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درس کتاب سئواالت دهم61تا1جزوه حیانتاریخ بن جابر دبیرستان دهقانی، حمید کننده تهیه

نگاریتاریخوتاریخ1درس
مجموعهچیست؟تاریخـ1 جامعهیافردیککهاسترویدادهاییوحوادثالف،  .استگذراندهسرازیک

علم علروشوب: گذشتهوآن،بوسیلهاستکهمیهای شواهدقایع روابطمثالًمیشوند؛تحلیلومطالعهمدارکوبراساس  .اشکانیاندوراندرهندوایراناقتصادیتاریخ

گاهی منظورمانمیهمپ: ش2/7/5931)مثل:.ساالنهتقویمهمانیعنیاست،سالوماهوروز«تاریخِ»تعیینِآن،ازگوییم شمسی=هـ  (هجری

 چیست؟تاریخیرویدادهاییهاویژگیـ2

درکطوربهراآنهاتواننمیونیستندمشاهدهقابلودسترسازدورالف، کرد.مستقیم

وپ.نیستندتجربهقابلوتکرارناپذیرندب،  .دارندمعلولیوعلترابطهیکدیگرباونیستندمستقلمجزا

تحوالتیدادهاروودارداساسیومحورینقشتاریخ،درانساننکته: انسان(اقداموکُنِش)عملکردنتیجهدرتاریخیو پدیدطبیعت،باویکدیگرباهامتقابل

جوامع،.اندآمده  .هاستانسانجمعیوفردیهایکُنِشپیامدنیزتمدنکالمیکدروکشورهانهادها،

است؟ـ3 علمی چه امختلفهایجنبهمطالعهبهاستکهعلمیتاریخ افکاروعللوپردازدمیگذشتهجوامعوهانسانزندگی  .کندمیتحلیلوبررسیرااَعمالشانونتایج

چیست؟علمهدفـ4 مذهبی،یهاجنبهتمامیشاملاستکهگذشتگانزندگیبهنسبتآگاهیوشناختتاریخ  .شودمی...سیاسی،نظامی،اقتصادی،علمیفکری،

شده،کنونتاکهتاریخیمتنترینقدیمینکته: درمصری)هیروگلیف(کهنخطبهاینوشتهسنگازایتکهکشف تعدادیسنگنوشتهایناست. وفراعنهازنام

.استمصرکهنپادشاهیبهمربوطسنگیستونیکازایهتکپالرمو،سنگ.استشدهذکرآناندورانحوادثبرخی

نوشتههدربارـ5 سنگ بنویسید.ی شرحی بیستون مطالعه()برای شهردرکوهیسینهبرهخامنشیپادشاهکم،یداریوشدستوربهکهبیستوننوشتهسنگی

استانهرسینشهرستانتوابعازبیستون نوشتهسنگایندرداریوش.رودمیشماربهجهانهاینوشتهسنگبزرگترینازیکیاست،شدهکندهکنونیکرمانشاهدر

اقداماتبه ستانده[بزرگکورش]پسرکمبوجیهازمغگئوماتکهشاهیاین:گویدشاهداریوش.استکردهاشاره...ومُغگئوماتسرکوبازجملهخودبرخی

..شدشاهاو.نمودخودآنِازوکردتصرفاوراکشورهاسایرهمماد،همپارس،هم.ستاندکمبوجیهاز(راآن(مغگئوماتآن.بودما[]خانداندردیرگاهان

شدم.شاهمنمزدااهَورَهخواستبه.ستاندماوازراشاهی...کشتمبودند،[او[دستیارمردانِبرترین.کهراآنهاییومغگئوماتآنمرد،چندبامنسپس

دوشود؟میمحسوبمعتبرتاریخیسندیکبعنوانبیستوننوشتهسنگچرابنویسیدـ6 آن تحوالت از فراوانی اطّالعات است.زیرا داشته بیان ران

است؟(نامکنامه)خدایخدایـ7 بوده متنی است.کتابچه بوده باستان شاهان اقدامات و اسامی حاوی که بوده هایی

نامهنکته:) زمانهاخدای نامهسامانیاناز خدای نگارش است. داشته عالقهنشانهها،وجود بهایرانییی حوادثها است.(ثبت بوده

بنویسید؟هردرباـ8 شرحی هرودت کتاب ویوناندرمیالدازپیشپنجمقرنازآن،کاملمفهومدرنگاریتاریخی بنامبزرگیمورّخظهورباباستان

تاریخ( اختصاصویونانهایجنگشرحبهآنمطالبعمدهبخشکهاوتاریخکتاب.شدآغازهرودت)پدر جابهتاریخیاثرترینکاملوترینکهندارد،ایران

استعصرازمانده دوران.باستان مورخان از برخی نام طبری،] از است عبارت ،  [...وبیهقیاسالمی

تاریخهدربارـ1 بنویسید؟افسانهی شرحی .دادندمینشانعالقهوتوجهخودپیشینیانسرگذشتبهنیزخطاختراعازپیشحتّیباستانی،جوامعواقوامای

قوم،روازاین وباآمیختههانامهسرگذشتاین.کردندمینقلسینهبهسینهوشفاهیصورتبهآفرینشابتدایازمعموالًراخوداجتماعوسرگذشت افسانه

 .یافتراهنیزتاریخیهایکتاببهآنهاازهاییبخششد،آغازنگاریتاریخکهبعدهاوبودحماسیهایداستان

درباره.11 شیوـ بنویسید؟هی شرحی قدیم نویسی تاریخ بررسیبهطیادیتوجهوپرداختندمیوقایعنگارشوثبتتنظیم،بهاغلبمورّخان.م53قرنتای

رویدادهایوآثارعلل، فرمانروایانشرحونظامیوسیاسیحوادثبیانبرمورّخانآنتمرکزبیشتر،همچنین.نداشتندتاریخینتایج ومسائلبهوبودحال

اقتصادیهایموضوع .دادندنمیاهمّیتیفرهنگیواجتماعی،

حاکمانشاهانخدمتدرمنشیعنوانبهنویسانوقایعازبرخینکته:) میهاجنگوهامسافرتدرراآنانوبودندو ازبعضیاین،برعالوه.کردندهمراهی

وبهدرباریمورّخان برایازتوانستندمیوندداشتدسترسیدولتیمدارکاسناد  (.کننداستفادهرویدادهانگارشوثبتآنها

شیوههدربارـ12 تاریخی بنویسید؟نوین شرحی پدیدتاریخدرنوینیشیوهاروپادر.(م51تا51هایرنسانس)قرندورهدرنگاری ایناساس.آمدنگاری

به،منابعدقیقسنجشبرشیوه  .بودپردازیداستانازدوریوعتبرممدارکواسناداستناد
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2یصفحه
چیست؟نویننگاریتاریخهاییویژگیـ13

صرفاًالف: شیوه این فرمانروایانوزندگانیشرحوتوصیفبهدر پیشینیانابعادهمهبلکهشود؛نمیمحدودنظامیوسیاسیامورواقدامات فرهنگی،)زندگی

.یردگرمیبدررا(...وهنریاقتصادی،اجتماعی،

شیوهب: این نمیکند،گذشتهرویدادهاینقلوثبتبهصرفاًدر ها،بلکهبسنده تاریخیگوناگونآثارونتایجعلل،زمینه .مینمایدتحلیلوتجزیهوبررسینیزراحوادث

فلسفشناسی،باستانثلممختلففنونوعلومهاییافتهازتاریخ،علمیپژوهشهایدرپ: شناسی، میگاهونشناسیزبااقتصاد،جغرافیا،ه،جامعه استفاده  .شودشماری

بنویسید؟ـ14 را تاریخی کتاب چند تاریختاریخنام ناسخگشایجهانبلعمی، تاریخجوینی، تاریخالتّواریخ، شاهنامهبیهقی، کارنامهطبری، اردشیرفردوسی،

تاریخ )یونانیبابکان، تاریخ(هرودت کورشیووایرانجنگهای، ،  ،(گزنفون)یونانینامهنان)پروکوپیوس(

چیست؟درپژوهشمراحلـ51 گزارشارائهـاطالعاتتفسیروتحلیلـاطالعاتتنظیموگردآوریـمنابعشناساییـتحقیقهایپرسشتدوینـموضوعانتخابتاریخ ی

موضوع:موضوع؛انتخابالف. انتخاب داشتن)معیارهای اثر و فایده وتازگی، منابع دارای باشد.(کافیاطالعات،

 (.شوندمیرفتنبیراههبهازمانعمیکنند،مشخصراپژوهشهدفآنکهبرعالوه)پرسشهاتحقیقهایپرسشتدوینب.

شناسایی؛)پسمنابعشناساییپ. صحتدقتاعتبار،میزانتحقیق،اسنادومنابعاز میکند.(ارزیابیراآنهاو

گردآوریث  (.نمایدمیبندیدستهوتنظیماستخراج،اسنادومنابعازراتحقیقموضوعبهمربوطاطالعاتمرحله،این)در؛اطالعاتظیمتنو.

 مدارک(واسنادمنابع،)شواهدیاطالعات؛تفسیروتحلیلث.

گزارشارائهج. ویافتهی پژوهشها

ازدرعلمیپژوهشمنابعـ16 بنویسید:اعتبارواهمیتدرجهنظرتاریخ فرعیدومدستباصلی؛یااوّلدستمنابعالفرا  .یا

کدامند؟یااوّلدستمنابعـ17 تاریخ در کهمیگفتهآثاریهمهبهاصلی نوشتهوقوعبهزمانتریننزدیکیاحادثهوقوعزماندرشود عبارتبه.اندشدهآن،

شاهدانراماجراشرحاینکهیاواندبودهادهارویدناظرخودمنابع،نوعایننویسندگاندیگر، .اندشنیدهواقعهاز

میاوّلدستمنبعـ18 مواردی چه شاملوباستانیآثارتمامیمکتوب،منابعبرعالوهشوند؟شامل سنگوهانگارهسنگاشیا،ابزارها،بناها،تاریخی،

بهاندهمجایبهگذشتهازکهایوسیلههروهاسکهها،نوشته  .شوندمیمحسوباوّلدستمنبععنواناست،

هستند؟یادومدستمنابعـ11 منابعی چه گفتهوتحقیقاتمنابع،بهفرعی ازباورویدادهاوقوعازپسمدتهاکهمیشودآثاری  .اندآمدهپدیداوّل،دستمنابعاستفاده

دربار.21 مطهری شهید گفته؟هـ چه تاریخ ثابت(ننَسُسلسلهیکطبقبرآن،تحوالتوبشرتاریخن،قرآنظرازی می)قوانین ذلتّها،عزتوگیردصورت

خوشبختیشکستوهاموفّقیتها، منظمدقیقهاییحساب،تاریخیهایبدبختیوهاها، تاریخمیهاقانونوهاحسابآنشناختنباوداردو راحاضرتوان

مردمخودسعادتسودبهودرآوردفرمانتحت کرد.گیریبهرهآنازو

بنویسید؟مطالعهاهمیتدربارهحسنامامبهعلیامامسفارشـ21 را درامّاام،نزیستهاندبودهمنازپیشکهآنانهمهاندازهبهمنچندهرفرزندم،تاریخ

بهکارهاشانازکهآگاهىبابلکه،امهگردیدایشانازیکىچونتاامهدیدورفته،ماندهآنانازآنچهدرواندیشیده،شانیسرگذشتهادروامنگریستهکارهاشان

بااستچنانگویىامهآورددست هرازتوبراىوشناختمباززیانبارازراسودمندوتاریکازراروشندیدم،آنچهازپس.امهبردسربهپسینشانتانخستینکه

رازبدهچیز انداختم.دوربهتودسترسازنبودشناختهکهراآنوکردم،جووجستبرایتراآننیکویىوتمساخجداآن

دربارـ22 است؟هقرآن نموده سفارش چه تاریخ  (571کنند!)اعراف/تفکرکهباشدبگویایشانباگذشتگانقصهی

چیست؟مطالعهکارکردهایوفوایدـ23 تاریخ

دربا:تفکروشناختمنبعالف: گذشتههایاندیشهوتجربیاتازتوانمیگذشتهکاوش .گرفتبهرهتفکروشناختقدرتتقویتبرایمردمان

شناخت:آیندهوحالبرایگذشتهازگیریبهرهب: بلکهنمیگذشتهبهمحدودفقطتاریخیآگاهیودامنه نیزآیندهمسیرترسیموحالزماندرکبهشود،

میکند؛ درزماندراگرچهتاریخیرویدادهایازیرکمک بهراآیندهوحالگذشته،رویدادها،آنپیامدهایونتایجآثار،امّااند،پیوستهوقوعبهگذشتهمعینی

میدهدیکدیگر .پیوند

وکهبفهمیمتامیکندکمکمابهتاریخمطالعه بهوعواملچهتأثیرتحتوچگونهبشریجوامعفرهنگها امروزیوضعبهوکردهپیشرفت،آمدهوجودشرایطی

اند درستوارزیابیدررامامیتواندتاریخعلمبدینگونه،.رسیده .کندکمکآینده،افقترسیمنیزوینسایرودخوجامعهکنونیشرایطواوضاعشناخت @
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که:ملّیهویتودوستیمیهنحستقویتپ: درداشتهشترکیمسرگذشتمتوالی،هاینسلبرایمردمانی وهاموفقیتها،تلخیوهاشادیو

سرزمیننسبتطبیعیبطوراند،بودهشریکهمهایشکست خاصوعالقهاحساسنوعیخود،گذشتهوبه .میکنندپیدادلبستگی

چیست؟23 تاریخ مطالعه علل( یا نتایج فواید)یا فرهنگیـ1)تکرار(ـ میراث انسانـ2حفظ دید افق انسانترـ9گسترش وهدایت بینیـ5خودشناسیـ4بیت پیش

هاـ6آینده انسان بیشتر آنـ7شناخت حفظ و میهن به وتمدنـ8عالقه فرهنگ همـ1شناخت و جهانی.تفاهم گرایی

وفرهنگکهیمبفهمتامیکندکمکمابهتاریخمطالعهکند؟میکمکجوامعوهاانسانرویِپیشِمسائلدرکوحالزمانفهمبهچگونهتاریخ-24 ها

بهوعواملچهتأثیرتحتوچگونهبشریجوامع اندامروزیوضعیتبهوکردهپیشرفت،آمدهوجودشرایطی دررامامیتواندتاریخعلمبدینگونه،.رسیده

درستوارزیابی وسایروخویشجامعهکنونیشرایطواوضاعشناخت .کندکمکآینده،افقترسیمنیزجوامع

که.دهیدتوضیحملّیهویتتقویتودوستیمیهنبرراتاریختأثیر-25 درداشتهمشترکیسرگذشتمتوالی،هاینسلبرایمردمانی ها،تلخیوهاشادیو

شکستهاموفقیت سرزمیننسبتطبیعیبطوراند،بودهشریکهمهایو خاصوعالقهاحساسنوعیخود،گذشتهوبه .دکننمیپیدادلبستگی

یکم درس نمونه های پرسش

کنید؟-1 تعریف را تاریخ اعمالعلم و افکار نتایج و علل و پردازد می گذشته در ها جامعه و انسانها زندگی مختلف های جنبه مطالعه به که است علمی

کند. می تحلیل و بررسی را پیشینیان

نمایید؟-2 بیان را تاریخ علم هدف و نسبقلمرو اگاهی و نظامیشناخت سیاسی مذهبی فکری های جنبه تمامی شامل که است گذشته در اجتماعی زندگی به ت

شود. می هنری و حقوقی علمی اقتصادی

دهید؟-3 توضیح نگاری وقایع با را نوین نگاری تاریخ های بهتفاوت اغلب مورخان نگاری، وقایع وقایعدر نگارش و ثبت توجهتنظیم، و پرداختند می

به برچندانی مورخان این تمرکز عمده آن بر عالوه نداشتند. تاریخی رویدادهای نتایج و علل،آثار فرمانروایانبررسی حال شرح و نظامی و سیاسی حوادث بودبیان

دادند. نمی اهمیتی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، موضوعات و مسائل به و

نوین نگاری تاریخ استناددر منابع، دقیق سنجش بر اساس دارد.، قرار پردازی داستان از دوری و معتبر مدارک و اسناد به

: نوین نگاری تاریخ بلکهدر شود، نمی محدود نظامی و سیاسی امور و فرمانروایان اقدامات و زندگانی شرح و توصیف به صرفا تاریخ علم ابعادالف( همه

اقتصادی اجتماعی، مفرهنگی، بر در را گذشته جوامع و.. هنری گیرد.، ی

عل ها، زمینه بلکه نمیکند، بسنده گذشته رویدادهای نقل و ثبت به صرفاً تاریخ علم نماید.لب( می تحلیل و تجزیه و بررسی نیز را تاریخی حوادث آثار و نتایج ،

ج فلسفه، شناسی، جامعه شناسی، باستان مانند مختلف فنون و علوم های یافته از تاریخ، علمی پژوهشهای در وپ( شناسی زبان اقتصاد، میشود....غرافیا، استفاده

دارند؟-4 هایی ویژگی چه تاریخ، در پژوهش اول دست شدهمنابع نوشته آن، وقوع به زمان نزدیکترین یا حادثه وقوع زمان در که شود می گفته آثاری همه به

وق زمان همان در زیرا هستند بفردی منحصر ویژگی دارای منابع نوع این انداند. شده گفته یا نوشته رویداد وع

کند؟-5 می کمک جوامع و انسانها روی پیش مسائل درک و حال زمان فهم به چگونه وقوعتاریخ به گذشته در معینی زمان در اگرچه تاریخی رویدادهای

پیوند یکدیگر به را آینده و حال گذشته، رویدادها، این پیامدهای و نتایج آثار، اما ، است هخامنشیان،پیوسته سلسله تأسیس تأثیرات و نتایج مثال: دهد. می

م تاریخی علمی مهم های شخصیت یا و الهی پیامبران که تحوالتی معاصر، بزرگ انقالبهای و جغرافیایی کشفیات رنسانس، نهضت صلیبی، افالطون،جنگهای انند

مصد امیرکبیر، ناپلئون، صفوی، اسماعیل شاه سینا، ابن کورش، هستند.ارسطو، رویدادها دست این از و... خمینی امام و ق

دهید؟-6 توضیح ملی هویت تقویت و دوستی میهن بر را تاریخ شادیتأثیر در طوالنی سالیان و اند داشته مشترکی سرگذشت متوالی نسلهای برای که مردمانی

نسب طبیعی بطور اند، بوده شریک هم شکستهای و ها موفقیت ها، کامی تلخ و کنند.ها می پیدا خاص دلبستگی و عالقه نوعی احساس خود، گذشته و سرزمین به ت
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