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 تشریحی

 چگونه فراهم شد؟ ران،یا نینو ینگار خیتار شیدایپ یها نهیزم .1

 استوار بود؟ ییبر چه محورها رانیا نینو ینگار خیتار نشیب .2

 ست؟یچ رانیای سنتی سینو خیتاری های ژگیو .3

 را بیان کنید.ویژگی های تاریخ نگاری نوین  .4

 زمینه پیدایش تاریخ نگاری نوین در ایران چگونه پدید آمد. آن ها را تحلیل نمایید. .5

 .دیکن فیتعر رای خیتار حکمت .6

 پاسخ کوتاه

 نگاری به سبک جدید را ذکر کنید.دو مورد از عوامل پیدایش تاریخ .7

 مهم ترین ویژگی های تاریخ های سنتی را نام ببرید؟  .8

 بینش تاریخ نگاری جدید تاثیر داشت دو مورد بنویسید.چه عواملی در  .9

 تستی

 کدام گزینه از ویژگی های تاریخ نگاری جدید  یا معاصر است ؟ .11

 الف . تأکید برمتکلف نویسی       

 ب . بی توجهی به زندگی اجتمایی      

 ج .  تأکید بر نقد و بررسی        

 د . شرح زندگی شاهان

 تاریخ نگاری جدید از چه علومی بهره می گیرد ؟   .11

 الف . باستان شناسی           

 ب. .زبان شناسی و اسطوره شناسی         

 ج . جامعه شناسی و جغرافیا           



                                                                  (3تاریخ)           

 اول: تاریخ و تاریخ نگاریدرس                   
                         

2 
 

 د . همه موارد

 جای خالی

.... و .................... با تاریخ در دوره معاصر شکل جدیدی از تاریخ نگاری در ایران رواج یافت که از نظر ............. .12

 نویسی سنتی متفاوت بود.

 صحیح و غلط

 داشتن روحیۀ تملق و چاپلوسی از ویژگی های تاریخ نگاری سنتی بوده است. .13

نتی نگاری س در دوره معاصر شکل جدیدی از تاریخ نگاری در ایران رواج یافت که از نظر بینش و روش با تاریخ .14

 متفاوت بود.

پیشگامان انتقاد به تملق گویی میرزا حسن خان مشیرالدوله مورخ مشهور فتحعلی شاه قاجار و نویسنده کتاب یکی از  .15

 ذوالقرنین است.

 بی توجهی به علل و نتایج رویدادها و تحوالت تاریخی از ویژگی های تاریخ نگاری نوین می باشد . .16

 شود . ز آن محسوب میوقایع نگاری دوره صفوی و پیش ا ، ادامه ،تاریخ نگاری سنتی .17

 

 


