمهم -27

 قیرن  حوقیل  ابن  «االرض صوره» خردادبه، ابن جمله از مختلف نویسندگان تألیف«  الممالکو المسالک» مشترک عنوان با هاییکتاب

 مقدسیی  اثیر  «االقیالیم  معرفیه  فیی  التقاسییم  احسین » ناشیناس،  ای نویسینده  از «المغیرب  الی المشرق من العالم حدود» چهارم،

 (.ق 626)حَمَوی یاقوت اثر «البُلدان عدَمُُ »بزرگ جغرافیایی المعارف دایره تر مهم و ترمعروف همه از و ،(ق 387-336)بشاری
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 شوند؟ می محسوب تاریخی منابع از مهمی گونه ادبی، نثر و نظم چرا متون -21

 های نوشته و شاعران شعر در طبیعی صورت به عصری هر در رایج فلسفی دینی، عقاید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، رویدادهای زیرا 

 هیای دییدگاه  بیانگر غیرمستقیم صورت به یا و دقیقاً شعرا اشعار از برخی همچنین .یابند می انعکاس عصر آن نویسندگان منثور ادبی

 شیاعر  از «خراسیان  اهیل  نامیه » قصیده مانند هم اشعار برخی و انوار قاسم شاه و قبادیانی ناصرخسرو نظیر بود آنها مسلکی و فکری

 .دهدمی قرار انتقاد مورد را زمانه اجتماعی و سیاسی اوضاع مستقیما انوری معروف،

 های دیگری از منابع نوشتاری را ذکر کنید.هنمون -22

 و فرهنگیی  و اقتصیادی  اسناد سیاسی، معاهدات ها،فرمان نظیر هاسلسله حکومتی هایدیوان از مانده برجای اسناد -انساب و طبقات

 هاسکه روی هاینوشته -علمی تألیفات سایر و فقهی و کالمی و فلسفی متون شماری،گاه و تقویمی متون -(ها نامه) منشآت

 انساب را بنویسید. و هایی از طبقاتنمونه -23

 فیی  ناالبنیاء  عیو» کتاب و بغدادی خطیب از «بغداد تاریخ» بالذُری، اثر «االشراف انساب» واقدی، کاتب سعد ابن از«  الکبری الطبقات»

 (.ق 668  677) اصَُُیبعه ابی ابن اثر «االطباء طبقات

 .یافت ..........تداوم اواخر تا و آغاز ........قرن...... از که ایران است در نگاری تاریخ هایشاخه از یکی عمومی نگاری تاریخ -24

 قاجار عصر  -قمری هدری سوم

 .کرد ق(اشاره 317 - 224) ................. ...تألیف.......... به توانمی عمومی های مشهورترین تاریخ و ترین مهم از -25

 طبری جریر محمدبن -طبری تاریخ

 رسید. پایان به آن نگارش عهد در ق 717 سال حدود در تألیف ...........که التواریخ جامع کتاب -26

 ایلخانان -همدانی اللّه فضل رشیدالدین خواجه

 آید؟شما رنمیهای محلی به یک جزو تاریخکدام -27

 التواریخ جامع د( فارسنامه ابن بلخی                      (جرویان               سیستان              ب( تاریخ الف( تاریخ

 ق(در 372 - 313از ..............) الدیلمیه الدولة اخبار فی التاجی کتاب به توانهای می سلسل های تاریخ آثار ترین برجسته از    -28

 .کرد اشاره بویه آل تاریخ

 صابی ابواسحاق

 و تیمور تألیف ........... درباره تیمور( آور شگفت تیمور)زندگی نوائب فی المقدور به عدائب می توان نگاری ها تک مشهورترین از -23

 .کرد اشاره صفوی اسماعیل شاه درباره از شاهی فتوحات کتاب

 هروی امینی -عربشاه  ابن

 یافت؟ رونق بسیاری و ای در ایران رواجچه دوره تاریخی از و حماسی های منظومه سرودن -37

 ( دوره قاجارد( دوره صفویه                              جمغوالن                 ب( دوره تیموریان                        الف( دوره

 باشد؟( کدام سفرنامه مربوط به قرن هشتم هدری می31

 دالواله پیترو ( سفرنامهد( سفرنامه شاردن                    جبطوطه            سفرنامه   ابن(الف( سفرنامه ناصرخسرو              ب 

 های زیر را با یکدیگر مطابقت دهید.نویسندگان کتاب -32

 گروه ب گروه الف

 الممالک و المسالک -1

 االرض صورة -2

 المغرب یال المشرق من العالم -3

 االقالیم معرفة فی التَّقاسیم -4

 ناشناس ای نویسنده الف(

 مقدسی ب(

 حَمَوی یاقوت (ج

 حوقل ابن (د

 خردادبه ابن ث(

 

 باشد.عصر سلدوقی می مقتدر نامه اثر ............................. وزیرکتاب سیاست -33

 توسی الملک نظام خواجه

 


