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 است؟ «خیتار» یواژه  یکدام معن یدر بردارنده « با اعراب انیروابط ساسان خیتار»عبارت  .1

 چکدامیه (4          مجموعه حوادث  یبه معنا خیتار (3        علم  یبه معنا خیتار (2      میتقو یبه معنا خیتار (1

 است؟ خیتار یواژه  یکدام معن یدربردارنده « شود یتکرار م خیتار»شما، عبارت  یمطابق متن کتاب درس .2

 .چکدامیه (4          میتقو یبه معنا خیتار (3         علم  یبه معنا خیتار (2        مجموعه حوادث  یبه معنا خیتار (1

 دهد:  یرا نشان م خیهدف علم تار نیتر کدام عبارت کامل .3

                 .نسبت به گذشته یشناخت و آگاه( 1

   .در گذشته یاجتماع ینسبت به زندگ یآگاهشناخت و ( 2

  .در گذشته یو اقتصاد یاجتماع ینسبت به جنبه ها یشناخت و آگاه( 3

 .شتهدر گذ یاجتماع یزندگ یجنبه ها ینسبت به تمام یشناخت و آگاه (4

 دهد:  یرا نشان م «خیتار یمتن کشف شده  نیتر یمیقد» یها یژگیکدام عبارت و .4

  .از شاهان یهزار ساله شامل نام تعداد با قدمت چهار یونانیخط کهن  به یسنگ نوشته ا( 1

  .زدانیاز ا یساله شامل نام تعداد با قدمت دوهزار و پانصد یبه خط کهن پارس یا بهیکت(2

  .از فراعنه یهزار ساله شامل نام تعداد با قدمت چهار یکهن مصر طبا خ یسنگ نوشته ا( 3

 از امپراتوران. یهزار ساله شامل نام تعداد با قدمت دو یبه خط کهن روم یا بهیکت( 4

 است؟  خیباستان به ثبت تار انیرانیا یوجود کدام دسته از منابع، نشانگر دلبستگ .5

 ها  بهیکت (2                                   نامه ها   یخدا (1

 آتشکده ها (4                               ابناهو مجسمه ها  (3

 کدام است؟ « هرودوت خیتار»عبارت در مورد  نیدرست تر .6

پرداخته و  ونانیو  رانیا یها به جا مانده از عصر باستان است که بخش عمده اش به جنگ خیتارکتاب   نیکهن تر( 1

 مغرضانه است.  رانیمطالبش در مورد ا یبرخ

و روم پرداخته و  ونانی یها اش به جنگ دهش عمباستان است که بخ ونانیبه جا مانده از  یخیکتاب تار نیکامل تر( 2

 مطالبش در مورد روم مغرضانه است.  یبرخ

 یو روم پرداخته و برخ رانیا یها کتاب به جا مانده از عصر باستان است که بخش عمده اش به جنگ نیکهن تر( 3

 دشمنانه است.  رانیمطالبش در مورد ا



 (ایران در دوره اسالمی3تاریخ)                                                

 «1»پرسش های تستی درس                                                 

2 
 

 شتریو روم پرداخته و ب ونانی یها که بخش عمده اش به جنگ تاستان اسب ونانیکتاب به جا مانده از  نیکامل تر( 4

 مطالبش در مورد روم دوستانه است.

 است؟  یسنت ینگار خیتار یها یژگیکدام مورد جزو و .7

 استناد به اسناد و مدارک معتبر  (2                         منابع  قیسنجش دق (1

 مردم  یزندگ یتوجه به تمام جنبه ها (4                   یتوجه به داستان پرداز (3

  ست؟ین نینو ینگار خیتار یها یژگیکدام مورد جزو و .8

  .حوادث یها نهیتوجه به علل و زم (2                    .مردم درگذشته یزندگ یتوجه به تمام جنبه ها (1

 علوم. ریسا یاستفاده از دستاوردها (4                                  .انیتوجه صرف به شرح حال فرمانروا (3

 غرب شد؟ یایبه دن رانیسبب جلب توجه زمامداران و نخبگان ا یقاجار، چه عامل شاه یفتحعل یدر دوره  .9

 دارالفنون      سیتاس (2                                        ییآثار اروپا یترجمه  (1

 یلتدو یدارالطباعه  سیتاس (4                                   هیو روس رانیا یها جنگ (3

 ( آغاز شد؟شاه یفتحعل عهدیقاجار)ول یرزایکدام تحول در زمان عباس م .10

  یونیهما یدارالترجمه  سیتاس (2دارالفنون                                               سیتاس (1

 ییاآثار اروپ یترجمه  (4                               یدولت یدارالطباعه  سیتاس (3

چه  داشت، را هم بر عهده یدولت یو دارلطباعه  یونیهما یدارالترجمه  استیکه ر شاه نیمورخ مشهور عصر ناصرالد .11

 بود؟ یکس

 السلطنه                       اعتماد (2                                 آخوند زاده       یفتحعل رزایم (1

 .ایرنیپ رالدولهیحسن خان مش رزایم (4                                             یآقا خان کرمان رزایم (3

 ؟باشد ینم رانیدر ا نینو ینگار خیرشد تار یها نهیکدام مورد جزو عوامل و زم .12

 و طاق بستان ستونیب یها بهیاز کت ییرمزگشا (2                                      یخیحکمت تار (1

 دارالفنون سیتاس (4                             ییآثار اروپا یترجمه ( 3

 ارتباط دارد؟ «یمل تیو هو یدوست هنیحس م تیتقو»کدام جمله با  .13

 برد. قدرت شناخت و تفکر بهره تیتقو یمردمان گذشته برا یها شهیو اند اتیتوان از تجرب یبا کاوش در گذشته م( 1
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 نیا یامدهایو پ جیاند، اما آثار، نتا وستهیدر گذشته به وقوع پ ینیاگرچه در زمان مع یخیتار یادادهیرو (2

 دهد. یم وندیپ گریکدیرا به  ندهیگذشته، حال و آدادها،یرو

 د.شو یآنان م شتریب یگانگیو  یمشترکشان، باعث خودآگاه یجامعه نسبت به گذشته  کیافراد  یآگاه (3

 دهد. یرا به ما نشان م یفرهنگ راثیم تیذشته، ارزش و اهمگ یمطالعه و بررس (4

 ست؟یکدام جمله درست ن .14

 .دیاز آنها رس یستو در یتوان به درک منطق ینم ،یخیتار یدادهایاز زمان رو یبدون آگاه( 1

 .ندیگو یم «یگاه شمار»زمان اختراع کرده،  قیدق یریاندازه گ یکه انسان برا یبه نظام( 2

 .دانان بود یاضیتالش ر ی جهینت میابداع تقو( 3

 .بود یبه زمان سنج ازین ی جهیو اُسطُرالب نت یآفتاب یاختراع ساعت ها( 4

 بودند؟ شگامیپ یگاه شمار نیو تدو میها در تنظ کدام تمدن .15

 انیرانیو ا نیالنهر نیب (2                       انیو مصر نیالنهر نیب (1

 انیو مصر انیروم (4                           انیمصر و انیونانی (3

 ود؟ی جیرا یدر بابل باستان چه نوع گاه شمار .16

 یقمر – یهجر (4                     یقمر - یدیخورش (3                          یقمر (2                     یدیخورش (1

 بود؟ جیرا یدر مصر باستان چه نوع گاه شمار .17

 یشمس – یهجر (4                   یدیخورش - یقمر (3                   یدیخورش (2                       یقمر (1

 گرفت؟ یگریخود را از د یکدام تمدن، گاه شمار .18

 انیاز هخامنش انیونانی (4             انیونانیاز  انیهخامنش (3                  انیاز روم انیمصر( 2     انیاز مصر انیروم (1

 است؟ «نیگردش ماه به دور زم» ی هیبر پا میکدام تقو یمبنا .19

 ییاوستا (4                           یالدیم (3                 یقمر یهجر (2                 یشمس یهجر (1

 درست است؟ انیهخامنش یکدام عبارت در مورد نوع گاه شمار .20

  یرانیا یها با ماه یسلوک - یبابل (2                       یرانیا یها با ماه یبابل یقمر - یدیخورش (1

 یونانی یها با ماه یسلوک - یبابل (4                       یونانی یها با ماه یبابل یقمر - یدیخورش (3

 افزودند؟ یماه به سال م کیسال  120هر  یدر کدام گاه شمار .21



 (ایران در دوره اسالمی3تاریخ)                                                

 «1»پرسش های تستی درس                                                 

4 
 

 یجالل (4                            ییاوستا (3                     یروم( 2                   یمصر (1

 ( است؟یشمس ی)هجر رانیا یکنون یگاه شمار هیشب امالک ،یکدام تمدن باستان یفرمول گاه شمار .22

 اوستایی (4                       یهخامنش (3                      یقمر یهجر (2                 یمصر (1

 .. بود............... ییاوستا یمبدأ گاه شمار .23

 کوروش یگذار تاج (4       به تخت نشستن هر پادشاه      (3          اوستا   یجمع آور (2      تولد زرتشت    (1

 نبود؟ جیرا یدوران اسالم رانیدر ا یکدام گاه شمار .24

 ییاوستا (4                         یجالل (3                 یقمر یهجر (2              یزدگردی (1

 شده است؟ میتنظ لیاز موارد ذ کیبر اساس کدام یدیخورش یهجر یگاه شمار .25

 یقمر یهجر (4                     یوانیدوازده ح (3                    یجالل (2                  یزدگردی (1

نمودار  یوقوع آنها رو بیرا به ترت یخیتار یدوره  چند ای کی یدادهایتوان رو یکه به کمک آن م یبه ابزار مناسب .26

 .ندیگو ی.. م................نشان داد، .

 یگاه شمار( 4             یژکرونولو (3خط زمان                            (2خط مکان                   (1

 پرداخته است؟ نایو اخالق و رفتار آدم خیبر تار میو اقل ایجغراف ریکدام مورخ به تأث .27

 یزیپار یباستان (4                   یانیعباس اقبال آشت (3ابن خلدون                    (2هرودوت                     (1

 باشد؟ ینم «یخیتار یایجغراف» یکدام مورد جزو موضوعات مورد بررس .28

        .گوناگون در گذشته یها نیمناطق و سرزم یمطالعه  (1

  .یخیتار یدادهایبر رو ییایو جغراف یعیطب طیمح ریتأث (2

          .ییایو جغراف یعیطب طیبر مح یخیتار یدادهایرو ریتأث (3

  .ها تمدن یریبر شکل گ ییایعوامل جغراف ریتأث (4

 موضوع کدام« انسان ها و جوامع گذشته یزندگ ی وهیبه منظور شناخت فرهنگ و ش یخیو تار یآثار باستان» یبررس .29

 علم است؟

 یجامعه شناس (4                          یباستان شناس (3                  یخیتار یایجغراف (2            ایجغراف (1

 است؟ یو باستان شناس خیتار انینسبت م یکدام عبارت نشان دهنده  .30

 متقابل دارند.         ارتباط (2                                        ندارند.  یارتباط چیه (1
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 است خیتار یمقدمه  یباستان شناس (4است.                   یباستان شناس یمقدمه  خیتار (3

 است؟ یباستان شناخت یها بر کاوش یمتک مطالعه و شناخت کدام دوران عمدتا .31

 خیاز تار شیپ (4                    یوسط ونقر (3               دیقرون جد (2دوران معاصر             (1

 کدام عبارت درست است؟ .32

 است. خیاز تار شیپ یها فقط شناخت دوران یباستان شناس ی فهیوظ( 1

 کرده است. یخیرتا یبه شناخت دوره  یانیکمک شا یباستان شناس( 2

 وجود ندارد. یسن آثار باستان نییتع یبرا یقیروش دق( 3

 .وجود ندارد یاطارتب یفرهنگ راثیو م یباستان شناس نیب( 4

 نشده است؟ انیمکان کدام موزه درست ب .33

 ورکیویدر ن تنیمتروپول (4               کایدر آمر تاژیآرم (3در لندن          ایتانیبر (2        سیلوور در پار (1

 1پاسخنامه درس

 منظور و می رود به کار مردم زبان و نوشته ها در تاریخواژه  . گاهیاست مختلفی معانی دارای تاریخواژه .     2گزینه :  .1

 براساس شواهد و مدارک بررسی و تحلیل میرویدادهای گذشته  آن، وسیله به که است علمی روش های و علم آن از

 1.    ص شوند؛ مثالً تاریخ روابط اقتصادی ایران و هند در دوران اشکانیان

 یک است که رویدادهایی و حوادث مجموعه آن، از منظور گاهی. است مختلفی معانی دارای تاریخواژه .     1گزینه :  .2

گذرانده است؛ مانند تاریخ ایران که منظور از آن، مجموعه حوادثی است که بر سر مردم ایران سر از جامعه یک یا فرد

 1.     ص در زمان گذشته آمده است

 اجتماعی در گذشته است که شامل تمامینابراین، هدف علم تاریخ، شناخت و آگاهی نسبت به زندگی .    ب 2گزینه :  .3

 2.    ص شود ها می سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی، حقوقی و هنری زندگانی انسان فکری، مذهبی، های جنبه

هزار  4از  به خط کهن مصری است که بیش ای نوشته شده، سنگ ترین متنی که تاکنون کشف قدیمی.     3گزینه :  .4

 2.    ص و برخی حوادث دوران آنان آمده است تعدادی از فراعنهسال قدمت دارد و در آن نام 

مهم بوده است.  های دولتی وجود داشته که حاوی اخبار و رویدادهای در ایران باستان گویا نوعی سالنامه.     1گزینه :  .5

از دلبستگی ایرانیان به  ای ساسانیان را نمونه نامک( در زمان )خدای« نامه خدای»توان تدوین و نگارش  بر این، می عالوه

 2.    ص دانست نگارش وقایع و ضبط سلسله حوادث تاریخی
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کهن  دارد، اختصاص ایران و یونان جنگ های به شرح آن مطالبعمده  که بخش هرودوتکتاب تاریخ .     1گزینه :  .6

انی و طرفدار یونان بودنش، جا مانده از عصر باستان است؛ هر چند وی به دلیل یون کتاب تاریخی بهکامل ترین  و ترین

 2.    ص هایی شده است ورزی غرض ها و بعضاً عمدا ً یا سهوا در گزارش رویدادهای مربوط به ایران، دچار لغزش

 شیوه و متحول شد نیز تاریخ علم تدریجدر اروپا، به رنسانس های فکری و علمی دوره  دنبال پیشرفت ه.    ب 3گزینه :  .7

 پدید آمد. اساس این شیوه بر سنجش دقیق منابع، استناد به اسناد و مدارک معتبر و دوری ازنگاری  در تاریخنوینی 

 2.         صپردازی بود داستان

علم تاریخ صرفاً به توصیف و شرح زندگانی و اقدامات فرمانروایان و امور سیاسی و نظامی محدود نمی .     3گزینه :  .8

 3د.     صگیر می بر ، اقتصادی، هنری و... جوامع گذشته را درفرهنگی، اجتماعیابعاد  همه شود؛ بلکه

شاه قاجار، توجه زمامداران و نخبگان ایران را به  های ایران و روسیه در دوران پادشاهی فتحعلی جنگ.      3گزینه :  .9

 4.      صکرد دنیای غرب جلب

 اروپایی آثار ترجمه( شاهمیرزا )ولیعهد فتحعلی  هایی بود که از زمان عباس کنجکاوی در نتیجه چنین.     4گزینه :  .10

 زمان در همایونی دارالترجمهدولتی و  دارالطباعه ایجاد دارالفنون و مدرسه با تأسیس سپس و شد آغاز تدریج به

 4.       صتیاف گسترش شاه ناصرالدین

 دارالترجمه و دولتی دارالطباعه بر شاه،عصر ناصرالدین  در دوره ریاست اعتمادالسلطنه، مورخ مشهور.      2گزینه :  .11

 4.      صفارسی ترجمه شدبه  فراوانی آثار همایونی،

داران و نخبگان ایران را به  شاه قاجار، توجه زمام های ایران و روسیه در دوران پادشاهی فتحعلی جنگ.     4گزینه :  .12

 عقب و غربی جوامع پیشرفت علل درک جست وجوی در غرب و ایران وضعیت مقایسهکرد. آنان با  دنیای غرب جلب

 ترجمه( شاهمیرزا )ولیعهد فتحعلی  هایی بود که از زمان عباس کنجکاویچنین  نتیجه در. ایران برآمدند جامعه ماندگی

 4.       صدش آغاز تدریج به اروپایی آثار

، سرگذشت مشترکی داشته و های متوالی نسل مردمانی که برای: تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی.     3گزینه :  .13

اند، به طور طبیعی نسبت به  بوده های هم شریک ها و شکست ها، موفقیت ها و تلخکامی در شادی سالیان طوالنی

 نسبت جامعه یک افرادرو، آگاهی  کنند. از این احساس عالقه و دلبستگی خاص پیدا مینوعی  خود، گذشته وسرزمین 

 7د.     صشو یگانگی بیشتر آنان می ی وشته مشترکشان، باعث خودآگاهگذ به
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 و دارد زمان، ارتباط نزدیکی با علومی مانند ریاضیات، نجوم و فیزیک گیری دانش و مهارت اندازه.      3گزینه :  .14

 8.    صآید حساب میبه  علوم این دانشمندان مشترک تالش نتیجه تقویم، ابداع

 9. صشماری پیشگام بودند مصریان باستان، در تنظیم و تدوین گاه رودان( و النهرین )میان مردمان بین.1گزینه :  .15

 9.    صرایج بود« خورشیدی ــ قمری»شماری  ها، گاه خصوص در میان بابلی النهرین و به در بین.      3گزینه :  .16

 9.      صشماری خورشیدی دقیق و منظمی داشتند مصریان گاه.      2گزینه :  .17

 گاه شماری دقیقی نداشتند، به همین دلیل امپراتور روم )ژولیوس سزار( دستور داد ر آغاز، گاهرومیان د.     1گزینه :  .18

 9.      صشماری مصری اصالح شود براساس گاه شماری رومی

 ماه گردش پایه بر رود،شماری هجری قمری که تقویم رایج بیشتر کشورهای اسالمی به شمار می  گاه.     2گزینه :  .19

 9است.     ص شده ظیمتن دور زمین به

شماری خورشیدی ـ قمری  دهند که گاه جمشید نشان می های بیستون و تخت نوشته محتوای سنگ.        1گزینه :  .20

 9.           صگذاری شده بودند ها براساس فرهنگ و آیین ایرانی نام داشته است، اما ماه هخامنشیان رواج بابلی در قلمرو

شبانه روز از سال حقیقی عقب می افتاد برای رفع این  30سال  120ماری اوستایی در هر .     در گاه ش 3گزینه :  .21

 9.        صکردند سال، یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می 120 هر بعد ازمشکل 

 می شد، محسوب( زردشتیان)زرتشتیان دینی گاه شماری که اوستایی گاه شماری ساسانیان، در دوره.     4گزینه :  .22

شد. سپس پنج روز اضافی را به  روزه تقسیم می 30 ماه خورشیدی 12 شماری، سال به گاهاین  در. گردید رایج رایراند

 می روز شبانه 365 شماری، سال را افزودند. از آنجایی که در این گاه می آخر ماه دوازده )پنجه( به« اندرگاه»نام 

برای رفع این مشکل  افتاد. روز از سال حقیقی عقب می شبانه 30 الس 120 روز و در هر سال یک شبانه 4گرفتند، در هر 

 9ص    کردند. سال، یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می 120 بعد ازهر

 9.       صشماری اوستایی به تخت نشستن هر پادشاه بود مبدأ گاه.     3گزینه :  .23

های  شماری ی رایج گردید، اما در کنار آن گاهشماری هجری قمر ر ایران دوران اسالمی گاه.    د 4گزینه :  .24

 10.     صدوازده حیوانی و هجری خورشیدی نیز رواج یافت یزدگردی، جاللی، دیگری مانند

هجری خورشیدی  شماری های جهان است و گاه شماری ترین گاه شماری جاللی یکی از دقیق گاه.     2گزینه :  .25

 10.    صت، بر اساس آن تنظیم شده استدر ایران رسمیت یاف مسیش1304که از سال 
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مختلف دوران های  یا دوره یک رویداد های می توان آن وسیله به کهخط زمان، ابزار مناسبی است .      2گزینه :  .26

 10.    صتاریخی را به ترتیب زمان وقوع آنها، بر روی نمودار نشان داد

 را خود العبر کتاب مقدمه از بخشی نیز هجری هشتم قرننسی ابن خلدون، اندیشمند و مورخ مسلمان تو.     2گزینه :  .27

 10.    صتاس داده آدمیان اختصاص رفتار و اخالق تاریخ، بر اقلیم و جغرافیا تأثیر به

پردازد و تأثیر محیط طبیعی  های مختلف در گذشته می ه مطالعه مناطق و سرزمینبجغرافیای تاریخی .      3گزینه :  .28

ها، برپایی  ها و شکست ها، پیروزی ها، مهاجرت گیری تمدن را بر رویدادهای تاریخی مانند شکل جغرافیایی و عوامل

 10.      صدمی کن .... مطالعه ها و ایجاد و گسترش راه شهرها و ها و گاه سکونت

 زندگی انساناستانشناسی، علمی است که آثار باستانی و تاریخی را به منظور شناخت فرهنگ و شیوه .     ب 3گزینه :  .29

 11.    صکند بررسی می گذشته، مطالعه و ها و جوامع

 13.     صشناسی و علم تاریخ، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند باستان.    2گزینه :  .30

.    شناسی است های باستان طالعه و شناخت دوران بسیار طوالنی پیش از تاریخ، عمدتاً متکی به کاوش.   م 4گزینه :  .31

 13ص

 ابعادکند که  شناسان به مورخان کمک زیادی می های علمی باستان شناسی و یافته های باستان کاوش.     2گزینه :  .32

 13.    صدبشناسن بهتر را تاریخی دوره جوامع و مردمان فرهنگی و علمی اقتصادی، اجتماعی، زندگی مختلف

های متعددی در کشورهای  بخش موزه تایران، زین بهای مچنین بسیاری از آثار باستانی گران.    ه 3گزینه :  .33

های لوور در پاریس، بریتانیا درلندن، آرمیتاژ درسن پترزبورگ روسیه و متروپولیتن در  مختلف جهان به خصوص موزه

 14.      صنیویورک هستند
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 ست؟یدرست ن «یخیمنابع تار»کدام جمله در مورد  .1

 نوشته شده. ددایرو کیاست که در زمان وقوع  یینوشته ها یشامل همه  (1

 بوده اند. دادهایناظر و شاهد رو «یخیمنابع تار» سندگانینو (2

 نوشته شده. دادهایها پس از وقوع رو است که مدت یینوشته ها یشامل همه  (3

 اند. دهیرا از شاهدان واقعه شن عیشرح وقا «یخیمنابع تار» ندگانیسنو (4

 آمده است؟ نهیم گزدر کدا ه،یصفو انیتا پا رانیا «یخیتار منابع»یکل یدوگونه  .2

 یا و اندرز نامه ینامه ا استیس (4      یو محل یعموم (3       ینوشتار ریو غ ینوشتار (2     یادب ریو غ یادب (1

 شدند؟ ینوشته م یزمان یچه محدوده  یدر فاصله  رانیدر ا «یعموم خیتار» یها کتاب .3

 .قاجار لیتا اوا یقمر یاز قرن سوم هجر (2            قاجار.               لیتا اوا یقمر یاز قرن اول هجر (1 

 .تا اواخر قاجار یقمر یاز قرن سوم هجر (4                          .تا اواخر قاجار یقمر یاز قرن اول هجر (3

 ادامه داشت؟ هیقاجار یآغاز و تا اواخر دوره  یقمر یاز قرن سوم هجر رانیا ینگار خیتار ی وهیکدام ش .4

              یسلسله ا ینگار خیتار (2                                    یمحل ینگار خیرتا (1

 یعموم ینگار خیتار (4                                      یادب ینگار خیتار (3

 نبوده است؟ «یمحلّ» یها خیتار سندگانینو یاصل یها زهیکدام مورد جزء انگ .5

 محل. یو اقتصاد ییایجغراف یها یژگیو انیب (2                     ی.خیتار یدادهایثبت و ضبط رو (1

 .محل یو مناسبات حکومت یکشور دار ی وهیش (4   محل.  ریمفاخر و مشاه ینامه  ینگارش زندگ (3

 انیمانروافر توسط ،و دانشمندان و مورخان بانیدادن به اد تیو مأمور قیتشو ی جهینت»در  یخیاز منابع تار یکدام سر .6

                                                                                   نوشته شده است؟                                                                                                               « دوران خود یدادهایبزرگ و کوچک و به منظور ثبت و ضبط رو

 سفرنامه ها (4           یسلسله ا یها خیتار (3          یمحل یها خیتار (2       یعموم یها خیتار (1

 درست است؟ نهیکدام گز «ایو جغراف خیتار انینسبت م»در رابطه با  .7

 .ندارد یادیز تیاهم یخیتار یها در پژوهش دادها،یرو ییایجغراف طیو مطالعه مح یبررس (1

 با هم ندارند.                                                      یارتباط چیند و ههست دو علم کامال مستقل ایو جغراف خیرتا (2

 دارد. یادیز تیاهم یخیتار یها در پژوهش دادها،یرو ییایجغراف طیمح طالعهو م یبررس (3

 .ارندبا هم د یارتباط کم (4
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 رار است؟برق «اتیو ادب خیتار» انیم یچه نسبت .8

 در شعر شاعران و ش،یکم و ب ،یدر هر عصر جیرا یو فلسف ینید دیعقا زیو ن یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیاوضاع س (1

 .                                                                 ابندی یم سآن عصر انعکا سندگانینو

 شود.                             ینم دهید یخیتار یدهادایاز رو یاثر چیه رانیمنظوم و منثور ا یدر متون ادب (2

 است. افتهیانعکاس  ینید دیعقا یو مقدار یاجتماع ،یاسیفقط اوضاع س ران،یا یدر شعر شاعران و متون ادب (3

 .ندارند یند و ارتباطهست دو عالم مستقل اتیو ادب خیتار (4

 آمده است؟ انیسخن به م «اسبات حکومت با مردمو من یدار کشور ی وهیش»از  یخیاز منابع تار یدر کدام سر .9

   یمحل یها خیتار (2                                 یعموم یها خیتار (1

 یو اندرزنامه ا ینامه ا استیس یها خیتار (4                             یسلسله ا یها خیتار (3

 کدامند؟ یشده. آن دو سرافزوده  یخیبه منابع تار دیمنابع جد یدر عصر ما دوسر .10

  یو سلسله ا یمحل یها خیتار (2                              یو محل یعموم یها خیتار( 1

 یخیو اسناد تار اتینشر (4         یا هو اندرزنام ینامه ا استیس یها یختار (3

 افت؟ی راه رانیا به «هینشر»از کدام دوره  .11

 اول یپهلو (4                            هیقاجار (3                              هیزند (2                               هیصفو (1

 است؟« کاغذ اخبار»درست عبارت  فیکدام عبارت توص .12

 نوشتند. یرا در آنها م یداخل یکه اخبار روزانه و هفتگ  ییکاغذها نیاول (1

 نوشتند. یرا در آنها م یکه اخبار  هفتگ ییروزنامه ها نیآخر (2

 شد. یمنتشر م «یرازیصالح ش رزایم»بود که توسط  رانیا یروزنامه  نیاول (3

 .شد یمنتشر م «ریرکبیام»بود که توسط  یروزنامه ا نیآخر (4

 کدام عبارت درست است؟ «هیاتفاق عیوقا» یدر مورد روزنامه  .13

 .تافینام  رییتغ« کاغذ اخبار»شد و بعدا به  یمنتشر م یرازیصالح ش رزایتوسط م (1

 .افتینام  رییتغ «رانیا هیدولت علّ  یروزنامه »شد و بعدا به  یمنتشر م ریرکبیتوسط ام (2

 شد. یمنتشر م ریرکبیبود و توسط ام یردولتیغ یجزء روزنامه ها (3

 .شد یمنتشر م یرازیصالح ش رزایبود و توسط م یدولت یجزء روزنامه ها (4
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 کردند؟ یخود را در خارج از کشور چاپ م یقاجار روزنامه ها یاز روزنامه نگاران دوره  یچرا برخ .14

 .وجود نداشت انیب یدر داخل کشور استبداد حاکم بود و آزاد رایز (1

 .داخل کشور فراهم نبود یاز شهرها کی چیامکانات چاپ روزنامه در ه رایز( 2

 شد. یگران تمام م اریکشور بس داخلچاپ روزنامه در  رایز( 3

 شد. یخارج از کشور چاپ نمدر  یروزنامه ا چیاصوالَ ه( 4

 سرعت گرفت؟ یاز چه مقطع رانیدر ا اتیچاپ نشر .15

 از انقالب به بعد (4به بعد                   یاز پهلو (3          از مشروطه به بعد         (2از قاجار به بعد                    (1

 .ندیگو ی.. م............ارزش و معتبر در هر کشور . اسناد و مدارک با یبه محل نگهدار .16

  یالملل نیب ویآرش (4                  یملّ ویآرش (3                  سازمان جعل اسناد (2سازمان ثبت اسناد               (1

 شد؟ سیتاس یچه قانون بیو با تصو یدر چه سال رانیا یملّ ویآرش .17

  ویقانون آرش - مریق 1349 (2                                         ویقانون آرش - مسیش 1349 (1

 قانون ثبت اسناد  -مری ق 1304 (4ثبت اسناد                                      ونقان - مسیش 1304 (3

به جز  ییاز جا دیقانوناَ نبا یوگرنه طراح پرسش کنکور دهیطرح گرد اطاَیاست و احت 26ص  ریتصو لیفوق از ذ پرسش*

 *طرح کند. یکتاب، پرسش یمتن اصل

 2پاسخنامه درس

ترین زمان به وقوع  شود که در زمان وقوع یک رویداد یا نزدیک گفته می هایی ه همه نوشتهب .    منابع تاریخی 3گزینه :  .1

ا اند و ی اند؛ به عبارت دیگر، نویسندگان این نوع منابع، خود ناظر رویدادها بوده پرداخته آن به ثبت وضبط آن رویداد

 16.     صاند شاهدان واقعه شنیده اینکه شرح ماجرا را از

 17: منابع نوشتاری و منابع غیر نوشتاری.     صهای منابع تاریخی از ظهور اسالم تا پایان عصر صفوی گونه.     2گزینه :  .2

م هجری قمری آغاز های تاریخ نگاری در ایران است که از قرن سو نگاری عمومی یکی از شاخه اریخ.     ت 4گزینه :  .3

 18.       صتا اواخر عصر قاجار تداوم یافت شد و

های تاریخ نگاری در ایران است که از قرن سوم هجری قمری آغاز  نگاری عمومی یکی از شاخه اریخ.     ت 4گزینه :  .4

 18.       صتا اواخر عصر قاجار تداوم یافت شد و
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 ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی، بیان ویژگی های تاریخی، ابکت از ستهد این نویسندگان اصلیانگیزه .      4گزینه :  .5

 18.    صتاس بوده مشاهیر محلی و مفاخر نامههای جغرافیایی و اقتصادی و نگارش زندگی 

ای بود.  های سلسله ایران رواج یافت، تاریخدر اسالمی دوره در که نگاریهای تاریخ  یکی دیگر از گونه.      3گزینه :  .6

ثبت و ضبط رویدادهای دوران خود، معموالً ادیبان و دانشمندان را تشویق و  انروایان بزرگ و کوچک، به منظورفرم

 19.     صکردند ها می به تدوین این رویداد مأمور

 21.       صدارد های تاریخی اهمیت زیادی بررسی و مطالعه محیط جغرافیایی رویدادها، در پژوهش.     3گزینه :  .7

سیاسی، اجتماعی،  شوند؛ زیرا اوضاع متون نظم و نثر ادبی، گونه مهمی از منابع تاریخی محسوب می.      1: گزینه  .8

 در شعر شاعران و نویسندگان آن عصر انعکاس می اقتصادی و نیز عقاید دینی و فلسفی رایج در هر عصری، کم و بیش،

 21.     صیابند

     اند. مردمو حکومت مناسبات و کشورداری شیوهحاوی موضوعاتی درباره ای  نامه های سیاست کتاب.      4گزینه :  .9

 24ص

 24: نشریات و اسناد.      صدر عصر ما حداقل دو منبع جدید به منابع تاریخی افزوده شده است.       4گزینه :  .10

 دوره در که بود غربی جدید تمدن تأثیرگذار ابداعات از یکی گروهی، رسانه عنواننشریه )روزنامه( به .     3گزینه :  .11

 24یافت.      ص راه به ایران قاجار

را میرزا صالح شیرازی، یکی از دانشجویان اعزامی به انگلستان با عنوان کاغذ اخبار  اولین روزنامه ایران.      3گزینه :  .12

 24.    صدر تهران منتشر کرد

 وقایع روزنامه جامعه، فرهنگی و فکری توسعه و مردم اجتماعی و سیاسی هایامیرکبیر برای رشد آگاهی .     2گزینه :  .13

 25.      صدادنام  تغییر ایران علّیه دولت روزنامه بهاتفاقیه را منتشر کرد که بعدا 

از کشور اقدام  نگاران در خارج ماهیت استبدادی حکومت قاجار و نبود آزادی بیان، برخی از روزنامه به دلیل. 1گزینه :  .14

 25.     صرسید مخفیانه به داخل ایران می هایی از آنها به صورت هایی به زبان فارسی کردند که نسخه زنامهبه نشر رو

 25.    صپیدا کردند پس از پیروزی انقالب مشروطه، نشریات رشد سریعی.     2گزینه :  .15

 26.     صوط به آن کشور استارزش و معتبر مرب آرشیو ملی هر کشور محل نگهداری اسناد و مدارک با.     3گزینه :  .16

 

 26.    صتأسیس شد« آرشیو، قانون»با تصویب  مسیش 1349 آرشیو ملی ایران )سازمان اسناد ملی( در سال.     1گزینه :  .17
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 ... بود...........کردند،  سیتاس رانیکه ترکان در ا یدولت نینخست .1

 مغول (4                    انیارزمشاهخو (3                  انیسلجوق (2            انیغزنو (1

 شد؟ یدر خالفت عباس شانیبارز ترکان، سبب جذب ا یژگیکدام و .2

 یعلم اقتیل (4                یاستعداد نظام (3              یفرهنگ یستگیشا (2          یاسیس یکاردان (1

 قرار گرفتند؟ یمحمود غزنوسلطان  یبودن، مورد حمله  یلیاسماع یکدام شهر به بهانه  یاهال .3

 بغداد (4                             یر (3                              نیغزن (2                       شابورین (1

 بود؟ یچه سلسله ا تیشهر تحت حاکم ،آنیبه ر یسلطان محمود غزنو یدر هنگام حمله  .4

 مستقل بود (4                              انیسلجوق( 3                        هیآل بو (2                      انیعباس( 1

 د؟یرا به کدام بهانه به آتش کش یر یکتابخانه  یسلطان محمود غزنو .5

 و ... ارتیدعا و ز یعیوجود کتب ش (2                                          زیوجود کتب کفرآم (1

 .حمله آتش گرفت انیکتابخانه در جر نیا (4                                             یکتب فلسف جودو (3

 حمله به هند، چه بود؟ یبرا یسلطان محمود غزنو یبهانه  .6

 تصرف خاک هند (4              یگسترش زبان فارس (3به ثروت هند        یابیدست (2جهاد در راه خدا           (1

 از وضع مردم شد؟ یبه هند سبب غفلت کدام سلطان غزنو یو لشکرکش یداخل یها یریدرگ .7

 نیو سبک تگ نیالپ تگ (4                         محمد      (3                 مسعود           (2              محمود            (1

 درست است؟« دندانقان»در مورد نبرد  نهیکدام گز .8

  انیبا شکست غزنو انیو سلجوق انیغزنو نیب - قمری 431در سال ( 1

  انیبا شکست سلجوق انیو سلجوق انیغزنو نیب - قمری 431در سال ( 2

  یبا شکست روم شرق یو روم شرق انیسلجوق نیب - قمری 463در سال ( 3

 یبا شکست روم شرق یو روم شرق انیغزنو نیب - قمری 463در سال ( 4

 ؟در آوردمذهب  عهیش ی هیآل بو یرا از سلطه  یعباس فهیخل یچه کس .9

 یمسعود غزنو (4                        یآلب ارسالن سلجوق (3               یمحمود غزنو (2           یطغرل سلجوق (1

 اعطاء شد؟ یبه چه کس یعباس فهیخل یاز سو« سلطان رکن الدوله»لقب  .10

 یطغرل سلجوق (4                        یارسالن سلجوق بآل (3               یمسعود غزنو (2           یمحمود غزنو (1
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 درست است؟« نبرد مالزگرد»در مورد  نهیکدام گز .11

  انیبا شکست غزنو انیو سلجوق انیغزنو نیب - قمری 431در سال ( 1

  انیبا شکست سلجوق انیو سلجوق انیغزنو نیب - قمری 431در سال ( 2

  یبا شکست روم شرق یو روم شرق انیوقسلج نیب - قمری 463در سال ( 3

 یبا شکست روم شرق یو روم شرق انیغزنو نیب - قمری 463در سال ( 4

 مربوط به کدام  حکومت بوده است؟ یدوران اسالم رانِیقلمرو در ا نیگسترده تر .12

 لخانانیا (4                       انیخوارزمشاه (3                     انیسلجوق (2                     انیغزنو (1

 در زمان کدام سلطان بود؟ انیاوج قدرت سلجوق .13

 تَکِش (4      ملکشاه                    (3آلب ارسالن                              (2طغرل                           (1

 شود؟ یمحسوب م یکدام مورد جزو عوامل ضعف دولت سلجوق .14

 در نبرد مالزگرد یروزیپ (2                                    یسلجوق نیسالطبه  فهیلقب دادن خل (1

 اتابکان یریو قدرت گ انیلیمبارزات اسماع( 4                 هیآل بو یاز سلطه  یعباس ی فهیآوردن خل رونیب (3

 اعالم استقالل کرد، چه نام داشت؟ انیحاکم خوارزم که از سلجوق نینخست .15

 یعالءُ الملک تِرمَذ دیس( 4سلطان محمد                  (3 تَکِش                        (2                                  اَتسِز  (1

 .. شکست خورد............ بود که از .............. یسلطان سلجوق نیواپس .16

 اتسز –طغرل سوم  (4تکش           -طغرل اول  (3تکش                - ومطغرل س (2اتسز             -طغرل اول  (1

 چه بود؟ یبا خالفت عباس انیروابط خوارزمشاه یرگیت یعلت اصل .17

 قدرت از دست رفته اش بود.      یایدر صدد اح فهیخل( 1

 .برداشتند الفترا به خ ینیاز سادات حس یکی انیخوارزمشاه( 2

          .  دیسلطان محمد خوارزمشاه به بغداد لشکر کش( 3

 .نبود رهیبا خالفت ت انیاصوالَ روابط خوارزمشاه( 4

 را به خدمت گرفت؟ هیو آل بو یسامان ساالران وانید ،کدام حکومت .18

 مغوالن (4                            انیشاه خوارزم (3                   انیسلجوق (2                  انیغزنو (1

 بود؟ یراثیبر چه م یمبتن ،یالملک توسمورد نظر نظام  ینظام ادار .19
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       یرانیکهن ا راثیم (2                            یاسالم - یرانیا راثیم (1

 ساخته بود مستقل و خود (4                              یونانی - یروم راثیم (3

 کدام دولت بود؟ یچالش درون نیمهم تر «ریاهل شمش»و « اهل قلم»تقابل  .20

 لخانانیا (4                             انیخوارزمشاه (3                        انیسلجوق (2                     انیغزنو (1

 باشد؟ یدرست نم یکدام عبارت در مورد منصب وزارت در عهد سلجوق .21

 . دیرس یرینظ یب یوزارت به شکوهمند وانیدوره د نیدر ا (1

 کردند. یکار م ریوزنظر  ریها ز وانید یهمه  (2

 داشت.  تیدر مقام خود کامال امن ریوز (3

 سلطان بود. یشد، اراده  یم ریکار وز یآنچه سبب ادامه  (4

 افت؟یکاهش  ریدر کدام دوره قدرت وز .22

 مغول انلخانیا( 4                انیخوارزمشاه (3                         انیسلجوق (2                             انیغزنو (1

 و رشد کرد؟ افتی تیاهم یسلجوق یدوره  یدر شهرها یاجتماع یکدام طبقه  .23

 یرانیا دهقانان( 4ی                 رانیا ساالران وانید (3ی                بازرگانان شهر (2ی            سن ونیروحان (1

 کدام گروه بود؟ ،یو خالفت عباس انیسلجوق ان،یمخالفان غزنو نیتر مهم .24

 یسادات علو (4                    انیعیش (3                       انیسنّ (2                         انیلیاسماع (1

 است؟ کترینزد تیبه واقع یو خوارزمشاه یسلجوق ی،غزنو یدوره  رانیدر ا نیزم تیدام عبارت در مورد مالکک .25

 اشت.کامل د تیمحترم بود و امن ن،یبر زم یشخص تیمالک (1

 بود. داریمحدود و ناپا اریبس نیبر زم یشخص تیمالک (2

 سلطان بود.  اریها در اخت نیتمام زم تیمالک (3

 بود. یعباس ی فهیخل اریها در اخت نیزم متما تیمالک (4

 را از کدام حکومت به ارث برده بودند؟ ینظام اقطاع دار انیسلجوق .26

 انیساسان (4                         انیسامان (3                               هیل بوآ (2                                     انیغزنو (1

 دهد؟ یرا نشان م انیسلجوق یاقطاع دار جیاز نتا یدرست یابیکدام مورد ارز .27

 پس از مرگ نظام الملک، اثرات مثبت آن، آشکار شد. یبود ول یمنف جشیدر ابتدا نتا (1
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 آن آشکار شد. یز مرگ نظام الملک، اثرات منفپس ا یدر ابتدا مثبت بود ول (2

 ن ها نداشت.یو مالکان زم یدولت سلجوق یبرا یمثبت ی جهینت چیه (3

 .شدها تمام  نیو مالکان زم یتمامش مثبت بود و به نفع دولت سلجوق (4

 باشد؟ ینم انیکدام مورد جزء عوامل رشد تجارت در زمان سلجوق .28

 یرشد نظام اقطاع دار (4         دیجد یها راه جادیا (3          تیامن نظم و یبرقرار (2      گسترش قلمرو( 1

 ؟است نشده انیاش درست ب یو مطالعات یکار ی نهیارتباط کدام دانشمند با زم .29

 کالم ؛یجرجان (4فلسفه                  ؛یسُهرورد (3    اتیاضیر ؛یشابوریام نیخ (2نجوم      ؛یرونیب حانیابور (1

 فعال بود؟ یتا چه زمان هینظام یرسه مد نیآخر .30

 .قمری 656در سال  -دوم مغول  یتا حمله  (2          .           قمری 616در سال  -اول مغول  یتا حمله  (1

 .قمری 803در سال  - موریدوم ت یتا حمله  (4           .         قمری 800در سال  - موریاول ت یتا حمله  (3

 کدام است؟ انیسلجوق یماراثر مع نیتر یعال .31

 بلند خسروگرد در سبزوار    یمناره  (2                                         یبرج طغرل در ر (1

 مسجد جمعه در اصفهان (4در همدان                                  انیگنبد علو (3

 شان منتقل شد؟و سمرقند به کا شابوریاز ن یسلجوق یکدام هنر در دوره  تیمرکز .32

 یفلزکار (4                یفالگرس (3                     یکار یکاش (2                           یقلم زن (1

 3پاسخنامه درس

 در هنگامه ضعف سامانیان، محمود فرزند سبکتگین که سپهساالر سامانیان در خراسان بود، در شهر غزنه.      1گزینه :  .1

 29.      صتأسیس کرد که در تاریخ ایران به حکومت غزنویان مشهور استحکومتی مستقل 

در امور نظامی داشتند به خدمت دربار عباسیان و امیران که  خاصی استعداد دلیل به ترکان از زیادی عده.     3گزینه :  .2

 29.    صمسلمان در مناطق مختلف قلمرو خالفت درآمدند

بی خود را در پوشش جهاد در راه خدا و به بهانه مبارزه با مذه سیاسی اقدامات از ریبسیا غزنوی محمود.     3گزینه :  .3

و  کرد حمله بود، شیعه مذهب بویه آل حاکمیت تحت که ری به دلیلداد. به همین  جام میان مخالفان خالفت عباسیان

 30ساند.    صر قتل به بودن اسماعیلیپس از تصرف آن، بسیاری از علما و مردم شهر را به بهانه 
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بی خود را در پوشش جهاد در راه خدا و به بهانه مبارزه با مذه سیاسی اقدامات از بسیاری غزنوی محمود.     2گزینه :  .4

و  کرد حمله بود، شیعه مذهب بویه آل حاکمیت تحت که ری به دلیلداد. به همین  جام میان مخالفان خالفت عباسیان

 30رساند.    ص قتل به بودن اسماعیلیمردم شهر را به بهانه  پس از تصرف آن، بسیاری از علما و

بی خود را در پوشش جهاد در راه خدا و به بهانه مبارزه با مذه سیاسی اقدامات از بسیاری غزنوی محمود.     3گزینه :  .5

و  کرد حمله ،بود شیعه مذهب بویه آل حاکمیت تحت که ری به دلیلداد. به همین  جام میان مخالفان خالفت عباسیان

 بهانه به را، آنجا مهمو کتابخانه  رساند قتل به بودن اسماعیلیپس از تصرف آن، بسیاری از علما و مردم شهر را به بهانه 

 30کشید.    ص آتش به فلسفی، کتاب های وجود

از این حمالت، دستیابی  اش حمله کرد؛ در حالی که هدف و انگیزه ه بهانه جهاد در راه خدا بارها به هند.    ب 1گزینه :  .6

 30.    صدبوهای آن سرزمین  پرستشگاه به ثروت فراوان هند از طریق غارت معابد و

از  های داخلی و سرگرم شدن مسعود به لشکرکشی به هند، از جمله عواملی بود که سبب شد وی درگیری.     2گزینه :  .7

.    یاتی مأموران او به شدت آسیب دیده بودند، غافل بماندمال فشار بار زیر در که خراسان سکنه وضعیت مردم، به خصوص

 30ص

 بر غزنویان سلطه( قمری 431) دندانقان سازاز سلجوقیان در نبرد سرنوشت  به دنبال شکست مسعود غزنوی.     1گزینه :  .8

 30.    صدرسی سر به خراسان

 30.    صمذهب درآورد بویه شیعه آل تسلط از ار عباسی خلیفه و رفت بغداد به سرانجام .    طغرل سلجوقی 1گزینه :  .9

و سکه به  بخشید و دستور داد که نام وی را در خطبه بخوانند طغرلخلیفه نیز حکومت ایران و عراق را به .      4گزینه :  .10

 31.    صرا به طغرل داد« الدوله سلطان رکن»نام او زنند. خلیفه همچنین لقب 

امپراتوری  ( سپاهیانمریق463سالن، سلجوقیان در نبردی بزرگ که در مالزگرد رخ داد )در زمان آلب ار.     3گزینه :  .11

 31.     صرا شکست دادند روم شرقی

در شرق تا دریای مدیترانه گسترش یافت. این وسیع ترین قلمرو یک  قلمرو سلجوقیان از رود سیحون.     2گزینه :  .12

 31بود.    ص اسالمی دورانحکومت در ایران 

های محلی  ها و حکومت نتیجه بیشتر خاندان در زمان ملکشاه، سلسله سلجوقی به اوج قدرت رسید و در.     3نه : گزی .13

 31.     صسلطان سلجوقی گردن نهادند به اطاعت از بین رفتند و یا
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ضعف و  ن نیز درمبارزات اسماعیلیان در ایران و نیز قدرت گرفتن اتابکان در نواحی زیر سلطه سلجوقیا.     4گزینه :  .14

 31.    صزوال این حکومت مؤثر بودند

.     پس از آنکه حکومت سلجوقی دچار ضعف و انحطاط شد، اتسز، حاکم خوارزم ادعای استقالل کرد. 1گزینه :  .15

 32ص

بخش وسیعی از ایران تسلط  بر ، تَکش با شکست دادن طغرل سوم، آخرین سلطان سلجوقی،اتسزجانشین . 2گزینه :  .16

 32ص    . یافت

قدرت سیاسی و نظامی خود بود، از تأیید حکومت  خلیفه عباسی که در آن زمان درصدد احیای.     1گزینه :  .17

 32.    صخوارزمشاهیان خودداری کرد

و  دیوانی تشکیالت به خود توسعه به رو قلمرو خوبی دریافته بودند که برای اداره فرمانروایان غزنوی به.     1گزینه :  .18

ساالران  رو بسیاری از دیوان ساالران حکومت سامانی و حتی برخی از دیوان دارند. از همین ران ایرانی نیازدیوانساال

 33.     صخدمت گرفتند حکومت آل بویه را به

مد  اداری نظام توسعه و تقویت طریق الملک در تالش بود که با تقویت حکومت مرکزی از خواجه نظام.     2گزینه :  .19

امیران و نظامیان سرکش  نیروی با و استمرار، ثبات ایجاد ضمن بود، ایرانی کهن اداری میراث بر مبتنی که خود نظر

 33.    صای خود همچنان وفادار بودند، مقابله کند های قبیله سلجوقی که به سنت

مد  اداری نظام هتوسع و تقویت طریق الملک در تالش بود که با تقویت حکومت مرکزی از خواجه نظام.     2گزینه :  .20

امیران و نظامیان سرکش  نیروی با و استمرار، ثبات ایجاد ضمن بود، ایرانی کهن اداری میراث بر مبتنی که خود نظر

 چالش مداوم، منجر به تقابل دو نیروی. این ای خود همچنان وفادار بودند، مقابله کند های قبیله سلجوقی که به سنت

 33ص    نام تقابل اهل قلم )دیوان ساالران( و اهل شمشیر )نظامیان( معروف است. مخالف شد که در تاریخ ایران به

 همه. رسید نظیریر عصر سلجوقی، دیوان وزارت که در رأس آن وزیر قرار داشت به شکوهمندی بی .      د 3گزینه :  .21

نیتی نداشت و آنچه سبب کردند. با این حال وزیر در منصب خود هیچ ام وزیر کار می زیر نظر دیوان های سلجوقی

 33.    صبود خواست سلطان شد، اراده و تداوم کار وی می

 در حتی و یافت کاهش شدت به سلجوقی هبه دور ، قدرت و نقش وزیر نسبتخوارزمشاهی  در دوره.     3گزینه :  .22

 34.    صدش حذف وزیر منصب مواردی
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 پیش از بیش شهری بازرگان طبقه شهری، مناسبات توسعه و شهرنشینی رشد به دلیل سلجوقی،در دوره .     2گزینه :  .23

 34.    های اجتماعی تبدیل شدند ترین گروه بازرگانان به یکی از مهمو  یافت اهمیت

 34.    صمخالفان خالفت عباسی و دو حکومت غزنوی و سلجوقی بودند ترین مهم اسماعیلیان گروه.     1گزینه :  .24

مالکیت شخصی بر زمین بسیار محدود و ناپایدار  مت غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهیحکو در دوران.      2گزینه :  .25

 36.     صبود

 آل حکومتالملک، شکلی از زمین داری با عنوان اقطاع که در دوره  در عصر سلجوقی، با تدبیر نظام.     2گزینه :  .26

 36.    صتیاف گسترش رایج بود، بویه

الملک به دلیل تمایل  ا نتایج و عواید مثبتی برای حکومت داشت، اما پس ازنظاماین سیاست در ابتد.     2گزینه :  .27

به ضعف  قرار داشتند و نهایتا های اقطاعی در آنها تدریجی صاحبان اقطاع به استقالل، سبب جدایی مناطقی شد که زمین

 36.     صو زوال حکومت سلجوقی کمک کرد

 برقراری قلمرو، گسترش. کرد رشد چشمگیری به طور ایران خارجی و لیداخ تجارت سلجوقیدر دوره .     4گزینه :  .28

ملی بودند که به رشد عوا جمله از کارآمد دیوانی نظام وجود و حمل و نقل توسعه و جدید هایراه ایجاد  و امنیت، نظم

 36.    صکردند تجارت کمک

لوکری و خیام ابوالعباس  سلجوقی دوره در و جغرافیا و نجوم در بیرونی ابوریحاندر دوره غزنوی .     4گزینه :  .29

جرجانی در  سهروردی و امام فخر رازی در فلسفه و کالم و سید اسماعیل نیشابوری در ریاضیات و نجوم، شهاب الدین

 37.     صترین این دانشمندان بودند پزشکی از جمله معروف

د.     به بغداد که به نابودی آن انجامید، فعال بو یقمر 656 هالکوخان در سال آخرین نظامیه تا حمله.     2گزینه :  .30

 38ص

 است، الگویی برای معماران مساجد در دوره مسجد جمعه اصفهان که اولین مسجد چهار ایوانی در ایران.     4گزینه :  .31

هنر این دوره ای عالی از  عنوان نمونه کار رفته در این مسجد نیز به ها و تزیینات به ها و گچبری کاشی. های بعدی شد

 38.    صشوند محسوب می

تدریج به مناطق مرکزی مانند  سمرقند به مراکز مهم سفالگری عصر سامانی از شرق ایران یعنی نیشابور و.     3گزینه :  .32

 39.    صکاشان انتقال یافت
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 است؟ نهیمغول کدام گز یحمله  یعلت اصل .1

 معاش( نی)تأم یاقتصاد یازهاین (2               مغولستان          یعینامساعد طب طیشرا (1

 و گسترش فرهنگ مغول یسلطه طلب (4                         یو فتوحات نظام ییگشورگشا (3

 بازرگانان مغول در کدام شهر کشته شدند؟ .2

 اُترار (4                جالوت       نیع (3بغداد                                 ( 2                          شابورین (1

 د؟یانجام رانیمغول در ا لخانانیدولت ا لیکدام حادثه به تشک .3

 .مغول زخانیچنگ یمغول به فرمانده یموج اول حمله  (1

 .هوالکوخان مغول یمغوالن به فرمانده ی حملهموج دوم  (2

 .جالوت و شکست مغوالن نیمملوکان در نبرد ع یروزپی (3

 .کار آمدند یرو انیپس از خوارزمشاه فاصلهبالمستقل بود و  لخانانیدولت ا (4

 اقدام هوالکوخان چه بود؟ نینخست .4

 یبردن خالفت عباس نیاز ب (2                                        انیلیبردن اسماع نیاز ب (1

 نیفتح چ یمتحدکردن مغوالن برا (4            بردن مملوکان مصر                        نیاز ب (3

 کرد؟ یریمغوالن جلوگ یها یشرویپ یکدام حادثه از ادامه  .5

 .جالوت در شام نیشکست مغوالن در نبرد ع( 1

 .مصر بر مغوالن در داخل مصر انمملوک یروزیپ( 2

 .بر مغوالن در بغداد یلشکر خالفت عباس یروزیپ( 3

 .رانیا انیلیشکست مغوالن در نبرد با اسماع( 4

 باشد؟ یهوالکوخان م یشلشکرک جیکدام مورد جزء نتا .6

 هر سه مورد (4جالوت                    نیشکست ع (3          یخالفت عباس ینابود (2       انیلیاسماع ینابود (1

 آغاز شد؟ لخانیمغوالن از زمان کدام ا یمسلمان یدوره  .7

 خان تویالجا (4                           ن        غازان خا (3                      هوالکوخان     (2               زخانیچنگ (1

 بود؟ شتریب رانیاستقالل و اقتدار ا لخان،یدر عهد کدام ا .8

 خان دیابوسع (4                              خان     تویالجا (3                         غازان خان   (2       هوالکو خان      (1
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 بود؟ یچه کس لخانانیگر ا کاردان و اصالح ریوز .9

 ینیمحمد جو نیشمس الد (2                                             یتوس نیرالدینص (1

 یفضل اهلل همدان نیالد دیرش (4                                             ینیعطاملک جو (3

 ینم انیموریکار آمدن ت یو  رو لخانانیقوط اس یدر فاصله  «رانیا یمغول ریغ یمحل یحکومت ها»جزء  نهیکدام گز .10

 باشد؟

 جانیآذربا یونلوهایآق قو (4          آل مظفر فارس (3          مازندران  یسادات مرعش (2      سربداران خراسان  (1

 افت؟یخاتمه  یکار آمدن چه کسان یو با رو یدر چه زمان ران،یبر ا انیموریحکومت ت .11

  انیصفو دنیبا به قدرت رس - یجرقرن دهم ه لیدر اوا( 1

  انیگورکان  دنیبا به قدرت رس - یدر اواخر قرن دهم هجر( 2

 لخانانیا دنیبا به قدرت رس - یهجر مقرن ده لیدر اوا( 3

 ونلوهایقراقو دنیقدرت رس هیبا  - یدر اواخر قرن دهم هجر( 4

 باشد؟ ینم یموریت -عصر مغول  ینظام اجتماع یها یگیژکدام مورد جزء و .12

 .رانیا یتیو جمع یدر بافت قوم یدگرگون( 1

 .«فرودست» و « فرادست» یجامعه به دو قشر کل میتقس( 2

 ی.و اقتصاد یاسیس یزنان در عرصه ها تینفوذ و موقع شیافزا( 3

 ی.موریت –مغول  یدر کل دوره  ینیرکود و زوال شهرنش( 4

 چه بود؟ ان،یموریتدر عهد  انیرانیا یو نظام حقوق یاجتماع یزندگ یمبنا .13

 یموریتزوکات ت (2                                    یو عرف یشرع نیقوان (1

 نداشت. یدرست یمبنا چیه (4                                             یزیچنگ یاسای (3

 بود؟ یا نهیاصالحات غازان خان در چه زم یبخش عمده  .14

 یحقوق (4                           یکشاورز (3                       یاجتماع (2                      یصنعت (1

 بود؟ یشد، چه کس عهیمغول که ش لخانیا نینخست .15

 انهوالکو خ (4            خان         دیابوسع (3  خان                   تویالجا( 2غازان خان                                 (1

 شاخص کدام دوره است؟ یها یژگیاز و یمذاهب و فرق اسالم روانیپ زیمسالمت آم یزندگ اتحاد و .16
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 یموریمغول و ت یدوره  (4                 یخوارزمشاه یدوره  (3         یسلجوق یدوره  (2      یغزنو یدوره  (1

 داشت؟ یشتریرونق ب یدر کدام دوره شعر و شاعر .17

  یسلجوق یدوره  (2                                                یغزنو یدوره  (1

 یموریت -مغول  یدوره  (4                                      یخوارزمشاه یدوره  (3

 ست؟یک فیتال «خیجامع التوار» .18

 یفضل اهلل همدان نیالد دیخواجه رش (2                                 ینیعطاملک جو (1

 یینواریشی رعلیام (4                                  ی مستوفحمداهلل (3

 مغول فرار کرده بودند، به وطن بازگردادند؟ یرا که از برابر حمله  یدانشمندان یعلم تیکدام شخص .19

 یتوس نیرالدیخواجه نص (2                    یفضل اهلل همدان نیدالدیخواجه رش (1

 یکاشان دیجمش نیالد اثیغ (4                                              یینوا ریشی رعلیام (3

 4پاسخنامه درس

در نتیجه برای تأمین معاش خود به  نبود و مغول هاشرایط نامساعد طبیعی، پاسخگوی نیازهای اقتصادی .     2گزینه :  .1

 40.    صدیگر روی آوردند های جنگ و هجوم به سرزمین

فرمان هجوم به ایران را صادر اترار،  مرزی شهر در خود اعزامی بازرگانان کشتار بهانه به مغول یزخانچنگ.      4گزینه :  .2

 40.     صکرد

تأسیس  به ،گرفت صورت چنگیزخان نوه هوالکوخان، فرماندهی که به ها مغول تحمال.     در موج دوم  2گزینه :  .3

 40مری.    صق 654حکومت ایلخانان انجامید 

 بغداد تسخیر با سپس او. بردهای مستحکم آنان از بین  هوالکو، نخست قدرت اسماعیلیان را با گشودن قلعه.     1گزینه :  .4

 41.    صددا پایان بنی عباس خاندان حکومت به عباسی، خلیفه کشتن و

لوکان مصر شکست از سپاه حکومت مم یورش بردند، اما در عین جالوت مغوالن پس از فتح بغداد، به شام.     1گزینه :  .5

 41.    صخوردند و از ادامه پیشروی بازماندند

 تسخیر با سپس او. بردهای مستحکم آنان از بین  هوالکو، نخست قدرت اسماعیلیان را با گشودن قلعه.       4گزینه :  .6

یورش بردند، اما  ممغوالن پس از فتح بغداد، به شا .ددا پایان بنی عباس خاندان حکومت به عباسی، خلیفه کشتن و بغداد

 41.        صاز سپاه حکومت مملوکان مصر شکست خوردند و از ادامه پیشروی بازماندند در عین جالوت
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 42شد.     ص شروع غازان زمان از ایران در مغول ها مسلمانیدوره .     3گزینه :  .7

 42.     صددر عهد سلطنت غازان به استقالل و اقتدار بیشتری رسی.     ایران  2گزینه :  .8

 اسالم دین رسمی اعالم شد و در پرتو تالش ا مسلمان شدن غازان و بسیاری از شاهزادگان و خوانین مغول،.    ب 4گزینه :  .9

سیاسی، اقتصادی،  های ای در عرصه گسترده های رشیدالدین فضالللّه همدانی، وزیر کاردان ایلخانان، اصالحات

 42.     صاجتماعی و حقوقی انجام گرفت

های شیعه مذهب  وجود آمدند. حکومت مناطق مختلف ایران به چندین حکومت محلی غیرمغولی نیز در.     4گزینه :  .10

 42.      صدبودن آنها جمله از مظفر آل لسلهسربداران و سادات مرعشی مازندران و س

رسیدن صفویان در ایران و تسلط  با به قدرت حکومت نوادگان تیمور بر ایران، در اوایل قرن دهم هجری.     1گزینه :  .11

 44.     صازبکان بر ماوراءالنهر به پایان رسید

جانشینان تیمور، سیاست جنگ و کشورگشایی او را کنارگذاشتند و به عمران و آبادی، علم، فرهنگ و .     4گزینه :  .12

 45.     صوفا شدشکشهرسازی  و شهر آنان دوره در دلیل همین به. دادند نشان زیادیهنر عالقه و توجه 

 46ص. اجتماعی و داوری حقوقی ایرانیان بود عرفی مبنای زندگی در سراسر عهد تیموریان، قوانین شرعی و.1گزینه :  .13

های  ها و شبکه قنات خان، از جمله اصالح قوانین مالیاتی، بازسازی ای از اصالحات غازان بخش عمده.     3گزینه :  .14

 46.    صگرفت های بخش کشاورزی انجام ی، به منظور پیشرفت و رونق فعالیتدار آبیاری و اصالح نظام زمین

خواجه نصیرالدین توسی، تشیع در ایران فرهنگی  و علمی کوشش های دنبال به ویژه به ایلخاناندر دوره . 2زینه : گ .15

 48ص.ازان به این مذهب گرویدجانشین غ ،وگسترش یافت. در آن زمان، نفوذ مذهب شیعه به حدی رسید که ایلخان الجایت

های  ویژگی های دیگر، از پیروان مذاهب و فرق اسالمی و معتقدان به دین آمیز اتحاد و زندگی مسالمت.      4زینه : گ .16

 48.      صشاخص عصر مغول ــ تیموری بود

 51.     صدر عصر تیموری، شعر و شاعری رواج بیشتری یافت.      4زینه : گ .17

 51ص.اللّه همدانی را نام برد الدین فضل رشیدخواجه  جامع التواریخ، اثر تواناز آثار تاریخی مهم این روزگار می . 2 زینه :گ .18

 مغوالن هجوم برابر درنقش خواجه نصیرالدین توسی در این عرصه بسیار مهم بود. وی بسیاری از دانشمندان متواری . 2گزینه :  .19

 53.      صهای علمی آنها را هموار کرد فعالیتزمینه  مراغه رصدخانه علمی مرکز در ایشان تجمع با و اندبرگرد ایران به را
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 چه بود؟ رانیمغول به ا یحمله  یمذهب - یاجتماع یامدهایپ نیمهم تر .1

 روزافزون آنها وندیو تصوف و پ عیگسترش تش(1

 یحماس یها وانید فیو تال یعرگسترش شعر و شا (2

 یاسیو هرج و مرج س ینظم یو ب یامن گسترش نا (3

 با اروپا رانیو ارتباط ا یگسترش تجارت و بازرگان (4

 د؟یبا شکست کدام دولت به قدرت رس یصفو لیشاه اسماع .2

 مغوالن (4                     انیموریت (3                    ها ونلویقراقو (2                     ها ونلویآق قو (1

 چه بود؟ یدولت صفو سیپس از تاس لیماعاقدام شاه اس نیمهم تر .3

 صفوی. تختیپا عنوان به زیانتخاب تبر( 1

 رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی.( 2

 شکست و کشتن شیبک خان که مشغول قتل و غارت در خراسان بود.( 3

 به کارگیری شیعیان در دولت نوپای صفوی.( 4

 جنگ چالدران چه بود؟ یبرا یعثمان میسلطان سل یبهانه  .4

  یدر قلمرو صفو یعثمان دانیمر تیفعال (2               یبه داخل عثمان عیاز نفوذ تش یترس و نگران (1

 یدر قلمرو عثمان یصفو قتیطر دانیمر تیفعال (4                  انیکار آمدن صفو یاز رو یترس و نگران (3

 شد؟ میو تحک تیدر زمان کدام پادشاه تثب یدولت صفو .5

 مانیشاه سل (4               یشاه صف (3 شاه تهماسب                    (2                    لیشاه اسماع (1

 چه بود؟ رانیدر ا تینظم و امن یو برقرار یاسیثبات س جادیا یاقدام شاه عباس برا نینخست .6

 ارتش زاتیو تجه التیتشک ینوساز (2قزلباش                       انگریسرکش و طغ رانیسرکوب ام (1

 رانیاز خاک ا گانهیب یروهایراندن ن رونیب (4 به اصفهان                                  نیاز قزو تختیانتقال پا (3

 5پاسخنامه درس

های اجتماعی و مذهبی مختلفی نیز داشت که  هجوم مغوالن به ایران، عالوه بر آثار و نتایج سیاسی، پیامد.      1گزینه :  .1

 55ص.     افزون آنها با یکدیگر بود و تشیع و پیوند روز آن گسترش تصوف ترین مهم



 (ایران در دوره اسالمی3تاریخ)                                                

 «5»پرسش های تستی درس                                                 

25 
 

قویونلوها را  و طوایف مختلف قزلباش، آق اسماعیل پسر شیخ حیدر، با سپاهی متشکل از ایالت.     شاه  1زینه : گ .2

 56.     صگذاری کرد تاج ر به عنوان پادشاه ایرانشکست داد و پس از تصرف تبریز، در آن شه

ترین اقدام شاه اسماعیل صفوی، پس از نشستن بر تخت شاهی، رسمی کردن مذهب شیعه دوازده  مهم.       2زینه : گ .3

 56.     صامامی بود

اما داد،  قرار گسترده ای لشکرکشی چنین بهانه خودمریدان طریقت صفوی را در قلمرو  سلطان سلیم فعالیت.     4زینه : گ .4

 57.      صدل داشت علت واقعی آن، نگرانی و ترسی بود که او از ایجاد حکومت قدرتمند صفوی در

مناسب داخلی و  های ساله پادشاهی خود، با اتخاذ تدابیر و سیاست 54 دوران طول در تهماسبشاه .      2زینه : گ .5

 57د.      صتثبیت و تحکیم نمایهای حکومت صفوی را  خارجی، توانست پایه

هدف امرای سرکش  برای تحقق این شاه عباس :ایجاد ثبات سیاسی و برقراری نظم و امنیت در داخل کشور.     1گزینه :  .6

 58.     صطور چشمگیری کاهش داد را به و طغیانگر قزلباش را سرکوب کرد و قدرت سیاسی و نظامی آنان

 


