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ि معانی تاریخ

िویژگی های رویدادهای
تاریخی

िپدید آمدن تحوالت تاریخی در نتیجه کنش )عملکرد و اقدام( متقابل انسان ها با یکدیگر و با طبیعت

ि تعریف علم تاریخ: علمی که به مطالعه جنبه های مختلف زندگی انسان ها و جامعه ها در گذشته می پردازد و علل و نتایج افکار و
اعمال پیشینیان را بررسی و تحلیل می کند.

िگاهی نسبت به زندگی اجتماعی در گذشته هدف علم تاریخ :  شناخت و آ

درسنامۀ درس اول

تاریخ و تاریخ نگاری
پایۀ دهم

تاریخ چیست؟

تاریخ نگاری و روش 
پژوهش در تاریخ

ि۱_مجموعه حوادث و رویدادهایی که یک فرد یا یک جامعه از سرگذرانده است مانند تاریخ ایران

ि ۲_علم و روش های علمی که به وسیله آن، رویدادهای گذشته بر اساس شواهد و مدارک، مطالعه و تحلیل
می شوند ، مانند تاریخ روابط اقتصادی ایران و هند در زمان اشکانیان

ि۳_ تعیین روز، ماه و سال )تقویم( مانند تاریخ برگزاری انتخابات دانش آموزی مدرسه

ि.۱_دور از دسترس اند و قابل مشاهده نیستند و نمی توان آنها را به طور مستقیم درک کرد

ि.۲_ تکرار ناپذیرند و قابل تجربه نیستند

ि.۳_مجزا و مستقل نیستند و بین آنها رابطه علت و معلولی برقرار است

ि۴_نقش محوری و اساسی داشتن انسان در تاریخ

िآغاز تاریخ نگاری پس از اختراع خط در ۵۰۰۰ سال پیش

ि قدیمی ترین متن تاریخی موجود : سنگ پالرمو با قدمتی بیش از چهار هزار سال در موزه
پالرمو ایتالیا

ि وجود سنگ نوشته هایی از دورۀ هخامنشیان و ساسانیان به عنوان توجه ایرانیان به ثبت و
ضبط وقایع تاریخی

िپیشینه تاریخ نگاری
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िویژگی مورخان دوران گذشته
)تاریخ نگاری سنتی(

िتاریخ نگاری نوین

िوجود سالنامه های دولتی و خدای نامک به عنوان نمونه هایی از دلبستگی های ایرانیان به تاریخ نگاری دورۀ ساسانی

ि تاریخ نگاری در مفهوم کامل آن: از قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان توسط هرودت پدر علم تاریخ دربارۀ جنگ های ایران و
یونان

िتکامل بخشیدن فن تاریخ نویسی توسط مورخان یونانی و رومی

ि.به عقیده برخی از پژوهشگران، رونق ادبیات و فلسفه تاثیر مهمی بر شکوفایی و گسترش علم تاریخ در یونان باستان داشت

िتنظیم، ثبت و نگارش و وقایع

िتوجه نکردن به بررسی علل آثار و نتایج رویدادهای تاریخی

िتمرکز بر بیان حوادث سیاسی و نظامی و شرح حال فرمانروایان

िاهمیت دادن به مسائل و موضوع های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

िتحول در علم تاریخ به دنبال پیشرفت های فکری و علمی در دورۀ رنسانس در اروپا

िاساس شیوۀ تاریخ نگاری نوین

िویژگی های تاریخ نگاری نوین

ि،استفاده از یافته های علوم و فنون مختلف مانند باستان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، جغرافیا

िاقتصاد، زبانشناسی و گاه شماری

िسنجش دقیق منابع
िاستناد به اسناد و مدارک معتبر 
िدوری از داستان پردازی 

ि ۱_ بررسی همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری جوامع گذشته و
همه جنبه های زندگی مردم

ि ۲_ بررسی و تجزیه و تحلیل زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث
تاریخی
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مراحل پژوهش 
در تاریخ

منابع پژوهش 
علمی در تاریخ 

از نظر درجه 
اهمیت و اعتبار

فواید و 
کارکردهای 

مطالعه تاریخ

ि۱_ انتخاب موضوع

ि۲_ تدوین پرسش های تحقیق

ि ۳_شناسایی منابع

ि۴_ گردآوری و تنظیم اطالعات: استخراج، تنظیم و دسته بندی اطالعات مربوط به موضوع تحقیق

ि۵_ تحلیل و تفسیر اطالعات

ि۶_ گزارش یافته های پژوهش: استخراج نتایج و یافته های تحقیق و ارائه آن در قالب گزارش علوم

ि ۱_منابع دست اول )اصلی(: همه آثاری که در زمان وقوع حادثه یا نزدیک ترین زمان به وقوع آن نوشته یا ایجاد شده اند و نویسندگان
این وقایع یا ناظر وقایع بوده اند یا شرح آنها را از زبان شاهدان واقعه شنیده اند مانند منابع مکتوب و همه آثار باستانی و تاریخی

ि.۲_ منابع دست دوم )فرعی(: همه منابع تحقیقات و آثاری که مدت ها پس از وقوع رویدادها و با استفاده از منابع دست اول پدید آمده اند

ि۱_منبع شناخت و تفکرि مطالعه تاریخ منبع ارزشمندی برای تقویت و پرورش قوه شناخت و تفکر و تحلیل شواهد و مدارک است
و موجب افزایش قوۀ درک و مهارت اندیشه ورزی می شود.

ि.در قرآن از تاریخ به عنوان یک منبع معتبر برای کسب شناخت و تفکر یاد شده است

ि به گفته شهید مطهری از نظر قرآن، تاریخ بشر و تحوالت آن بر طبق یک سلسله سنن و نوامیس 
صورت می گیرد و تمام رویدادهای تاریخی حساب هایی دقیق و منظم دارد که با شناختن آنها می توان 

تاریخ حاضر را تحت فرمان درآورد و به سعادت رسید.

िتازه بودن موضوع تحقیق و تکراری نبودن آن

िاثر و فایده داشتن موضوع تحقیق 

िوجود داشتن منابع و اطالعات کافی در مورد موضوع 

िمشخص کردن هدف پژوهش

िجلوگیری از بیراهه رفتن پژوهش از مسیر درست پژوهش 

ि مطرح کردن پرسش هایی دربارۀ زمینه ها، علت ها، آثار و نتایج و رویدادها و نقش افراد
درگیر در رویدادها

िارزیابی میزان اعتبار، دقت و صحت منابع و اسناد

िمطمئن بودن از اصالت سند و جعلی نبودن آن

िنیاز به روش ها و مهارت های خاص برای یافتن شواهد و مدارک

िگاهان پلیس از نظر بازسازی گذشته شبیه بودن به کار کارآ
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ि۲_بهره گیری از گذشته
برای حال و آینده

ि۳_ تقویت حس میهن دوستی
و هویت ملی

ि رویدادهای تاریخی در زمان معینی در گذشته به وقوع پیوسته اند، اما آثار نتایج و پیامدهای این رویدادها، گذشته، حال 
و آینده را به یکدیگر پیوند می دهد.

ि مطالعه تاریخ کمک می کند تا بفهمیم که فرهنگ ها و جوامع بشری چگونه و تحت تاثیر چه عوامل و شرایطی به وجود 
آمده، پیشرفت کرده و به وضعیت امروزی رسیده اند.

ि.گاهی و یگانگی بیشتر آنان می شود گاهی افراد یک جامعه نسبت به گذشته مشترکشان موجب خودآ آ

ि شناخت گذشته و بررسی زندگی مردمان در زمان و مکان های دیگر موجب می شود درک درستی از هویت و
جایگاه امروز خود داشته باشیم.

ि گاهی ایرانیان از گذشته خود به همراه زبان و فرهنگ فارسی موجب حفظ هویت و موجودیت آنها در طول تاریخ آ
شده است.

ि.مطالعه گذشته، ارزش و اهمیت میراث فرهنگی را به ما نشان می دهد 

خ
ری

تا
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سواالت درس اول

تاریخ و تاریخ نگاری
پایۀ دهم

خ
ری

تا

تاریخ روابط ایران و هند در دوران اشکانیان مربوط به کدام معنی از تاریخ است ؟-  

۱( مجموعه حوادث و رویدادهایی که یک فرد یا جامعه از سر گذرانده است.

۲( علم و روش علمی که به وسیله آن رویدادهای گذشته بر اساس شواهد و مدارک مطالعه و تحلیل می شوند.

۳( علمی که به مطالعه جنبه های مختلف زندگی انسان ها و جوامع در گذشته می پردازد.

۴( تعیین روز، ماه و سال یعنی همان تقویم ساالنه است .

کدام گزینه از ویژگی های رویدادهای تاریخی محسوب نمی شود؟-  

۴( قابل تجربه نبودن ۳( تکرار ناپذیر نبودن  ۲( قابل مشاهده نبودن  ۱( دور از دسترس بودن 

هدف علم تاریخ کدام است؟-  

۲( مطالعه جنبه های مختلف زندگی انسان ها و جامعه ها در گذشته گاهی نسبت به زندگی اجتماعی در گذشته   ۱( شناخت و آ

۴( مطالعه مجموعه حوادث و رویدادهای گذشته  ۳( روش های مطالعه رویداد های گذشته بر اساس مدارک و شواهد  

پس از کدام رویداد توجه انسان به ثبت و نگارش رویداد های عصر خویش جلب شد و قدیمی ترین متن تاریخی که تاکنون کشف -  
شده است کدام است؟

۲( اختراع خط _ سالنامه پالرمو  ۱( اختراع خط  _ خدای نامک ها 

۴( کشف آتش _ سالنامه پالرمو ۳( کشف آتش _ خدای نامک ها 

از روزگار باستانی ایران به ویژه کدام دوره ها سنگ نوشته هایی باقی مانده است که نشان از توجه ایرانیان به ثبت و ضبط و وقایع -  
تاریخی دارد؟

۴( هخامنشی و ساسانی ۳( هخامنشی و اشکانی  ۲( ساسانی و اشکانی  ۱( ماد و هخامنشی 

خدای نامک که نمونه ای از دلبستگی ایرانیان به نگارش وقایع و ضبط سلسله حوادث تاریخی است مربوط به چه دوره ای می باشد؟-  

۴( اشکانیان ۳( ساسانیان  ۲( هخامنشیان  ۱( مادها 

کهن ترین و کامل ترین اثر به جا مانده از عصر باستان ، ...... می باشد.-  

۲( سنگ نوشته ای به خط کهن مصری ۱( سنگ نوشته های دورۀ هخامنشی 

۴( سالنامه های دولتی به نام خدای نامه ۳( کتاب تاریخ هرودت 
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در کدام کشور باستانی، نخستین بار تاریخ نگاری به مفهوم کامل آن با ظهور هرودت از مورخان بزرگ شروع شد؟) کنکور سراسری داخل -  
کشور ۹۸(

۴( روم ۳( یونان  ۲( چین  ۱( هند 

بخش عمده تاریخ هرودت به شرح کدام مطالب اختصاص دارد و پس از او نویسندگان کدام سرزمین ها راهی که او آغاز کننده آن -  
بود را ادامه دادند؟

۲( جنگ های بین آتن و اسپارت_  ایران و چین ۱( جنگهای ایران و یونان _ یونان و روم  

۴( جنگ های بین آتن و اسپارت _ یونان و روم ۳( جنگ های ایران و یونان _  ایران و چین 

تاریخ در یونان باستان داشته -    تاثیر مهمی بر شکوفایی و گسترش علم  برخی پژوهشگران معتقدند که رواج و رونق کدام علوم 
است؟

۴( نجوم و فلسفه ۳( جغرافیا و ادبیات  ۲( ادبیات و فلسفه   ۱( نجوم و جغرافیا 

کدام موارد زیر از ویژگی های تاریخ نگاری قبل از دورۀ رنسانس است؟-   

ب( دوری از داستان پردازی الف( تنظیم، ثبت و نگارش وقایع 

ت( استناد به اسناد و مدارک معتبر پ( بیان حوادث سیاسی و نظامی و شرح  حال فرمانروایان 

۴( الف و پ ۳( ب و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

به دنبال پیشرفت های فکری و علمی در کدام دوره در اروپا به تدریج علم تاریخ متحول شد؟-   

۴( انقالب فرانسه ۳( انقالب صنعتی  ۲( دورۀ رنساس  ۱( قرون وسطا 

همه موارد زیر از شیوه های نوین در تاریخ نگاری پس از دوره رنسانس محسوب می شوند به جز :-   

۲( استناد به اسناد و مدارک معتبر ۱( سنجش دقیق منابع 

۴( تنظیم، ثبت و نگارش و وقایع ۳( دوری از داستان پردازی 

کدام گزینه از ویژگی های تاریخ نگاری نوین محسوب می شود؟-   

الف( پرداختن به همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و هنری

ب( بیان حوادث سیاسی و نظامی و شرح حال فرمانروایان 

پ( بررسی و تجزیه و تحلیل زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث تاریخی

ت( تنظیم ، ثبت و نگارش وقایع

۴( الف و ت ۳( ب و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و پ 

در تاریخ نگاری نوین از یافته های علمی علوم زیر استفاده می شود به جز:-   

۲( جامعه شناسی و فلسفه ۱( باستان شناسی و جغرافیا 

۴( اقتصاد و آمار ۳( زبان شناسی و گاه شماری 
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کدام گزینه توصیف درستی از وقایع نگاری ها پیش از ظهور تاریخ نگاری نوین به دست داده است؟ ) کنکور سراسری خارج از کشور۱۴۰۰( -   

۱( به بیان حوادث سیاسی و نظامی و شرح حال فرمانروایان و وجوه گوناگون حیات جامعه توجه می شد.

۲( تمام آثار نتیجه سفر ها و مشاهدات و شنیده های مستقیم و بالواسطه وقایع نویسان است.

۳( برای ثبت و نوشتن وقایع تاریخی از اسناد دولتی و یافته های سایر علوم استفاده می شد.

۴( در ثبت و نگارش برخی از رویدادها، از اسناد و مدارک دولتی استفاده می شد.

همه موارد زیر از معیارهای مورد توجه برای انتخاب موضوع پژوهش می باشند به جز:-   

۲( دارای اثر و فایده بودن ۱( ارزیابی میزان اعتبار، دقت و صحت آنها 

۴( ارائه دادن مسئله و حرف و نظر جدید ۳( داشتن منابع و اطالعات کافی در مورد آن ها 

در پژوهش تاریخ پس از انتخاب موضوع چه مرحله ای قرار دارد؟-   

۲( تدوین پرسش های تحقیق ۱( گردآوری و تنظیم اطالعات 

۴( گزارش یافته های تحقیق ۳( شناسایی منابع 

کدام مرحله از پژوهش تاریخ ، مانع از به بیراهه رفتن پژوهشگر می  شود؟-   

۲( گردآوری و تنظیم اطالعات ۱( شناسایی منابع 

۴( تدوین پرسش های تحقیق ۳( انتخاب موضوع 

در پژوهش تاریخی، پرسش های پژوهش اغلب درباره موارد زیر است به جز:-   

۲( آثار و نتایج رویدادها ۱( زمینه ها و علت رویدادها 

۴( نقش افراد و گرد گروه های درگیر در رویدادها ۳( زمان و مکان رویدادها 

کدام مرحله از مراحل پژوهش در تاریخ شباهت بسیاری به کار کارآگاهان پلیس دارد؟-   

۲( گردآوری و تنظیم اطالعات ۱( شناسایی منابع 

۴( گزارش یافته های پژوهش ۴( تحلیل و تفسیر اطالعات 

پنجمین و ششمین مرحله پژوهش تاریخ به ترتیب کدامند ؟-   

۲( گردآوری و تنظیم اطالعات _ گزارش یافته های تحقیق ۱( تحلیل و تفسیر اطالعات _ گزارش یافته های تحقیق 

۴( گردآوری و تنظیم اطالعات _ تحلیل و تفسیر اطالعات ۳( تحلیل و تفسیر اطالعات _ گردآوری و تنظیم اطالعات 

منابع پژوهش تاریخی بر چه اساسی به دو دسته منابع دست اصلی و منابع فرعی تقسیم می شوند؟-   

۲( زمان و مکان رویدادها  ۱( تخصص نویسندگان وقایع تاریخی 

۴( درجه اهمیت و اعتبار ۳( پیامد و نتیجه تحقیق 
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کدام گزینه توصیف درستی از وقایع نگاری ها پیش از ظهور تاریخ نگاری نوین به دست داده است؟ ) کنکور سراسری خارج از کشور۱۴۰۰( -   

۱( به بیان حوادث سیاسی و نظامی و شرح حال فرمانروایان و وجوه گوناگون حیات جامعه توجه می شد.

۲( تمام آثار نتیجه سفر ها و مشاهدات و شنیده های مستقیم و بالواسطه وقایع نویسان است.

۳( برای ثبت و نوشتن وقایع تاریخی از اسناد دولتی و یافته های سایر علوم استفاده می شد.

۴( در ثبت و نگارش برخی از رویدادها، از اسناد و مدارک دولتی استفاده می شد.

همه موارد زیر از معیارهای مورد توجه برای انتخاب موضوع پژوهش می باشند به جز:-   

۲( دارای اثر و فایده بودن ۱( ارزیابی میزان اعتبار، دقت و صحت آنها 

۴( ارائه دادن مسئله و حرف و نظر جدید ۳( داشتن منابع و اطالعات کافی در مورد آن ها 

در پژوهش تاریخ پس از انتخاب موضوع چه مرحله ای قرار دارد؟-   

۲( تدوین پرسش های تحقیق ۱( گردآوری و تنظیم اطالعات 

۴( گزارش یافته های تحقیق ۳( شناسایی منابع 

کدام مرحله از پژوهش تاریخ ، مانع از به بیراهه رفتن پژوهشگر می  شود؟-   

۲( گردآوری و تنظیم اطالعات ۱( شناسایی منابع 

۴( تدوین پرسش های تحقیق ۳( انتخاب موضوع 

در پژوهش تاریخی، پرسش های پژوهش اغلب درباره موارد زیر است به جز:-   

۲( آثار و نتایج رویدادها ۱( زمینه ها و علت رویدادها 

۴( نقش افراد و گرد گروه های درگیر در رویدادها ۳( زمان و مکان رویدادها 

کدام مرحله از مراحل پژوهش در تاریخ شباهت بسیاری به کار کارآگاهان پلیس دارد؟-   

۲( گردآوری و تنظیم اطالعات ۱( شناسایی منابع 

۴( گزارش یافته های پژوهش ۴( تحلیل و تفسیر اطالعات 

پنجمین و ششمین مرحله پژوهش تاریخ به ترتیب کدامند ؟-   

۲( گردآوری و تنظیم اطالعات _ گزارش یافته های تحقیق ۱( تحلیل و تفسیر اطالعات _ گزارش یافته های تحقیق 

۴( گردآوری و تنظیم اطالعات _ تحلیل و تفسیر اطالعات ۳( تحلیل و تفسیر اطالعات _ گردآوری و تنظیم اطالعات 

منابع پژوهش تاریخی بر چه اساسی به دو دسته منابع دست اصلی و منابع فرعی تقسیم می شوند؟-   

۲( زمان و مکان رویدادها  ۱( تخصص نویسندگان وقایع تاریخی 

۴( درجه اهمیت و اعتبار ۳( پیامد و نتیجه تحقیق 
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عبارت زیر مربوط به کدام فایده و کارکرد علم تاریخ است؟-   

» در قرآن، آیات بسیاری است که انسان ها را به مطالعه سرگذشت اقوام گذشته دعوت کرده است.«

۲( بهره گیری از گذشته برای حال و آینده  ۱( تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی 

۴( ارزش و اهمیت میراث فرهنگی ۳( منبع شناخت و تفکر 

این عبارت که »از نظر قران تاریخ بشر و تحوالت آن بر طبق یک سلسله سنن و نوامیس صورت می گیرد و ....« مربوط به چه -   
کسی است؟

۴( دکتر مفتح ۳( امام خمینی  ۲( شهید مطهری  ۱( عالمه طباطبایی 

خ
ری

تا
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پاسخنامۀ درس اول

تاریخ و تاریخ نگاری
پایۀ دهم

خ
ری

تا

گزینه » « صحیح است. منظور از واژه تاریخ، علم و روش های علمی است که به وسیله آن رویدادهای گذشته بر اساس شواهد و مدارک مطالعه (  سوال 
و تحلیل می شوند مثاًل تاریخ روابط اقتصادی ایران و هند در دوران اشکانیان.

گزینه » « صحیح است. رویدادهای تاریخی دور از دسترس اند و قابل مشاهده نیستند و نمی توان آنها را به طور مستقیم درک کرد بلکه باید با (  سوال 
استفاده از شواهد و مدارک آنها را شناخت و از طرفی تکرار ناپذیرند و قابل تجربه نیستند و همچنین مجزا و مستقل نیستند و با یکدیگر رابطه علت و معلولی دارند.

گاهی نسبت به زندگی اجتماعی در گذشته است.(  سوال  گزینه » « صحیح است. هدف علم تاریخ شناخت و آ

گزینه ۲_ تعریف علم تاریخ 

گزینه ۳ و ۴_ معانی علم تاریخ

گزینه » « صحیح است. پس از اختراع خط در حدود ۵۰۰۰ سال پیش به تدریج توجه انسان به ثبت و نگارش رویدادهای عصر خویش جلب شد و (  سوال 
قدیمی ترین متن تاریخی که تاکنون کشف شده سنگ نوشته ای به خط کهن مصری به نام سنگ پالرمو )سالنامه شاهی( است که چهار هزار سال قدمت دارد.

گزینه » « صحیح است. از روزگار باستانی ایران به ویژه دورۀ هخامنشیان و ساسانیان سنگ نوشته هایی باقی مانده است که نشان از توجه ایرانیان (  سوال 
به ثبت و ضبط وقایع تاریخی دارد.

گزینه » « صحیح است.تدوین و نگارش خدای نامه )خدای نامک( در زمان ساسانیان نمونه ای از دلبستگی ایرانیان به نگارش وقایع و ضبط (  سوال 
سلسله حوادث تاریخی است.

گزینه » « صحیح است. کتاب تاریخ هرودت کهن ترین و کاملترین کتاب تاریخی به جا مانده از عصر باستان است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. تاریخ نگاری در مفهوم کامل آن از قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان و با ظهور مورخ بزرگی مانند هرودت که (  سوال 
پدر تاریخ لقب گرفت آغاز شد.

دیگر (  سوال  هرودت  از  پس  دارد.  اختصاص  ایران  و  یونان  های  جنگ  شرح  به  هرودت  تاریخ  کتاب  مطالب  عمده  است.بخش  صحیح   » « گزینه 
نویسندگان یونانی و سپس رومی راهی را که آغاز کننده آن بود ادامه دادند و فن تاریخ نویسی را تکامل بخشیدند.

گزینه » « صحیح است. برخی از پژوهشگران معتقدند که رواج و رونق ادبیات و فلسفه تاثیر مهمی بر شکوفایی و گسترش علم تاریخ در یونان (   سوال 
باستان داشته است.
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گزینه » « صحیح است. منظور از واژه تاریخ، علم و روش های علمی است که به وسیله آن رویدادهای گذشته بر اساس شواهد و مدارک مطالعه (  سوال 
و تحلیل می شوند مثاًل تاریخ روابط اقتصادی ایران و هند در دوران اشکانیان.

گزینه » « صحیح است. رویدادهای تاریخی دور از دسترس اند و قابل مشاهده نیستند و نمی توان آنها را به طور مستقیم درک کرد بلکه باید با (  سوال 
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گزینه ۲_ تعریف علم تاریخ 

گزینه ۳ و ۴_ معانی علم تاریخ
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گزینه » « صحیح است. در دوران قبل از رنسانس مورخان اغلب به تنظیم، ثبت و سبک نگارش وقایع می پرداختند و توجه چندانی به بررسی (   سوال 
علل و آثار نتایج رویدادهای تاریخی نداشته و عالوه بر آن عمده تمرکز این مورخان بر بیان حوادث سیاسی و نظامی و شرح حال فرمانروایان بود.

گزینه » « صحیح است. به دنبال پیشرفت های فکری و علمی که در دورۀ رنسانس در اروپا به وقوع پیوست به تدریج علم تاریخ نیز متحول شد (   سوال 
و شیوه نوینی در تاریخ نگاری پدید آمد.

گزینه » « صحیح است. اساس شیوه تاریخ نگاری نوین بر سنجش دقیق منابع، استناد به اسناد و مدارک معتبر و دوری از داستان پردازی بود(   سوال 

گزینه » « صحیح است. بررسی همه ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و هنری جوامع گذشته و نیز بررسی و تجزیه و تحلیل زمینه ها،علت ها (   سوال 
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باستان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، (   سوال  یافته های علوم و فنون مختلف مانند  از  تاریخی  گزینه » « صحیح است. در پژوهش های علمی 
جغرافیا، اقتصاد، روانشناسی و گاه شماری استفاده می شود

گزینه » « صحیح است. در تاریخ نگاری نوین برای ثبت و نوشتن وقایع تاریخی از اسناد دولتی و یافته های سایر علوم استفاده می شود ولی در (   سوال 
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گزینه » « صحیح است.پرسش ها عالوه بر آنکه هدف پژوهش را مشخص می کنند، مانع از به بیراهه رفتن پژوهشگر از مسیر درست پژوهش می شوند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در پژوهش های تاریخی پرسش های پژوهشگر اغلب درباره زمینه ها، علت ها، آثار و نتایج رویدادها و یا نقش افراد و (   سوال 
گروه های درگیر در رویدادها مطرح می شوند.

گاهان پلیس دارد .(   سوال  گزینه » « صحیح است. در مرحله تحلیل و تفسیر اطالعات در واقع کار مورخان شباهت بسیاری به کار کارآ

گزینه » « صحیح است. مراحل پژوهش در تاریخ : ۱_ انتخاب موضوع، ۲_ تدوین پرسش های تحقیق، ۳ _شناسایی منابع، ۴_ گردآوری و (   سوال 
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گزینه » « صحیح است. منابع پژوهش تاریخی از نظر درجه اهمیت و اعتبار به دو دسته : الف_ منابع دست اول یا اصلی، ب_ دست دوم یا (   سوال 
فرعی تقسیم می شوند.

گزینه » « صحیح است. در قرآن آیات بسیاری است که انسان ها را به مطالعه سرگذشت اقوام گذشته دعوت کرده و تاریخ را به عنوان یک منبع (   سوال 
معتبر برای کسب شناخت و تفکر معرفی می کند.

گزینه » « صحیح است. به گفته شهید مطهری» از نظر قرآن تاریخ بشر و تحوالت آن بر طبق یک سلسله سنن و نوامیس صورت می گیرد و (   سوال 
»....
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درسنامۀ درس دوم

تاریخ، زمان و مکان
پایۀ دهم

خ
ری

تا

دو رکن مهم 
دانش تاریخ:

تاریخ ، زمان 
و گاه شماری

िزمان

िمکان

ि گاهی از زمان  دانش تاریخ بدون توجه به زمان، معنایی ندارد زیرا رویدادهای تاریخی در زمان معینی در گذشته روی داده اند و بدون آ
روی دادن آنها نمی توان به درکی درست و منطقی از تاریخ دست یافت.

िابداع گاه شماری

िتاریخچه گاه شماری در جهان

ि)یکی از دستاوردهای مهم بشر: اندازه گیری زمان و ابداع گاه شماری )تقویم 

ि.گاه شماری: نظامی که انسان برای اندازه گیری دقیق زمان )ماه و سال( ابداع کرده است

ि علوم مرتبط با گاه شماری 

ि انسان، ساعت شنی، آفتابی و آبی را در نتیجه نیاز به زمان سنجی و اسطرالب را برای رصد خورشید و ماه
و ستارگان و سیارگان اختراع کرد.

िگاه شماری 
خورشیدی - قمری

بابلی

िگاه شماری مصری

िریاضیات
िنجوم 
िفیزیک 

ि مصریان و مردمان بین النهرین )میان رودان( از پیشگامان تنظیم و
تدوین گاه شماری بودند.

ि رایج بودن در میان بابلی ها 
िتقسیم سال به دوازده ماه قمری ۳۰ یا ۲۹ روز
ि اضافه کردن یک ماه به سال هر سه سال یکبار برای رفع اختالف سال

قمری ۳۵۴ شبانه روزی و سال خورشیدی ۳۶۵ و یک چهارم شبانه روزی

िنوع گاه شماری: خورشیدی 
ि محاسبه سال بر اساس ۳۶۵ و یک چهارم شبانه روز 
ि تقسیم سال به ۱۲ ماه ۳۰ روزه و اضافه کردن ۵ روز اضافی به آخر ماه

دوازدهم
ि اضافه کردن یک روز به سال در هر چهار سال به ازای یک چهارم 

شبانه روز اضافی )سال کسیبه(
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िگاه شماری رومی

ि گاه شماری هجری قمری

ि ۱_ هخامنشیان

ि۲_ اشکانیان : متداول بودن گاه شماری

ि۳_ ساسانیان

ि۴_دورۀ اسالمی

ि)تقویم رایج : گاه شماری اوستایی )گاه شماری دینی زرتشتیان 
िتقسیم سال به ۱۲ ماه خورشیدی ۳۰ روزه 
िاضافه کردن ۵ روز اضافی به نام اندرگاه )پنجه( به آخر ماه دوازدهم 
िمبدا : به تخت نشستن هر پادشاه 
ि ۱۲۰ چون سال را ۳۶۵ شبانه روز در نظر می گرفتند، در هر ۴ سال یک شبانه روز و در هر

سال ۳۰ شبانه روز از سال حقیقی عقب می افتاد، در نتیجه برای رفع این مشکل، هر ۱۲۰ 
سال یک ماه به ۱۲ ماه سال اضافه می کردند.

िاسامی ماهها و روزهای گاه شماری، نام ایزدان و فرشتگان بودند

िتقویم های رایج 

िتنظیم گاه شماری هجری خورشیدی بر اساس تقویم جاللی

िهجری قمری 
िیزدگردی 
िجاللی 
िدوازده حیوانی 
िهجری شمسی 

ि.به نظم و ترتیب رویدادها، گاه شماری )کرونولوژی( می گویند که در مطالعه و پژوهش تاریخ اهمیت فراوانی دارد 

ि خط زمان ابزار مناسبی برای نشان دادن رویدادهای یک دوره یا دوران مختلف تاریخی روی نمود روی نمودار به ترتیب 
زمان وقوع آن هاست.

ि رواج گاه شماری خورشیدی - قمری بابلی در قلمرو هخامنشیان بر اساس محتوای
سنگ های بیستون و تخت جمشید

िنامگذاری ماه ها بر اساس فرهنگ و آیین ایرانی 

िبابلی
िسلوکی
िاوستایی 

ि اصالح تقویم رومی به دستور ژولیوس سزار بر مبنای تقویم مصری 
ि)مبدا گاه  شماری مسیحیان شدن پس از گذشت دو قرن از رسمی شدن دین مسیحیت بر مبنای تولد حضرت مسیح )ع
िاصالح گاه شماری توسط پاپ گرگوار سیزدهم 
ि.این گاه شماری امروزه به نام گاه شماری میالدی شناخته می شود 

िتقویم رایج بیشتر کشورهای اسالمی
िتنظیم برپایه گردش ماه به دور زمین 
ि.مبدا گاه شماری: اول محرم سالی که پیامبر )ص( از مکه به مدینه مهاجرت کرد 

िتاریخچه گاه شماری
در ایران

िخط زمان
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تاریخ و مکان، 
تاثیر جغرافیا بر 

رویدادهای تاریخی

ि مکان، یک رکن مهم دیگر در مطالعه تاریخ است، زیرا به طور کلی همه وقایع و تحوالت تاریخی در بستر مکان و محیط روی
محیط رخ می دهند.

ि.هرودت مورخ یونانی به منظور نگارش کتاب خود به مصر، فینیقیه و جاهای دیگر سفر کرد

ि.ابن خلدون تونسی در بخشی از مقدمه کتاب »العبر« خود به تاثیر جغرافیا و اقلیم بر تاریخ، اخالق و رفتار آدمیان پرداخته است

ि جغرافیای تاریخی به مطالعه مناطق و سرزمین های مختلف در گذشته می پردازد و تاثیر محیط طبیعی و عوامل جغرافیایی را 
بر رویدادهای تاریخی مطالعه می کند.

ि.یکی از پیامدهای ارتباط جغرافیا و تاریخ، اهمیت یافتن نقشه در مطالعه تاریخ است

ि امروزه از نقشه های تاریخی برای ارائه اطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و دیگر جلوه های حیات اجتماعی 
انسان در گذشته استفاده می شود.
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اندازه گیری زمان ارتباط نزدیکی با چه علومی دارد؟-  

۲( ریاضیات، فیزیک و نجوم ۱( ریاضیات، فیزیک و شیمی 

۴( نجوم ،جغرافیا و تاریخ ۳( فیزیک ، شیمی و نجوم 

مردمان کدام سرزمین ها در تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند؟-  

۲( ایران و چین باستان ۱( یونان و روم باستان 

۴( بین النهرین و ایران باستان ۳( بین النهرین و مصریان باستان 

همه موارد زیر در مورد گاه شماری بابلی نادرست است به جز:-  

۲( تقسیم سال به ۱۲ ماه ۳۰ یا ۲۹ روزه  ۱( رایج بودن گاه شماری قمری 

۴( اضافه کردن ۵ روز اضافی به آخر ماه دوازدهم سال ۳( افزودن یک ماه به سال هر چهار سال  

در کدام تقویم ها،   روز اضافی سال را به آخر ماه دوازدهم اضافه می کردند؟-  

۴( رومی و اوستایی ۳( بابلی و اوستایی  ۲( رومی و مصری  ۱( مصری و ساسانی 

امپراتور روم ............ دستور داد گاه شماری رومی بر اساس گاه شماری .......... اصالح شود.-  

۲( کنستانتین _ بابلی ۱( کنستانتین _ مصری 

۴( ژولیوس سزار _ مصری ۳( ژولیوس سزار _ بابلی 

کدام مورد در مورد گاه شماری در مصر باستان درست است؟ ) کنکور سراسری خارج از کشور ۹۹(-  

۲( هر سه سال، یک ماه به سال اضافه می کردند. ۱( هر ۱۲۰ سال یک ماه به سال اضافه می کردند. 

۴( هر چهار سال یک بار ،سال را ۳۶۶ روز محاسبه می کردند. ۳( هر ۴ سال، یک ماه ۳۶ روز به سال اضافه می کردند. 

چه کسی به کمک منجمان گاه شماری مسیحیان را اصالح کرد؟-  

۱( پاپ گرگوار سیزدهم                          ۲(پاپ اوربان دوم                                  ۳( ژولیوس سزار                                    ۴( کنستانتین
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اندازه گیری زمان ارتباط نزدیکی با چه علومی دارد؟-  

۲( ریاضیات، فیزیک و نجوم ۱( ریاضیات، فیزیک و شیمی 

۴( نجوم ،جغرافیا و تاریخ ۳( فیزیک ، شیمی و نجوم 

مردمان کدام سرزمین ها در تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند؟-  

۲( ایران و چین باستان ۱( یونان و روم باستان 

۴( بین النهرین و ایران باستان ۳( بین النهرین و مصریان باستان 

همه موارد زیر در مورد گاه شماری بابلی نادرست است به جز:-  

۲( تقسیم سال به ۱۲ ماه ۳۰ یا ۲۹ روزه  ۱( رایج بودن گاه شماری قمری 

۴( اضافه کردن ۵ روز اضافی به آخر ماه دوازدهم سال ۳( افزودن یک ماه به سال هر چهار سال  

در کدام تقویم ها،   روز اضافی سال را به آخر ماه دوازدهم اضافه می کردند؟-  

۴( رومی و اوستایی ۳( بابلی و اوستایی  ۲( رومی و مصری  ۱( مصری و ساسانی 

امپراتور روم ............ دستور داد گاه شماری رومی بر اساس گاه شماری .......... اصالح شود.-  

۲( کنستانتین _ بابلی ۱( کنستانتین _ مصری 

۴( ژولیوس سزار _ مصری ۳( ژولیوس سزار _ بابلی 

کدام مورد در مورد گاه شماری در مصر باستان درست است؟ ) کنکور سراسری خارج از کشور ۹۹(-  

۲( هر سه سال، یک ماه به سال اضافه می کردند. ۱( هر ۱۲۰ سال یک ماه به سال اضافه می کردند. 

۴( هر چهار سال یک بار ،سال را ۳۶۶ روز محاسبه می کردند. ۳( هر ۴ سال، یک ماه ۳۶ روز به سال اضافه می کردند. 

چه کسی به کمک منجمان گاه شماری مسیحیان را اصالح کرد؟-  

۱( پاپ گرگوار سیزدهم                          ۲(پاپ اوربان دوم                                  ۳( ژولیوس سزار                                    ۴( کنستانتین
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گاه شماری هجری قمری بر چه پایه ای و مبنای آن چیست ؟-  

۱( گردش زمین به دور خورشید_ اول رمضان سالی که پیامبر )ص( از مکه به مدینه هجرت کرد.

۲( گردش ماه به دور زمین _ اول محرم سالی که پیامبر )ص( از مکه به مدینه هجرت کرد.

۳( گردش زمین به دور خورشید _ اول  محرم سالی که پیامبر )ص( از مکه به مدینه هجرت کرد.

۴( گردش ماه به دور زمین _ اول رمضان سالی که پیامبر )ص( از مکه به مدینه هجرت کرد.

محتوای سنگ نوشته های ........ و تخت جمشید نشان می دهند که گاه شماری . ....... در قلمرو هخامنشیان رواج داشته است.-  

۲( نقش رستم _ خورشیدی- قمری بابلی ۱( نقش رستم _  اوستایی 

۴( بیستون _ اوستایی ۳( بیستون _ خورشیدی -قمری بابلی 

در دورۀ اشکانیان گاه شماری های زیر رایج بود به جز:-   

۴( یزدگردی ۳( اوستایی  ۲( سلوکی  ۱( بابلی 

در تقویم اوستایی دورۀ ساسانی ، مبدا سال شماری بر اساس کدام رویداد تعیین می شود؟ )کنکور سراسری داخل کشور۹۹(-   

۲( به دنیا آمدن زرتشت ۱( به تخت نشستن هر پادشاه 

۴( دوره بندی ۱۲۰ ساله ۳( قیام اردشیر علیه اشکانیان 

در کدام گاه شماری باستانی ایران هر     سال یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می شود؟ ) کنکور سراسری خارج از کشور ۹۸(-   

۴( سلوکی ۳( دوازده حیوانی  ۲( اوستایی  ۱( یزدگردی 

در گاه شماری اوستایی دورۀ ساسانی اصطالح اندرگاه به کدام گزینه اشاره داشت؟ ) کنکور سراسری داخل کشور ۱۴۰۰(-   

۲( ماه سیزدهم که هر سه سال یکبار به سال اضافه می شد. ۱( پنج روزی که به آخر ماه دوازدهم افزوده می شد. 

۴( روزی که هر چهار سال یکبار به هنگام کبیسه کردن به سال اضافه می شد. ۳( ماه سیزدهم که هر ۱۲۰ سال یک بار به پایان سال اضافه می شد. 

در گاه شماری ....... ماه ها و روزهای هر ماه با اسامی ........  نامگذاری شده بود.-   

۲( اوستایی _ ایزدان و فرشتگان ۱( خورشید- قمری بابلی _ایزد و فرشتگان 

۴( سلوکی _ بر اساس فرهنگ و آیین ایرانی ۳( اوستایی، بر اساس فرهنگ و آیین ایرانی 

گاه شماری خورشیدی که از سال      شمسی در ایران رسمیت یافت بر اساس کدام تقویم تنظیم شده است؟-   

۴( ۱۲ حیوانی ۳( جاللی  ۲( یزدگردی  ۱( هجری قمری 

ابزار مناسبی که به وسیله آن می توان رویدادهای یک دوره یا دوران مختلف تاریخی را به ترتیب زمان وقوع آنها بر روی نمودار -   
نشان داد:

۴( خط زمان ۳( گاه شماری  ۲( تقویم  ۱( کرونولوژی 
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کدام مورخ مشهور به منظور نگارش کتاب خود به مصر و فینیقیه و جاهای دیگر مسافرت کرد ؟-   

۴( ابن خلدون ۳( مسعودی  ۲( ابن بطوطه  ۱( هرودت 

 ........ بخشی از مقدمه کتاب العبر خود را به تأثیر ........ اختصاص داده است .-   

۲( ابن خلدون _ تاریخ و اخالق و رفتار آدمیان بر جغرافیا و اقلیم ۱( مسعودی _ جغرافیا و اقلیم بر تاریخ، اخالق و رفتار آدمیان 

۴( ابن خلدون _ جغرافیا و اقلیم بر تاریخ و اخالق و رفتار آدمیان ۳( مسعودی _ تاریخ و اخالق و رفتار آدمیان بر جغرافیا و اقلیم 

 یکی از پیامدهای ارتباط جغرافیا و تاریخ است؟-   

۲( توجه پژوهشگران به دانش جغرافیای تاریخی  ۱( اهمیت یافتن نقشه در مطالعه تاریخ  

۴( مسافرت مورخان به سرزمین ها برای بررسی رویدادهای تاریخی از نزدیک ۳( توجه پژوهشگران به رویدادهای تاریخی در بستر جغرافیا 

علمی که به مطالعه مناطق و سرزمین های مختلف در گذشته می پردازد را چه می گویند؟-   

۴( تاریخ جغرافیایی ۳( جغرافیای تاریخی  ۲( جغرافیا  ۱( تاریخ 

کدام یک از موارد زیر از طریق جغرافیای تاریخی که در قلمرو مطالعات این رشته قرار دارد بررسی می شود؟-   

۲( مهاجرت بزرگ اقوام در گذشته و تحوالت اقتصادی ۱( بررسی عصر طالیی ملت ها و تجارب بشری در زمینه های مختلف 

۴( چگونگی حاکمیت فرهنگ شفاهی در جوامع قبل از اختراع خط ۳( پژوهش در مورد افسانه ها و حماسه ها در سرزمین های مختلف 
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کدام مورخ مشهور به منظور نگارش کتاب خود به مصر و فینیقیه و جاهای دیگر مسافرت کرد ؟-   

۴( ابن خلدون ۳( مسعودی  ۲( ابن بطوطه  ۱( هرودت 

 ........ بخشی از مقدمه کتاب العبر خود را به تأثیر ........ اختصاص داده است .-   

۲( ابن خلدون _ تاریخ و اخالق و رفتار آدمیان بر جغرافیا و اقلیم ۱( مسعودی _ جغرافیا و اقلیم بر تاریخ، اخالق و رفتار آدمیان 

۴( ابن خلدون _ جغرافیا و اقلیم بر تاریخ و اخالق و رفتار آدمیان ۳( مسعودی _ تاریخ و اخالق و رفتار آدمیان بر جغرافیا و اقلیم 

 یکی از پیامدهای ارتباط جغرافیا و تاریخ است؟-   

۲( توجه پژوهشگران به دانش جغرافیای تاریخی  ۱( اهمیت یافتن نقشه در مطالعه تاریخ  

۴( مسافرت مورخان به سرزمین ها برای بررسی رویدادهای تاریخی از نزدیک ۳( توجه پژوهشگران به رویدادهای تاریخی در بستر جغرافیا 

علمی که به مطالعه مناطق و سرزمین های مختلف در گذشته می پردازد را چه می گویند؟-   

۴( تاریخ جغرافیایی ۳( جغرافیای تاریخی  ۲( جغرافیا  ۱( تاریخ 

کدام یک از موارد زیر از طریق جغرافیای تاریخی که در قلمرو مطالعات این رشته قرار دارد بررسی می شود؟-   

۲( مهاجرت بزرگ اقوام در گذشته و تحوالت اقتصادی ۱( بررسی عصر طالیی ملت ها و تجارب بشری در زمینه های مختلف 

۴( چگونگی حاکمیت فرهنگ شفاهی در جوامع قبل از اختراع خط ۳( پژوهش در مورد افسانه ها و حماسه ها در سرزمین های مختلف 
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گزینه » « صحیح است.دانش و مهارت اندازه گیری زمان )ماه و سال ( ارتباط نزدیکی با علومی مانند ریاضیات، نجوم و فیزیک دارد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. مردمان بین النهرین )میان رودان( و مصریان باستان تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در میان بابلی ها گاه شماری خورشیدی - قمری رایج بود و در آن سال،به ۱۲ ماه قمری ۳۰ یا ۲۹ روز تقسیم می شد. (  سوال 
از آنجایی که سال قمری ۳۵۴ شبانه روز و سال خورشیدی ۳۶۵ و یک چهارم شبانه روز است، برای رفع این اختالف هر سه سال، یک ماه به سال می افزودند.

گزینه » « صحیح است. در تقویم مصری و ساسانی سال ۳۶۵ شبانه روز و به ۱۲ ماه ۳۰ روزه تقسیم می شد که ۵ روز اضافی را به آخر ماه دوازدهم (  سوال 
اضافه می کردند.

گزینه » « صحیح است. امپراتور روم، ژولیوس سزار دستور داد تا گاه شماری رومی بر اساس گاه شماری مصری اصالح شود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در گاه شماری مصری برای محاسبه یک چهارم شبانه روز اضافی، هر چهار سال یک روز به سال می افزودند و به قولی (  سوال 
کبیسه می گرفتند و آن سال ۳۶۶ روز محاسبه می شد.

گزینه » « صحیح است.حدود ۱۰۰۰ سال بعد پاپ گرگوار سیزدهم به کمک منجمان بار دیگر گاه شماری مسیحیان را اصالح کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. گاه شماری هجری قمری بر پایه گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است و مبدا آن اول محرم سالی است که پیامبر  (  سوال 
)ص( از مکه به مدینه هجرت کرد.

بابلی در قلمرو (  سوال  گزینه » « صحیح است.محتوای سنگ نوشته های بیستون و تخت جمشید نشان می دهند که گاه شماری خورشیدی - قمری 
هخامنشیان رواج داشته است، اما ماه ها بر اساس فرهنگ و آیین ایرانی نامگذاری شده بودند.

گزینه » « صحیح است. در دورۀ اشکانیان گاه شماری های بابلی ، سلوکی و اوستایی متداول بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.مبدأ گاه شماری اوستایی به تخت نشستن هر پادشاه بود .(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در گاه شماری اوستایی ساسانی هر ۱۲۰ سال ۱ ماه به ۱۲ ماه سال اضافه می شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در گاه شماری اوستایی ساسانی، سال به ۱۲ ماه خورشیدی ۳۰ روزه تقسیم می شد. سپس ۵ روز اضافی را به نام اندرگاه (   سوال 
)پنجه( به آخر ماه دوازدهم می افزودند.
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گزینه » « صحیح است.دانش و مهارت اندازه گیری زمان )ماه و سال ( ارتباط نزدیکی با علومی مانند ریاضیات، نجوم و فیزیک دارد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. مردمان بین النهرین )میان رودان( و مصریان باستان تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در میان بابلی ها گاه شماری خورشیدی - قمری رایج بود و در آن سال،به ۱۲ ماه قمری ۳۰ یا ۲۹ روز تقسیم می شد. (  سوال 
از آنجایی که سال قمری ۳۵۴ شبانه روز و سال خورشیدی ۳۶۵ و یک چهارم شبانه روز است، برای رفع این اختالف هر سه سال، یک ماه به سال می افزودند.

گزینه » « صحیح است. در تقویم مصری و ساسانی سال ۳۶۵ شبانه روز و به ۱۲ ماه ۳۰ روزه تقسیم می شد که ۵ روز اضافی را به آخر ماه دوازدهم (  سوال 
اضافه می کردند.

گزینه » « صحیح است. امپراتور روم، ژولیوس سزار دستور داد تا گاه شماری رومی بر اساس گاه شماری مصری اصالح شود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در گاه شماری مصری برای محاسبه یک چهارم شبانه روز اضافی، هر چهار سال یک روز به سال می افزودند و به قولی (  سوال 
کبیسه می گرفتند و آن سال ۳۶۶ روز محاسبه می شد.

گزینه » « صحیح است.حدود ۱۰۰۰ سال بعد پاپ گرگوار سیزدهم به کمک منجمان بار دیگر گاه شماری مسیحیان را اصالح کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. گاه شماری هجری قمری بر پایه گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است و مبدا آن اول محرم سالی است که پیامبر  (  سوال 
)ص( از مکه به مدینه هجرت کرد.

بابلی در قلمرو (  سوال  گزینه » « صحیح است.محتوای سنگ نوشته های بیستون و تخت جمشید نشان می دهند که گاه شماری خورشیدی - قمری 
هخامنشیان رواج داشته است، اما ماه ها بر اساس فرهنگ و آیین ایرانی نامگذاری شده بودند.
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پاسخنامۀ درس دوم

تاریخ، زمان و مکان
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گزینه » « صحیح است. در گاه شماری اوستایی، ماه ها و روزهای هر ماه با اسامی ایزدان و فرشتگان نامگذاری شده بود.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. هرودت مورخ مشهور یونانی، به منظور نگارش کتاب تاریخ خود، به مصر، فیفیقیه و جاهای دیگر مسافرت کرده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. ابن خلدون بخشی از مقدمه کتاب العبر خود را به تاثیر جغرافیا و اقلیم بر تاریخ، اخالق و رفتار آدمی آن اختصاص (   سوال 
داده است.

گزینه » « صحیح است.یکی از پیامدهای ارتباط جغرافیا و تاریخ، اهمیت یافتن نقشه در مطالعه تاریخ است.(   سوال 

تاثیر محیط طبیعی و عوامل (   سوال  و  پردازد  به مطالعه مناطق و سرزمین های مختلف در گذشته می  تاریخی  گزینه » « صحیح است.جغرافیای 
جغرافیایی را بر رویدادهای تاریخی مانند شکل گیری تمدن ها ، مهاجرت ها، پیروزی ها و شکست ها بر پایه سکونتگاه ها و شهرها و ایجاد و گسترش راه ها ...... 

مطالعه می کند.

_گزینه » « صحیح است.)پاسخ تست ۲۰((   سوال 
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باستان شناسی 
چیست؟

مراحل کار 
باستان شناسان

ि تعریف باستان شناسی : علمی که آثار باستانی و تاریخی را به منظور شناخت فرهنگ و شیوه زندگی انسانها و جوامع گذشته بررسی
و مطالعه می کند.

ि تعریف باستان شناسی: کسی که بر اساس آثار باقی مانده از بشر، گذشته انسان ها و جوامع انسانی، به ویژه تغییرات فرهنگی آنها را 
در طول زمان بررسی و تحلیل می کند.

िهدف باستان شناس: شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او

ि.آثار باستانی: همه اشیاء، ابزارها، بناها و مکان هایی که ساخته دست بشر و محصول اندیشه او هستند

ि.محوطه باستانی: مکانی که باستان شناسان در آنجا آثار باستانی و تاریخی را مطالعه و در مواردی کشف می کنند

ि.محوطه های باستانی از نظر وسعت و شکل متفاوت اند

ि تپه های باستانی: هنگامی که در دوره های زمانی مختلف به تناوب، مردمانی در یک مکان سکونت نمایند، به تدریج چند الیه
باستانی روی هم قرار می گیرند.

ि الف_ شناسایی و کشف

ि ب_حفاری

ि نخستین گام شناسایی از طریق

ि`کشف آثار باستانی به طور اتفاقی

िگام دوم فعالیت باستان شناسی

िمرحله حساس کار باستان شناسان 

िکتابهای تاریخی و سفرنامه ها
ि پهپادها 
ि رادارها
िعکسهای هوایی و ماهواره ای
िروش های الکترومغناطیسی
िسامانه اطالعات جغرافیایی 

िآرامگاه شی هوانگ تی در چین
ि سنگ نوشته روزتا در مصر
िمردان نمکی در زنجان
िتمدن جیرفت در کرمان 
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िپ_استخراج و تنظیم اطالعات

ि

ि نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان 

ि.در هنگام برخورد با یک بنای تاریخی،نخست نقشه آن بنا را مشخص می کنند

ि.هنگام برخورد با یک شی نخست در همان وضعیت از آن عکسبرداری کرده و همه مشخصات آن را به طور دقیق ثبت می کنند

िمطالعه آثار یا بناهای باستانی کشف شده از لحاظ قدمت، مواد و مصالح به کار رفته در آن ها و کاربردهای آن ها

िنتیجه مقایسه آثار و بناهای باستانی در زمان های مختلف

िروش های تعیین سن آثار باستانی

ि ۱_درک سیر پیشرفت های فنی، هنری و فرهنگی
مردمان گذشته

ि ۲_ کشف روابط جوامع گذشته و تاثیر فرهنگی و
اقتصادی آنها بر یکدیگر 

िروش رادیو کربن
ि)روش پتاسیم - آرگون ) روش پیشرفته تر 

موزه ها، گنجینه های 
آثار باستانی

باستان شناسی 
و تاریخ

ि مهمترین مکان گردآوری ، نگهداری، مرمت، مطالعه و نمایش آثار باستانی

िمهم ترین موزه های ایران و جهان

ि.باستان شناسان از نوشته های مورخان برای شناسایی، کشف و مطالعه و آثار مکان های باستانی بهره می برند

ि.مورخان از نتایج کاوش های باستان شناسان برای تحقیقات خود استفاده می کنند 

ि.مطالعه و شناخت دوران بسیار طوالنی پیش از تاریخ به طور عمده متکی به کاوش های باستان شناسی است 

िدالیل اتکا به مطالعات باستان شناسی
برای شناخت بیشتر دوره تاریخی

ि.باستان شناسی عالوه بر کشف میراث فرهنگی بشر، نقش مهم تری در مرمت و نگهداری این میراث گران بها دارد

ि موزه ایران باستان

िموزه لوور در پاریس

िموزه بریتانیا در لندن 

िموزه آرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه 

िموزه متروپولیتن در نیویورک 

ि ۱_کمبود منابع نوشتاری

ि.۲_عمده اطالعات منابع نوشتاری مربوط به رویدادهای سیاسی و نظامی است

خ
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هدف علم باستان شناسی چیست ؟-  

۲( شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او  گاهی نسبت به زندگی اجتماعی در گذشته  ۱( شناخت و آ

۴( کشف آثار باستانی و مرمت و نگهداری از آن ها ۳( بررسی و تحلیل گذشته انسان ها و جوامع انسانی  

به تمامی اشیا، ابزارها، بناها و مکان هایی که ساخته دست بشر و محصول اندیشه او می باشد چه می گویند؟-  

۴( آثار باستانی ۳( محوطه باستانی  ۲( تپه باستانی  ۱( هنر باستانی 

مکان های باستانی و تاریخی از نظر........ و ....... متفاوت اند شهر تاریخی پمپئی در .......قرار دارد.-  

۴( قدمت_ وسعت_ ایتالیا ۳( وسعت_ شکل _فرانسه  ۲( قدمت _وسعت_ فرانسه  ۱( وسعت_ شکل _ایتالیا 

قرار -   باستانی روی هم  تدریج چند الیه  به  نمایند  تناوب مردمانی در یک مکان سکونت  به  زمانی مختلف  در دوره های  هنگامی که 
می گیرند که به آنها....... می گویند.

۴( تپه باستانی  ۳( مکان باستانی  ۲( محوطه باستانی  ۱( آثار باستانی 

نخستین مرحله از مراحل کار باستان شناسان کدام است؟-  

۴( تعیین قدمت آثار باستانی ۳( شناسایی و کشف  ۲( استخراج و تنظیم اطالعات   ۱( حفاری 

همه موارد زیر از راه های شناسایی و کشف آثار باستانی محسوب می شوند به جز:-  

۲( کتابهای تاریخی و سفرنامه ها  ۱( روش های الکترومغناطیسی 

۴( حفاری و خاک برداری ۳( استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی 

همه موارد زیر به طور اتفاقی و تصادفی کشف شدند به جز:-  

۲( شهر سوخته زابل ۱( آرامگاه شی هوانگ تی 

۴( مردان نمکی در زنجان ۳( سنگ نوشته روزتا در مصر 

گام دوم فعالیت باستان شناسی کدام است؟-  

۴( تعیین سن  ۳( کشف  ۲( شناسایی  ۱( حفاری 

سواالت درس سوم

باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی
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هدف علم باستان شناسی چیست ؟-  
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کدام مرحله از کار باستان شناسان حساس بوده و نیازمند دانش و تجربه و دقت فراوان است؟-  

۴( تنظیم و استخراج اطالعات  ۳( حفاری  ۲( کشف  ۱( شناسایی 

باستان شناسان پس از حفاری و خاکبرداری هنگامی که به یک بنای تاریخی برخورد کنند نخست به چه اقدامی دست می زنند؟-   

۲( عکسبرداری از بنا  ۱( مشخص کردن نقشه آن بنا 

۴( تعیین قدمت، مواد و مصالح به کار رفته در آن ۳( ثبت دقیق تمامی مشخصات بنا 

در کدام مرحله از کار باستان شناسان آثار یا بناهای کشف شده را به لحاظ قدمت، مواد و مصالح به کار رفته در آنها مورد بررسی و -   
مطالعه قرار می دهند؟

۴( استخراج و تنظیم اطالعات ۳( حفاری  ۲( کشف  ۱( شناسایی 

باستان شناسان با مقایسه آثار و بناهای باستانی در زمان های مختلف در چه زمینه تالش می کنند؟-   

الف ( درک سیر پیشرفت های فنی، هنری و فرهنگی مردمان گذشته

ب( تعیین قدمت، مواد و مصالح به کار رفته و کاربردهای آنها

پ( توضیح روابط جوامع گذشته و تاثیرات فرهنگی و اقتصادی آنها بر یکدیگر

ت( کشف و معرفی میراث فرهنگی بشر و مرمت و نگهداری از آن ها

۴( پ و ت ۳( ب و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و پ 

شیوه پیشرفته  برای تعیین سن آثار باستانی کدام است؟-   

۲( روش پتاسیم آرگون ۱( روش رادیو کربن 

۴( روش الکترومغناطیسی ۳( حلقه های تنه بریده شده درخت 

موزه لوور، آرمیتاژ و مترو پولیتن به ترتیب در کدام شهر ها قرار دارند ؟-   

۲( لندن، پاریس، سن پترزبورگ  ۱( پاریس ،سن پترزبورگ، نیویورک 

۴( لندن، نیویورک، سن پترزبورگ  ۳( پاریس، لندن، نیویورک 

 متکی به کاوش های -   
ً
باستان شناسان از نوشته های مورخان به چه منظور استفاده می کنند و مطالعه و شناخت کدام دوران عمدتا

باستان شناسی است؟

۲( شناسایی و کشف آثار باستانی _ دوران پیش از تاریخ  ۱( تکمیل تحقیقات _ دوران تاریخی 

۴( شناسایی و کشف آثار باستانی _ دوران تاریخی ۳( تکمیل تحقیقات _ دوران پیش از تاریخ  

کدام تمدن باستانی عظیم در شرق کشور )استان کرمان( کشف گردید؟ )کنکور سراسری داخل کشور ۹۸(-   

۱( شهداد شناسی                                  ۲( جیرفت                                             ۳( شهر سوخته                                     ۴( چغامیش 
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گزینه » « صحیح است. برخی از صاحب نظران باستان شناسی را علمی می شمارند که هدف آن شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. آثار باستانی و تاریخی به تمامی اشیا، ابزارها، بناها و مکان هایی می گویند که ساخته دست بشر و محصول اندیشه او هستند (  سوال 

گزینه » « صحیح است.مکان باستانی و تاریخی از نظر شکل و وسعت متفاوت و بقایای شهر پمپئی در ایتالیا می باشد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. هنگامی که در دوره های زمانی مختلف به تناوب مردمانی در یک مکان سکونت نمایند به تدریج چند الیه باستانی روی (  سوال 
هم قرار می گیرند که به آن تپه باستانی می گویند.

گزینه » « صحیح است.نخستین گام باستان شناسی، شناسایی و کشف مکان ها و محوطه های باستانی و تاریخی است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.عالوه بر رجوع به کتاب های تاریخی و سفر نامه ها از پهپادها، رادارها، عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، روش های (  سوال 
الکترومغناطیسی و سامانه اطالعات جغرافیایی برای کشف و باز سازی دقیق محوطه ها و آثار باستانی استفاده می شود.

گزینه » « صحیح است. آرامگاه شی هوانگ تی در چین، سنگ نوشته روزتا در مصر، مردان نمکی در زنجان و تمدن عظیم جیرفت در کرمان (  سوال 
به طور اتفاقی کشف شدند.

گزینه » « صحیح است.گام دوم فعالیت باستان شناسی، حفاری برای بیرون آوردن و نمایان کردن آثار است(  سوال 

گزینه » « صحیح است.حفاری یکی از مراحل حساس کار باستان شناسی به شمار می رود و نیازمند دانش و تجربه و دقت فراوان است.(  سوال 

را (   سوال  بنا  آن  نقشه  برخورد کنند نخست  تاریخی  بنای  به یک  از حفاری و خاکبرداری، هنگامی که  گزینه » « صحیح است.باستان شناسان پس 
مشخص می کنند

بناهای باستانی کشف شده را به لحاظ قدمت، مواد و (   سوال  آثار و  گزینه » « صحیح است.در مرحله استخراج و تنظیم اطالعات باستان شناسان 
مصالح به کار رفته در آنها و نیز کاربردهایی که داشتند مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند

و (   سوال  پیشرفت های فنی، هنری  تاثیر  زمان های مختلف میکوشند  در  باستانی  بناهای  و  آثار  مقایسه  با  باستان شناسان  گزینه » « صحیح است. 
فرهنگی مردمان گذشته را درک کنند و از طریق مقایسه آثار و بناهای باستانی سرزمین ها و تمدن های گوناگون، روابط جوامع گذشته و تاثیرات فرهنگی و 

اقتصادی آنها را بر یکدیگر را توضیح می دهند.

پاسخنامۀ درس سوم

باستان شناسی، در جستجوی میراث فرهنگی

پایۀ دهم
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تا

گزینه » « صحیح است. شیوه پیشرفته تری موسوم به پتاسیم-آرگون برای تعیین سن آثار باستانی مورد استفاده قرار می گیرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. موزه های لوور در پاریس، بریتانیا در لندن، آرمیتاژ در سن پترزبورگ روسیه و مترو پولیتن در نیویورک قرار دارند(   سوال 

گزینه » « صحیح است. باستان شناسان از نوشته های مورخان برای شناسایی، کشف و مطالعه آثار و مکانهای باستانی بهره می بردند و مطالعه (   سوال 
و شناخت دوران بسیار طوالنی پیش از تاریخ عمدتًا متکی به  کاوش های باستان شناسی است

گزینه » « صحیح است. تمدن باستانی عظیم شهر جیرفت در کرمان به طور اتفاقی کشف شده است(   سوال 

گزینه » « صحیح است.به طور کلی باستان شناسی عالوه بر آنکه میراث فرهنگی بشر را معرفی کرده است نقش مهمتری در نگهداری این (   سوال 
میراث گرانبها دارد.
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درسنامۀ درس چهارم

پیدایش تمدن، بین النهرین و مصر
پایۀ دهم

خ
ری

تا

سیر پیدایش 
تمدن

िتقسیم بندی کلی گذشته بشر 

ि گاهی از دوره پیش از تاریخ بر کاوش های باستان شناسی متکی بودن آ

ि.نخستین انسان واره ها حدود ۴ میلیون سال پیش در علفزارهای آفریقا می زیستند که بعدها گروههایی از آنان به اروپا و آسیا کوچ کردند

िمراحل زندگی انسان های
پیش از تاریخ بر اساس نوع
اقتصاد معشیتی و ابزارهای

متناسب با آن 

ि)دوره پیش از تاریخ )از ابتدای ظهور انسان تا ۵۰۰۰ سال پیش تا اختراع خط 

ि)دوره تاریخی )از اختراع خط به بعد 

ि۱_دوره گردآوری
خوراک

ि۲_دوره تولید خوراک

ि دوام آوردن این شیوه از زندگی تا چندین میلیون سال
िتغییر و تکامل بسیار کند و محدود این شیوه
ि افروختن آتش و به کار گرفتن آن و تاثیر بسزا بر زندگی انسان و ارتباط او با 

محیط
ि سنگ اصلی ترین ماده برای ساخت ابزار در این دوره 
िتکامل یافتن ، سخن گفتن و اندیشیدن انسان تا اواخر دورۀ گردآوری خوراک
िبه کار گرفتن هنر نقاشی برای نشان دادن احساس و اندیشه خود 
ि بسیار دشوار بودن مطالعه وضعیت دین و اعتقادات مردمان این دوره به دلیل 

فقدان شواهد و مدارک
ि پی بردن به اعتقادات دینی انسان های نخستین از طریق بررسی اعتقادات 

جوامع شکارگر امروزی مانند بومیان استرالیا و آمریکای جنوبی 
ि ارتباط داشتن اعتقادات انسان های نخستین با مشکالت ومخاطرات زندگی

آنها

ि ۱۲ شروع به کشت برخی گیاهان و اهلی ساختن حیوانات از حدود
هزار سال پیش

ि مردمان تپه چغاگالن در شهرستان مهران در استان ایالم نخستین
گرداورندگان خوراک بودند که به کشت گندم و جو روی آوردند.

ि رواج کشت غالت و رام کردن جانوران در بیشتر نقاط جهان در عصر
نوسنگی )۱۲ هزار تا  ۶۵۰۰ سال پیش(

ि ترقی دادن فن ساخت ابزارها و ظروف سنگی و تولید ظروف گلی با 
ابداع چرخ سفالگری در عصر نوسنگی

िتولید پارچه با استفاده از پشم حیوانات
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ि مهمترین پیامدهای
انقالب کشاورزی

ि ۱_ دست برداشتن کشاورزان از دوره گردی به منظور کاشت ،داشت و برداشت و ایجاد نخستین روستاها به عنوان
سکونت گاه های دائمی 

ि ۲_روی آوردن عده ای به فعالیت های دیگری مانند ابزار سازی، سفالگری و پارچه بافی به دلیل تولید اضافه بر نیاز
ि ۳_آغاز داد و ستد میان روستاهای دور و نزدیک در نتیجه تولید مازاد بر نیاز و آشنایی مردم مناطق مختلف و آداب و

رسوم ، مهارت ها و اندیشه های یکدیگر

تمدن های 
نخستین

ि۱_ بین النهرینिبین النهرین 

िسومر

िاکد

िَامور

िآشور

िبه معنای سرزمین های میان دو رود دجله و فرات در کشور کنونی عراق
िشامل شدن جغرافیای تمدن بین النهرین بر همه سرزمین های پست غرب فالت ایران 
िپدید آمدن نخستین شهرها در این منطقه 
िکد، آمور و آشور  تمدن های مهم: سومر، آ

िبه وجود آمدن اولین شهرها در ناحیه جنوبی بین النهرین معروف به سومر
िشهرهای معروف سومر: اور، اوروک،الگاش، کیش 
ि هر شهر به همراه روستاهای پیرامون خود حکومتی مستقل داشت که به آنها دولت - شهر یا

کشور - شهر می گفتند.
िپرستش خدایان متعدد و اعتقاد به تعلق هر خدا به یک شهر 
ि کاهنان در آغاز پیشوایی دینی را به همراه فرمانروایی سیاسی بر عهده داشتند، ولی سرانجام

فرماندهان نظامی قدرت را به دست گرفتند.
िاختراع خط توسط سومریان و ایجاد لوح هایی حاوی آثار ادبی مانند افسانه گیلگمش 
ि تبحر داشتن صنعتگران سومری در سفالگری و ساخت ابزارها و جنگ افزارهای مفرغین

िساکن در مرکز بین النهرین
िتسلط بر دولت شهرهای سومری به فرماندهی سارگن 
िایجاد امپراتوری بزرگ توسط سارگن از سواحل شرقی مدیترانه تا کوه های زاگرس 
िدوام آوردن به مدت دو قرن 

िساکن در مرکز بین النهرین
िتاسیس سلسلۀ معروف به بابل قدیم 
िمشهورترین فرمانروا: حمورایی 

िاقدامات حمورایی 

ि تبدیل شدن شهر بابل پایتخت َاموری به یکی از مراکز بزرگ تجارت بین المللی در جهان باستان به
واسطه داشتن موقعیت مناسب سیاسی و جغرافیایی

िاقوام جنگجوی ساکن شمال بین النهرین
ि افزودن بر ثروت و قلمرو از طریق لشکر کشی های پی در پی به سرزمین های همجوار و غارت و

ویران کردن آن ها

िبنیان نهادن حکومتی مبتنی بر قدرت و اختیارات فراوان پادشاه 
िانجام اقداماتی در زمینه کشورداری، کشاورزی و قانون گذاری 
िایجاد قانون نامه ای به عنوان نخستین سند قانون گذاری جهان 
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ि۲_ مصر، هدیه
رود نیل

िشروع تمدن مصر، مدتی پس از آغاز زندگی در شهرهای سومر

ि حفظ مصر از تهاجم های خارجی از طریق موانع طبیعی مانند صحرا های گرم در شرق و غرب، دریای مدیترانه در شمال و
صخره های شمالی

िقرار داشتن در معرض هجوم بیرونی اغلب از طریق شبه جزیره سینا در شمال شرقی

ि سیاست و حکومت

ि دین

ि جامعه و اقتصاد

ि ادبیات و هنر

ि تقسیم بندی تاریخ مصر باستان

िاوج قدرت فرعونها در دوره امپراتوری قدیم
िساخت اهرام سه گانه به دستور فراعنه دوره امپراتوری قدیم 
िبرعهده داشتن مسئولیت امور اداری مالی و قضایی توسط شخصی به نام کارگزار کل کشور

िکشاورزی اساس زندگی مردم مصر
ि صبور و فرمانبر بودن مردم مصر
िآموزه های دینی، آنان را به اطاعت بی چون و چرا از فرمان فرعون ها و ماموران او فرا می خواندند

ि مهربان تر و دوستانه تر پنداشتن خدایان خود نسبت به خدایان سومری به دلیل آسان تر و مطبوع تر بودن زندگی در کنار
رود نیل

िتالش َامن هوتپ چهارم برای ترویج یکتاپرستی در شکل خدای خورشید
ि ظهور حضرت یوسف )ع( و حضرت موسی ) ع( در دورۀ امپراتوری جدید 
ि.اعتقاد مصریان به زندگی پس از مرگ و بازگشت مجدد روح و جسم به همین دلیل اجساد فرعون ها را مومیایی می کردند

िابداع خط های هیروگلیف و دموتیک به عنوان یکی از دستاوردهای برجسته تمدن مصر
िابداع کاغذ پاپیروس با استفاده از نی 
िحاوی مطالب ادبی، دینی، شرح حال و اقدامات فرعون ها  بودن پاپیروس ها
िشهرت داشتن تمدن مصر به دلیل داشتن بناهای باستانی

ि الف_ امپراتوری قدیم
ि ب_ امپراتوری میانه
िپ_ امپراتوری جدید
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درتقسیمبندیکلیبراساس....گذشتهبشربهدوره...ودوره.....تقسیممیشود.-  

۲( نوع اقتصاد معیشتی _ پیش از تاریخ _ تاریخی 1( اختراع خط _ گردآوری خوراک _ تولید خوراک 

4( کشف آتش_  گردآوری خوراک _ تولید خوراک 3( اختراع خط _ پیش از تاریخ _ تاریخی  

شواهدباستانشناسیداللتبرآنداردکهنخستینانسانوارههایحدود.......درعلفزارهای....میزیستند.-  

4( ۵ میلیون سال پیش _ آفریقا 3( 4 میلیون سال پیش _ آسیا  ۲( ۵ میلیون سال پیش _ آسیا   1( 4 میلیون سال پیش _ آفریقا 

باستانشناسانمراحلزندگیانسانهایپیشازتاریخرابرچهاساسیبهدورۀگردآوریخوراکودورۀتولیدخوراکتقسیمکردهاند؟-  

۲( نوع اقتصاد معیشتی و ابزارهای مناسب با آن  1( کشف آتش 

4( اختراع خط 3( کشاورزی 

یکیازاتفاقاتمهمدورانپیشازتاریخکهتاثیربهسزاییبرزندگیانسانوارتباطبااومحیطگذاشت،چهبود؟-  

4( افروختن آتش 3( اختراع خط  ۲( ساخت ابزارهای سنگی   1( آغاز روستانشینی 

اصلیترینمادهایکهانسانهاینخستینازآنبرایساختنابزاراستفادهمیکردند،چهبود؟-  

4( مفرغ  3( سنگ  ۲( استخوان  1( چوب 

چهزمانیتواناییبشردرسخنگفتنواندیشیدنتکاملیافت؟-  

۲( اواخر دورۀ تولید خوراک  1( اوایل دورۀ گردآوری خوراک 

4( اواخر دورۀ گردآوری خوراک 3( اوایل دورۀ تولید خوراک 

تواناییبشردرسخنگفتنواندیشیدنبهحدیرسیدکههنر....رابراینشاندادناحساسواندیشهخودبهکارگرفت.-  

4( ابزار سازی  3( خط  ۲( تکلم  1( نقاشی 

مطالعهوضعیتدینواعتقاداتمردماندورۀگردآوریخوراکبهچهدلیلبسیاردشواربودوامروزهباستانشناسانچگونهبه-  
معتقداتدینیانسانهاینخستینپیمیبرند؟

۲( تعدد اعتقادات _ بررسی اعتقادات جوامع شکارگر کنونی 1( فقدان شواهد و مدارک _ بررسی آثار و کاوش های باستانی 

4( تعدد اعتقادات _ بررسی آثار و کاوش باستانی 3( فقدان شواهد و مدارک _ بررسی اعتقادات جوامع شکار کنونی 

سواالت درس چهارم

پیدایش تمدن، بین النهرین و مصر
پایۀ دهم

خ
ری
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اعتقادات انسان های اولیه با چه مسئله ای ارتباط داشته است؟-  

۲( شیوه زندگی و نیازهای آنان  ۱( میزان شناخت نسبت به محیط پیرامون 

۴( مشکالت و مخاطرات زندگی آنان ۳( میزان احساس و اندیشه های آنان 

کاوش های کدام منطقه نشان می دهد که ساکنان این سکونتگاه جزء نخستین گردآورندگان خوراک بودند که به کشت گندم و جو -   
روی آوردند؟

۴( تپه صندل ۳( تپه جیرفت  ۲( تپه زاغه  ۱( تپه چغاگالن 

در کدام دوره کشت غالت و رام کردن حیوانات در بیشتر مناطق جهان رواج یافت؟-   

۴( میان سنگی ۳( پارینه سنگی  ۲( نوسنگی  ۱( مفرغ 

در کدام عصر، انسان با ابداع چرخ سفالگری اقدام به تولید ظروف گلی کرد و به چگونه توانست به تولید پارچه اقدام کند؟-   

۲( پارینه سنگی_ با استفاده از پوست حیوانات ۱( نوسنگی _ با استفاده از پشم حیوانات 

۴( پارینه سنگی _با استفاده از پشم حیوانات ۳( نوسنگی_ با استفاده از پوست حیوانات 

همه موارد زیر از مهمترین پیامدهای کشاورزی محسوب می شود به جز:-   

۲( تخصصی شدن کارها  ۱( ایجاد نخستین روستا ها 

۴( گسترش دامداری ۳( شکل گیری تجارت 

پیامد رونق داد و ستد چه بود؟-   

۱( آشنایی مردم مناطق مختلف با آداب و رسوم، مهارت ها و اندیشه های یکدیگر

۲( روی آوردن عده ای به فعالیت دیگری غیر از تولید خوراک مانند ابزارسازی

۳( ایجاد نخستین روستاها به عنوان سکونتگاه های دائم برای زندگی

۴( دست برداشتن از دوره گردی به منظور کاشت، داشت و برداشت محصول

آبگیر های متعدد -    ایجاد  و  ها  آبراه   با حفر  این منطقه  به چه علت ساکنان  و  النهرین شامل کدام محدوده است  بین  جغرافیای 
زمین های وسیعی را به زیر کشت بردند؟

۲( تمامی سرزمین های پست غرب فالت ایران_ کمبود بارندگی  ۱( سرزمین های میان دو رود دجله و فرات_ کمبود بارندگی  

۴( تمامی سرزمین های پست غرب فالت ایران_ افزایش جمعیت ۳( سرزمین های میان دو رود دجله و فرات_ افزایش جمعیت  

افزایش جمعیت در تولید مازاد خوراک در بین النهرین چه پیامدی را به همراه داشت؟-   

۱( گسترش روستاها و پدید آمدن نخستین شهرها در این منطقه

۲(  یک جانشینی انسان و پدید آمدن روستاها به منظور کاشت، داشت و برداشت

۳( ایجاد زمین های وسیع کشاورزی از طریق حفر آبراهه ها و ایجاد آبگیر های متعدد

۴( تخصصی شدن کارها و شکل گیری تجارت
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اولین شهرها در ناحیه..... بین النهرین معروف به .......به وجود آمدند.-   

۴( جنوب _ سومر  ۳( جنوب _اکد  ۲( مرکز _ سومر   ۱( مرکز _ اکد 

کدام گزینه از جمله شهرهای مهم سومر محسوب نمی شود؟-   

۴( الگاش  ۳( نینوا  ۲( اوروک  ۱( اور 

صنعتگران سومری عالوه بر مهارت در سفالگری در ساخت ابزار ها و جنگ افزار های.... نیز تبحر داشتند.-   

۴( سنگی  ۳( آهنی  ۲( مفرغین  ۱( مسی 

به گمان برخی از باستان شناسان کدام تمدن در ناحیه بین النهرین مخترع خط بود؟-   

۴( آشوریان ۳( اکدیان  ۲( اموریان  ۱( سومریان 

افسانه گیلگمش مربوط به کدام تمدن است ؟-   

۴( آشور  ۳( امور  ۲( اکد  ۱( سومر 

کد در...... می زیست و با فرماندهی ....بر کشور -شهرهای سومری مسلط شدند.-   
َ
در حدود      ق .م  قوم ا

۴( جنوب _سارگن  ۳( مرکز _ حمورابی  ۲( مرکز_ سارگن   ۱( جنوب _ حمورابی 

کدام امپراتوری بین النهرین از سواحل شرقی دریای مدیترانه تا کوه های زاگرس امتداد داشت ؟-   

۴( َاکد ۳( آشور  ۲( امور  ۱( سومر 

کدام اقوام پس از تضعیف اکدی ها در مرکز بین النهرین گسترش و تاسیس شد و مشهورترین فرمانروای آن چه نام داشت؟-   

۴( آشور- حمورابی  ۳( امور- سارگن  ۲( آشور- سارگن  ۱( امور- حمورابی 

شیوۀ حکومتی که حمورابی بنیان نهاد کدام ویژگی را دارا نبود؟-   

۲( اطاعت کامل حاکمان والیات  ۱( مبتنی بر قدرت و اختیارات فراوان پادشاه 

۴( دادن اختیارات فراوان به کاهنان دینی ۳( پنداشتن مقام پادشاهی به عنوان هدیه ای از جانب خداوند 

نخستین سند قانونگذاری جهان را چه کسی را بر جای گذاشت؟-   

۴( آشور بانیپال  ۳( سارگن  ۲( حمورابی  ۱( کورش 

موری ها به واسطه ..... به یکی از مراکز بزرگ تجارت بین المللی تبدیل شد.-   
َ
شهر..... پایتخت ا

۲( نینوا_ موقعیت مناسب سیاسی و جغرافیایی ۱( بابل_ موقعیت مناسب سیاسی و جغرافیایی 

۴( نینوا_ غارت و ویران کردن سرزمین های اطراف ۳( بابل _غارت و ویران کردن سرزمین های اطراف  

پس از ضعف و زوال کدام حکومت در میان دو رود اقوام آشوری قدرت را به دست گرفتند؟-   

۴( کلدانی ها ۳( بابل قدیم  ۲( سومری ها  ۱( َاکدی 
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کد در...... می زیست و با فرماندهی ....بر کشور -شهرهای سومری مسلط شدند.-   
َ
در حدود      ق .م  قوم ا

۴( جنوب _سارگن  ۳( مرکز _ حمورابی  ۲( مرکز_ سارگن   ۱( جنوب _ حمورابی 
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موری ها به واسطه ..... به یکی از مراکز بزرگ تجارت بین المللی تبدیل شد.-   
َ
شهر..... پایتخت ا

۲( نینوا_ موقعیت مناسب سیاسی و جغرافیایی ۱( بابل_ موقعیت مناسب سیاسی و جغرافیایی 

۴( نینوا_ غارت و ویران کردن سرزمین های اطراف ۳( بابل _غارت و ویران کردن سرزمین های اطراف  
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۴( کلدانی ها ۳( بابل قدیم  ۲( سومری ها  ۱( َاکدی 



تاریخ جامع کنکور

34

آشورای ها درکدام قسمت بین النهرین ساکن بودند و چگونه بر قلمرو و ثروت خود افزودند؟-   

۲( شمال_ غارت سرزمین های هم جوار  ۱( مرکز_ از طریق ایجاد مراکز بزرگ تجارت  

۴( شمال_ از طریق ایجاد مراکز بزرگ تجارت ۳( مرکز_ غارت سرزمین های هم جوار  

تمدن بین النهرین بر کدام تمدن ایرانی تاثیر بسزایی گذاشت ؟-   

۴( ساسانیان  ۳( اشکانیان  ۲( مادها  ۱( هخامنشیان 

مصر باستان اغلب از کدام طریق در معرض هجوم بیرونی قرار داشت؟-   

۴( شبه جزیرۀ سینا در شمال ۳( دریای مدیترانه در شمال شرق  ۲( شبه جزیرۀ سینا در شمال شرق  ۱( دریای مدیترانه در شمال 

در کدام دوره از تمدن مصر باستان قدرت فرعون ها در اوج بود؟-   

۴( نوین  ۳( جدید  ۲( میانه  ۱( قدیم 

مردم مصر خدایان خود را مهربان تر و دوستانه تر از خدایان کدام سرزمین می دانستند؟-   

۴( آشور ۳( بابل  ۲( سومر  ۱( َاکد 

من هوتپ چهارم یکی از فرعون های دوره ........ کوشید یگانه پرستی را در شکل پرستش ...... در مصر ترویج کند.-   
َ
ا

۴( جدید_ خدای خورشید ۳( جدید _خدای نیل  ۲( قدیم_ خدای نیل   ۱( قدیم_ خدای خورشید 

حضرت یوسف )ع ( و حضرت موسی )ع ( به ترتیب در کدام دوران از تمدن مصر باستان می زیستند؟-   

۴( جدید _میانه ۳( جدید _جدید  ۲( میانه _ جدید   ۱( میانه _میانه 

به چه علت مصریان اجساد فرعون ها را مومیایی می کردند ؟-   

۲( اعتقاد به زندگی پس از مرگ  ۱( جلوگیری از فاسد شدن جسد آنان 

۴( خدا پنداری فرعونها ۳( جایگاه رفیع فرعونها 

این ویژگی مربوط به مردمان کدام تمدن باستانی است؟-   

»مردمانی بسیار صبور و فرمانبر بودند«

۴( مصر ۳( هند  ۲( ایالم  ۱( سومر 

چه عواملی باعث می گردد تا مصری ها هم به اطاعت بی چون و چرا از فرمان فرعون ها و ماموران او بپردازند؟-   

۴( وابستگی های اقتصادی  ۳( سختگیری مأموران دولتی  ۲( ترس از خشم خدایان  ۱( آموزه های دینی 

نام کاغذی که مصریان باستانی از نی ساختند چه بود ؟-   

۴( هیکسوس ۳( پاپیروس  ۲( دموتیک  ۱( هیروگلیف 

تمدن مصر بیش از هر چیز به چه خاطر شهرت دارد ؟-   

۴( رود نیل ۳( خطهای هیروگلیف و دموتیک  ۲( فراعنه های معروف  ۱( بناهای باستانی 
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گزینه » « صحیح است. در یک تقسیم بندی کلی گذشته بشر به دورۀ پیش از تاریخ و دورۀ تاریخی تقسیم می شود. پیش از تاریخ به دوران طوالنی (  سوال 
از زندگی انسان گفته می شود که با ظهور او در پهنه گیتی آغاز شد و تا اختراع خط و گسترش تمدن در حدود ۵۰۰۰ سال پیش به طول انجامید 

گزینه » « صحیح است.شواهد باستان شناسی داللت برآن دارد که نخستین انسان واره ها حدود ۴ میلیون سال پیش در علفزار های آفریقا (  سوال 
می زیستند و بعد ها گروه هایی از آنان به اروپا و آسیا کوچ کردند .

گزینه » « صحیح است. باستان شناسی مراحل زندگی انسان های پیش از تاریخ را بر اساس نوع اقتصاد معیشتی و ابزار های متناسب با آن، به (  سوال 
دورۀ گردآوری خوراک و دورۀ تولید خوراک تقسیم کرده اند.

گزینه » « صحیح است. یکی از اتفاقات مهم دوران پیش از تاریخ، افروختن آتش و به کار گرفتن آن بود. این اتفاق تاثیر بسزایی بر زندگی انسان (  سوال 
و ارتباط او با محیط گذاشت 

گزینه » « صحیح است.سنگ اصلی ترین ماده ای بود که انسان های نخستین از آن برای ساختن ابزار استفاده کردند (  سوال 

گزینه » « صحیح است. اواخر دورۀ گردآوری خوراک توانایی بشر در سخن گفتن و اندیشیدن تکامل یافت و به حدی رسید که هنر نقاشی را برای (  سوال 
نشان دادن احساس و اندیشه خود به کار گرفت 

گزینه » « صحیح است.)پاسخ تست ۶ ((  سوال 

گزینه » « صحیح است. مطالعه وضعیت دین و اعتقادات مردمان دورۀ گردآوری خوراک به دلیل فقدان شواهد و مدارک بسیار دشوار است. (  سوال 
امروزه باستان شناسان می کوشند از طریق بررسی اعتقادات جوامع شکارگر کنونی مانند بومیان استرالیا و قبیله های سرخ پوست آمریکا جنوبی به معتقدات دینی 

انسان های نخستین پی ببرند.

.. ارتباط (  سوال  آنان مانند بیماری، مرگ، سیل ،خشکسالی و  گزینه » « صحیح است. اعتقادات انسان های اولیه با مشکالت و مخاطرات زندگی 
داشته است

گزینه » « صحیح است. یافته های بدست آمده از کاوش های تپه چغا گالن در شهرستان مهران واقع در استان ایالم نشان می دهد که ساکنان (   سوال 
این سکونتگاه جزو نخستین گردآورندگان خوراک بودند که به کشت گندم و جو روی آوردند.

گزینه » « صحیح است. در فاصله ۱۲۰۰۰ تا ۶۵۰۰ سال پیش در عصر نوسنگی کشت غالت و رام کردن جانوران در بیشتر جهان رواج یافت.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. در عصر نوسنگی انسان عالوه بر اینکه فن ساخت ابزار ها و ظروف سنگی را ترقی داد با ابداع چرخ سفالگری اقدام (   سوال 
به تولید ظروف گلی کرد و با استفاده از پشم حیوانات موفق به تولید پارچه شد.

گزینه » « صحیح است. مهمترین پیامدهای کشاورزی عبارتند از: ۱( کشاورزان به منظور کاشت، داشت و برداشت محصول از دوره گردی (   سوال 
دست برداشتند و نخستین روستاها را به عنوان سکونت گاه های دائم ایجاد کردند. ۲(به دلیل تولید اضافه بر نیاز عده ای به فعالیت دیگری غیر از تولید خوراک 
مانند ابزار سازی، سفالگری و پارچه بافی روی آوردند و در تولید این محصوالت مهارت و تخصص یافتند. ۳( در نتیجه تولید مازاد بر نیاز، داد و ستد میان روستاهای 

دور و نزدیک به تدریج آغاز شد.

گزینه » « صحیح است. رونق داد و ستد زمینه آشنایی مردم مناطق مختلف را با آداب و رسوم، مهارت ها و اندیشه های یکدیگر فراهم آورد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. جغرافیای تمدن بین النهرین فقط محدود به سرزمین های میان این دورود نیست بلکه شامل تمامی سرزمین های (   سوال 
پست غرب فالت ایران می شود و از آنجایی که در بین النهرین به دلیل کمبود بارندگی امکان کشت دیم وجود نداشت ساکنان این منطقه با حفر آبراه ها و ایجاد 

آبگیر های متعدد زمینهای وسیعی را در اطراف رودهای دجله و فرات به زیرکشت بردند و محصوالت فراوان و مازاد بر نیاز تولید کردند.

گزینه » « صحیح است. افزایش جمعیت و تولید مازاد بر خوراک در بین النهرین موجب شد که روستاها گسترش پیدا کنند و سرانجام نخستین (   سوال 
شهرها در این منطقه پدید آیند.

گزینه » « صحیح است.اولین  شهرها در ناحیه جنوبی بین النهرین معروف به سومر  وجود آمدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. او،ر اوروک، الگاش و کیش از جمله مهمترین شهرهای سومر به شمار می رفتند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.صنعتگران سومری عالوه بر مهارت در سفالگری در ساخت ابزار ها و جنگ افزارهای مفرغین نیز تبحر خوبی داشتند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.به گمان برخی از باستان شناسان سومریان مخترع خط بودند و نخستین نوشته های جهان متعلق به آنان است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. افسانه گیلگمش مربوط به تمدن سومر است. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. در حدود ۲۴۰۰ ق.م قوم اکدی که در مرکز بین النهرین می زیست به فرماندهی سارگن بر کشو-ر شهرهای سومری مسلط (   سوال 
شدند.

گزینه » « صحیح است.سارگن فرمانده اکد امپراتوری بزرگی را تشکیل داد که از سواحل شرقی دریای مدیترانه تا کوه های زاگرس امتداد داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.به تدریج پس از ضعف اکدی ها قوم دیگری به نام اموری قدرت خود را در مرکز بین النهرین گسترش داد و سلسله ای (   سوال 
را تاسیس کرد که به بابل قدیم معروف است مشهور ترین فرمانروای این سلسله حمورابی بود. 

گزینه » « صحیح است.شیوۀ حکومتی که حمورابی بنیاد نهاد مبتنی بر قدرت و اختیارات فراوان پادشاه و اطاعت کامل حاکمان والیات از او (   سوال 
بود. او مقام پادشاهی را هدیه خداوند به خود می پنداشت.

گزینه » « صحیح است.حمورابی نخستین سند قانون گذاری جهان را بر جای گذاشت.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. شهر بابل پایتخت اموری هابه واسطه موقعیت مناسب سیاسی و جغرافیایی به یکی از مراکز بزرگ تجارت بین المللی (   سوال 
در جهان باستان تبدیل شد.

گزینه » « صحیح است. پس از آنکه  حکومت بابل قدیم دچار ضعف و زوال شد. اشوریان که  قومی جنگجو در شمال بین النهرین بودند به (   سوال 
قدرت رسیدند.

گزینه » « صحیح است. حکومت آشور با لشکرکشی های پیاپی به سرزمین های همجوار و غارت و ویران کردن آنها بر قلمرو و ثروت خود افزود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تمدن بین النهرین بر تمدن های پس از خود از جمله تمدن ایران در زمان هخامنشیان و نیز تمدن یونان باستان تاثیر (   سوال 
بسزایی گذاشت.

گزینه » « صحیح است.اغلب از طریق شبه جزیرۀ سینا در شمال شرق این کشور در معرض هجوم بیرونی قرار داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دورۀ امپراتوری قدیم قدرت فرعون ها در اوج بود و اهرام سه گانه به عنوان یکی از شاهکارهای معماری جهان (   سوال 
باستان به دستور آنان ساخته شد.

گزینه » « صحیح است.مردم مصر خدایانشان را مهربان تر و دوستانه تر از خدایان سومری می پنداشتند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. َامن هوتپ چهارم یکی از فرعونهای دورۀ جدید کوشید یگانه پرستی را در شکل پرستش خدای خورشید در مصر ترویج دهد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.حضرت یوسف )ع( و حضرت موسی )ع( در دوران امپراتوری جدید ،مردم مصر را به پرستش خدای یگانه دعوت کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. مصریان به زندگی بعد از مرگ باور داشتند و معتقد بودند که روح پس از مرگ مدتی سرگردان می ماند و سپس به جسم (   سوال 
انسان باز می گردد. به همین دلیل آنها برای جلوگیری از فاسد شدن جسم، مومیایی می کردند.

گزینه » « صحیح است. مصریان مردمی صبور و فرمانبر بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. آموزه های دینی آنان را به اطاعت بی چون و چرا از فرمان فرعون ها و مأموران او فرا می خواند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. مصریان با استفاده از  نی، کاغذی به نام پاپیروس ابداع کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.  تمدن مصر بیشتر از هر چیز به خاطر بناهای باستانی شهرت دارد.(   سوال 
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درسنامۀ درس پنجم

هند و چین
پایۀ دهم

خ
ری

تا

هندباستان:  شامل هندوستان، بنگالدش و بخش وسیعی از پاکستان امروزی िهند باستان

ि تمدن درۀ سند

ि مهاجرت آریاییان هند

ि آیین برهمنی

ि وجود تمدن پیشرفته در کنار رود سند در حدود پنج هزار سال پیش طبق کاوش های باستان شناسی در اوایل
سده بیستم.

िکشف بقایای شهرهای بزرگ موهنجودارو و هاراپا واقع در پاکستان 

िمتکی بودن تمدن سند به کشاورزی 

िکشت محصوالتی مانند جو، گندم و پنبه در جلگه های آبرفتی و حاصلخیز رود سند 

ि پرداختن به پرورش دام به ویژه گاومیش 

िرواج صنعت سفالگری و نساجی

ि وجود ارتباط بین مراکز تمدنی ایران و بین النهرین با این منطقه با کشف اشیای متعلق به این تمدن ها در 
موهنجودارو و هاراپا

िوارد هند شدن دسته هایی از اقوام آریایی از سمت  شمال غرب در زمان انحطاط تمدن سند

ि .آریاییها مردمانی جنگجو بودند و اسب و ارابه داشتند 

ि تصرف نواحی شمال و مرکزی هند توسط آریایی ها

िساکن بودن قوم تیره پوست دراویدی در نواحی استوایی و مرطوب جنوب هند

ि وداها« مهم ترین اثر به جامانده درباره عقاید  آریاییان هند، شامل سروده هایی در ستایش آفرینش و خدایان«

ि.ریگ ودا« کهن ترین بخش وداها به زبان سانسکریت زبان مهاجران آریایی هند«

िپدید آمدن آیین پیچیده ای به نام آیین برهمنی در هند

िاعتقاد آیین برهمنی به خدایان متعدد در وداها و داشتن مناسک دشوار 
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िقربانی کردن از جمله رسوم سخت و پیچیده آیین برهمنی بود

ि)وظایف برهمن ها )رهبران دینی

िروی گردانی برخی از پیروان از آیین برهمنی به دلیل مناسک طاقت فرسای آن و رواج آیین و اندیشه های دیگر مانند بودایی

िرواج تعالیم بودا در هند علیرغم مخالفت برهمنان 

िگسترش آیین بودا از هند به تبت و چین

िچهار حقیقت عالی 
از دیدگاه بودا

ि۱_حفظ سرودهای وداها از گزند فراموشی
ि۲_ تعلیم آموزه های دینی
ि۳_ اجرای آداب دینی

ि۱_زندگی،سراسر رنج و درد بی پایان است
ि۲_سرچشمه این دردها، آرزو و خواستن است
ि۳_ تنها با رسیدن به نیروانا می توان بر آرزو و خواستن غلبه کرد
ि ۴_از هشت راه مقدس صداقت ورزی در ایمان، نیت، گفتار، کردار، زندگانی، کوشش، پندار و مراقبه

می توان به نیروانا رسید.

िعدم تاسیس حکومت فراگیر و متمرکز توسط قبایل آریایی مهاجر به هند تا چندین قرن

ि تصرف و خراج گذار ایران شدن هند توسط داریوش بزرگ هخامنشی با تصرف قسمت هایی از شمال هند 

िفتح بخش های وسیعی از هند توسط اسکندر مقدونی پس از براندازی حکومت هخامنشیان

ि شورش یکی از فرماندهان هندی به نام چندرا گوپتا علیه یونانیان با مرگ اسکندر و تاسیس حکومت موریا به اطاعت
درآوردن شماری از حاکمان محلی شمال هند

ि به اوج قدرت رسیدن حکومت موریا در زمان فرمانروایی آشوکا و گسترش قلمرو به سراسر هند به جز قسمت های جنوبی

िضعیف شدن حکومت موریا پس از آشوکا و روی کار آمدن سلسله گوپتا در هند

िسلسله های
پادشاهی هند 

چین کشوری پهناور در شرق آسیا با ویژگی های سرزمینی و آب و هوایی متنوعिچین باستان

िجدا شدن چین از تایلند، برمه، هند و آسیای مرکزی از طریق موانع طبیعی 

िقرار گرفتن چین در معرض یورش اقوام بیابانگرد از طریق دره پهناور هوانگهو در شمال چین

िمحیط مناسب برای کشاورزی و برپایی سکونتگاه های دائمی در اطراف جلگه ها و دشت های پیرامون رودهای بزرگ در چین

ि ظهور تمدنि در دوران نوسنگی )هشت هزار سال پیش(، گروه هایی از مردم روستا نشین چینی در اطراف رود های بزرگ
هوانگ هو )رود زرد( و یانگ تسه مشغول کشاورزی بودند.
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िنخستین امپراتور
िچهار سلسله باستانی چین

ि.یکی از فرمانروایان سلسله چه این به نام »ژنگ« خود را »شی هوانگ تی« به معنای امپراتور اول خواند

िاقدامات شی هوانگ تی 

ि سلسله هان

िآیین و اندیشه
کنفوسیوس

ि شانگ 
ि چو
ि چه این
िهان

ि ۱_ نوسازی تشکیالت اداری و مالیاتی به منظور تسلط بیشتر حکومت مرکزی بر
سرزمین چین 

ि ۲_ساخت شبکه گسترده ای از جاده ها
ि۳_ یکسان کردن مقیاس وزن ها و اندازه و عیار سکه ها به منظور رونق تجارت
ि۴_تکمیل دیوار بزرگ چین برای جلوگیری از هجوم اقوام صحراگرد

ि شروع آشوب و جنگ داخلی بامرگ شی هوانگ تی و روی کارآمدن سلسله هان
िپیشرفت کشاورزی، صنعت، علم و فرهنگ در زمان سلسله هان
ि برقراری ارتباط با تمدن های دیگر توسط سلسله هان با گسترش قلمرو از سمت جنوب و غرب

از جمله ایران 
िگشایش جاده ابریشم و اتصال چین به اروپا از طریق ایران

िتوجه به رفتار اخالقی توسط کنفوسیوس و کمتر سخن گفتن درباره دین و خدایان چینی
िاساس تعالیم کنفوسیوس: چگونگی رفتار مردم و ترویج رفتار مناسب در جامعه توسط حاکمان
ि مخالفت شی هوانگ تی با اندیشه و آیین کنفوسیوس و سوزاندن آثار او
िرواج دوباره آیین کنفوسیوس در دوران حکومت سلسله هان
ि انتخاب ماموران دولتی در حکومت هان بر پایه اصول و تعلیمات کنفوسیوس در چارچوب

توانمندی و شایستگی افراد خارج از مبنای ثروت و وابستگی های خانوادگی
ि راه یافتن آیین بودا به چین در دوران سلسله هان و پذیرش آن توسط مردم چین در کنار سایر 

آیین ها

िکمتر تحت تاثیر و نفوذ خارجی بودن تمدن چین نسبت به سایر تمدن های نخستین به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی 

ि برقراری ارتباط فرهنگی و هنری میان چین و هند و ایران

ि.چین نیز مانند سومر و مصر در آغاز شامل چندین دولت- شهر بود
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ि.چین نیز مانند سومر و مصر در آغاز شامل چندین دولت- شهر بود
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سرزمین هند  باستان شامل هندوستان...... و  بخش وسیعی از .....   امروز ی بوده است.-  

۴( پاکستان_ تبت  ۳( پاکستان_ افعانستان  ۲( بنگالدش_ پاکستان   ۱( بنگالدش_ افعانستان 

بقایای شهر های بزرگ و پرجمعیت  موهنجودارو و هاراپا در کدام کشور کشف گردید؟-  

۴( پاکستان  ۳( بنگالدش  ۲( افعانستان  ۱( هند 

بیشتر مردم درۀ سند به پرورش کدام دام  می پرداختند؟-  

۴( گاو  ۳( گوسفند  ۲( بز  ۱( گاومیش 

در درۀ سند نشانه هایی از رواج کدام صنایع به دست آمده است؟-  

۴( فلزکاری و شیشه گری ۳( نساجی و سفالگری  ۲( فلزکاری و سفالگری   ۱( نساجی و فلزکاری 

آریایی در حدود      ق . م  از کدام سمت وارد هند شدند؟-  

۴( شمال غرب ۳( غرب  ۲( شمال  ۱( شمال شرق 

اقوام تیره پوست دراویدی تا قرن ها در کدام سمت هند ساکن بودند؟-  

۴( غرب ۳( شرق  ۲( شمال  ۱( جنوب 

مهمترین اثر بر جای مانده درباره عقاید آریاییان هند چیست و در چه مواردی می باشد؟-  

۲( وداها_ ستایش آفرینش و خدایان ۱( ریگ ودا_ ستایش آفرینش و خدایان 

۴( وداها_ شیوه های برگزاری آیین ها ۳( ریگ ودا _شیوه های برگزاری آیین ها 

زبان مهاجران آریایی هند چه بود؟-  

۴( سانسکریت ۳( اردو  ۲( سغدی  ۱( سکایی 

کدام یک از مراسم آیینی برهمنان سخت و پیچیده بود؟-  

۴( تعلیم آموزه های دینی  ۳( قربانی کردن  ۲( ریاضت کشیدن طوالنی  ۱( حفظ سرودها 
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همه موارد زیر از وظایف برهمنان بود به جز: -   

۲( تعلیم آموزه های دینی ۱( حفظ سرودهای وداها از گزند فراموشی 

۴( قربانی کردن ۳( اجرای آداب دینی 

چه عاملی به تدریج موجب روی گردانی برخی از پیروان آیین برهمنی از این آیین گردید؟-   

۲( ظلم و ستم برهمنان بر پیروان این آیین ۱( مناسک طاقت فرسای آیین برهمنی 

۴( فشارهای فرمانروایان محلی ۳( مال اندوزی و کسب ثروت توسط برهمنان 

از دیدگاه بودا همه موارد زیر حقیقت های عالی هستند به جز:-   

۲( سرچشمه این دردها آرزو و خواستن است. ۱( زندگی سراسر رنج و درد بی پایان است. 

۴( از چهارراه مقدس می توان به نیروانا رسید  ۳( تنها با رسیدن به نیروانا می توان بر آرزو و خواستن غلبه کرد. 

از دیدگاه بودا از راههای صداقت ورزی در زمینه های مختلف می توان به نیروانا رسید به جز:-   

۴( پندار و مراقبه ۳( ریاضت و عرفان  ۲( گفتار و کردار  ۱( ایمان و نیت 

کدام پادشاه هخامنشی قسمت هایی از کدام نواحی هند را تصرف و خراج گذار خویش کرد ؟-   

۴( داریوش بزرگ_ غرب ۳( کورش کبیر_ غرب  ۲( داریوش بزرگ_ شمال غرب  ۱( کورش کبیر _شمال غرب 

با انتشار کدام خبر و چه کسی در هند توانست سلسله موریا را در شمال هند بنیان گذارد؟-   

۲( خبر سقوط هخامنشیان_ آشوکا  ۱( خبر مرگ اسکندر_ چندرا گوپتا 

۴( خبر سقوط هخامنشیان _چندراگوپتا ۳( خبر مرگ اسکندر _آشوکا 

حکومت موریا در دوران فرمانروایی چه کسی به قدرت رسید و پس از آن کدام سلسله در هند روی کار آمد؟-   

۴( چندراگوپتا _موریا ۳( آشوکا _موریا  ۲( چندراگوپتا _گوپتا   ۱( آشوکا _گوپتا 

دره پهناور کدام رود و در کدام قسمت چین این کشور را در معرض یورش اقوام بیابان گرد قرار می داد؟-   

۴( هوانگ هو_ شمال ۳( هوانگ هو_جنوب  ۲( یانگ تسه_ شمال  ۱( یانگ تسه _جنوب 

در کدام دوران گروه هایی از مردم روستانشین چینی در اطراف رودهای بزرگ هوانگ هو و یانگ تسه مشغول کشاورزی بودند؟-   

۴( میان سنگی ۳( پارینه سنگی  ۲( مفرغ  ۱( نوسنگی 

در میان تمدن های نخستین کدام تمدن به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی خود کمتر تحت تاثیر و نفوذ خارجی بوده است؟-   

۴( بین النهرین ۳( مصر  ۲( چین  ۱( هند 

یکی از فرمانروایان کدام سلسله به نام »ژنگ« توانست حکومت نیرومندی در چین به وجود آورد؟-   

۴( هان ۳( چه این  ۲( چو  ۱( شانگ 
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کدام اقدام به شی هوانگ تی از فرمانروایان سلسله »چه این« در سرزمین باستانی چین نسبت داده شده است؟ )کنکور سراسری خارج -   
کشور ۹۸(

۲( گشایش جاده معروف ابریشم  ۱( تکمیل دیوار بزرگ چین 

۴( رواج مجدد اندیشه و آیین کنفوسیوس ۳( جلوگیری از ورود آیین بودا به کشور 

شی هوانگ تی به چه قصدی مقیاس وزن ها و اندازه ها و عیار سکه ها را یکسان نمود؟-   

۲( رونق تجارت ۱( تسلط بیشتر حکومت مرکزی بر سرزمین چین 

۴( گسترش شبکه جاده ای ۳( نوسازی تشکیالت اداری و مالیاتی 

در دوران این سلسله در چین ، کشاورزی صنعت، علم و فرهنگ پیشرفت شایانی کرد: -   

۴( هان ۳( چه این  ۲( چو  ۱( شانگ 

جاده ابریشم در دورۀ کدام سلسله در چین گشایش یافت؟-   

۴( هان ۳( چه این  ۲( چو  ۱( شانگ 

کدام گزینه در مورد کنفوسیوس درست نیست؟-   

۲( اساس تعالیم این بود که مردم چطور باید رفتار کنند. ۱( بیش از هر چیز در مورد دین و خدایان چینی سخن گفته است. 

۴(او پیش از شی هوانگ تی می زیست. ۳( شی هوانگ تی به شدت با اندیشه های او مخالف بود. 

یکی از اقدام های موثر حکومت ... که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد انتخاب مأموران دولتی بر پایه اصول و تعلیمات ...   بود.-   

۴( هان _ کنفوسیوس ۳( چه این _ کنفوسیوس  ۲( چه این _ بودا  ۱( هان _ بودا 

در دوران کدام سلسله در چین آیین بودا به این سرزمین راه یافت؟-   

۴( هان ۳( چه این  ۲( شانگ  ۱( چو 
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گزینه » « صحیح است. هند باستان، شامل هندوستان، بنگالدش و بخش وسیعی از پاکستان امروزی بوده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. باستان شناسان بقایای شهرهای بزرگ و پرجمعیت موهنجودارو و هاراپا را در پاکستان امروزی کشف کردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. مردم دره سند به کشت محصوالتی همچون گندم، جو، پنبه و پرورش دام به ویژه گاو میش می پرداختند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.نشانه هایی از رواج صنعت سفالگری و نساجی در منطقه دره سند به دست آمده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در حدود ۱۵۰۰ ق.م و در زمانی که تمدن سند رو به انحطاط نهاده بود دسته هایی از اقوام آریایی از سمت شمال غرب (  سوال 
وارد هند شدند.

گزینه » « صحیح است. نواحی استوایی و مرطوب جنوب هند زیر سلطه مهاجران آریایی درنیامد و قومی تیره پوست موسوم به دراویدی ها تا قرن (  سوال 
ها در آنجا به زندگی مستقل خود ادامه داد.

گزینه » « صحیح است. مهمترین اثر به جامانده درباره عقاید آریاییان هند ، سروده هایی در ستایش آفرینش و خدایان با عنوان »وداها« است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. کهن ترین بخش واداها »ریگ ودا« نام دارد که به زبان سانسکریت که زبان مهاجران آریایی هند بود سروده شده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. قربانی کردن از جمله رسوم سخت و پیچیده آیین برهمنی بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. وظیفه حفظ سرودهای واداها از گزند فراموشی، تعلیم آموزه های دینی و اجرای آداب مذهبی بر عهده افرادی بود که (   سوال 
به برهمن شهرت داشتند.

گزینه » « صحیح است. مناسک طاقت فرسای آیین برهمنی به تدریج موجب روی گردانی برخی از پیروان این آیین شد و زمینه را برای شکل (   سوال 
گیری و رواج آیین و اندیشه های دیگر در هند فراهم آورد.

گزینه » « صحیح است. از دیدگاه بودا از ۸ راه مقدس می توان به نیروانا رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. هشت راه مقدس برای رسیدن به نیروانا شامل صداقت ورزی در ایمان، نیت، گفتار، کردار، زندگانی، کوشش، پندار (   سوال 
و مراقبه می باشد.

پاسخنامۀ درس پنجم

هند و چین
پایۀ دهم

خ
ری

تا



47

گزینه » « صحیح است. هند باستان، شامل هندوستان، بنگالدش و بخش وسیعی از پاکستان امروزی بوده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. باستان شناسان بقایای شهرهای بزرگ و پرجمعیت موهنجودارو و هاراپا را در پاکستان امروزی کشف کردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. مردم دره سند به کشت محصوالتی همچون گندم، جو، پنبه و پرورش دام به ویژه گاو میش می پرداختند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.نشانه هایی از رواج صنعت سفالگری و نساجی در منطقه دره سند به دست آمده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در حدود ۱۵۰۰ ق.م و در زمانی که تمدن سند رو به انحطاط نهاده بود دسته هایی از اقوام آریایی از سمت شمال غرب (  سوال 
وارد هند شدند.

گزینه » « صحیح است. نواحی استوایی و مرطوب جنوب هند زیر سلطه مهاجران آریایی درنیامد و قومی تیره پوست موسوم به دراویدی ها تا قرن (  سوال 
ها در آنجا به زندگی مستقل خود ادامه داد.

گزینه » « صحیح است. مهمترین اثر به جامانده درباره عقاید آریاییان هند ، سروده هایی در ستایش آفرینش و خدایان با عنوان »وداها« است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. کهن ترین بخش واداها »ریگ ودا« نام دارد که به زبان سانسکریت که زبان مهاجران آریایی هند بود سروده شده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. قربانی کردن از جمله رسوم سخت و پیچیده آیین برهمنی بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. وظیفه حفظ سرودهای واداها از گزند فراموشی، تعلیم آموزه های دینی و اجرای آداب مذهبی بر عهده افرادی بود که (   سوال 
به برهمن شهرت داشتند.

گزینه » « صحیح است. مناسک طاقت فرسای آیین برهمنی به تدریج موجب روی گردانی برخی از پیروان این آیین شد و زمینه را برای شکل (   سوال 
گیری و رواج آیین و اندیشه های دیگر در هند فراهم آورد.

گزینه » « صحیح است. از دیدگاه بودا از ۸ راه مقدس می توان به نیروانا رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. هشت راه مقدس برای رسیدن به نیروانا شامل صداقت ورزی در ایمان، نیت، گفتار، کردار، زندگانی، کوشش، پندار (   سوال 
و مراقبه می باشد.

پاسخنامۀ درس پنجم

هند و چین
پایۀ دهم
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گزینه » « صحیح است. داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی قسمت هایی از شمال غرب هند را تصرف و خراج گذار خویش کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. با انتشار خبر مرگ اسکندر یکی از فرماندهان هندی به نام چندراگوپتا بر ضد یونانیان سر به شورش برداشت و با به (   سوال 
اطاعت درآوردن شماری از حاکمان محلی شمال هند سلسله موریا را بنیان گذاشت.

گزینه » « صحیح است. حکومت موریا در دوران فرمانروایی آشوکا به اوج قدرت رسید اما پس از آشوکا ضعیف شد و کم کم سلسله دیگری به (   سوال 
نام موریا بر سر کار آمد.

گزینه » « صحیح است. دره پهناور رود هوانگهو در شمال چین این کشور را در معرض یورش اقوام بیابانگرد قرار می داد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. در میان تمدن های نخستین، تمدن چین به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی خود کمتر تحت تاثیر و نفوذ خارجی بوده (   سوال 
است.

گزینه » « صحیح است. یکی از فرمانروایان سلسله »چه این « به نام ژنگ حکومت نیرومندی را در چین به وجود آورد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. شی هوانگ تی به قصد رونق تجارت، مقیاس وزن ها و اندازه ها و عیار سکه ها را یکسان نمود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در دوران فرمانروایی سلسلۀ هان، کشاورزی، صنعت، علم و فرهنگ پیشرفت شایان کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. جاده ابریشم در دورۀ سلسله هان گشایش یافت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کنفوسیوس بیش از هر چیز به رفتار اخالقی توجه داشت و درباره دین و خدایان چینی خیلی کم سخن گفته است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از اقدام های موثر حکومت هان که به سنتی ماندگار در تاریخ چین تبدیل شد انتخاب ماموران دولتی بر پایه (   سوال 
اصول و تعلیمات کنفوسیوس بود.

گزینه » « صحیح است. در دوران سلسله هان آیین بودا به چین راه یافت.(   سوال 
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درسنامۀ درس ششم

یونان و روم
پایۀ دهم

خ
ری

تا

واقع شدن یونان در جنوب شبه جزیرۀ بالکان و جزیره های مجاور آن در دریای مدیترانه و واژهिیونان باستان

िفراگرفته شدن بخش وسیعی از یونان با کوه های صخره ای و دشت های حاصلخیز و کوچک در میان آنها

ि مناسب برای ایجاد لنگرگاه و کشتیرانی و دریانوردی به جهت موقعیت شبه جزیره ای آن و برخورداری از سواحل طوالنی با خلیج ها
و بریدگی های مناسب

िتمدن مینوسی

िتمدن میسنی

िعصر دولت- شهرها

िواقع شدن در جزیرۀ کرت در جنوب یونان

िبرگرفته از نام مینوس، پادشاه افسانه ای جزیرۀ کرت

िقومی دریانورد و دارای روابط بازرگانی با مصر و دیگر مناطق هم جوار

िبقایای کاخ شاهی مینوسیان، به عنوان نشانه قدرت، رفاه و معماری پیشرفته آنان

िاز بین رفتن این تمدن بر اثر کشمکش با اقوام مهاجر

िمهاجرت از دشت های اروپای شرقی در حدود ۲۰۰۰ ق.م

िمهمترین شهر آنها: میسن

ि.اولین دورۀ تمدن یونان را عصر میسنی می گویند

िتضعیف تمدن میسنی به دلیل رقابت شهرها و جنگ های داخلی

िشروع عصر تاریکی یونان از ۱۱۰۰ تا ۸۰۰ ق.م

िسربرآوردن دولت ها - شهرهای مختلف در یونان

िرقابت و جنگ میان دولت- شهرهای آتن و اسپارت

ि )آتن، مرکز فعالیت های فلسفی، علمی و هنری و زادگاه مردم ساالری )دموکراسی
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िجنگ های داخلی یونان
و برآمدن اسکندر مقدونی

िاسپارت: جامعه نظامی گرا و جنگاور و عدم عالقه به امور فرهنگی و هنری

िکشمکش دولت - شهرهای یونانی با حکومت هخامنشیان برای تسلط بر منطقۀ آسیای صغیر

ि در مسیر پیشرفت و توسعه طلبی سیاسی و نظامی قرار گرفتن دولت- شهر آتن پس از پایان جنگ های
یونان و ایران به رهبری پریکلس 

िتبدیل شدن دولت -شهرهای آتن و اسپارت به عنوان دو گروه رقیب و دشمن

िشروع جنگ های پلوپونزی بین آتن و اسپارت و حمایت مالی پنهانی هخامنشیان از اسپارت ها

िپایان جنگ های پلوپونزی با پیروزی اسپارت ها 

िظهور قدرت جدید مقدونیه در شمال یونان در دوران رقابت و جنگ میان دولت -شهرهای یونانی

ि تشکیل ارتش نیرومند از طوایف جنگجوی مقدونی توسط فیلیپ دوم شاه مقدونی و مطیع ساختن دولت 
شهرهای یونانی

ि کشته شدن فیلیپ دوم قبل از اقدام برای حمله به ایران

िلشکرکشی اسکندر مقدونی به ایران پس از فرو نشاندن شورش یکی از دولت- شهرهای یونانی

ि پیروز شدن سپاهیان اسکندر در چندین نبرد بر هخامنشیان و فتح مصر، آسیای صغیر، بین النهرین و 
ایران 

िلشکر کشی اسکندر به هند و پیشروی تا رود سند

ि به قدرت رسیدن یکی از سرداران اسکندر در یونان پس از مرگ او 

िادامه داشتن حکومت مقدونیان به یونان تا زمان ضمیمه شدن یونان به امپراتوری روم

فرهنگ و تمدن 
یونان باستان

ि دین ि اعتقاد به خدایان متعدد

िمهمترین خدایان: ۱۲ خدای ساکن در کوه المپ و در راس آنان زئوس خدای آسمان و آذرخش

ि آتنا خدای بانوی خرد و محافظ شهر آتن 

िکمتر بودن قدرت و نفوذ کاهنان یونان باستان نسبت به کاهنان مصر و بین النهرین

ि برگزاری جشن ها و مسابقات مختلف از جمله بازی های المپیک هر ۴ سال یکبار در دولت- شهر المپیا به احترام 
خدایان و برای بزرگداشت قهرمانان خود
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िحکومت و سیاست 

ि فلسفه

ि علوم

िهنر و ادبیات: پر رونق بودن ادبیات و هنرهای تجسمی به ویژه انواع شعر، نمایشنامه نویسی، مجسمه سازی و معماری

िیکی از ویژگی های برجسته تمدن یونان باستان، شیوه حکومتی متفاوت 

िبه دست گرفتن قدرت توسط طبقه ثروتمند و اشراف به جای شاهان با توسعه دریانوردی و گسترش تجارت خارجی 

िشکل گرفتن نوعی مردم ساالری در یونان به ویژه در دولت شهر آتن 

िشهروند محسوب شدن و دارای حق رای بودن فقط برای مردان بالغی که از پدر و مادر آتنی به دنیا آمده بودند 

िنگارش اولین قانون یونان توسط سولون

िزادگاه فلسفه و پیشگام در تفکر فلسفی 

िمهمترین فالسفه: سقراط، افالطون و ارسطو

ि تاثیر زیاد فلسفه یونان بر فیلسوفان مسلمان به ویژه فیلسوفان ایرانی مانند فارابی و ابن سینا

ि شکوفایی علوم مختلف مانند ریاضی ، فیزیک، پزشکی و تاریخ نگاری

ि.بقراط پدر علم پزشکی اعتقاد داشت که بیماری ها علت طبیعی دارند و مجازاتهایی نیستند که خداوند فرستاده باشد

िکشف برخی از اصول هندسه توسط فیثاغورث فیلسوف و ریاضی دان 

شبه جزیرۀ ایتالیا در شمال مدیترانه کانون شکل گیری تمدن و امپراتوری نیرومند رومिروم 

िگستردگی شبه جزیرۀ ایتالیا در جهت شمال به جنوب به طول ۱۲۰۰ کیلومتر 

ि رشته کوه آلپ در شمال ایتالیا با گذرگاه های فراوان برای رخنۀ و اقوام مختلف 

ि جدا شدن شرق و غرب ایتالیا از هم توسط کوه های مرکزی آپنین

ि مناسب بودن سواحل طوالنی ایتالیا برای کشتی رانی

ि از رم تا روم
िآمدن گروهی از اقوام هند و اروپایی به ایتالیا در حدود ۱۵۰۰ ق.م 

िپدید آمدن شهر رم در مرکز ایتالیا و در کرانه رود تیبر

िشورش رومیان علیه پادشاه شهر و تاسیس حکومت جمهوری رم

ि گسترش سیاست توسعه طلبانۀ نظامی در خارج از مرزهای شبه جزیرۀ ایتالیا
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ि گسترش آیین مسیحیت علی رغم سخت گیری های شدید پیشوایان یهودی و حاکمان رومی

ि رونق بی سابقه دین مسیحیت در زمان کنستانتین به دلیل گرویدن او به آیین مسیحیت و صدور فرمانی
مبنی بر قبول موجودیت دین مسیح

िرسمی شدن مذهب مسیحیت در زمان تئودوسیوس کبیر 

िجنگ جمهوری رم با حکومت کارتاژ بر سر دریای مدیترانه و شمال آفریقا

िشکست کارتاژیان،مقدونی ها و یونانی ها و لشکرکشی به سرزمین های شرق دریای مدیترانه در غرب آسیا 

िجلوگیری از پیشروی سپاه قدرتمند روم از سوی حکومت اشکانیان 

ि فراهم شدن زمینۀ تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی با انتخاب شهر بیزانتیوم )قسطنطنیه/ استانبول( از سوی امپراتور 
کنستانتین

िنابودی امپراتوری روم غربی به وسیله اقوام بیابانگرد

िسقوط امپراتوری روم شرقی توسط امپراتوری عثمانی

ि سیاست و حکومت

ि زندگی در روم

िمشارکت اشراف به واسطه مجلس سنا و عامه مردم از طریق مجمع نمایندگان خود در ادارۀ امور کشور
िاعطای ریاست قوای اجرایی به دو کنسول از میان اعضای سنا برای دوره یک ساله و بدون تکرار 
ि انتخاب شهروند رومی به مناسب دولتی در صورت شرکت در ده نبرد 
ि کارایی نداشتن قانون اساسی نظام جمهوری رم به دلیل گسترش قلمرو
ि غلبه اکتاویان بر رقیبانش و ایجاد تغییراتی در نظام حکومتی جمهوری رم
ि قرار گرفتن قدرت اجرایی در اختیار فردی به نام اگوستوس یا امپراتور
िایفای نقش سنا در انتخاب امپراتور

िتاثیر نفوذ فرهنگ یونانی در فرهنگ روم 
ि پرستش ایزد مهر )میترا( از باورهای ایرانی در روم 
िآزاد تر بودن زنان رومی نسبت به زنان یونانی 
िقیام بردگان روم به رهبری اسپارتاکوس 
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یونان در کدام قسمت شبه جزیرۀ بالکان واقع شده است و چه عاملی تاثیر بسزایی در زندگی یونانیان داشته است؟-  

۴( جنوب – وضعیت جغرافیایی ۳( شمال – موقعیت تاریخی  ۲( جنوب – موقعیت تاریخی  ۱( شمال – وضعیت جغرافیایی 

بخش وسیعی از یونان را کدام پدیده دربرگرفته است؟-  

۴( سواحل طوالنی ۳( دشت های حاصلخیز  ۲( جزایر پراکنده  ۱( کوه های صخره ای 

چه عواملی شرایط مناسبی برای کشتیرانی و دریانوردی را برای یونان فراهم آورده است؟-  

ت- جزایر متعدد پ – کوه های صخره ای  ب – سواحل طوالنی  الف - موقعیت شبه جزیره ای 

۴( ب و ت ۳( الف و ب  ۲( پ و ت  ۱( الف و پ 

کدام آثار تمدنی در جزیرۀ کرت در جنوب یونان کشف شده است؟-  

۴( تمدن میسنی ۳( تمدن آتن  ۲( تمدن مینوسی  ۱( تمدن اسپارت 

مینوسی ها چگونه مردمانی بودند و این تمدن چگونه از بین رفت؟-  

۲( ماهیگیر – جنگ های داخلی ۱( دریانورد – کشمکش با اقوام مهاجر 

۴( ماهیگیر – کشمکش با اقوام مهاجر ۳( دریانورد – جنگ های داخلی 

تمدن میسنی توسط چه کسانی پایه گذاری شد و به چه علت این تمدن ضعیف شد؟-  

۲( اقوام مهاجر هند و اروپایی – جنگ های داخلی ۱( اقوام مهاجر هند و اروپایی – کشمکش با اقوام مهاجر 

۴( طایفه های بیابانگرد دشت های اروپای شرقی – کشمکش با اقوام مهاجر ۳( طایفه های بیابانگرد دشت های اروپای شرقی – جنگ های داخلی 

اولین دورۀ تمدن یونان را چه عصری می گویند؟-  

۴( میسنی ۳( آتنی  ۲( تاریکی  ۱( مینوسی 

مورخان چه دوره ای از یونان باستان را، عصر تاریکی نامیده اند؟-  

۴-۸۰۰ تا حدود ۶۰۰ ق.م ۳-۱۱۰۰ تا حدود ۲۰۰ ق .م  ۲-۸۰۰ تا حدود ۲۰۰ ق .م  ۱-۱۱۰۰ تا حدود ۸۰۰ ق .م 

کدام دولت-شهر یونان، جامعه ای نظامی گرا بود و به امور فرهنگی و هنری عالقه ی چندانی نداشت؟-  

۴( اسپارت ۳( مینوس  ۲( میسن  ۱( آتن 

سواالت درس ششم

یونان و روم
پایۀ دهم
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تا
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رقابت دولت-شهرهای یونانی با حکومت هخامنشیان برای تسلط بر کدام منطقه بود؟-   

۴( بین النهرین ۳( آسیای صغیر  ۲( کارتاژ  ۱( شبه جزیرۀ بالکان 

طلبی -    توسعه  و  پیشرفت  مسیر  در  سرعت  به  آزادی خواه،  سیاستمدار  کدام  رهبری  به  و  آتن  دولت-شهر  رویداد،  کدام  از  پس 
سیاسی و نظامی گام برداشت؟

۲( پایان جنگ های آتن و اسپارت – پریکلس ۱( پایان جنگ های یونان و ایران – پریکلس 

۴( پایان جنگ های آتن و اسپارت – فیلیپ دوم ۳( پایان جنگ های ایران و یونان – فیلیپ دوم 

در سلسله جنگ های پلوپونزی که بین دولت-شهر های آتن و اسپارت رخ داد حکومت هخامنشی به طور پنهانی به .......... کمک -   
....... می کرد. این جنگ سرانجام با پیروزی ......... پایان یافت.

۴( آتن – مالی – آتن ۳( اسپارت – مالی – اسپارت  ۲( آتن – نظامی – اسپارت  ۱( اسپارت – نظامی – آتن 

چه کسی و از کدام سمت مرز های یونان، با تشکیل ارتشی نیرومند از طوایف جنگجوی مقدونی، دولت-شهر های  خسته و متفرق -   
را یونان خود کرد؟

۴( فیلیپ دوم – شمال ۳( اسکندر – جنوب  ۲( اسکندر – شمال  ۱( فیلیپ دوم – جنوب 

حکومت مقدونیان بر یونان تا چه زمانی ادامه یافت؟-   

۲( ضمیمه شدن یونان به امپراتوری روم ۱( حمۀ داریوش هخامنشی به آتن 

۴( مرگ اسکندر مقدونی ۳( لشکرکشی خشایارشا به یونان 

کدام، خدای، محافظ شهر آتن بود و چه نام داشت؟-   

۲( زئوس – خدای آسمان و آذرخش ۱( آتنا – خدا بانوی خرد 

۴( زئوس – خدا بانوی خرد ۳( آتنا – خدای آسمان و آذرخش 

در یونان باستان، نفوذ و قدرت کاهنان به مراتب ......... از مصر و بین النهرین بود و بازی های المپیک به منظور ........ هر چهار -   
سال یکبار در دولت-شهر المپیا برگزار می شد.

۲( بیشتر – بزرگداشت قهرمانان خود ۱( کمتر – آمادگی دفاعی و نظامی 

۴( کمتر – احترام به خدایان ۳( بیشتر – همبستگی بین دولت-شهر ها 

یکی از ویژگی های برجستۀ تمدن یونان باستان چه بود؟-   

۲( شیوۀ متفاوت حکمرانی ۱( وجود دولت شهر های متعدد 

۴( وجود دو مجلس سنا و نمایندگان ۳( حکومت جمهوری 

چه عاملی باعث گردید تا طبقه ای از ثروتمندان و اشراف به جای شاهان در یونان قدرت را به دست بگیرند؟-   

۲( درگیری های متعدد میان دولت-شهرها ۱( توسعۀ دریانوردی و گسترش تجارت خارجی 

۴( وجود مردم ساالری در شیوۀ ادارۀ کشور ۳( ظلم و دریافت های مالیات های سنگین 
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در آتن چه کسانی حق رای داشتند و می توانستند در ادارۀ دولت-شهر مشارکت کنند؟-   

۱( کسانی که ده نبرد شرکت کرده بودند.

۲( زنان و مردانی که از پدران و مادران آتنی به دنیا آمده بودند.

۳( مردان بالغی که  از پدر و مادری آتنی به دنیا آمده بودند.

۴( به جز بیگانگان مقیم آتن، بقیه می توانستند در ادارۀ دولت-شهر مشارکت کنند.

)کنکور سراسری خارج کشور ۱۴۰۰(فلسفۀ یونان بر کدام فیلسوف و دانشمند ایرانی تاثیر زیادی گذاشته است؟ -   

۴-ابن مسکویه رازی ۳( امام فخر رازی  ۲( امام محمد غزالی  ۱( ابن سینا 

)کنکور سراسری خارج کشور ۱۴۰۰(کدام فیلسوف یونانی، برخی از اصول هندسه را کشف کرد؟ -   

۴( بقراط ۳( بطلمیوس  ۲( فیثاغورث  ۱( سقراط 

بقراط دانشمند یونانی پدر کدام علم محسوب می شود؟-   

۴( پزشکی ۳( فلسفه  ۲( هندسه  ۱( تاریخ 

چه کسی اعتقاد داشت که بیماری ها علت های طبیعی دارند و مجازات هایی نیستند که خدایان فرستاده باشند؟-   

۴( ارسطو ۳( فیثاغورث  ۲( سقراط  ۱( بقراط 

شبه جزیرۀ ایتالیا در کدام قسمت دریای مدیترانه قرار دارد و در چه جهتی به طول      کیلومتر گسترده شده است؟-   

۴( جنوب – شرق به غرب ۳( شمال – شمال به جنوب  ۲( جنوب – شمال به جنوب  ۱( شمال – شرق به غرب 

کوه های مرکزی .........، .........و ایتالیا را از هم جدا می کند.-   

۴( آپنین – شمال – جنوب ۳( آلپ – شرق – غرب  ۲( آپنین – شرق – غرب  ۱( آلپ – شمال – جنوب 

رومیان در سال     ق.م چگونه حکومت جمهوری رم را تاسیس کردند؟-   

۴( با شورش بر شاه رم ۳( تکامل تشکیالت حکومتی  ۲( با متحد کردن دولت-شهرها  ۱( با تشکیل مجلس سنا 

کارتاژیان تا قبل از شکست از رومیان بر کدام نواحی حکومت می کردند؟-   

۲( مقدونیه و یونان ۱( بخشی از دریای مدیترانه و شمال آفریقا 

۴( بخشی از دریای مدیترانه و یونان ۳( شمال آفریقا و مقدونیه 

رومیان با لشکرکشی به سرزمین های شرق دریای مدیترانه در غرب آسیا، بقایای کدام حکومت را برانداختند؟-   

۴( اشکانی ۳( سلوکی  ۲( یونانی  ۱( کارتاژی 

تنها حکومتی که در مقابل سپاه قدرتمند روم ایستادگی کرد و مانع پیشروی بیشتر آنان به سوی ایران شد کدام حکومت بود؟-   

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( سلوکی  ۱( هخامنشی 
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کدام رویداد به تدریج زمینۀ تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی را فراهم آورد؟-   
۲( حمالت اقوام بیابانگرد به امپراتوری روم ۱( انتخاب شهر بیزانتیوم به پایتختی توسط کنستانتین 

۴( تغییرات حکومتی ایجاد شده توسط اکتاویان ۳حمالت امپراتوری مسلمان عثمانی به روم 

در جمهوری رم، عامۀ مردم از کدام طریق در ادارۀامور کشور مشارکت می کردند؟-   
۴( شرکت در مجلس سنا ۳( مجمع نمایندگان خود  ۲( شرکت در جنگ ها  ۱( شرکت در نظام دولت-شهری 

ریاست قوه  اجرایی در جمهوری رم که به دو کنسول اعطا می شد از میان اعضای ...... برای یک دورۀ ......و ......انتخاب می شدند.-   
۲( سنا – یک ساله – بدون تکرار ۱( مجمع نمایندگان – یک ساله – بدون تکرار 

۴( سنا – دوساله – با تکرار ۳( مجمع نمایندگان – دوساله – با تکرار 

هیچ شهروند رومی به منصب دولتی برگزیده  نمی شد مگر آنکه......-   
۲( لیاقت خود را در جنگ به اثبات برساند. ۱( از پدر و مادر رومی متولد شده باشد. 

۴( از طرف مجلس سنا و مجمع نمایندگان انتخاب شده باشد. ۳( در ده نبرد شرکت کرده باشد. 
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گزینه » « صحیح است. یکی از کانون های مهم تمدن قارۀ اروپا، در سرزمین های جنوب شبه جزیرۀ بالکان و جزیره های مجاور آن در دریا های (  سوال 
مدیترانه و واژه که یونان نامیده می شود، به وجود آمد.

گزینه » « صحیح است. بخش وسیعی از یونان را کوه های صخره ای فراگرفته است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. موقعیت شبه جزیره ای یونان و برخورداری از سواحل طوالنی با خلیج ها و بریدگی های مناسب برای ایجاد لنگرگاه ها، (  سوال 
شرایط مناسبی را برای کشتیرانی و دریانوردی فراهم کرده است.

گزینه » « صحیح است. آثار تمدنی کهن در جزیرۀ کرت واقع در جنوب یونان کشف گردید که به واسطۀ مینوس، شاه افسانه ای آن جزیره، تمدن (  سوال 
مینوسی نامیده شد.

گزینه » « صحیح است. مینوسی ها قومی دریانورد بودند و با مصر و دیگر مناطق هم جوار خود روابط بازرگانی داشتند. به احتمال زیاد، تمدن (  سوال 
مینوسی در اثر کشمکش با اقوام مهاجر از بین رفته است.

گزینه » « صحیح است. در حدود ۲۰۰ ق.م طایفه های بیابانگرد از دشت های اروپای شرقی به شبه جزیرۀ یونان آمدند و تمدن میسنی را به وجود (  سوال 
آوردند که به دلیل رقابت شهرها و جنگ های داخلی ضعیف شد.

گزینه » « صحیح است. اولین دورۀ تمدن یونان را عصر میسنی می گویند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. از ۱۱۰۰ تا حدود ۸۰۰ ق.م یونان دچار چنان انحطاطی شد که مورخان آن را عصر تاریکی نامیدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. اسپارت برخالف آتن جامعه ای نظامی گرا و جنگاور بود که به امور فرهنگی و هنری چندان عالقه ای نداشت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. رقابت دولت-شهرهای یونانی با حکومت هخامنشیان برای تسلط بر منطقۀ آسیای صغیر، موجب بروز کشمکش های (   سوال 
طوالنی و جنگ های بزرگی میان دو طرف در قرن ۵ ق.م شد .

گزینه » « صحیح است. پس از پایان جنگ های یونان و ایران، دولت-شهر آتن به رهبری پریکلس، سیاستمدار آزادی خواه، به سرعت در مسیر (   سوال 
پیشرفت و توسعه طلبی سیاسی و نظامی گام برداشت.

گزینه » « صحیح است. در سلسله جنگ های پلوپونزی که بین دولت-شهرهای آتن و اسپارت رخ داد حکومت هخامنشی به طور پنهانی به (   سوال 
اسپارت کمک مالی می کرد. این جنگ سرانجام با پیروزی اسپارت پایان یافت .
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گزینه »4« صحیح 3 ت. فیلیپ دوم، شاه مقدونیه با تشکیل ارتشی نیرومند از طوایف جنگجوی مقدونی از طریق مرزهای شمالی یونان وارد و و لا (13 
دولت-شهرهای خسته و متفرق یونان را مطیع خود ساخت.

۱۴-گزینه »2« صحیح 3 ت. حکومت مقدونیان بر یونان تا زمانی که این کشور ضمیمه امپراتوری روم شد، ادامه یافت.و 4ا (13 

گزینه »ا« صحیح 3 ت. آتنا، خدا بانوی خرد، محافظ شهر آتن به  شمار می رفت.و لا (13 

گزینه »4« صحیح 3 ت. در یونان باستان، نفوذ و قدرت کاهنان به مراتب کمتر از مصر و بین النهرین بود و بازی های المپیک به احترام خدایان و لا (13 
و برای بزرگداشت قهرمانان آنان در دولت-شهر المپیا برگزار می شد.

گزینه »2« صحیح 3 ت. یکی از ویژگی های برجستۀ تمدن یونان باستان، شیوۀ متفاوتی از حکمرانی بود که توسط یونانیان به وجود آمد.و لا (13 

گزینه »ا« صحیح 3 ت. در نتیجۀ دریانوردی و گسترش تجارت خارجی، طبقه ای از ثروتمندان و اشراف در یونان برآمدند و جای شاهان، قدرت و لا (13 
را در دست گرفتند.

گزینه »ل« صحیح 3 ت. در آتن، فقط مردان بالغی که از پدر و مادری آتنی به دنیا آمده بودند و شهروند آنجا محسوب می شدند، حق رای داشتند و لا (13 
و می توانستند در ادارۀ امور دولت-شهر مشارکت کنند.

گزینه »ا« صحیح 3 ت. فلسفۀ یونان، تاثیر زیادی بر فیلسوفان مسلمان به ویژه فیلسوفان ایرانی مانند فارابی و ابن سینا گذاشت.و ل2 (13 

گزینه »2« صحیح 3 ت. فیثاغورث، فیلسوف و ریاضی دان مشهور یونانی در عهد باستان، برخی از اصول هندسه را کشف کرد.و ا2 (13 

گزینه »4« صحیح 3 ت. بقراط، به پدر علم پزشکی معروف است.و 22 (13 

گزینه »ا« صحیح 3 ت. بقراط اعتقاد داشت که بیماری ها علت های طبیعی دارند و مجازات هایی نیستند که خدایان فرستاده باشند.و ل2 (13 

گزینه »ل« صحیح 3 ت. شبه جزیرۀ ایتالیا در شمال دریای مدیترانه از شمال به جنوب به طول ۱۲۰۰ کیلومتر گسترده شده است.و 24 (13 

گزینه »2« صحیح 3 ت. کوه های مرکزی آپنین، شرق و غرب ایتالیا را از هم جدا می کند.و ل2 (13 

گزینه »4« صحیح 3 ت. در سال ۵۰۹ ق.م رومیان بر شاه این شهر شوریدند و حکومت جمهوری رم را تاسیس کردند.و ل2 (13 

گزینه »ا« صحیح 3 ت. کارتاژیان بر بخش هایی از دریای مدیترانه و شمال آفریقا حکومت می کردند.و ل2 (13 

گزینه »ل« صحیح 3 ت. رومیان با لشکرکشی به سرزمین های شرق دریای مدیترانه در غرب آسیا، بقایای حکومت سلوکیان را برانداختند.و ل2 (13 

گزینه »ل« صحیح 3 ت.تنها حکومت اشکانی بود که در مقابل سپاه قدرتمند روم ایستادگی کرد و مانع پیشروی بیشتر آنان به  سوی ایران شد.و ل2 (13 
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گزینه » « صحیح است. پس از آنکه امپراتور کنستانتین، شهر بیزانتیوم )قسطنطنیه/استانبول( را به پایتختی برگزید، به تدریج زمینۀ تقسیم (   سوال 
امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی فراهم آمد.

امور کشور (   سوال  ادارۀ  نمایندگان خود، در  از طریق مجمع  و عامۀ مردم  به واسطۀ مجلس سنا  گزینه » « صحیح است. در جمهوری رم، اشراف 
مشارکت می کردند.

۳۲-گزینه » « صحیح است. ریاست قوۀ اجرایی در جمهوری روم به دو کنسول اعطا می شد که از میان اعضای سنا برای دورۀ یک ساله، بدون  (   سوال 
تکرار، انتخاب می شدند.

گزینه » « صحیح است. هیچ شهروند رومی به منصب دولتی برگزیده نمی شد، مگر آنکه در ده نبرد شرکت کرده باشد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.سرانجام اکتاویان بر رقیبانش غلبه کرد و تغییراتی در نظام حکومتی جمهوری رم به وجود آورد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.به طور کلی فرهنگ روم از میراث یونانی در زمینه تعلیم و تربیت، دین، فلسفه و علوم و هنرها تاثیر فراوانی پذیرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.برخی از باورهای کهن ایرانی مانند پرستش ایزدمهر )میترا( در قلمرو روم رواج یافت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. برجسته ترین دستاورد هنری تمدن روم، در معماری و مجسمه سازی تبلور یافت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. دین مسیحیت در زمان امپراتور کنستاتین رونق بی سابقه ای یافت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کنستانتین امپراتور روم فرمانی صادر کرد که آزادی دین مسیحیت را محدودۀ امپراتوری روم تضمین می کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در سال ۷۳ ق .م بردگان به رهبری اسپارتاکوس قیام کردند و حکومت روم به زحمت و پس از دوسال، قیام را سرکوب (   سوال 
کرد.
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درسنامۀ درس هفتم

مطالعه و کاوش در گذشته های دور
پایۀ دهم

خ
ری

تا

 پیشینه پژوهش 
در تاریخ ایران 

باستان 

िگاهی تاریخی الف_آ
آمیخته با افسانه 

िگاهی تاریخی ب_آ
متکی بر پژوهش

و کاوش های جدید

िآغاز کاوش های باستان شناسی و رمزگشایی از خط میخی در دو قرن پیش
ि نگارش تاریخ ایران عهد باستان تا دو قرن پیش بر اساس خدای نامه های ساسانی و داستانهای 

شاهنامه فردوسی
िتقسیم بندی تاریخ ایران تا دو قرن پیش 

ि تاریخ و افسانه

िپیشدادیان

ि کیانیان

िاشکانیان
िساسانیان

ि افسانه: داستان سرگذشت خیالی و غیر واقعی
ि به عقیده بیشتر مورخان و اسطوره شناسان، افسانه ها بر اساس واقعیت های

تاریخی ساخته شدند اما با گذشت زمان تغییر کرده و به شکل افسانه و 
اسطوره در آمده اند.

ि تا دویست سال پیش پارسه یا پرسه پلیس پایتخت هخامنشیان را به جمشید 
پادشاه افسانه ای ایران نسبت می دادند.

ि تا ۲۰۰ سال پیش پاسارگاد پایتخت کورش را به حضرت سلیمان و آرامگاه او را
به قبر مادر حضرت سلیمان نسبت می دادند.

ि گاهی تاریخی که درنتیجه خواندن خط های باستانی و کاوش های باستان شناسی به دست آمده  آ
است نقش بسزایی در گرایش محققان ایرانی و خارجی به تاریخ ایران باستان داشت.

िپیشینۀ تحقیقات جدید
دربارۀ تاریخ ایران باستان

िنتایج و دستاوردهای
کاوش ها و تحقیقات جدید 

ि تمایل و عالقه اروپاییان به مسافرت به ایران در دورۀ صفویه مانند شاردن 
فرانسوی

ि خواندن خط میخی و ترجمه سنگ نوشته داریوش هخامنشی توسط 
سرهنری راولینسون انگلیسی در زمان محمد شاه در بیستون 

ि انحصاری شدن کاوش های باستانی در ایران برای فرانسویان و حفاری
محوطه باستانی شوش توسط آنها

िخروج انحصار کاوشهای باستانی از دست فرانسویان در سال ۱۳۰۶ش 
ि فعالیت ارنست هرتسفلد آلمانی و آرتور پوپ آمریکایی در زمینه کاوشهای 

باستانی در ایران

िشناخت بهتر و بیشتر سلسله های مادی تا ساسانیان
िفراهم شدن امکان تشخیص تاریخ واقعی از افسانه

ि دوران اساطیری 

ि دوران اساطیری 
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تا िبنیان نهاده شدن تمدن نسبتًا پیشرفته ای توسط ساکنان فالت ایران چندین هزار سال قبل از مهاجرت اقوام آریایی 
िارائه تقسیم بندی جدید از تاریخ ایران

در دورۀ باستان توسط مورخان
ि)دوران پیش از تاریخ ) ۱ میلیون تا ۵ هزار سال پیش 

ि دوران تاریخی
िدوران پیش آریایی: ایالم

िدوران حکومت آریایی
िماد 
ि هخامنشیان 
िسلوکیان
िاشکانیان 
िساسانیان 

منابع تحقیق 
تاریخ ایران در 
دوران باستان 

ि۱_منابع دست اول
)اصلی (

ि،۲_منابع دست دوم )فرعی(: شامل کتاب ها
مقاله ها، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در

دویست سال گذشته

िالف_ غیر نوشتاری شامل تمامی آثار مادی و دست ساخته انسان مانند ابزارها،ظروف، اشیا و بقایای بناها

िب _ منابع
نوشتاری

ि منابع غیر ایرانی : کتابهای مورخان یونانی )مانند هرودت( و رومی و کتاب دینی 
یهودیان )تورات( که در آن مطالبی درباره هخامنشیان به ویژه کورش بزرگ وجود دارد.

ि منابع ایرانی
ि.گاهی تاریخی زیادی برخوردار بودند به گفته هرودت، ایرانیان از شعور و آ
ि یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاری در دوران باستان مقبول تر بودن سنت

شفاهی نسبت به سنت کتابت بود.
ि سنگ نوشته ها و لوح های گلی مهمترین منابع نوشتاری ایرانی در دورۀ 

هخامنشیان هستند
ि پنج ستون از سنگ نوشته بیستون درباره شرح وقایع دوران آغازین

فرمانروایی داریوش بزرگ و سرکوب شورش های نواحی گوناگون است.
ि سنگ نوشته شاپور یکم در کعبه زرتشت در نقش رستم شرح جنگ این 

پادشاه با رومیان را بازگو می کند.
ि خدای نامه ها از مهمترین نوشته های تاریخی دورۀ ساسانی که تاریخ

عمومی ایران از آغاز آفرینش تا اواخر حکومت ساسانی بودند.

ि نگارش تاریخ باستان توسط مورخان مسلمان ایران مانند طبری، دینوری 
و ... با استفاده از ترجمه خدای نامه ها نگارش شده به زبان عربی
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تا دویست سال پیش، مورخان ایرانی بر پایه چه منابعی، تاریخ ایران در عهد باستان را می نوشتند؟-  

گاهی های به دست آمده از مورخان یونانی و رومی ۲( اخبار و آ ۱( خدای نامه های دورۀ سامانی و داستان های شاهنامه 

۴( با توجه به آثار باقیمانده از دوران باستان ۳( مجموعه ای از افسانه ها و اسطوره های رایج در بین مردم 

تا دویست سال پیش مورخان تاریخ عصر باستان را به چهار دوره تقسیم می کردند کدام گزینه در این باره درست است؟-  

۲( پیشدادیان،کیانیان،اشکانیان و ساسانیان ۱( ایالم،ماد،هخامنشی و سلوکی 

۴( پیشدادیان،کیانیان،هخامنشیان و ساسانیان ۳( ماد،هخامنشی،اشکانی و ساسانی 

امروزه دوران کدام سلسله ها به عنوان دوران افسانه ای )اساطیری( تاریخ ایران شناخته می شوند؟-  

۴( مادها و کیانیان ۳( پیشدادیان و کیانیان  ۲( کیانیان و سلوکیان  ۱( پیشدادیان و مادها 

مورخان تا دویست سال پیش، در میان سلسله های حکومتی ایران باستان، تنها از تاریخ کدام سلسله اطالع و شناخت نسبتا قابل -  
توجهی داشتند؟

۴( ساسانیان ۳( مادها  ۲( اشکانیان  ۱( هخامنشیان 

پارسه یا پرسه پلیس را تا دویست سال پیش به کدام شاه افسانه ای ایران نسبت می دادند؟-  

۴( هوشنگ ۳( طهمورث  ۲( کیومرث  ۱-جمشید 

مورخان تا دویست سال پیش کدام شهر را به حضرت سلیمان نسبت می دادند؟-  

۴( پاسارگاد ۳( تیسفون  ۲( تخت جمشید  ۱( شوش 

در چه دوره ای، تمایل و عالقۀ اروپاییان برای مسافرت به کشور ما و شناخت تاریخ و فرهنگ ما دو چندان شد؟-  

۴( قاجاریه ۳( صفویه  ۲( زندیه  ۱( افشاریه 

در زمان کدام پادشاه قاجار، یک افسر انگلیسی بنام سرهنری راولینسون موفق به خواندن خط میخی شد؟-  

۴( مظفرالدین شاه ۳( ناصرالدین شاه  ۲( محمدشاه  ۱( فتحعلی شاه 

سنگ نوشته داریوش هخامنشی در بیستون توسط چه کسی ترجمه شد؟-  

۴( شاردن ۳( راولینسون  ۲( هرتسفلد  ۱( آرتورپوپ 
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کدام کشور اجازۀ حفاری و سپس امتیاز انحصاری کاوش های باستانی را در سرتاسر ایران را به دست آورد؟-   

۴( انگلستان ۳( آلمان  ۲( آمریکا  ۱( فرانسه 

باستان شناسان فرانسوی پس از گرفتن امتیاز انحصاری کاوش های باستانی در محوطۀ باستانی کدام شهر به حفاری و کاوش -   
مشغول شدند؟

۴( استخر ۳( پاسارگاد  ۲( شوش  ۱( تخت جمشید 

ارنست هرتسفلد و آرتورپوپ به ترتیب باستان شناسان کدام کشورها بودند که در ایران فعالیت های خود را شروع کردند؟-   

۴( آلمانی و آمریکایی ۳( فرانسوی و آمریکایی  ۲( فرانسوی و انگلیسی  ۱( آلمانی و انگلیسی 

همه موارد زیر از نتایج و دستاوردهای کاوش ها و تحقیقات جدید دربارۀ تاریخ ایران در دوران باستان هستند به جز:-   

۱( شناخت بهتر و بیشتر سلسله های پادشاهی مادی تا ساسانیان

۲( فراهم شدن امکان تشخیص افسانه از اسطوره

۳( ارائۀ تقسیم بندی جدید از تاریخ ایران در دوران باستان

۴( پی بردن به وجود تمدن نسبتا پیشرفته در فالت ایران قبل از مهاجرت اقوام آریایی

در تورات کتاب دینی یهودیان مطالبی دربارۀ کدام سلسلۀ ایرانی دورۀ باستان وجود دارد؟-   

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( مادها  ۱( هخامنشیان 

بخش عمده ای از اطالعات مورخان از دوران باستان برگرفته از آثار به جا مانده .......است.-   

۴( سنگ نوشتۀ عصر هخامنشی ۳( لوح های میان ورود  ۲-خدای نامه ها  ۱( مورخان رومی 

) کنکور سراسری داخل کشور ٩٨(کدام گزینه یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاری در ایران باستان است؟-   

۲( حمالت مکرر بیابان گردان و از بین رفتن آثار تاریخی ۱( مقبول  تر بودن سنت شفاهی نسبت به سنت کتابت 

۴( بی توجهی و بی عالقگی مورخان به ثبت رویدادهای عصر خود ۳( عالقه و عادت نداشتن به حفظ مطالب سینه به سینه 

سنگ نوشته ها و لوح های گلی از مهم ترین منابع نوشتاری ایرانی کدام دوره است؟-   

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( هخامنشیان  ۱( مادها 

کدام سنگ نوشته ها به شرح وقایع دوران آغازین فرمانروایی داریوش بزرگ و سرکوب شورش های نواحی گوناگون اختصاص دارد؟ -   

۴( بیستون ۳( گنج نامه  ۲( تخت جمشید  ۱( نقش رستم 

در کاوش های تخت جمشید بیش از سی هزار لوح گلی به زبان....... کشف گردید-   

۴( پهلوی ۳( ایالمی  ۲( پارتی  ۱( میخی 

سنگ نوشتۀ ..........  در کعبۀ زرتشت در........  شرح جنگ های این پادشاه با رومیان را بازگو می کند.-   

۴( شاپور یکم- بیستون ۳( شاپور دوم- نقش رستم  ۲( شاپور یکم-نقش رستم  ۱( شاپور دوم- بیستون 
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خدای نامه ها از مهمترین نوشته های تاریخی کدام دوره به شمار می روند؟ -   

۴( ساسانی ۳( هخامنشی  ۲( ایالم  ۱( ماد 

) کنکور سراسری خارج کشور ١۴٠٠(کدام گزینه دربارۀ » تاریخ طبری و بخش تاریخ ایران باستان آن « درست است؟-   

۱( یک تاریخ عمومی است و طبری برای نگارش این بخش، از ترجمۀ عربی خدای نامه ها استفاده کرده است.

۲( یک تاریخ روایی است و مؤلف برای نگارش بخش مذکور، از متن پهلوی خدای نامه های دوران ساسانی بهره برده است.

۳( یک تاریخ عمومی است و طبری از متن پهلوی خدای نامه های دوران ساسانی برای نگارش بخش مذکور بهره برده است.

۴( یک تاریخ روایی است و مؤلف از شاهنامه و ترجمۀ عربی دینوری از خدای نامه ها برای نگارش این بخش بهره برده است. 
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گزینه » « صحیح است. تا دویست سال پیش مورخان ایرانی بر پایۀ ترجمۀ خدای نامه ها ی متعلق به دوران ساسانی و نیز داستان های شاهنامۀ (  سوال 
فردوسی، تاریخ ایران در عهد باستان را می نوشتند. 

گزینه » « صحیح است. مورخان تا دویست سال پیش، تاریخ عصر باستان را به چهار دورۀ پیشدادیان، کیانیان،اشکانیان و ساسانیان تقسیم (  سوال 
می کردند. 

گزینه » « صحیح است. امروزه سلسله های پیشدادیان و کیانیان به عنوان دوران افسانه ای )اساطیری( تاریخ ایران شناخته می شوند. (  سوال 

و (  سوال  تاریخ ساسانیان اطالع  از  تنها  باستان،  ایران  تا دویست سال پیش، در میان سلسله های حکومتی  گزینه » « صحیح است. عموم مورخان 
شناخت نسبتًا در خور توجهی داشتند. 

گزینه » « صحیح است. پارسه یا پرسه پلیس پایتخت هخامنشیان را به جمشید پادشاه افسانه ای ایران نسبت می دادند. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. مورخان تا دویست سال پیش پایتخت کورش را به حضرت سلیمان پیامبر منسوب می نمودند و آرامگاه بنیان گذار سلسلۀ (  سوال 
هخامنشی را قبر مادر حضرت سلیمان می شمردند.

گزینه » « صحیح است. در دورۀ صفویه تمایل و عالقۀ اروپاییان برای مسافرت به کشور ما و شناخت فرهنگ ما دو چندان شد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. در زمان محمد شاه قاجار یک افسر انگلیسی به نام سرهنری راولینسون موفق به خواندن خط میخی شد و سنگ نوشتۀ (  سوال 
داریوش هخامنشی را در بیستون ترجمه کرد. 

گزینه » « صحیح است.) پاسخ تست ٨((  سوال 

گزینه » « صحیح است. دولت فرانسه اجازۀ حفاری و سپس امتیاز انحصاری کاوش های باستانی را در سرتاسر ایران به دست آورد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. باستان شناسان فرانسوی در محوطۀ باستانی شوش به حفاری و کاوش پرداختند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. ارنست هرتسفلد آلمانی و آرتورپوپ آمریکایی برای کاوش های باستانی به ایران آمدند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از نتایج و دستاوردهای کاوش ها و تحقیقات جدید، امکان تشخیص تاریخ واقعی از افسانه بود. (   سوال 

پاسخنامۀ درس هفتم

مطالعه و کاوش در گذشته های دور
پایۀ دهم
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گزینه » « صحیح است. در تورات کتاب دینی یهودیان مطالبی دربارۀ هخامنشیان و به خصوص کورش بزرگ وجود دارد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. عمدۀ منابع نوشتاری غیر ایرانی را کتاب های مورخان یونانی و رومی تشکیل می دهند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. شاید یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاری در دورۀ باستان، این باشد که سنت شفاهی، بسیار مقبول تر و پسندیده تر از سنت (   سوال 
کتابت بوده است. 

گزینه » « صحیح است. سنگ نوشته ها و لوح های گلی، مهم ترین منابع نوشتاری ایرانی در دورۀ هخامنشیان هستند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. پنج ستون از سنگ نوشتۀ بیستون به شرح وقایع دوران آغازین فرمانروایی داریوش بزرگ و سرکوب شورش های نواحی (   سوال 
گوناگون اختصاص دارد. 

گزینه » « صحیح است. در کاوش های تخت جمشید بیش از سی هزار لوح گلی به زبان ایالمی کشف گردید. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. سنگ نوشتۀ شاپور یکم در کعبۀ زرتشت در نقش رستم، شرح جنگ های این پادشاه، با رومیان را بازگو می کند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. خدای نامه ها از مهم ترین نوشته های تاریخی دورۀ ساسانی به شمار می روند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. در قرون نخستین هجری مورخان مسلمان ایران مانند طبری، دینوری و ....... با استفاده از ترجمه ای که از خدای نامه ها (   سوال 
به عربی شده بود اقدام به نگارش تاریخ ایران باستان کردند که در واقع نوعی تاریخ عمومی بودند.
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جغرافیای 
تمدنی ایران

ि تاثیر پذیری تاریخ و تمدن کهن ایران از شرایط و عوامل جغرافیایی

ि موقعیت فالت ایران

ि محیط مناسب بودن برای زتدگی انسان و برپایی شهرها و روستاها درنواحی کوهپایه ای و سرزمین های پست ایران بر اساس میزان
بارندگی و رطوبت 

ि تاثیر زیاد موقعیت جغرافیایی فالت ایران بر تاریخ و تمدن ایران

ि ایران در دوران پیش از تاریخ

ि ازشمال : دریای مازندران و دریاچه آرال

ि از غرب: جلگۀ بین النهرین

ि از جنوب: خلیج فارس و دریای مکران )عمان( و اقیانوس هند

ि از شرق: جلگۀ سند

िالف_ کهن ترین
ساکنان فالت ایران 

िب_ از نخستین
روستاها تا

نخستین شهرها 

ि ،مهاجرت گروه هایی از جمعیت های انسانی از آفریقا، آسیای مرکزی
قفقاز و شبه قارٔه هند به سوی ایران دردوران پارینه سنگی قدیم 

ि کهن ترین آثار کشف شده از حضور انسان در ایران در بستر کشف رود
در نزدیکی مشهد در خراسان  رضوی

ि کاوش باستان شناسی در محوطه باستانی چغاگالن در شهرستان
مهران نشان می دهد که ساکنان نواحی کوهپایه ای زاگرس جز 

نخستین مردمانی در جهان بودند که حدود ۱۲ هزار سال پیش شروع 
به کشت گیاهان و اهلی کردن حیوانات کردند.

िسفال گری: از حدود ۸ هزار
िسال پیش پیشرفت قابل توجهی
ि.در این زمینه گردید
ि
ि فلز کاریि کشف بقایای کوره های ذوب و قالب گیری مس در

شهداد، تل ابلیس و تپه یحیی در استان کرمان و تپه 
زاغه در قزوین 

ि مفرغ های لرستان بهترین نمونه از صنعت و هنر فلز
کاری در ایران 

ि اشیا و ظروف سنگ های صابونی در جیرفت و تپه
یحیی در کرمان 
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ि دوران تاریخیि تمدن ایالمि سرزمین اصلی ایالمیان: شامل جلگه خوزستان و مناطق کوهستانی زاگرس جنوبی و میانی 
ि متحد شدن حاکمان کوچک و مستقل ایالمی و تأسیس پادشاهی ایالم به دنبال لشکرکشی های پیاپی

فرمانروایان سومری واکدی یه سرزمین های ایالمی ها 
ि انحطاط و فروپاشی حکومت ایالم براثر یورش ویرانگر آشوریان

िشهر و شهرنشینی
ि

ि دین و اعتقادات

ि شوش یکی از پایتخت های ایالمیان در مرکز خوزستان قرار داشت که در نتیجه
یورش آشور بانیپال با خاک یکسان شده بود.

ि ایالمیان در بخش شرقی قلمرو خود واقع در استان فارس امروزی پایتخت
دیگری به نام انشان یا انزان داشتند.

ि.سیمش از شهر های دیگر ایالم بود که احتمااًل در جای خرم آباد کنونی قرار داشت
ि.معبد چغازنبیل در نزدیکی شهر شوش شاهکار معماری در دورۀ ایالم به شمار می رود 
ि از جمله محبوب ترین خدایان ایالمی، اینشوشیناک به معنی خدای شهر شوش بود و 

معبد چغازنبیل ستایش گاه این خدا محسوب می شد.
ि الهه های مادر بسیار مقدس بودند که به مقام رفیع در سلسله مراتب خدایان ایالمی 

داشتند
िدر ایالم کاهنان آداب و تشریفات دینی را زیرنظر کاهن بزرگ به جا می آوردند 
ि.یکی از ویژگی های مهم تمدن ایالمی مقام و منزلت باالی زنان بود 

ि شوش و چغامیش در خوزستان
ि شهداد و جیرفت در کرمان
ि شهر سوخته در سیستان
िسیلک در کاشان
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دریاچۀ آرال و جلگۀ سند به ترتیب در کدام سمت فالت ایران واقع شده اند؟-  

۴( شرق- غرب ۳( شرق- شرق  ۲( شمال-شرق  ۱( غرب- شرق 

نواحی کوهپایه ای و سرزمین های پست ایران، بر اساس کدام ویژگی، از گذشته های بسیار دور محیط مناسبی برای زندگی انسان ها -  
بوده اند؟ 

۴( میزان بارندگی و رطوبت ۳( گذرگاه های موجود  ۲( میزان ارتفاع و جهت آنها  ۱( شرایط و عوامل جغرافیایی 

بعضی از پژوهشگران احتمال مهاجرت گروه هایی از جمعیت های انسانی را از نواحی مختلف از جمله آفریقا، آسیای مرکزی، قفقاز -  
و......  به سوی سرزمین ما، در دوران پارینه سنگی........  مطرح کردند.

۴( جلگۀ بین النهرین- قدیم ۳( شبه قارۀ هند- جدید  ۲( جلگۀ بین النهرین_ جدید  ۱( شبه قارۀ هند-قدیم 

کهن ترین نشانه و آثاری که از حضور انسان در ایران تا کنون کشف شده است مربوط به کدام ناحیه است؟-  

۴( تپه گیان در نهاوند ۳( بستر کشف رود  ۲-چغاگالن در مهران  ۱( تپه حصار دامغان 

بقایای کوره های ذوب و قالب گیری مس در برخی سکونت گاه های کهن در کرمان کشف گردیده است به جز: -  

۴( تپه زاغه ۳( تپه یحیی  ۲( تل ابلیس  ۱( شهداد 

بهترین نمونه از صنعت فلزکاری در ایران باستان مربوط به مفرغ های کدام ناحیه در ایران است؟-  

۴( شهر سوخته ۳( لرستان  ۲( کرمان  ۱( قزوین 

اشیاء و ظروف سنگ صابونی به ویژه در کدام نواحی استان کرمان با مهارت و ظرافت تمام ساخته می شد؟-  

۴( شهداد و تپه یحیی ۳( جیرفت و تپه زاغه  ۲( تل ابلیس و شهداد  ۱( جیرفت و تپه یحیی 

نخستین شهرهای فالت ایران که حدود پنج هزار سال پیش ساخته شدند، به ترتیب چغامیش، شهداد و سیلک در کدام مناطق -  
) کنکور سراسری داخل کشور ١۴٠٠(امروزی قرار دارند؟

۴( خوزستان، خراسان، سیستان ۳( خوزستان،کرمان،کاشان  ۲( کرمان،کاشان، خوزستان  ۱( سیستان،کرمان، کاشان 

سرزمین اصلی ایالمیان شامل جلگۀ خوزستان و کدام مناطق کوهستانی زاگرس است؟ -  

۴( شمالی و میانی ۳( جنوبی و غربی  ۲( جنوبی و میانی  ۱( شمالی و غربی 
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دریاچۀ آرال و جلگۀ سند به ترتیب در کدام سمت فالت ایران واقع شده اند؟-  

۴( شرق- غرب ۳( شرق- شرق  ۲( شمال-شرق  ۱( غرب- شرق 

نواحی کوهپایه ای و سرزمین های پست ایران، بر اساس کدام ویژگی، از گذشته های بسیار دور محیط مناسبی برای زندگی انسان ها -  
بوده اند؟ 

۴( میزان بارندگی و رطوبت ۳( گذرگاه های موجود  ۲( میزان ارتفاع و جهت آنها  ۱( شرایط و عوامل جغرافیایی 

بعضی از پژوهشگران احتمال مهاجرت گروه هایی از جمعیت های انسانی را از نواحی مختلف از جمله آفریقا، آسیای مرکزی، قفقاز -  
و......  به سوی سرزمین ما، در دوران پارینه سنگی........  مطرح کردند.

۴( جلگۀ بین النهرین- قدیم ۳( شبه قارۀ هند- جدید  ۲( جلگۀ بین النهرین_ جدید  ۱( شبه قارۀ هند-قدیم 

کهن ترین نشانه و آثاری که از حضور انسان در ایران تا کنون کشف شده است مربوط به کدام ناحیه است؟-  

۴( تپه گیان در نهاوند ۳( بستر کشف رود  ۲-چغاگالن در مهران  ۱( تپه حصار دامغان 

بقایای کوره های ذوب و قالب گیری مس در برخی سکونت گاه های کهن در کرمان کشف گردیده است به جز: -  

۴( تپه زاغه ۳( تپه یحیی  ۲( تل ابلیس  ۱( شهداد 

بهترین نمونه از صنعت فلزکاری در ایران باستان مربوط به مفرغ های کدام ناحیه در ایران است؟-  

۴( شهر سوخته ۳( لرستان  ۲( کرمان  ۱( قزوین 

اشیاء و ظروف سنگ صابونی به ویژه در کدام نواحی استان کرمان با مهارت و ظرافت تمام ساخته می شد؟-  

۴( شهداد و تپه یحیی ۳( جیرفت و تپه زاغه  ۲( تل ابلیس و شهداد  ۱( جیرفت و تپه یحیی 

نخستین شهرهای فالت ایران که حدود پنج هزار سال پیش ساخته شدند، به ترتیب چغامیش، شهداد و سیلک در کدام مناطق -  
) کنکور سراسری داخل کشور ١۴٠٠(امروزی قرار دارند؟

۴( خوزستان، خراسان، سیستان ۳( خوزستان،کرمان،کاشان  ۲( کرمان،کاشان، خوزستان  ۱( سیستان،کرمان، کاشان 

سرزمین اصلی ایالمیان شامل جلگۀ خوزستان و کدام مناطق کوهستانی زاگرس است؟ -  

۴( شمالی و میانی ۳( جنوبی و غربی  ۲( جنوبی و میانی  ۱( شمالی و غربی 

سواالت درس هشتم

سپیده دم تمدن ایرانی
پایۀ دهم

خ
ری

تا



تاریخ جامع کنکور

72

فرمانروایان کدام نواحی پیاپی به سرزمین های ایالمی ها لشکرکشی می کردند؟-   

۴( َاکدی و َاموری ۳( سومری و آشوری  ۲( َاموری و آشوری  ۱( سومری و َاکدی 

کدی به سرزمین ایران برای جلوگیری از ویرانی شهرها به کدام -   
َ
ا حکومت ایالم به دلیل حمله های مکرر فرمانروایان سومری و 

روش متوسل شد؟

۲( پناه بردن به قلعه های مستحکم سنگی ۱( ساختن بارو به دور شهرها 

۴( انتقال پایتخت از شوش به شهرهای دیگر ۳( اتحاد با حاکمان کوچک و مستقل 

حکومت ایالم، سرانجام با یورش ویرانگر کدام اقوام، دچار انحطاط و فروپاشی شد؟ -   

۴( آشوریان ۳( َاموریان  ۲( سومریان  ۱( َاکدیان 

شهر بزرگ و آباد شوش در نتیجۀ یورش کدام فرمانده با خاک یکسان شد؟-   

۴( حمورابی    ۳( سارگن  ۲( گیلگمش  ۱( آشوربانیپال 

شهر شوش پایتخت ایالم پس از ویران شدن، در کدام سلسله دوباره شکوه و عظمت خود را باز یافت؟-   

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( هخامنشیان  ۱( مادها 

کدام شهر ایالم پایتخت این تمدن در بخش شرقی بود؟ -   

۴( انزان ۳( چغامیش  ۲( سیمش  ۱( شوش 

معبد چغازنبیل در نزدیکی کدام شهر قرار دارد؟ -   

۴( انزان ۳( چغامیش  ۲( سیمش  ۱( شوش 

این شوشیناک خدای محبوب کدام تمدن بود؟ -   

۴( آشور ۳( ایالم  ۲( َاکد  ۱( سومر 

کدام گزینه بیانگر آن است که اعتقاد به الهه های مادر در ایران فراگیر بوده است؟-   

۲( احترام و تقدس الهه های مادر ۱( سنگ نوشته هایی مربوط به الهه ها 

۴( کشف پیکره هایی از الهه مادر ۳( ساخت معابد برای الهه های مادر 

کدام گزینه بیانگر حضور چشمگیر زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و مراسم رسمی سیاسی و دینی در تمدن ایالم است؟-   

۲( نقوش و پیکره های بر جای مانده از دورۀ ایالمی ۱( وجود متون نیایشی مربوط به زنان 

۴( قدرت و نفوذ باالی زنان در تمدن ایالم ۳( کشف پیکره های گلی فراوان از الهه های ایالمی 
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گزینه » « صحیح است. فالت ایران از شمال به دریای مازندران )خزر( و دریاچۀ آرال، از غرب به جلگۀ بین النهرین، از جنوب به خلیج فارس، (  سوال 
دریای مکران)عمان( و اقیانوس هند و از شرق به جلگۀ سند محدود می شود. 

گزینه » « صحیح است. نواحی کوهپایه ای و سرزمین های پست ایران، بر اساس میزان بارندگی و رطوبت آنها، از گذشته های دور محیط مناسبی (  سوال 
برای زندگی انسان ها و برپایی سکونتگاه های روستایی و شهری بوده اند. 

گزینه » « صحیح است. بعضی از پژوهشگران احتمال مهاجرت گروه هایی از جمعیت های انسانی را از نواحی مختلف از جمله آفریقا، آسیای (  سوال 
مرکزی، قفقاز و شبه قارۀ هند به سوی سرزمین ما، در دوران پارینه سنگی قدیم مطرح کرده اند.

گزینه » « صحیح است. کهن ترین نشانه و آثاری که از حضور انسان در ایران تا کنون کشف شده، مربوط به بستر کشف رود در نزدیکی مشهد (  سوال 
در خراسان رضوی است. 

گزینه » « صحیح است.بقایای کوره های ذوب و قالب گیری مس در برخی سکونتگاه های کهن مانند شهداد، تل ابلیس و تپه یحیی در استان کرمان (  سوال 
و تپه زاغه در قزوین به دست آمده است. 

گزینه » « صحیح است. مفرغ های لرستان، بهترین نمونه از صنعت و هنر فلزکاری در ایران به شمار می روند. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. اشیاء و ظروف سنگ صابونی توسط مردم برخی از سکونتگاه های کهن به ویژه جیرفت و تپه یحیی در استان کرمان با (  سوال 
مهارت و ظرافت تمام ساخته می شد. 

گزینه » « صحیح است. شوش و چغامیش در خوزستان، شهداد و جیرفت در کرمان، شهر سوخته در سیستان و سیلک در کاشان از جمله (  سوال 
نخستین شهرها در فالت ایران به وجود آمد. 

گزینه » « صحیح است. سرزمین اصلی ایالمیان شامل جلگه ی خوزستان و مناطق کوهستانی زاگرس جنوبی و میانی بود. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. از آنجا که اقتصاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود، فرمانروایان سومری و َاکدی پیاپی به (   سوال 
سرزمین های ایالمی ها لشکرکشی کردند. 

گزینه » « صحیح است. تاخت و تازهای فرمانروایان سومری و َاکدی به سرزمین ایالمی ها سرانجام سبب شد که حاکمان کوچک و مستقل (   سوال 
ایالمی در حدود ٢۶٠٠ ق.م با یکدیگر متحد شوند و پادشاهی ایالم را تأسیس کنند. 
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گزینه » « صحیح است. فالت ایران از شمال به دریای مازندران )خزر( و دریاچۀ آرال، از غرب به جلگۀ بین النهرین، از جنوب به خلیج فارس، (  سوال 
دریای مکران)عمان( و اقیانوس هند و از شرق به جلگۀ سند محدود می شود. 

گزینه » « صحیح است. نواحی کوهپایه ای و سرزمین های پست ایران، بر اساس میزان بارندگی و رطوبت آنها، از گذشته های دور محیط مناسبی (  سوال 
برای زندگی انسان ها و برپایی سکونتگاه های روستایی و شهری بوده اند. 

گزینه » « صحیح است. بعضی از پژوهشگران احتمال مهاجرت گروه هایی از جمعیت های انسانی را از نواحی مختلف از جمله آفریقا، آسیای (  سوال 
مرکزی، قفقاز و شبه قارۀ هند به سوی سرزمین ما، در دوران پارینه سنگی قدیم مطرح کرده اند.

گزینه » « صحیح است. کهن ترین نشانه و آثاری که از حضور انسان در ایران تا کنون کشف شده، مربوط به بستر کشف رود در نزدیکی مشهد (  سوال 
در خراسان رضوی است. 

گزینه » « صحیح است.بقایای کوره های ذوب و قالب گیری مس در برخی سکونتگاه های کهن مانند شهداد، تل ابلیس و تپه یحیی در استان کرمان (  سوال 
و تپه زاغه در قزوین به دست آمده است. 

گزینه » « صحیح است. مفرغ های لرستان، بهترین نمونه از صنعت و هنر فلزکاری در ایران به شمار می روند. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. اشیاء و ظروف سنگ صابونی توسط مردم برخی از سکونتگاه های کهن به ویژه جیرفت و تپه یحیی در استان کرمان با (  سوال 
مهارت و ظرافت تمام ساخته می شد. 

گزینه » « صحیح است. شوش و چغامیش در خوزستان، شهداد و جیرفت در کرمان، شهر سوخته در سیستان و سیلک در کاشان از جمله (  سوال 
نخستین شهرها در فالت ایران به وجود آمد. 

گزینه » « صحیح است. سرزمین اصلی ایالمیان شامل جلگه ی خوزستان و مناطق کوهستانی زاگرس جنوبی و میانی بود. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. از آنجا که اقتصاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود، فرمانروایان سومری و َاکدی پیاپی به (   سوال 
سرزمین های ایالمی ها لشکرکشی کردند. 

گزینه » « صحیح است. تاخت و تازهای فرمانروایان سومری و َاکدی به سرزمین ایالمی ها سرانجام سبب شد که حاکمان کوچک و مستقل (   سوال 
ایالمی در حدود ٢۶٠٠ ق.م با یکدیگر متحد شوند و پادشاهی ایالم را تأسیس کنند. 
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گزینه » « صحیح است. حکومت ایالم سرانجام پس از قرن ها سلطنت، بر اثر یورش ویرانگر آشوریان در قرن ٧ ق.م دچار انحطاط و فروپاشی (   سوال 
شد. 

گزینه » « صحیح است. شهر بزرگ و آباد شوش که در نتیجه یورش آشوربانیپال با خاک یکسان شده بود، در دورۀ سلسلۀ هخامنشیان دوباره (   سوال 
شکوه و عظمت دیرین خود را باز یافت. 

گزینه » « صحیح است.) پاسخ تست ١٣((   سوال 

گزینه » « صحیح است. ایالمیان در بخش شرقی قلمرو خود، واقع در استان فارس امروزی پایتخت دیگری به نام َانشان یا انزان داشتند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. معبد چغازنبیل در نزدیکی شهر شوش، شاهکار معماری دورۀ ایالم به شمار می رود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.از جمله محبوب ترین خدایان ایالمی این شوشیناک به معنی خدای شهر شوش بود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.در مراکز تمدنی ایران پیکره هایی از الهه های مادر به دست آمده که نشان می دهد عقیده به این الهه ها در ایران فراگیر (   سوال 
بوده است. 

گزینه » « صحیح است. نقوش و پیکره های برجای مانده از دورۀ ایالمی نشان می دهد که زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و مراسم رسمی (   سوال 
سیاسی و دینی حضور چشمگیری داشتند.
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درسنامۀ درس نهم

از ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

پایۀ دهم
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اقوام آریایی از 
مهاجرت تا تشکیل 
حکومت در ایران

مادها، نخستین  
حکومت آریایی 

ایران

ि واژه ایران برگرفته از واژه آریایی و به معنی سرزمین آریاییان

िواژه آریایی به معنی شریف و آزاده و واژه ایران به معنی سرزمین مردمان شریف و آزاده

ि به عقیده عده ای از مورخان اقوام هند و اروپایی نخست در علفزارهای واقع در شمال شرق فالت ایران و جنوب روسیه در
حوالی دریاچه آرال می زیسته اند

ि ورود اقوام آریایی به فالت ایران در حدود ۱۵۰۰ ق. م

िگروهی از اقوام آریایی به سمت مرکز و غرب فالت ایران آمدند مانند مادی ها، پارسی ها و پارتی ها

िگروهی از اقوام آریایی از شرق فالت ایران به هندوستان رفتند

िتاسیس
حکومت ماد

ि ماد در
اوج قدرت 

िمادی ها بنیانگذار نخستین حکومت آریایی در ایران

िاستقرار مادها در بخش وسیعی از مناطق غربی و مرکزی ایران و ساکن شدن در کنار بومیان این مناطق 

िاشاره شدن به نام مادها اولین بار در قرن ۹  ق.م در سالنامه های شاهان آشوری

ि آشور، حکومت نسبتًا قدرتمندی در شمال بین النهرین که برای به دست آوردن فلزات و سنگ های قیمتی به
سرزمین های همسایه حمله می کرد

िفراهم شدن زمینه اتحاد قبایل پراکنده ماد به دنبال یورش ها و غارتگری های پیاپی آشوریان

िبنا شدن شهر هگمتانه توسط دهیوک اولین پادشاه ماد و مرکز حکومت ماد قرار گرفتن آن

ि)اوج قدرت حکومت ماد در زمان فرمانروایی هووخشتر )سومین پادشاه

िتثبیت قدرت هووخشتر در مناطق وسیعی از ایران با تشکیل سپاه منظم و کارآمد از قبایل مختلف

िاتحاد هووخشتر با بابل علیه آشور و پایان دادن به حاکمیت آشوریان

िگسترش قلمرو ماد به شمال بین النهرین و بخش های وسیعی از آسیای صغیر در زمان هوخشتر
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ि سقوط حکومت ماد
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ि لشکرکشی کورش به آسیای صغیر و تصرف شهر سارد، پایتخت لیدی و سراسر آسیای صغیر و
دستیابی به ثروت هنگفت آنها

ि همسایه شدن هخامنشیان با دولت - شهرهای یونانی

ि لشکرکشی کورش به بابل و فتح شهر بدون جنگ و خونریزی به عنوان یکی از انسانی ترین و
شکوهمند ترین فتوحات تاریخ جهان

ि نوشتن ماجرای فتح صلح آمیز بابل بر لوحی استوانه ای از گل رس به زبان بابلی به فرمان کورش 
)منشور کورش که در موزه بریتانیا لندن قرار دارد(

ि تحت فرمان هخامنشیان قرار گرفتن تمامی بین النهرین و سرزمین های سوریه، فلسطین و فینیقیه
)لبنان امروزی( در پی تسخیر بابل

िتصرف مصر توسط کمبوجیه پسر و جانشین کورش بزرگ
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िتثبیت شاهنشاهی
هخامنشیان 

िرقابت و درگیری
یونان با ایران

िانحطاط و فروپاشی
هخامنشیان 

िسرکوب گوماته مغ و دیگر شورش ها توسط داریوش یکم پس از مرگ مشکوک کمبوجیه

िلشکرکشی داریوش بزرگ به شمال دریای سیاه و جنوب روسیه برای دفع حمالت قبایل سکایی

िایجاد تشکیالت نوین اداری، نظامی و اقتصادی توسط داریوش بزرگ

िاقدامات داریوش بزرگिتاسیس سپاه جاویدان
ि احداث جاده شاهی 
िبر پایی کاخ و بناهای مجلل در شوش و تخت جمشید

िلشکرکشی داریوش به غرب در اواخر دوران پادشاهی خود و جنگ با یونانیان

ि تشویق شهر یونانی نشین میلتوس )ملطیه( به شورش علیه حکومت هخامنشی توسط آتنی ها 

िحمله آتنی ها به شهر سارد و آتش زدن این شهر

ि تصرف جزایر اژه توسط ایرانی ها و ورود به خاک یونان

ि وقوع جنگ ماراتن بین ایران و آتن در زمان داریوش بزرگ

िیورش ناگهانی آتنی ها به سپاه ایران و عقب نشینی ایرانیان 

िلشکرکشی خشایار شا به یونان پس از سرکوب شورش های مصر و بابل

ि نبرد دریایی با یونانیان در تنگه ساالمیس و شکست خوردن ایرانیان در زمان خشایار شا

िبروز تفرقه درونی بین خاندان هخامنشی در زمان پادشاهی اردشیر دوم

िشورش کورش کوچک ، برادر اردشیر دوم در آسیای صغیر و کشته شدن کورش کوچک

िخوش گذران و راحت طلب بودن اردشیر دوم و از دست دادن مصر

िقتل عام خاندان سلطنتی توسط اردشیر سوم

िجاه طلب و جنگجو بودن اردشیر  سوم و تصرف مجدد مصر 

ि کشته شدن اردشیر سوم به دست یکی از خدمتکاران کاخ شاهی در آستانه حمله اسکندر مقدونی 

ि)روی کار آمدن داریوش سوم، آخرین فرمانروای هخامنشی )دلیر و جوانمرد ولی فاقد درایت

िشکست سپاه هخامنشی از اسکندر مقدونی در سه  نبرد گرانیکوس، ایسوس و گوگمل 
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िمیراث هخامنشی در یک نگاه کلی

خ
ری

تا

ि آیین کشورداری و فنون سیاست، شیوه های عمرانی، اقتصادی و تجاری و ساخت بناهای
باشکوه و ابداع هنرهای جهانی و مدارا جویی فرهنگی و دینی

िتبدیل شدن به نخستین حکومت بزرگ جهانی

ि تبدیل شدن ایرانیان به تاثیر گذارترین مردم در جهان متمدن و شناخته شدن آن روزگار به واسطه 
تدبیر و سیاست هخامنشیان

िرشادت آریوبرزن در برابر سپاه اسکندر

िآتش زدن تخت جمشید و فرار داریوش سوم و به قتل رسیدن او در نزدیکی دامغان 
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کدام واژه به معنی شریف و آزاده است و به عقیده عده ای از مورخان اقوام هند و اروپایی ابتدا در حوالی کدام دریاچه می زیسته اند؟-  

۴_ آریایی _خزر  ۳( ایران_ آرال  ۲( آریایی_ آرال  ۱( ایران_ خزر 

گروهی از اقوام آریایی که در حدود      ق.م وارد فالت ایران شدند به کدام سمت این فالت پیشروی کردند؟-  

۴( مرکز و غرب  ۳(مرکز  و شرق  ۲( شرق و جنوب  ۱( مرکز وشرق 

کدام حکومت بنیانگذار نخستین حکومت آریایی در ایران شناخته می شود؟-  

۴( ساسانیان ۳( ایالمیان.  ۲( هخامنشیان  ۱( مادها 

برای اولین بار در قرن نهم ق.م در سالنامه های شاهان  ....... به مادی ها اشاره شده است.-  

۴( َاموری ۳( آشوری  ۲( ایالمی  ۱( سومری 

حکومت آشور در کدام قسمت بین النهرین شکل گرفت و به چه علت به سرزمین های همسایه هجوم می آورد؟-  

۲( شمال _برای به دست آوردن فلزات و کسب غنائم  ۱( جنوب_ برای به دست آوردن فلزات و کسب غنائم 

۴( شمال_ تصرف و گسترش قلمرو به حکومت خود  ۳( جنوب _تصرف و گسترش قلمرو حکومت خود 

یورش ها و غارتگری های پیاپی کدام اقوام زمینه اتحاد قبایل پراکنده ماد را فراهم آورد؟-  

۴( سومر ۳( اکد  ۲( ایالم  ۱( آشور 

اولین پادشاه ماد چه کسی بود و با بنا کردن کدام شهر آن را مرکز حکومت خود قرار داد؟-  

۴( دهیوک _شوش ۳( هووخشتر_ هگمتانه  ۲( دهیوک _ هگمتانه  ۱( هووخشتر_ شوش 

حکومت ماد در زمان فرمانروایی ........، ....... پادشاه  مادی به اوج قدرت رسید.-  

۴( هووخشتر _سومین ۳( آستیاگ _دومین  ۲( هووخشتر_ دومین  ۱( آستیاگ_ سومین 

هووخشتر با متحد شدن با کدام حکومت به حاکمیت آشوریان پایان داد؟-  

۴( سومر  ۳( بابل  ۲( هخامنشیان  ۱( ایالم 

سواالت درس نهم

از ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

پایۀ دهم

خ
ری

تا
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پس از هووخشتر چه کسی به پادشاهی ماد رسید و دوران طوالنی حکومت او چگونه گذشت؟-   

۲( فرورتیش_ گسترش قلمرو در بین النهرین و آسیای صغیر ۱( آستیاگ_ خوشگذرانی و گرد آوری ثروت 

۴( فرورتیش _خوشگذرانی و گردآوری ثروت ۳( آستیاگ_ گسترش قلمرو در بین النهرین و آسیای صغیر 

بزرگان طوایف ماد و توده مردم که از عملکرد آستیاگ ناخشنود بودند دست به چه اقدامی زدند؟-   

۲( بر ضد او با کورش هخامنشی همدست شدند. ۱( با متحد شدن با حکومت بابل حکومت او را ساقط کردند. 

۴( با شورش علیه او و فتح هگمتانه حکومت او را ساقط کردند. ۳( با  هووخشتر متحد شده و آستیاگ را به قتل رساندند. 

پارسی ها همزمان با قدرت یافتن مادی ها در کدام قسمت ایران مستقر بودند ؟-   

۴( جنوب ۳( شرق  ۲( غرب  ۱( مرکز 

کورش بزرگ چگونه آستیاگ را از میان برداشت و پادشاهی هخامنشی را بنیان نهاد؟-   

۴( متحد کردن قبایل پارسی ۳( متحد شدن با حکومت بابل   ۲( شوراندن مردم علیه آستیاگ   ۱( جلب حمایت بزرگان مادی 

کورش مدتی پس از به قدرت رسیدن کدام حکومت را شکست داد؟-   

۴( آشور ۳( فینقی  ۲( بابل  ۱( لیدی 

یکی از انسانی ترین و شکوهمند ترین فتوحات تاریخ جهان کدام است ؟-   

۴( فتح بابل توسط کورش  ۳( فتح بابل توسط داریوش  ۲( فتح سارد توسط کورش  ۱( فتح مصر توسط کمبوجیه  

منشور کورش در کدام موزه نگهداری می شود؟-   

۴( پالرمو ۳( بریتانیا  ۲( متروپلیتن  ۱( لوور. 

در پی تسخیر کدام سرزمین تمامی بین النهرین و سرزمین های سوریه، فلسطین و فینیقیه تحت فرمان هخامنشیان درآمد؟-   
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مصر در زمان پادشاهی چه کسی به تصرف هخامنشیان درآمد ؟-   
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چرا داریوش یکم هخامنشی به نواحی دوردست در شمال دریای سیاه و جنوب روسیه کنونی لشکرکشی کرد ؟ -   
)کنکور سراسری داخل کشور ۱۴۰۰(

۲( ایجاد امنیت و آرامش در راه های تجاری ۱( دفع حمالت قبایل صحراگرد سکایی 

۴( فرونشاندن شورش دولت شهرهایی که توسط یونانی ها تحریک شده بودند. ۳( سرکوب گوماته مغ که یکی از مدعیان اصلی سلطنت بود. 
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همه موارد زیر از جمله اقدامات داریوش یکم هستند به جز:-   

۲( احداث جاده شاهی ۱( تاسیس سپاه جاویدان 

۴( گسترش قلمرو هخامنشیان به قاره آفریقا ۳( برپایی کاخ ها و بناهای مجلل 

مهمترین هدف داریوش از لشکرکشی به یونان در سال های پایانی عمر خود کدام است؟-   

۲( تنبیه فرمانروایانی که سر به شورش برداشته بودند. ۱( به حمایت از اسپارت به این ناحیه لشکر کشید. 

۴( برای جبران شکست جنگ ماراتن عازم این منطقه شد. ۳( تنبیه مردم آتن که علیه وی شورش کرده بودند. 

در دوره کدام پادشاه هخامنشی جنگ ماراتن بین سپاهیان ایران و یونان در گرفت؟-   

۴( اردشیر دوم ۳( داریوش یکم.  ۲( خشایارشا  ۱( کمبوجیه 

دولت شهرهای یونانی به ویژه آتن به چه علت از ایران ناخشنود بودند ؟-   

۲( تسلط ایران بر آسیای صغیر و سواحل شرقی دریای اژه  ۱( حمایت ایران از دولت -شهر اسپارت 

۴( حمالت مکرر ایران به دولت -شهرهای یونانی ۳( تصرف جزایر دریای اژه توسط ناوهای ایرانی 

آتنی ها مردم کدام شهر یونانی نشین را تشویق به شورش علیه هخامنشیان کردند؟-   

۴( کاپادوکیه ۳( سارد  ۲( ممفیس  ۱( ملیتوس 

یونانی ها در زمان داریوش یکم به کدام شهر هجوم آوردند و آنجا را به آتش کشیدند؟-   

۴( سارد ۳( ملیتوس  ۲( بابل  ۱( ملطیه 

خشایارشا پس از فرو نشاندن کدام شورش ها به یونان لشکرکشی کرد و آتن را تصرف نمود؟-   

۴( سارد و ملیتوس  ۳( مصر و بابل  ۲( بابل و سارد  ۱( مصر و سارد 

نبرد دریایی ساالمیس در زمان کدام پادشاه هخامنشی رخ داد؟-   

۴( کمبوجیه ۳( اردشیر دوم  ۲( خشایارشا  ۱( داریوش یکم 

خاندان هخامنشی از زمان پادشاهی چه کسی دچار تفرقه درونی گردید ؟-   

۴( اردشیر سوم ۳( خشایارشا  ۲( داریوش سوم  ۱( اردشیر دوم 

همه موارد زیر درباره اردشیر دوم درست است به جز:-   

۲( در زمان او خاندان هخامنشی دچار تفرقه درونی شد. ۱( خوش گذراندن و راحت طلب بود 

۴( در زمان زمامداری او برادر کورش کوچک شورش کرد. ۳( به دست یکی از خدمتکاران کاخ شاهی به قتل رسید . 

در دوران فرمانروایی کدام پادشاه  هخامنشی مصر از سیطره هخامنشیان خارج شد ؟-   

۴( اردشیر سوم  ۳( داریوش سوم  ۲( اردشیر دوم  ۱( داریوش دوم 
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همه موارد زیر در مورد اردشیر سوم درست است به جز:-   

۲( مصر را دوباره ضمیمه ایران کرد. ۱( در ابتدای حکومتش به قتل عام افراد خاندان سلطنتی پرداخت. 

۴( در زمان اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد. ۳( به دست یکی از خدمتکاران کاخ شاهی به قتل رسید. 

اسکندر در سه نبرد سپاه هخامنشی را شکست داد کدام گزینه در این باره نادرست است ؟-   

۴( گوگمل ۳( ملیتوس  ۲( ایسوس  ۱( گرانیکوس 

کدام پادشاه هخامنشی در نزدیکی دامغان کنونی به قتل رسید؟-   

۴( داریوش دوم ۳( اردشیر سوم  ۲( داریوش سوم  ۱( اردشیر دوم 

خ
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در (  سوال  نخست  اروپایی  و  هند  اقوام  که  می دهند  احتمال  مورخان  از  عده ای  و  است  آزاده  و  شریف  معنی  به  آریایی  است.واژه  صحیح   » « گزینه 
علفزارهای واقع در شمال شرق فالت ایران و جنوب روسیه در حوالی دریاچه آرال می زیسته اند.

گزینه » « صحیح است.اقوام آریایی در حدود ۱۵۰۰ ق م  وارد فالت ایران پیشروی کردند و گروهی از آنان به سمت مرکز و غرب فالت ایران (  سوال 
شدند و در مناطق مختلف آن مستقر شدند.

گزینه » « صحیح است. مادها بنیانگذار نخستین حکومت آریایی در ایران شناخته می شوند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.برای اولین بار در قرن ۹ ق م  در سالنامه های شاهان آشوری به مادی ها اشاره شده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.آشور که حکومت نسبتا نیرومندی در شمال بین النهرین بود برای به دست آوردن فلزات، سنگ های قیمتی و غنایم دیگر (  سوال 
به سرزمین های همسایه از جمله نواحی غربی ایران هجوم می آورد.

گزینه » « صحیح است. یورش ها و غارتگری های پیاپی آشوریان، در زمینۀ اتحاد قبایل پراکنده ماد را فراهم آورد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. اولین پادشاه ماد دهیوک بود که شهر هگمتانه را بنا کرد و مرکز حکومت خود قرار داد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.حکومت ماد در زمان فرمانروایی هووخشتر سومین پادشاه مادی به اوج قدرت رسید.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.هووخشتر با حکومت بابل علیه آشور متحد شد و به حاکمیت آشوریان پایان داد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.پس از هووخشتر پسر او آستیاگ به قدرت رسید و دوران طوالنی سلطنت خود را صرف خوشگذرانی و گردآوری ثروت (   سوال 
کرد.

گزینه » « صحیح است.بزرگان طوایف ماد و توده مردم که از عملکرد آستیاگ ناخشنود بودندبر ضد او با کورش هخامنشی همدست شدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.پارسی ها همزمان با قدرت یافتن مادها در قسمت های جنوبی فالت ایران یعنی سرزمین پارس و نواحی مجاور آن (   سوال 
مستقر بودند.

گزینه » « صحیح است.کورش بزرگ با جلب حمایت بزرگان مادی، آستیاگ را از میان برداشت و پادشاهی هخامنشیان را بنیان نهاد .(   سوال 

پاسخنامۀ درس نهم

از ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان

پایۀ دهم
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گزینه » « صحیح است.کورش مدتی پس از به قدرت رسیدن به آسیای صغیر لشکرکشی کرد و حکومت لیدی و سایر دولت -شهر های آنجا (   سوال 
را شکست داد .

گزینه » « صحیح است. یکی از انسانی ترین و شکوهمند ترین فتوحات تاریخ جهان فتح مسالمت آمیز بابل توسط کورش بزرگ است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.منشور کورش که مربوط به ماجرای فتح صلح آمیز بابل به زبان بابلی است در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در پی تسخیر بابل تمامی بین النهرین و نیز سرزمین های سوریه، فلسطین و فینیقیه )لبنان امروزی( تحت فرمان (   سوال 
هخامنشیان درآمد.

گزینه » « صحیح است.در زمان پادشاهی کمبوجیه پسر و جانشین کورش بزرگ مصر به تصرف هخامنشیان درآمد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است.اردشیر سوم به دست یکی از خدمتکاران کاخ شاهی به قتل رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران فرمانروایی اردشیر دوم، مصر از سیطره هخامنشیان خارج شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. اسکندر مقدونی در زمان داریوش سوم به ایران حمله کرد.(   سوال 

از (   سوال  یکی  آن شوش  از  و پس  داد  را شکست  و گوگمل( سپاه هخامنشی  ایسوس  گرانیکوس،   ( نبرد  گزینه » « صحیح است.اسکندر در سه 
پایتخت های هخامنشیان را تسخیر کرد.

گزینه » « صحیح است. داریوش سوم که از برابر اسکندر گریخته بود نزدیک دامغان کنونی به قتل رسید.(   سوال 
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درسنامۀ درس دهم

اشکانیان و ساسانیان
پایۀ دهم

خ
ری

تا

اوضاع ایران 
پس از سقوط 

هخامنشیان

سلوکیان

िتسلط اسکندر بر ایران با قساوت و خشونت

िبیگانه شمردن اسکندر و قوم مقدونی توسط ایرانیان و شورش علیه آنان

ि به نتیجه نرسیدن شورش ها به دلیل

िدرگذشت اسکندر مقدونی در بابل

िتجزیه قلمرو پهناور اسکندر توسط جانشینان او

ि حاکم شدن سلوکوس یکی از سرداران اسکندر بر بین النهرین، بخش هایی از آسیای صغیر، سوریه و فالت ایران و تشکیل سلسله
پادشاهی سلوکیان 

िنیکاتور )فاتح ( خواندن خود توسط سلوکوس

िانتخاب شهر سلوکیه در ساحل غربی رود دجله به عنوان پایتخت توسط سلوکوس

िانتقال پایتخت به شرح انطاکیه در شمال سوریه 

िاهداف سلوکیان از ایجاد شهرهای جدید 
و کوچاندن یونانیان به این شهرها

ि رقابت و درگیری سلوکیان از اوایل تشکیل حکومت خود با جانشینان اسکندر در مصر

िتوجه عمده به مناطق غربی قلمروشان و نداشتن نظارت و سلطه کامل بر متصرفات شرقی خود

िرواج فرهنگ یونانی در ایران و سایر متصرفات اسکندر در آسیا

िجلوگیری از شورش های احتمالی و هجوم طوایف کوچ رو

िفراهم آوردن زمینه گسترش فعالیت های تجاری با سرزمین های دور و نزدیک 

िپراکنده بودن

िفقدان ارتباط و هماهنگی بین آنها 
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اشکانیان

ساسانیان

िتاسیس سلسله اشکانیان

िگسترش و تثبیت
قدرت اشکانیان

िاشکانیان و روم

ि سقوط اشکانیان

िمیراث اشکانیان

िشکل گیری حکومت 

ि.ارشک بنیانگذار سلسله اشکانی از قبیله پرنی ) اپرنی( در شرق ایران بود

िخارج کردن پارت و گرگان از دست سلوکیان توسط ارشک 

िپایتخت اشکانیان 
)به ترتیب( 

ि۱_شهر نسا در ترکمنستان امروزی
ि).۲_ شهر صددروازه در حوالی دامغان کنونی )یونانیان به آن هکاتم پلوس می گفتند
ि۳_ شهر تیسفون در نزدیکی بغداد امروزی

िتبدیل سلسله اشکانی از یک حکومت محلی در شرق فالت ایران به یک پادشاهی قدرتمند در زمان مهرداد یکم

िبه نهایت وسعت رسیدن قلمرو و استوار شدن قدرت اشکانیان در زمان مهرداد دوم

िآمدن سفیرانی از چین به ایران و توسعه روابط تجاری دو کشور با تکمیل جاده ابریشم

िپیشروی تا رود فرات و همسایه شدن با امپراتوری روم در زمان مهرداد دوم

ि بروز اختالف و جنگ های مکرر با امپراتوری روم با گسترش قلمرو آنها به سمت شرق

ि حمله کراسوس سردار معروف روم به ایران در زمان ُارد دوم و شکست خوردن سخت سپاه روم از سورنا سردار
ایرانی در جنگ حران

िدرگیری رومیان و اشکانیان بر سر تسلط بر ارمنستان و مرزهای سوریه

ि نظام حکومتی اشکانیان مجموعه ای از حکومت های نیمه مستقل بود که به حکومت مرکزی اشکانی مالیات و
نیروی نظامی می دادند. )حکومت ملوک طوایفی(

िشکست مهاجمان رومی توسط اردوان چهارم آخرین پادشاه اشکانیان و گرفتن غرامت از آن ها 

िناموفق بودن اردوان چهارم در آرام کردن شورش خاندان ساسانی در فارس 

िشکست اردوان چهارم از اردشیر بابکان و کشته شدن او و از هم پاشیدن سلسله اشکانیان 

ि آسان گیری و مدارا جویی فرهنگی و دینی فرقه های دینی گوناگون 

ि پیوند دادن اجزای مختلف فرهنگ ایرانی و ترویج ایران گرایی به منظور احیای ایران و استقالل و حیثیت
بخشیدن دوباره به ایران

ि)گرفتن نام خود از ساسان )نیای اردشیر بابکان 

ि ساسان موبد نیایشگاه زرتشتیان آناهیتا در شهر استخر 

िاعالم استقالل در پارس توسط بابک پدر اردشیر

िشکست خوردن اردوان چهارم آخرین شهریار اشکانی از اردشیر بابکان و تاسیس سلسله ساسانیان

िتاجگذاری اردشیر در تیسفون و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت
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ساسانیان 
و روم

िدرگیری ایران و روم بر سر تسلط بر برخی سرزمین های سرحدی به ویژه ارمنستان

िهدف اصلی رومیان از لشکرکشی پی درپی به ایران تسلط بر مسیر های تجاری هند و چین 

ि جنگ ایران و روم در زمان شاپور یکم و کشته شدن گردیانوس امپراتور روم 

िجنگ ایران و روم در زمان شاپور یکم و به اسارت درآمدن والریانوس امپراتور روم

िشکست ایران از روم در زمان خسرو پرویز

ि مقابله با بیابانگردانिهجوم مکرر قبایل صحراگرد آسیای مرکزی به مرزهای شمال شرقی ایران در خراسان

ि حمالت دائمی قبایل بیابانگرد عرب به شهرها و آبادیهای ایران در حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان 

िگوش مالی دادن اعراب متجاوز توسط شاپور دوم

ि تاسیس یک حکومت دست نشانده توسط ساسانیان به ریاست اعراب لخمی )لخمیان(  در جنوب غربی ایران
به مرکزیت شهر حیره برای جلوگیری از غارتگری اعراب

ि برانداختن حکومت لخمیان میان توسط خسرو پرویز 

ि تثبیت قدرت ساسانیان 

िحمالت مکرر امپراتوری روم شرقی و اقوام بیابانگرد به ایران

ि گسترش و تثبیت حکومت ساسانیان در زمان پادشاهی شاپور یکم و شاپور دوم

ि مخالفت مزدک با نظام طبقاتی حاکم در زمان قباد یکم

िگرایش قباد یکم به مزدک برای کاهش قدرت اشراف، نجبا و موبدان

िزندانی شدن قباد یکم توسط نجبا و اشراف

िبازگشت دوباره قباد یکم به قدرت و مخالفت با مزدک برای حفظ موقعیت خود

िدعوت از مزدک برای مناظره ای ساختگی و قتل او و هوادارانش توسط خسرو انوشیروان پسر و جانشین قباد

िشورش بهرام چوبین علیه هرمز چهارم و برکنار کردن او از پادشاهی

िفرار خسرو پرویز پسر هرمز به بیزانس  )امپراتوری روم شرقی( و بازگشت به تاج و تخت با حمایت امپراتوری روم

िمصمم بودن ساسانیان برای ایجاد یک حکومت متمرکز و قدرتمند به جای حکومت ملوک طوایفی

िمخالفت حاکمان محلی با حکومت جدید به جهت حاضر نبودن برای از دست دادن استقالل نسبی خود 
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िضعف قدرت سیاسی پادشاهان ساسانی به دلیل اختالف با اشراف و بزرگان 

िشورش مکرر فرماندهان نظامی و دخالت آنان در امور سیاسی

ि نارضایتی توده مردم از حکومت ساسانی به دالیل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و مقاومت نکردن جدی آنها در 
برابر اعراب 

ि کاهش توان اقتصادی به دلیل طغیان رودهای دجله و فرات و شکستن سد ها و به زیر آب رفتن زمین های
آسورستان )بین النهرین(

ि پیام جذاب دین اسالم و فراخواندن مردم به برادری و برابری 

िانگیزه و روحیۀ قوی اعراب مسلمان

िانحطاط و فروپاشی ساسانیان

िعوامل موثر در
سقوط ساسانیان

िشورش بزرگان علیه خسرو پرویز و قتل او به کمک پسرش شیرویه
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اسکندر مقدونی در کدام سرزمین درگذشت و به چه علت نافرمانی ها و شورش های ایرانیان علیه مقدونیان به نتیجه مطلوب نرسید؟-  

۲( مصر_ قساوت و خشونت شدید مقدونیان در برخورد با این شورش ها  ۱( بابل_ به قساوت و خشونت شدید مقدونیان در برخورد با این شورش ها  

۴( مصر_ پراکنده بودن و عدم هماهنگی بین  شورش ها  ۳( بابل_ پراکنده بودن و عدم هماهنگی بین این شورشها  

سلوکوس یکی از سرداران اسکندر با تسلط در کدام نواحی سلسله سلوکیان را تشکیل داد و به خود چه لقبی داد؟-  

۲( مصر و بخش هایی از آسیای صغیر_ نیکاتور ۱( بین النهرین و بخش هایی از آسیای صغیر_ نیکاتور 

۴( مصر و بخش هایی از آسیای صغیر _هکاتم  ۳( بین النهرین و بخش هایی از آسیای صغیر_ هکاتم 

سلوکوس ابتدا کدام شهر را به عنوان پایتخت برگزید و این شهر در کجا واقع شده بود؟-  

۲( سلوکیه_ ساحل غربی رود دجله ۱( انطاکیه_ شمال سوریه  

۴( انطاکیه_ ساحل غربی رود دجله ۳( سلوکیه_ شمال سوریه 

اهداف سلوکوس و جانشینان او از ایجاد شهرهای جدید در ایران و کوچاندن یونانیان به این شهر ها همه موارد زیر است به جز:-  

۲( جلوگیری از وقوع شورش های احتمالی و هجوم طوایف کوچ رو ۱( رواج فرهنگ یونانی در ایران و دیگر متصرفات اسکندر در آسیا  

۴( رقابت و درگیری با جانشینان اسکندر در مصر ۳( فراهم آوردن زمینه گسترش فعالیت های تجاری با سرزمین های دیگر 

سلوکیان از اوایل تشکیل حکومت خود با جانشینان اسکندر در کدام منطقه رقابت و درگیری داشتند؟-  

۴( فینیقیه ۳( مصر  ۲( آسیای صغیر  ۱( بین النهرین 

چه عاملی سبب شد که به تدریج افراد یا خاندان هایی در زمان سلوکیان در نواحی شمال شرقی فالت ایران قدرت را به دست بگیرند؟-  

۲( عدم احساس همزیستی و یگانگی ایرانیان با آنان ۱( عدم نظارت و سلطه کامل سلوکیان بر متصرفات شرقی 

۴( دور بودن این نواحی از مراکز قدرت سلوکیان ۳( قساوت و خشونت سلوکیان بر مردم این نواحی 

ارشک بنیانگذار سلسله اشکانیان از کدام قبیله بود ؟-  

۴( پرنی  ۳( مهران  ۲( سورن  ۱( کارن 

رشک با شورش علیه سلوکیان کدام نواحی را از دست آنان خارج کرد؟-  
َ
ا

۴( سیستان و خراسان ۳( سیستان و پارت  ۲( سیستان و گرگان  ۱( پارت و گرگان 

سواالت درس دهم

اشکانیان و ساسانیان
پایۀ دهم

خ
ری

تا
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اولین پایتخت اشکانیان کدام شهر بود؟-  

۴( صد دروازه ۳( نسا  ۲( مدائن  ۱( تیسفون 

یونانیان کدام شهر اشکانیان را هکاتم پولس می گفتند ؟-   

۴( مدائن ۳( نسا  ۲( تیسفون  ۱( صددروازه 

نخستین فرمانروایان اشکانی ، برای حفظ قلمرو خود گاهی ناچار به چه اقدامی بودند؟-   

۲( اظهار اطاعت از سلوکیان  ۱( اتحاد با سایر قبیله ها  

۴( شورش علیه حاکمیت سلوکیان ۳( لشکر کشی های پراکنده 

در دوران فرمانروایی کدام پادشاه اشکانی این سلسله از یک حکومت محلی در شرق فالت ایران به یک پادشاهی قدرتمند تبدیل شد؟-   

۴( مهرداد دوم ۳( اردوان چهارم  ۲( ُارد دوم  ۱( مهرداد یکم 

در زمان پادشاهی کدام فرمانروای اشکانی، وسعت قلمرو آنان به نهایت خود رسید و پایه های قدرت و سلطنت آنان استوار گردید؟-   

۴( مهرداد دوم  ۳( اردوان چهارم  ۲( ُارد دوم  ۱( مهرداد یکم 

همه موارد زیر مربوط به دوران مهرداد دوم است به جز:-   

الف _آمدن سفیرانی از سوی چین به ایران

ب_ شکست رومیان در جنگ حران 

پ _ پیشروی اشکانیان تا رود فرات

ت _ تبدیل شدن اشکانیان از یک حکومت محلی به یک پادشاهی قدرتمند

۴( پ و ت ۳( ب و پ  ۲( الف و پ  ۱( الف و ب 

یکی از مهم ترین جنگ های ایران و روم در زمان کدام پادشاه اشکانی صورت گرفت؟-   

۴( اردوان چهارم ۳( ارد دوم  ۲( مهرداد دوم  ۱( مهرداد یکم 

به ترتیب در جنگ حران فرماندهان سپاه ایران چه کسانی بودند؟-   

۴ آریو برزن_ سلوکوس ۳( سورنا _سلوکوس  ۲ آریو برزن_ کراسوس  ۱ سورنا _کراسوس 

نظام حکومتی کدام سلسله، مجموعه ای از حکومت های نیمه مستقلی بود که به حکومت مرکزی مالیات و  نیروی نظامی دادند ؟-   

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( سلوکیان  ۱( هخامنشیان 

کدام فرمانروای سلسله اشکانی، نیروهای مهاجم رومی را شکست داد اما در برابر شورش خاندان ساسانی در فارس شکست -   
)کنکور سراسری خارج ۹۹(خورد و کشته شد؟ 

۱( مهرداد یکم                                      ۲( ونون دوم                                          ۳( مهرداد دوم                                          ۴( اردوان چهارم
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آخرین پادشاه اشکانی چه کسی بود و در جنگ با کدام فرمانروای ساسانی شکست خورد و کشته شد؟-   

۴( ُارد دوم _ اردشیر بابکان ۳( اردوان چهارم _ شاپور یکم   ۲( ُارد دوم _شاپور یکم  ۱( اردوان چهارم _اردشیر بابکان  

اشکانیان با اعمال چه سیاست هایی در دوران پس از اسکندر توانستند به ایران استقالل و حیثیت دوباره ببخشند؟-   

۱( پیوند دادن اجزای مختلف فرهنگ ایرانی و ترویج ایران گرایی

۲(  پرورش روحیه جنگاوری ایرانیان و متحد ساختن تمام اقوام

۳( با آسان گیری و مداراجویی دینی و حفظ اقوام و فرقه های دینی گوناگون و یونانی تباران ایرانی

۴(  حفظ اقوام و فرقه های دینی گوناگون و پیوند دادن اجزای مختلف فرهنگ ایرانی

ساسان، موبد نیایشگاه زرتشتی...... در شهر ...... در منطقه پارس بود.-   

۴( آناهیتا_ استخر ۳( آناهیتا _بیشاپور  ۲( میترا_  استخر  ۱( میترا _بیشاپور 

اردشیر بابکان پس از تاج گذاری کدام شهر را به عنوان پایتخت خود برگزید؟-   

_۴ مدائن  ۳( صد دروازه  ۲( استخر  ۱( تیسفون 

با اقدامات مهم کدام پادشاهان توانست موفقیتهای سیاسی و نظامی بزرگی در داخل و خارج کسب کند و -    حکومت ساسانیان 
گسترش یابد؟

۲( شاپور یکم و شاپور دوم  ۱( خسرو انوشیروان و خسرو پرویز  

۴( خسرو انوشیروان و اردشیر بابکان ۳( مهرداد یکم و مهرداد دوم  

در زمان پادشاهی چه کسی، حکومت ساسانی با جنبش اقتصادی و اجتماعی به رهبری مزدک روبه رو شد؟-   

۴( خسرو انوشیروان ۳( شاپور یکم  ۲( هرمز چهارم  ۱( قباد یکم 

به چه علت قباد یکم در آغاز به حمایت از مزدک برخاست؟-   

۲( جلوگیری از شورش تهیدستان  ۱( کاهش قدرت اشراف، نجبا و موبدان 

۴( نفوذ زیاد مزدک در میان مردم ۳( سامان بخشیدن به اوضاع  کشور 

کدام یک از پادشاهان ساسانی تالش کرد تا با انجام اصالحاتی در زمینه اداری، نظامی و اقتصادی به اوضاع کشور سر و سامان -   
بخشد؟

۴( اردشیر بابکان ۳( بهرام چوبین  ۲( خسرو انوشیروان  ۱( خسرو پرویز 

در زمان کدام پادشاه ساسانی اختالف و نزاع سیاسی در دربار ساسانیان اوج گرفت؟-   

۴( خسرو پرویز ۳( هرمز چهارم  ۲( شیرویه  ۱( قباد یکم 

کدام یک از پادشاهان ساسانی با شورش بهرام چوبین از قدرت برکنار شد؟-   

۴( خسرو پرویز ۳( هرمز چهارم  ۲( شیرویه  ۱( قباد یکم 



      اررخنرت خ یریرخنرت

93

آخرین پادشاه اشکانی چه کسی بود و در جنگ با کدام فرمانروای ساسانی شکست خورد و کشته شد؟-   

۴( ُارد دوم _ اردشیر بابکان ۳( اردوان چهارم _ شاپور یکم   ۲( ُارد دوم _شاپور یکم  ۱( اردوان چهارم _اردشیر بابکان  

اشکانیان با اعمال چه سیاست هایی در دوران پس از اسکندر توانستند به ایران استقالل و حیثیت دوباره ببخشند؟-   

۱( پیوند دادن اجزای مختلف فرهنگ ایرانی و ترویج ایران گرایی

۲(  پرورش روحیه جنگاوری ایرانیان و متحد ساختن تمام اقوام

۳( با آسان گیری و مداراجویی دینی و حفظ اقوام و فرقه های دینی گوناگون و یونانی تباران ایرانی

۴(  حفظ اقوام و فرقه های دینی گوناگون و پیوند دادن اجزای مختلف فرهنگ ایرانی

ساسان، موبد نیایشگاه زرتشتی...... در شهر ...... در منطقه پارس بود.-   

۴( آناهیتا_ استخر ۳( آناهیتا _بیشاپور  ۲( میترا_  استخر  ۱( میترا _بیشاپور 

اردشیر بابکان پس از تاج گذاری کدام شهر را به عنوان پایتخت خود برگزید؟-   

_۴ مدائن  ۳( صد دروازه  ۲( استخر  ۱( تیسفون 

با اقدامات مهم کدام پادشاهان توانست موفقیتهای سیاسی و نظامی بزرگی در داخل و خارج کسب کند و -    حکومت ساسانیان 
گسترش یابد؟

۲( شاپور یکم و شاپور دوم  ۱( خسرو انوشیروان و خسرو پرویز  

۴( خسرو انوشیروان و اردشیر بابکان ۳( مهرداد یکم و مهرداد دوم  

در زمان پادشاهی چه کسی، حکومت ساسانی با جنبش اقتصادی و اجتماعی به رهبری مزدک روبه رو شد؟-   

۴( خسرو انوشیروان ۳( شاپور یکم  ۲( هرمز چهارم  ۱( قباد یکم 

به چه علت قباد یکم در آغاز به حمایت از مزدک برخاست؟-   

۲( جلوگیری از شورش تهیدستان  ۱( کاهش قدرت اشراف، نجبا و موبدان 

۴( نفوذ زیاد مزدک در میان مردم ۳( سامان بخشیدن به اوضاع  کشور 

کدام یک از پادشاهان ساسانی تالش کرد تا با انجام اصالحاتی در زمینه اداری، نظامی و اقتصادی به اوضاع کشور سر و سامان -   
بخشد؟

۴( اردشیر بابکان ۳( بهرام چوبین  ۲( خسرو انوشیروان  ۱( خسرو پرویز 

در زمان کدام پادشاه ساسانی اختالف و نزاع سیاسی در دربار ساسانیان اوج گرفت؟-   

۴( خسرو پرویز ۳( هرمز چهارم  ۲( شیرویه  ۱( قباد یکم 

کدام یک از پادشاهان ساسانی با شورش بهرام چوبین از قدرت برکنار شد؟-   

۴( خسرو پرویز ۳( هرمز چهارم  ۲( شیرویه  ۱( قباد یکم 



تاریخ جامع کنکور

94

کدام  پادشاه ساسانی به بیزانس )امپراتوری روم شرقی( گریخت و با حمایت امپراتور روم به تاج و تخت رسید؟-   

۴( خسرو پرویز ۳( هرمز چهارم  ۲( شیرویه  ۱( قباد یکم 

یکی از اهداف اصلی رومیان در لشکرکشی پی درپی به ایران چه بود؟-   

۲( تسلط بر سرزمین ارمنستان ۱( تسلط بر مسیر های تجاری هند و چین  

۴( حمایت از قبایل بیابانگرد ۳( تسلط در سرزمین های سرحدی  

در دوره کدام پادشاه ساسانی جنگ های ایران و روم به کشته شدن گردیانوس و به اسارت درآمدن والریانوس به دست ایرانیان -   
)کنکور سراسری خارج کشور ۹۸(ختم شد؟ 

۴( شاپور دوم ۳( شاپور یکم  ۲( خسرو پرویز  ۱( خسرو انوشیروان 

کدام پادشاه ساسانی در جریان یک عملیات نظامی، اعراب متجاوز را به سختی گوش مالی داد؟-   

۴( شاپور دوم ۳( شاپور یکم  ۲( خسرو پرویز   ۱( خسرو انوشیروان 

کدام پادشاه ساسانی، در یک اقدام اشتباه حکومت  لخمیان را برانداخت ؟-   

۴( شاپور دوم ۳( شاپور  یکم  ۲( خسرو پرویز   ۱( خسرو انوشیروان 

حکومت ساسانی برای جلوگیری از غارتگری اعراب دست به چه اقدامی زد؟-   

۱( اعراب متجاوز را به سختی گوش مالی داد. 

۲ اقدام به لشکرکشی کرد و هزینه های زیادی را متقبل شد.

۳( حکومت دست نشانده اعراب لخمی در جنوب غربی به مرکزیت حیره را تاسیس کرد.

۴( در بخش جنوب غربی یک شهرک نظامی احداث کرد و نظامیان را در آنجا مستقر کرد.

پس از کشته شدن خسرو پرویز چه کسی به قدرت رسید و بیشتر خاندان ساسانی را ممکن بود وارث تاج و تخت شوند، را کشت؟-   

۴( بهرام چوبین ۳( هرمز چهارم  ۲( شاپور دوم  ۱( شیرویه 

دو تن از دختران کدام پادشاه ساسانی بر تخت شاهی نشستند؟-   

۴( شیرویه ۳( یزدگرد سوم  ۲( خسرو پرویز  ۱( خسرو انوشیروان 

کدام پادشاهی ساسانی در اطراف شهر مرو کشته شد؟-   

۴( یزدگرد سوم ۳( خسرو پرویز  ۲( شیرویه  ۱( هرمز چهارم 

همه موارد زیر از عوامل موثر در سقوط ساسانیان است به جز:-   

۱( ضعف قدرت سیاسی پادشاهان ساسانی به دلیل اختالف و درگیری پیاپی با اشراف و بزرگان

۲( شورش های مکرر فرماندهان نظامی و دخالت آنان در کشمکش های سیاسی 

۳( نارضایتی توده مردم از حکومت ساسانی به دلیل وضعیت سیاسی بی ثبات 

۴(  کاهش توان اقتصادی حکومت ساسانی  به سبب طغیان رودخانه های دجله و فرات
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گزینه » « صحیح است.اسکندر مقدونی در بابل درگذشت و نافرمانی ها و شورش های مردم ایران به دلیل آن که پراکنده بود و میان آنها ارتباط (  سوال 
و هماهنگی وجود نداشت به نتیجه مطلوب نرسید.

گزینه » « صحیح است.پس از مرگ اسکندر یکی از سرداران او به نام سلوکوس بر بین النهرین و بخش هایی از آسیای صغیر، سوریه و فالت (  سوال 
ایران حاکم شد و سلسله پادشاهی سلوکیان را تشکیل داد. سلوکس خودرا نیکاتور یعنی فاتح می خواند

گزینه » « صحیح است.سلوکوس ابتدا شهری را که به نام او سلوکیه نامیده شد در سواحل غربی رود دجله قرار داشت به عنوان پایتخت برگزید (  سوال 
و چند سال بعد پایتخت خود را به شهر انطاکیه در شمال سوریه منتقل کرد.

گزینه » « صحیح است.سلوکوس و جانشینانش قصد داشتند با ایجاد شهرهای جدید و کوچاندن یونانیان به این شهرها، فرهنگ یونانی را در (  سوال 
ایران و دیگر متصرفات اسکندر در آسیا رواج دهند و ساکنان آنها وظیفه داشتند از وقوع شورش های احتمالی و هجوم طوایف کوچرو جلوگیری کنند و از سوی 

دیگر این شهرها زمینۀ گسترش فعالیت های تجاری با سرزمین های دور و نزدیک را فراهم می آورند .

گزینه » « صحیح است. سلوکیان از اوایل تشکیل حکومت خود با جانشینان اسکندر در مصر وارد رقابت و درگیری شدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.عدم نظارت و سلطۀ کامل سلوکیان متصرفات شرقی باعث شد که به تدریج افراد یا خاندان هایی در نواحی شمال شرقی (  سوال 
فالت ایران قدرت را به دست گیرند و به فکر استقالل از حکومت سلوکیان بیفتند.

گزینه » « صحیح است.بنیانگذار سلسله اشکانیان، ارشک از قبیله پرنی یا اپرنی در شرق ایران بود(  سوال 

گزینه » « صحیح است.ارشک بر  فرمانروای سلوکی در ناحیه ای در حوالی قوچان امروزی شورید و پارت و گرگان را از دست سلوکیان خارج کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.پایتخت های سلسلۀ اشکانیان به ترتیب عبارتند از شهر نسا در ترکمنستان امروزی، شهر صددروازه که یونانیان به آن (  سوال 
هکاتم پولس  می گفتند در حوالی دامغان کنونی و شهر تیسفون در نزدیکی بغداد امروزی.

گزینه » « صحیح است.پاسخ تست ۹(   سوال 

گزینه » « صحیح است.نخستین فرمانروایان اشکانی برای حفظ قلمرو خود گاهی ناچار به اظهار اطاعت از سلوکیان بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران فرمانروایی مهرداد یکم سلسله اشکانیان از یک حکومت محلی در شرق فالت ایران به یک پادشاهی قدرتمند (   سوال 
تبدیل شد.
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گزینه » « صحیح است.اسکندر مقدونی در بابل درگذشت و نافرمانی ها و شورش های مردم ایران به دلیل آن که پراکنده بود و میان آنها ارتباط (  سوال 
و هماهنگی وجود نداشت به نتیجه مطلوب نرسید.

گزینه » « صحیح است.پس از مرگ اسکندر یکی از سرداران او به نام سلوکوس بر بین النهرین و بخش هایی از آسیای صغیر، سوریه و فالت (  سوال 
ایران حاکم شد و سلسله پادشاهی سلوکیان را تشکیل داد. سلوکس خودرا نیکاتور یعنی فاتح می خواند

گزینه » « صحیح است.سلوکوس ابتدا شهری را که به نام او سلوکیه نامیده شد در سواحل غربی رود دجله قرار داشت به عنوان پایتخت برگزید (  سوال 
و چند سال بعد پایتخت خود را به شهر انطاکیه در شمال سوریه منتقل کرد.

گزینه » « صحیح است.سلوکوس و جانشینانش قصد داشتند با ایجاد شهرهای جدید و کوچاندن یونانیان به این شهرها، فرهنگ یونانی را در (  سوال 
ایران و دیگر متصرفات اسکندر در آسیا رواج دهند و ساکنان آنها وظیفه داشتند از وقوع شورش های احتمالی و هجوم طوایف کوچرو جلوگیری کنند و از سوی 

دیگر این شهرها زمینۀ گسترش فعالیت های تجاری با سرزمین های دور و نزدیک را فراهم می آورند .

گزینه » « صحیح است. سلوکیان از اوایل تشکیل حکومت خود با جانشینان اسکندر در مصر وارد رقابت و درگیری شدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.عدم نظارت و سلطۀ کامل سلوکیان متصرفات شرقی باعث شد که به تدریج افراد یا خاندان هایی در نواحی شمال شرقی (  سوال 
فالت ایران قدرت را به دست گیرند و به فکر استقالل از حکومت سلوکیان بیفتند.

گزینه » « صحیح است.بنیانگذار سلسله اشکانیان، ارشک از قبیله پرنی یا اپرنی در شرق ایران بود(  سوال 

گزینه » « صحیح است.ارشک بر  فرمانروای سلوکی در ناحیه ای در حوالی قوچان امروزی شورید و پارت و گرگان را از دست سلوکیان خارج کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.پایتخت های سلسلۀ اشکانیان به ترتیب عبارتند از شهر نسا در ترکمنستان امروزی، شهر صددروازه که یونانیان به آن (  سوال 
هکاتم پولس  می گفتند در حوالی دامغان کنونی و شهر تیسفون در نزدیکی بغداد امروزی.

گزینه » « صحیح است.پاسخ تست ۹(   سوال 

گزینه » « صحیح است.نخستین فرمانروایان اشکانی برای حفظ قلمرو خود گاهی ناچار به اظهار اطاعت از سلوکیان بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران فرمانروایی مهرداد یکم سلسله اشکانیان از یک حکومت محلی در شرق فالت ایران به یک پادشاهی قدرتمند (   سوال 
تبدیل شد.
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گزینه » « صحیح است.در زمان مهرداد دوم وسعت قلمرو اشکانیان به نهایت خود رسید و پایه های قدرت و سلطنت آنان استوار گردید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در روزگار مهرداد دوم سفیرانی از سوی چین به ایران آمدند و در پی آن روابط تجاری میان دو کشور با تکمیل جاده (   سوال 
ابریشم توسعه پیدا کرد و اشکانیان تا رود فرات پیش رفتند و با امپراتوری روم همسایه شدند.

با کشتن کراسوس (   سوال  ایرانی  این جنگ سورنا سردار  و روم صورت گرفت. در  ایران  بین  ارد دوم  گزینه » « صحیح است.جنگ حران در زمان 
سپاهیان روم را شکست داد .

گزینه » « صحیح است. پاسخ تست ۱۵ (   سوال 

گزینه » « صحیح است.نظام حکومتی اشکانیان مجموعه ای از حکومت های نیمه مستقل بود که به حکومت مرکزی اشکانی مالیات و نیروی (   سوال 
نظامی می دادند. این نوع حکومت را حکومت ملوک طوایفی می خواندند.

با اردشیر بابکان ساسانی (   سوال  گزینه » « صحیح است.اردوان چهارم آخرین پادشاه اشکانی نیروهای مهاجم رومی را شکست داد، اما در جنگ 
شکست خورد و کشته شد و سلسله اشکانیان از هم پاشید

گزینه » « صحیح است. )پاسخ تست ۱۸ ((   سوال 

گزینه » « صحیح است. اشکانیان با آسان گیری و مداراجویی فرهنگی و دینی، اقوام و فرقه های دینی گوناگون و حتی یونانی تباران ایران را (   سوال 
که در سراسر قلمرو آنها پراکنده بودند توانستند به ایران استقالل و حیثیت دوباره ببخشند.

گزینه » « صحیح است. ساسان، موبد نیایشگاه زرتشتی آناهیتا در شهر استخر، در منطقه پارس بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. اردشیر در تیسفون تاج گذاری کرد و مانند اشکانیان این شهر را به پایتختی خود برگزید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.حکومت ساسانیان با اقدامات مهم پادشاهانی مانند شاپور یکم و شاپور دوم که موفقیت های سیاسی و نظامی بزرگی (   سوال 
در داخل و خارج کسب کردند، گسترش یافت و تثبیت شد.

گزینه » « صحیح است.در زمان پادشاهی قباد یکم ، حکومت ساسانی با جنبش اجتماعی و اقتصادی به رهبری مزدک مواجه شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. قباد که در آغاز زمامداری خود قصد داشت از قدرت اشراف و نجبا و موبدان بکاهد و دست آنان را از امور کشور کوتاه (   سوال 
کند، به حمایت از مزدک برخاست.

گزینه » « صحیح است. خسرو انوشیروان برای سامان بخشیدن به اوضاع کشور، اصالحاتی را در زمینۀ اداری و نظامی و اقتصادی انجام داد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در زمان هرمز چهارم، اختالف و نزاع های سیاسی در دربار ساسانیان اوج گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از سرداران مشهور به نام بهرام چوبین با پشتیبانی بزرگان علیه پادشاه سر به شورش برداشته و او را از قدرت (   سوال 
برکنار نمود.
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گزینه » « صحیح است. خسرو پرویز پسر هرمز به بیزانس )امپراتوری روم شرقی( گریخت و با حمایت امپراتوری روم به تاج و تخت رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از اهداف اصلی رومیان در لشکرکشی پی در پی به ایران، تسلط بر مسیرهای تجاری بود که به هند و چین  می (   سوال 
رسید.

گزینه » « صحیح است.در جنگهای ایران و روم در زمان شاپور یکم، گرد یانوس امپراتور روم کشته شد و در دیگری والریانوس امپراتور روم به (   سوال 
اسارت درآمد.

گزینه » « صحیح است.شاپور دوم ساسانی در جریان یک عملیات نظامی اعراب متجاوز را به سختی گوش مالی داد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.خسرو پرویز با برداشتن حکومت لخمیان مرزهای جنوب غربی ایران را در برابر هجوم اعراب بی دفاع کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.حکومت ساسانی برای جلوگیری از غارتگری اعراب حکومتی دست نشانده به ریاست اعراب لخمی در جنوب غربی (   سوال 
ایران به مرکزیت شهر حیره تاسیس کرد.

گزینه » « صحیح است.شیرویه جانشین خسرو پرویز بیشتر افراد خاندان ساسانی را که ممکن بود وارث تاج و تخت شوند ، کشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. دو تن از دختران خسرو پرویز بر تخت سلطنت نشستند .(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به خراسان گریخت و سرانجام در اطراف شهر مرو کشته شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از عوامل موثر در سقوط ساسانیان، نارضایتی توده مردم از حکومت ساسانی به سبب تبعیض هاو نابرابری های (   سوال 
اجتماعی و اقتصادی و عدم مقاومت جدی آنان در برابر اعراب بود.
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گزینه » « صحیح است. خسرو پرویز پسر هرمز به بیزانس )امپراتوری روم شرقی( گریخت و با حمایت امپراتوری روم به تاج و تخت رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از اهداف اصلی رومیان در لشکرکشی پی در پی به ایران، تسلط بر مسیرهای تجاری بود که به هند و چین  می (   سوال 
رسید.

گزینه » « صحیح است.در جنگهای ایران و روم در زمان شاپور یکم، گرد یانوس امپراتور روم کشته شد و در دیگری والریانوس امپراتور روم به (   سوال 
اسارت درآمد.

گزینه » « صحیح است.شاپور دوم ساسانی در جریان یک عملیات نظامی اعراب متجاوز را به سختی گوش مالی داد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.خسرو پرویز با برداشتن حکومت لخمیان مرزهای جنوب غربی ایران را در برابر هجوم اعراب بی دفاع کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.حکومت ساسانی برای جلوگیری از غارتگری اعراب حکومتی دست نشانده به ریاست اعراب لخمی در جنوب غربی (   سوال 
ایران به مرکزیت شهر حیره تاسیس کرد.

گزینه » « صحیح است.شیرویه جانشین خسرو پرویز بیشتر افراد خاندان ساسانی را که ممکن بود وارث تاج و تخت شوند ، کشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. دو تن از دختران خسرو پرویز بر تخت سلطنت نشستند .(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی به خراسان گریخت و سرانجام در اطراف شهر مرو کشته شد.(   سوال 
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نظام سیاسی 
و اداری

िهخامنشیان

ि سلوکیان

ि پادشاهان هخامنشی به ویژه داریوش یکم ادعا می کردند که به خواست اهوره مزدا به مقام پادشاهی دست
یافته اند و به یاری او بر کشور فرمان می رانند. این ادعا به حکومت آنان جنبه دینی می داد و مردم را به 

فرمانبرداری از آنان تشویق می کرد.

ि یک گروه مشورتی شامل بلندپایگان سیاسی، نظامی و اداری و احتمااًل مذهبی و حقوقی در کنار پادشاه حضور 
داشتند که وی درباره مسائل مهم حکومتی به ویژه جنگ و صلح با آنان مشورت می کرد.

ि.کورش بزرگ از تشکیالت و تجربه های اداری حکومتهای پیشین برای اداره کشور استفاده می کرد 

ि کورش بزرگ با مشارکت دادن اقوام و ملل تابعه در اداره حکومت هخامنشی، وفاداری و پشتیبانی آنان را نسبت 
به خود جلب می کرد.

ि. داریوش اول بنیانگذار و طراح اصلی نظام سیاسی- اداری حکومت هخامنشیان بود

ि نظام سیاسی- اداری که داریوش یکم ایجاد کرد به دو بخش تشکیالت اداری و مرکزی و تشکیالت استانی یا
ساتراپی تقسیم می شد.

ि.تشکیالت دیوان اداری مرکزی شامل خزانه شاهی، انبار شاهی و دیوان شاهی بود

ि.دیوان شاهی وظیفه مهم نگارش، تنظیم و ثبت و نگهداری نامه ها و اسناد و نوشته های دولتی را برعهده داشت

िسامان دادن مجدد تشکیالت استانی یا شهربی و شیوه اداره آنها توسط داریوش یکم

ि مسئولیت بازرسی و نظارت دقیق و کامل بر عملکرد مقام ها و ماموران دولتی در پایتخت و شهربی ها )ساتراپی
ها( بر عهده یکی از خویشاوندان یا درباریان مورد اعتماد بود که به چشم و گوش شاه معروف بودند

िدر اختیار یونانیان بودن مناصب مهم سیاسی، اداری و نظامی

िدنبال کردن شیوۀ کشورداری هخامنشیان

ि ادامه دادن سیاست آزادی و مدارای دینی پادشاهان هخامنشی

ि)تقسیمات کشور به تعداد زیادی شهربی )ساتراپ
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िاشکانیان

ि ساسانیان

ि معروف ترین خاندان های بزرگ این دوره 

िمجالس

ि.حکومت اشکانی به صورت غیر متمرکز اداره می شد که به آن ملوک طوایفی می گفتند

िکارن )قارن( در نهاوند
िسورن در سیستان 
िمهران در ری 

ि ۱_ مجلس شاهزادگان، بزرگان درباری و نمایندگان هفت خاندان بزرگ
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ि. در راس تشکیالت ساسانیان وزیر بزرگ بود که به او بزرگ فرمادار می گفتند

ि دبیران در یک مرکز آموزشی به نام دبیرستان آموزش می دیدند و کار اصلی آنها نگارش فرمانها ، نامه ها، اسناد و ثبت و
ضبط آنها و نیز گردآوری و تالیف خدای خدای نامک بود.

ि.رییس دبیران و کاتبان ایران دبیربد ) دبیران مهست( نامیده می شد 
 
िقلمرو ساسانیان ایرانشهر نام داشت که به چندین کوره یا استان تقسیم می شد

िتشکیل سپاه دائمی و نیرومند
ि توسعه و تقویت تشکیالت اداری منسجم و منظم 

قضاوت 
و دادرسی

ि. بر اساس باورهای کهن ایرانی ، مهریا میترا، ایزدپیمان و قانون و پشتیبان نظام اجتماعی بود 

ि.یکی از اصول مهم اندیشه ایرانی، پایبندی به عهد و پیمان بود

िانواع شیوه های قضاوت 

ि در دورۀ هخامنشی ترکیبی از قوانین و شیوه های دادرسی اقوام ایرانی و نیز اقوام و ملتهای غیرایرانی تابع امپراتوری هخامنشیان مبنای
قضاوت بود.

ि مجموعه ای از قوانین و محاکمات عصر ساسانی در کتاب » مادیان هزار دادستان« به زبان پهلوی گردآوری شده و منبع ارزشمندی 
برای حقوق و دادرسی آن دوره محسوب می شود.

ि.در دورۀ ساسانی، تشکیالت قضایی گسترده شد و نقش روحانیان زرتشتی در امور قضایی بیش از گذشته افزایش یافت 

ि. قضاوت های غیر رسمی توسط ریش سفیدان و بزرگان و خانواده ها در قبایل صورت می گرفت 

ि قضاوت های رسمی توسط روحانیان زرتشتی و قضات شاهی انجام می شد. روحانیان عمدتًا به
اختالف های حقوقی و مدنی و قضات شاهی به جرایم سیاسی و نظامی رسیدگی می کردند.
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سپاه و جنگ افزار ها

هخامنشیان

िمادها

िمتکی بر واحدهای پیاده نظام تا زمان داریوش یکم

िتشکیل سپاه جاویدان توسط داریوش یکم از میان جوانان برومند پارسی 

िنیزه : سالح اصلی سواره نظام

िتاسیس نیروی دریایی در خلیج فارس ، دریای سرخ و دریای مدیترانه توسط داریوش یکم

ि تشکیل سپاه توسط دهیوک ،  موسس سلسله ماد با گردآوری جنگاوران قبایل مّتحد خود 

िایجاد هگمتانه به عنوان دژی نظامی برای مقابله با هجوم آشوری ها 

ि تقسیم سپاه به دسته های کمان داران، نیزه داران و سواران توسط هووخشتر سومین پادشاه ماد 

िسالح های سپاه ماد: سرنیزه، سپر ،شمشیر و تیر و کمان و زوبین

اشکانیان

ساسانیان

िاهمیت دادن به نیروی سواره نظام 

िمهمترین سالح سواره نظام: تیر و کمان و نیزه

िتشکیل سواره نظام سنگین اسلحه مجهز به زره و کاله خود

ि استفاده از صدای طبل برای ایجاد وحشت در دل دشمن مانند جنگ حران که سورنا سردار معروف اشکانی به این شیوه سپاه کراسوس
را شکست داد.

ि.اصلی ترین بخش سپاه ساسانی، سواره نظام سنگین اسلحه زره پوش به  نام اسواران بود

ि.اعضای سواره نظام از میان جوانان طبقه اشراف و نجبا انتخاب می شدند

ि.پیاده نظام ها عمدتًا شامل روستاییان فاقد اسلحه و تجهیزات مناسب بودند

ि.از جمله ابتکارات نظامی ساسانیان استفاده از فیل در جنگ ها بود

ि. انوشیروان با استفاده از نیروی دریایی، یمن را از اشغال حبشیان نجات داد و باب المندب خلیج عدن را تحت سلطه خود درآورد

ि.در دورۀ ساسانی مدارسی به نام ارتشتارستان  وجود داشت که افراد ارتش در آنجا آموزش می دیدند
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همه موارد زیر درباره نظام سیاسی و اداری ماد ها درست است  به جز:-  

۱( به دلیل کمبود اسناد و شواهد مکتوب ارائه تصویری روشن و کامل از این دوره مشکل است .

۲(  شاهان ماد به تقلید از شاهان پیشین و معاصر خود حکومت می کردند

۳( دربار و تشکیالت اداری محدود و کوچکی داشتند

۴( ادعا می کردند به در خواست اهوره مزدا به مقام پادشاهی رسیدند.

کدام پادشاه هخامنشی بیشتر از همه ادعا داشت به خواست اهوره مزدا به مقام پادشاهی دست یافته است؟ -  
)کنکور سراسری داخل کشور ۹۸(

۴( داریوش یکم ۳( خشایارشا  ۲( کمبوجیه  ۱( کورش 

همه موارد زیر از جمله منابع حاوی اطالعات ارزشمند در خصوص نظام حکومتی و تشکیالت اداری دوران هخامنشی است به جز:-  

۴( نوشته های مورخان یونانی ۳( لوح های گلی  ۲( سنگ نوشته ها  ۱( سالنامه ها 

پادشاهان هخامنشی بیشتر درباره چه مسائلی با گروه مشورتی خود به مشورت می پرداختند؟-  

۲( جنگ و صلح   ۱( نحوه اداره قلمرو پهناور خود  

۴( مسائل مذهبی و حقوقی ۳( تصمیم گیری در  مورد جانشین خود  

کدام پادشاه هخامنشی از تشکیالت و تجربه های اداری حکومت های پیشین برای اداره امور کشور استفاده می کرد؟-  

۴( کمبوجیه ۳( خشایارشا  ۲( داریوش یکم  ۱( کورش 

به چه علت کورش هخامنشی اقوام و ملت های تابعه را در اداره کشور شرکت می داد؟-  

۲( جلوگیری از شورش و طغیان ملت های تابعه ۱( جلوگیری از تفرقه و دشمنی آنان  

۴( جلب وفاداری و پشتیبانی آنان نسبت به خود ۳( کنترل بهتر آنان و اداره کشور 

در زمان کدام پادشاه، حکومت هخامنشی به نهایت گسترش خود رسید؟-  

۴( اردشیر سوم ۳( خشایارشا  ۲( داریوش یکم  ۱( کورش 

بنیانگذار و طراح اصلی نظام سیاسی _ اداری حکومت هخامنشیان چه کسی بود؟-  

۴( خشایارشا ۳( داریوش یکم  ۲( کمبوجیه  ۱( کورش 

سواالت درس یازدهم

آیین کشورداری
پایۀ دهم
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کدام پادشاه هخامنشی نظام سیاسی اداری کشور را به دو بخش تشکیالت اداری مرکزی و تشکیالت استانی )ساتراپی ( تقسیم کرد؟-  
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۴( تقسیم کشور به تعداد زیادی شهربی )ساتراپی( ۳( ادامه دادن به سیاست آزادی و مدارای پادشاهان هخامنشی  

کدامیک از خاندان های معروف اشکانی در نهاوند بودند؟-   
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کدام یک از سلسله های باستانی ایران به شکل غیر متمرکز اداره می شد؟-   
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کدام  سلسله های باستانی ایران مدعی بودند که به خواست اهوره مزدا به مقام شاهی رسیده و حکومت آنان مورد تایید او است؟-   

۴( هخامنشی و اشکانی ۳( ماد و هخامنشی  ۲( ساسانی و اشکانی  ۱( هخامنشی و ساسانی 

پادشاهان ساسانی به منظور ایجاد تمرکز و افزایش دامنه نظارت و تسلط خود بر مناطق مختلف کشور دست به چه اقدامی زدند؟-   
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بزرگ فرمادار عنوان وزیر در کدام دورۀ باستانی است؟-   
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کار اصلی دبیران در دورۀ ساسانیان چه بود؟-   

۲( گردآوری و تالیف خدای نامک ها  ۱( نگارش فرمان ها و نامه ها و اسناد و ثبت و ضبط آنها  

۴( نوشتن وقایع و رویدادهای دوره خود ۳( آموزش دادن در مرکز آموزشی به نام دبیرستان 

دبیران مهست به رئیس دبیران و کاتبان کدام دوره گفته می شد؟-   

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( سلوکی  ۱( هخامنشی 
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قلمرویی که ساسانیان بر آن فرمان می راندند را چه می گفتند؟-   

۴( ساتراپی  ۳( ایرانشهر  ۲( شهر بی  ۱( کوره 

بر اساس باورهای کهن ایران، مهر یا میترا کدام ایزد بود؟-   

۴( ایزد یکتاپرستی ۳( ایزد صلح و دوستی  ۲( ایزد  پشتیبان شاه  ۱( ایزد پیمان و قانون 

در دورۀ باستان شکل .... قضاوت را اغلب .... بر عهده داشتند .-   

۲( غیر رسمی_ بزرگان خانواده ها ۱( رسمی_ ریش سفیدان  

۴( غیررسمی _ روحانیان زرتشتی ۳( رسمی _روسای قبایل 

روحانیون زرتشتی کدام شکل از قضاوت را در اختیار داشتند و به چه اموری رسیدگی می کردند؟-   

۲( رسمی_ جرایم سیاسی و نظامی  ۱( غیر رسمی_ اختالفات حقوقی و مدنی  

۴( رسمی _ اختالفات حقوقی و مدنی ۳( غیررسمی_ جرایم سیاسی و نظامی  

در سنگ نوشته هایی که از شاهان هخامنشی به ویژه.... برجای مانده ها، نکته ها و مطالبی درباره انصاف، عدالت و راستی و -   
اجتناب از دروغ و بیداد به چشم می خورد.

۱( کورش                                               ۲( داریوش یکم                                    ۳( کمبوجیه                                          ۴( خشایارشا

بعضی از پادشاهان هخامنشی مانند ...... درباره قانونی بودن برخی از کارهای خود با قضاو شرایطی مشورت می کردند.-   

۴( داریوش یکم و خشایارشا  ۳( کورش و کمبوجیه   ۲( کورش و داریوش یکم  ۱( کمبوجیه و خشایارشا 

لوح سنگی قانون حمورابی در کدام ناحیه کشف شده است ؟-   

۴( انشان ۳( نینوا  ۲( شوش  ۱( بابل 

)کنکور سراسری خارج کشور ۹۸(در کدام کتاب مجموعه ای از قوانین و محاکمات عصر ساسانی به زبان پهلوی گردآوری شده است؟ -   

۴( مادیان هزار دادستان  ۳( هزارافسان  ۲( شاپورگان  ۱( دینکرد 

کدام پادشاه ماد، به منظور مقابله با هجوم آشوری ها، هگمتانه را به صورت دژی نظامی درآورد و استحکامات و قلعه های متعددی -   
بنا کرد؟

۴( فرورتیش  ۳( دهیوک  ۲( هووخشتر.  ۱( آستیاگ 

کدام پادشاه ماد سپاه خود را به دسته های کمان داران، نیزه داران و سواران تقسیم کرد؟-   

۴( فرورتیش  ۳( دهیوک  ۲( هووخشتر  ۱( آستیاگ 

سپاه هخامنشی تا چه زمانی متکی بر واحدهای مختلف پیاده نظام بود که از قبایل و اقوام و ملل تابعه به آن پیوسته بودند ؟-   

۴( خشایارشا ۳( کمبوجیه  ۲( داریوش یکم  ۱( کورش 
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سالح اصلی سواره نظام در سپاه پارسیان در زمان هخامنشیان چه بود؟-   

۴( زوبین ۳( نیزه  ۲( شمشیر  ۱( تیر و کمان 

تاسیس نیروی دریایی از اقدامات کدام پادشاه هخامنشی است؟-   

۴( خشایارشا ۳( کمبوجیه  ۲( داریوش یکم  ۱( کورش 

دلیل توانمندی سواره نظام اشکانی چه بود؟-   

۲( مجهز بودن به تیر و کمان و نیزه ۱( پیشینه صحراگردی آنها  

۴( استفاده از طبل در هنگام حمله ۳( مجهز بودن به زره و کاله خود 

سواران چه کسانی و مربوط به کدام دوره بودند؟-   
َ
ا

۲( سواره نظام سنگین اسلحه _اشکانی ۱( سواره نظام سبک اسلحه_ اشکانی 

۴ سواره نظام سنگین اسلحه _ساسانی ۳( سواره نظام سبک اسلحه _ساسانی  

در دورۀ ساسانی اعضای سواره نظام سبک اسلحه از میان چه کسانی انتخاب می شدند و سالح سواره نظام سبک اسلحه چه -   
بود؟

۲( جوانان برومند پارسی _نیزه  ۱( جوانان برومند پارسی_ کمان 

۴( جوانان طبقه اشراف و نجبا_ نیزه ۳( جوانان طبقه اشراف و نجبا_کمان  

کدام پادشاه ساسانی با استفاده از نیروی دریایی، یمن را از اشغال حبشیان نجات داد.-   

۴( خسرو انوشیروان ۳( شاپور دوم  ۲( شاپور یکم  ۱( خسرو پرویز 

از جمله ابتکارات نظامی کدام سلسله باستانی در ایران استفاده از فیل در جنگ ها بود؟-   

۴( اشکانیان ۳( هخامنشیان  ۲( ساسانیان  ۱( مادها 

مدارسی به نام ارتشتارستان مربوط به کدام سلسله باستانی است؟-   

۴( اشکانیان ۳( هخامنشیان  ۲( سلوکیان  ۱( ساسانیان 
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گزینه » « صحیح است. پادشاهان هخامنشی و ساسانی ادعا می کردند به خواست اهوره مزدا به مقام پادشاهی رسیدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پادشاهان هخامنشی و به ویژه داریوش یکم ادعا می کردند که به خواست اهوره مزدا به مقام پادشاهی دست یافته اند (  سوال 
و  به یاری او بر کشور فرمان می رانند.

گزینه » « صحیح است. سنگ نوشته ها و لوح های گلی هخامنشی و نیز نوشته های مورخان یونانی عصر باستان، حاوی اطالعات ارزشمندی (  سوال 
در خصوص نظام حکومتی و تشکیالت اداری آن دوران هستند.

گزینه » « صحیح است. پادشاهان هخامنشی از یک گروه مشورتی شامل بلندپایگان سیاسی، نظامی، اداری و احتمااًل مذهبی و حقوقی درباره (  سوال 
مسائل مهم حکومتی به ویژه جنگ و صلح مشورت می گرفتند.

امور کشور (  سوال  اداره  برای  پیشین  اداری حکومت های  تجربه های  و  از تشکیالت  بنیانگذار حکومت هخامنشی  گزینه » « صحیح است. کورش 
استفاده می کرد.

گزینه » « صحیح است.کورش بزرگ از طریق مشارکت دادن اقوام و ملت های تابعه در ادارۀ حکومت هخامنشی، وفاداری و پشتیبانی آنان را (  سوال 
نسبت به خود جلب کرد.

گزینه » « صحیح است. در زمان داریوش اول حکومت هخامنشی به نهایت گسترش خود رسید.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.داریوش اول به عنوان بنیانگذار و طراح اصلی نظام سیاسی- اداری حکومت هخامنشیان شناخته می شود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.نظام سیاسی- اداری که داریوش یکم ایجاد کرد، به دو بخش تشکیالت اداری مرکزی و تشکیالت استانی یا ساتراپی (  سوال 
تقسیم می شد.

را تشکیل (   سوال  پایتخت  اداری مرکزی در درون دربار هخامنشی در  و دیوان شاهی تشکیالت  انبار شاهی  گزینه » « صحیح است.خزانه شاهی، 
می دادند.

به (   سوال  بیشتر  که  در شهرهای جدید  را  آنان  و  کوچاندند  ایران  به  را  زیادی  یونانیان  تحکیم سلطه خود،   برای  گزینه » « صحیح است.سلوکیان 
شهرک ها و پادگان های نظامی شباهت داشتند، جای دادند.
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را تشکیل (   سوال  پایتخت  اداری مرکزی در درون دربار هخامنشی در  و دیوان شاهی تشکیالت  انبار شاهی  گزینه » « صحیح است.خزانه شاهی، 
می دادند.

به (   سوال  بیشتر  که  در شهرهای جدید  را  آنان  و  کوچاندند  ایران  به  را  زیادی  یونانیان  تحکیم سلطه خود،   برای  گزینه » « صحیح است.سلوکیان 
شهرک ها و پادگان های نظامی شباهت داشتند، جای دادند.
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گزینه » « صحیح است. عالوه بر خاندان شاهی، خاندان های بزرگ دیگری نیز در قدرت و حکومت اشکانی سهیم بودند.  معروف ترین خاندان (   سوال 
ها عبارت بودند از : کارن یا قارن در نهاوند، سورن در سیستان و مهران در ری .

گزینه » « صحیح است.اعضای دو مجلس، پادشاه اشکانی را در اداره کشور کمک می کردند و در تعیین جانشین پادشاه و تصمیم گیری برای (   سوال 
جنگ و صلح نقش داشتند.

گزینه » « صحیح است.حکومت اشکانی به شکل غیر متمرکز اداره می شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.)پاسخ تست ۱ ((   سوال 

گزینه » « صحیح است.پادشاهان ساسانی به منظور ایجاد تمرکز و افزایش دامنه نظارت و تسلط خود در مناطق مختلف کشور، از یک سو (   سوال 
سپاهی دائمی و نیرومند تشکیل دادند و از سوی دیگر اقدام به توسعه و تقویت تشکیالت اداری )دیوان ساالری( منسجم و منظمی کردند.

گزینه » « صحیح است.در راس تشکیالت اداری دیوان ساالری ساسانیان، وزیر بزرگ قرار داشت که به او بزرگ فرمادار می گفتند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.کار اصلی دبیران نگارش فرمان ها، نامه ها و اسناد و ثبت و ضبط آنها بود، ولی  کارهای دیگر مانند گردآوری و تالیف (   سوال 
خدای نامک هم جزء وظایف ایشان بود.

گزینه » « صحیح است.رئیس دبیران و کاتبان، ایران دبیربد یا دبیران مهست می گفتند که از جمله صاحب منصبان  عالی رتبه تشکیالت اداری (   سوال 
ساسانی محسوب می شد.

گزینه » « صحیح است.قلمرویی که ساسانیان بر آن فرمان می راندند ایرانشهر نامیده می شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. بر اساس باورهای کهن ایرانی مهر یا میترا، ایزدپیمان و قانون و پشتیبان نظم اجتماعی بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دورۀ باستان شکل غیر رسمی قضاوت را اغلب ریش سفیدان و بزرگان خانواده ها و قبایل بر عهده داشتند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. روحانیون زرتشتی قضاوت رسمی را برعهده داشتند و عمدتًا به اختالفات حقوقی و مدنی رسیدگی می کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در سنگ نوشته هایی که از شاهان هخامنشی به ویژه داریوش یکم بر جای مانده، نکته ها و مطالبی درباره انصاف و (   سوال 
عدالت و روراستی و اجتناب از دروغ و بیداد به چشم می خورد.

گزینه » « صحیح است.برخی از پادشاهان هخامنشی مانند کمبوجیه و خشایارشا دربارۀ قانون بودن برخی از کارهای خود با قضات شاهی  (   سوال 
مشورت می کردند.

گزینه » « صحیح است. لوح سنگی قوانین حمورابی در شوش پایتخت سلسله های ایالم و هخامنشی کشف شده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.مجموعه ای از قوانین و محاکمات عصر ساسانی در کتاب مادیان هزار دادستان به زبان پهلوی گردآوری شده است.(   سوال 
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قلعه های (   سوال  و  آوردو استحکامات  نظامی در  به صورت دژی  را  آشوریان، هگمتانه  با هجوم  مقابله  به منظور  گزینه » « صحیح است.دهیوک 
متعددی بنا کرد.

گزینه » « صحیح است.هووخشتر سومین پادشاه ماد، سپاه خود را به دسته های  کمانداران، نیزه داران و سواران تقسیم کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. سپاه هخامنشی تا زمان داریوش یکم متکی بر واحدهای مختلف پیاده نظامی بود که از قبایل و اقوام و ملل تابعه به (   سوال 
آن پیوسته بودند.

گزینه » « صحیح است.سواره نظام در سپاه پارسیان در دورۀ هخامنشی نقش مهمی در جنگ ها داشتند و سالح اصلی آنها نیز ه بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی دیگر از اقدام های بزرگ داریوش یکم تاسیس نیروی دریایی بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.دلیل توانمندی سواره نظام اشکانی، پیشینه صحراگردی شان بود که به آنان این توانایی را داده بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.اصلی ترین بخش سپاه ساسانی را سواره نظام سنگین اسلحه زره پوش تشکیل می دادند که به آنان اسواران گفته می (   سوال 
شد.

گزینه » « صحیح است.اعضای سواره نظام سبک اسلحه در دورۀ ساسانی از میان جوانان طبقه اشراف و نجبا برگزیده می شدند که مجهز به (   سوال 
کمان بودند .

گزینه » « صحیح است. خسرو انوشیروان با استفاده از نیروی دریایی ، یمن را از اشغال حبشیان که از سوی امپراتوری روم شرقی حمایت می (   سوال 
شدند، نجات داد.

گزینه » « صحیح است.از جمله ابتکارات نظامی ساسانیان استفاده از فیل در جنگ ها بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران ساسانی مدارسی به نام ارتشتارستان وجود داشت که افراد ارتش در آنجا آموزش می دیدند.(   سوال 
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درسنامۀ درس دوازدهم

جامعه و خانواده
پایۀ دهم

خ
ری

تا

قشرها و 
طبقات اجتماعی

िجامعه آریایی بر اساس شغل و پیشه افراد به سه گروه تقسیم می شد

ि.وجود قشر های سه گانه آریایی در آغاز معرف نوعی تقسیم کار و دسته بندی حرفه ای بود

िدورۀ ماد و
هخامنشی

ि دورۀ اشکانی

िدورۀ ساسانیان

िروحانیون 

िجنگجویان

िکشاورزان و شبانان

ि دورۀ فرمانروایی مادها سرآغاز نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی 

ि شکل گیری طبقه ای از اشراف و بزرگان برخوردار از امتیازات اقتصادی و مقام و منزلت اجتماعی در دورۀ
هخامنشیان

ि افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی در زمان هخامنشیان با افزایش فتوحات 
و توسعۀ تشکیالت حکومتی

ि برخوردار بودن از جایگاه باالتر جنگجویان نسبت به دو قشر روحانیون و کشاورزان به دلیل فتوحات نظامی در 
دورۀ هخامنشی

िگروه بندی جامعه ایران

ि اسیران جنگی در فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، معادن شاهی و خدمات خانگی به کار گرفته
می شدند.

िدو عامل موثر در نظام طبقاتی جامعه ساسانی

िاستوار بودن نظام طبقاتی بر اصالت نسب و خون

िبسیار دشوار بودن تحرک اجتماعی

ि ۱_ تاسیس حکومت مرکزی قدرتمند
ि ۲_رسمیت یافتن دین زرتشت و افزایش نفوذ و اختیارات

موبدان

ि گروه حاکم

िتوده های مردم

ि اعضای خاندان های شاهی
िخاندان های قدرتمند قدیمی
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تا ि متمایز شدن زنان طبقه حاکم با نوع لباس و زیورآالت از زنان دیگر

ि موبدان زرتشتی مدافع نابرابری اجتماعی و امتیازات طبقه حاکم بوده و این تفاوت هارا برای حفظ نظم و ثبات کشور الزم دانسته و رفتن از
طبقه ای به طبقه دیگر را موجب فاسد شدن جامعه می دانستند.

ि لرزانده شدن پایه های نظام طبقاتی ساسانی با جنبش مزدک در زمان قباد 

ि انجام اصالح امور اجتماعی و اقتصادی توسط خسرو انوشیروان و کاهش قدرت و نفوذ اشراف و نجبای درجه اول و افزایش قدرت و نفوذ 
اشراف و نجبای درجه دوم

خانواده 

زنان 

جشن و 
سوگواری

िهسته اصلی جامعه آریایی نخستین

िگسترده بودن زیاد خانواده در ابتدا

ि.دارایی های خانواده پس از مرگ پدر قابل تقسیم نبوده و در اختیار پسر ارشد قرار می گرفت

िتداوم خانواده گسترده تا عهد هخامنشی

िکوچکتر و محدوده تر شدن خانواده گسترده از زمان هخامنشی تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی

ि قرار داشتن جایگاه و حقوق زنان تحت تاثیر آموزه های دین زرتشتی و فرهنگ عمومی

िدو ویژگی و خصلت زن خوب در آیین زرتشت

ि.در زمان هخامنشیان زن و مرد در کنار هم و با حقوقی برابر کار می کردند

ि.همسر یزدگرد دوم و دو دختر خسروپرویز به نام های بوران )پوران( و آذرمی دخت بر تخت سلطنت نشستند

ि.در دورۀ ساسانی زنان حق مالکیت و فعالیت اقتصادی داشتند و می توانستند درآمد کسب کرده در دادگاه به سود اقامه دعوی کنند

ि گاهنبارها، نوروز ،مهرگان و سده از مشهور ترین جشن های ایران باستان

िگاهنبارها عبارت بودند از شش جشن به شکرانه آفریده شدن عناصر اصلی خلقت یعنی آسمان، آب ،زمین، گیاه ،جانور و انسان

िجشن ها تأثیرپذیر بسزایی بر اتحاد و انسجام ایرانیان در طول تاریخ داشته و عامل موثری بر تقویت هویت جمعی آنان بود

िپارسایی

िعفت
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در تقسیم بندی اجتماعی سه گانه اقوام آریایی بر پایه شغل و پیشه افراد در دوران باستان کدام گزینه نادرست است؟-  

۴( کشاورزان و شبانان ۳( جنگجویان  ۲( اشراف و نجبا  ۱( روحانیون 

وجود قشر های سه گانه آریایی در آغاز  معرف چه مسئله ای بود ؟-  

۲( معرف اعتقادات موجود ۱( تقسیم کار و دسته بندی حرفه ای 

۴( جایگاه طبقات در نظام اجتماعی ۳( نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 

سر آغاز شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی آن به چه دوره برمی گردد؟-  

۴( هخامنشی ۳( اشکانی  ۲( ماد  ۱( ساسانی 

در زمان هخامنشیان چه عواملی موجب افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی گردید؟-  

ب( توجه به اصالت نسب و خون الف(افزایش فتوحات 

ت(پیدا کردن منزلت باالتر پ(توسعه تشکیالت حکومتی  

۴( الف وپ ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

در کدام دوره به دلیل اهمیت فتوحات نظامی قشر جنگجویان نسبت به دو قشر دیگر در جایگاه باالتری قرار گرفت؟-  

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

به طور کلی جامعه ایران در کدام دوران شامل گروه حاکم و توده های مردم عادی بود؟-  

۴_ ساسان ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

)کنکور سراسری خارج کشور ۱۴۰۰(در دورۀ اشکانی از نیروی کار اسیران جنگی در کدام زمینه ها استفاده می شد ؟-  

۱( فعالیت های عمرانی، تولیدات کارگاهی، راهسازی، گله داری و خدمات خانگی

۲( فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، معادن شاهی و خدمات خانگی

۳( معادن شاهی، فعالیت های کشاورزی و دامداری، انجام خدمات عمومی و عام المنفعه

۴( انجام خدمات عمومی و عام  المنفعه ، راه سازی و تولید کارگاهی و کار در معادن شاهی
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در تقسیم بندی اجتماعی سه گانه اقوام آریایی بر پایه شغل و پیشه افراد در دوران باستان کدام گزینه نادرست است؟-  

۴( کشاورزان و شبانان ۳( جنگجویان  ۲( اشراف و نجبا  ۱( روحانیون 

وجود قشر های سه گانه آریایی در آغاز  معرف چه مسئله ای بود ؟-  

۲( معرف اعتقادات موجود ۱( تقسیم کار و دسته بندی حرفه ای 

۴( جایگاه طبقات در نظام اجتماعی ۳( نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 

سر آغاز شکل گیری طبقات اجتماعی به معنای واقعی آن به چه دوره برمی گردد؟-  

۴( هخامنشی ۳( اشکانی  ۲( ماد  ۱( ساسانی 

در زمان هخامنشیان چه عواملی موجب افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی گردید؟-  

ب( توجه به اصالت نسب و خون الف(افزایش فتوحات 

ت(پیدا کردن منزلت باالتر پ(توسعه تشکیالت حکومتی  

۴( الف وپ ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

در کدام دوره به دلیل اهمیت فتوحات نظامی قشر جنگجویان نسبت به دو قشر دیگر در جایگاه باالتری قرار گرفت؟-  

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

به طور کلی جامعه ایران در کدام دوران شامل گروه حاکم و توده های مردم عادی بود؟-  

۴_ ساسان ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

)کنکور سراسری خارج کشور ۱۴۰۰(در دورۀ اشکانی از نیروی کار اسیران جنگی در کدام زمینه ها استفاده می شد ؟-  

۱( فعالیت های عمرانی، تولیدات کارگاهی، راهسازی، گله داری و خدمات خانگی

۲( فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، معادن شاهی و خدمات خانگی

۳( معادن شاهی، فعالیت های کشاورزی و دامداری، انجام خدمات عمومی و عام المنفعه

۴( انجام خدمات عمومی و عام  المنفعه ، راه سازی و تولید کارگاهی و کار در معادن شاهی
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نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت تاثیر چه عواملی گسترش یافت؟-  

ب( تشکیل سپاهی دائمی و نیرومند الف( تاسیس حکومت مرکزی قدرتمند  

ت( توسعه و تقویت تشکیالت اداری پ ( رسمیت یافتن دین زرتشتی 

۴( پ و ت  ۳( ب و ت  ۲( الف و پ  ۱( الف و ب 

نظام طبقاتی در کدام عصر بر اصالت نسب  و خون استوار بود؟-  

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( سلوکی  ۱( هخامنشی 

در کدام دوره تحرک اجتماعی و رفتن از طبقه ای به طبقه دیگر ، ممنوع و یا دست کم بسیار دشوار بود؟-   

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( سلوکی  ۱( هخامنشی 

در دوران ساسانیان چه کسانی مدافع نابرابری های اجتماعی و امتیازات طبقه حاکم بودند؟-   

۴( نجبا و اشراف ۳( دبیران  ۲( نظامیان  ۱( موبدان زرتشتی 

در زمان کدام پادشاه ساسانی، جنبش بزرگی علیه نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی و اقتصادی و به رهبری چه کسی پدید آمد؟-   

۴( انوشیروان_ مزد ک ۳( قباد _مزدک  ۲( انوشیروان _مانی   ۱( قباد _ مانی 

نتیجه اصالح امور اجتماعی و اقتصادی توسط خسرو انوشیروان چه بود؟-   

۲ کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ۱( افزایش قدرت و نفوذ اشراف و  نجبای درجه دوم 

۴( افزایش نفوذ و اختیارات موبدان ۳( توسعه تشکیالت اداری و دیوانی 

دارایی خانواده که در اختیار پدر قرار داشت در دوران باستان به چه صورتی تقسیم می شد؟-   

۲( تمام دارایی ها در اختیار مادر خانواده قرار می گرفت ۱( به طور مساوی بین فرزندان تقسیم می شد 

۴( فقط بین فرزندان پسر تقسیم می شد ۳( در اختیار پسر ارشد به عنوان رئیس جدید قرار می گرفت  

خانوادۀ گسترده در دوران باستان تا چه عهدی  تداوم داشت؟-   

۴( ساسانی  ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

خانوادۀ گسترده تحت تاثیر چه عواملی از عهد هخامنشی به تدریج کوچکتر و محدودتر شد؟-   

۴( نظامی و اقتصادی ۳( سیاسی و اقتصادی  ۲( سیاسی و نظامی  ۱( اقتصادی و اجتماعی 

 در دوره.... بخشی از خانواده روستایی به شهر مهاجرت کردند.-   
ً
با گسترش شهرها، مخصوصا

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( سلوکی  ۱( هخامنشی 
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تحت تاثیر چه عواملی دامنۀ اختیارات و قدرت پدر در دورۀ باستان کاهش یافت؟-   

ب(گسترش قشرهای اجتماعی الف( توسعه تشکیالت حکومتی  

ت( تقسیم کار بیشتر در جامعه پ(فشار های اقتصادی  

۴( الف و ت ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

کدام دوره در عهد باستان، زن و مرد در کنار هم و با حقوقی برابر کار می کردند؟-   

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

همسر کدام پادشاه ساسانی بر تخت سلطنت نشست؟-   

۴( قباد ۳( یزدگرد دوم  ۲( هرمز چهارم  ۱( خسروپرویز 



     هریی  خ ورخو اج

115

تحت تاثیر چه عواملی دامنۀ اختیارات و قدرت پدر در دورۀ باستان کاهش یافت؟-   

ب(گسترش قشرهای اجتماعی الف( توسعه تشکیالت حکومتی  

ت( تقسیم کار بیشتر در جامعه پ(فشار های اقتصادی  

۴( الف و ت ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

کدام دوره در عهد باستان، زن و مرد در کنار هم و با حقوقی برابر کار می کردند؟-   

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

همسر کدام پادشاه ساسانی بر تخت سلطنت نشست؟-   

۴( قباد ۳( یزدگرد دوم  ۲( هرمز چهارم  ۱( خسروپرویز 
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گزینه » « صحیح است.در تقسیم بندی آریایی ها افراد جامعه به سه  قشر »روحانیان«، »جنگجویان« و »کشاورزان و شبانان« تقسیم شده بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.وجود قشرهای سه گانه آریایی در آغاز معرف نوعی تقسیم کار و دسته بندی حرفه ای بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.دوره کوتاه فرمانروایی مادها را باید سرآغاز ایجاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی (  سوال 
دانست.

گزینه » « صحیح است.در زمان هخامنشیان با افزایش فتوحات و توسعه تشکیالت حکومتی، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان گروه (  سوال 
حاکم و مردم عادی افزایش یافت.

گزینه » « صحیح است.دورۀ هخامنشیان به دلیل اهمیت فتوحات نظامی قشر جنگجویان نسبت به دو قشر دیگر در جایگاه باالتر قرار گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.به طور کلی جامعه ایران در دوران اشکانیان شامل گروه حاکم و توده های مردم عادی بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران اشکانیان اسیران جنگی در فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، معادن شاهی و خدمات خانگی به کار (  سوال 
گرفته می شدند.

گزینه » « صحیح است.نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت تاثیر دو عامل گسترش یافت و تثبیت شد. عامل اول تأسیس حکومت (  سوال 
مرکزی قدرتمندی بود که خاندان ساسانی با توسعۀ تشکیالت اداری و دیوانی به وجود آوردند و از این رو قشر جدیدی به نام دبیران در این دوره به طبقه حاکم 

افزوده شد. عامل دوم رسمیت یافتن دین زرتشتی و افزایش نفوذ اختیارات موبدان بود.

گزینه » « صحیح است.نظام طبقاتی عصر ساسانی بر اصالت نسب و خون استوار بود .(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در جامعه طبقاتی دوره ساسانی تحرک اجتماعی و رفتن از طبقه ای به طبقه دیگر ممنوع و یا دست کم بسیار دشوار بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در دوران ساسانیان موبدان زرتشتی مدافع نابرابری های اجتماعی و امتیازات طبقه حاکم بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در زمان پادشاهی قباد جنبش بزرگی علیه نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی و اقتصادی به رهبری مزدک پدید آمد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در نتیجه اقدامات اجتماعی و اقتصادی خسرو انوشیروان قدرت و نفوذ اشراف و نجبا درجه اول کاهش یافته و بر قدرت (   سوال 
و نفوذ اشراف و نجبا درجه دوم افزوده شد.
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گزینه » « صحیح است.در تقسیم بندی آریایی ها افراد جامعه به سه  قشر »روحانیان«، »جنگجویان« و »کشاورزان و شبانان« تقسیم شده بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.وجود قشرهای سه گانه آریایی در آغاز معرف نوعی تقسیم کار و دسته بندی حرفه ای بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.دوره کوتاه فرمانروایی مادها را باید سرآغاز ایجاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی (  سوال 
دانست.

گزینه » « صحیح است.در زمان هخامنشیان با افزایش فتوحات و توسعه تشکیالت حکومتی، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان گروه (  سوال 
حاکم و مردم عادی افزایش یافت.

گزینه » « صحیح است.دورۀ هخامنشیان به دلیل اهمیت فتوحات نظامی قشر جنگجویان نسبت به دو قشر دیگر در جایگاه باالتر قرار گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.به طور کلی جامعه ایران در دوران اشکانیان شامل گروه حاکم و توده های مردم عادی بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران اشکانیان اسیران جنگی در فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، معادن شاهی و خدمات خانگی به کار (  سوال 
گرفته می شدند.

گزینه » « صحیح است.نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی تحت تاثیر دو عامل گسترش یافت و تثبیت شد. عامل اول تأسیس حکومت (  سوال 
مرکزی قدرتمندی بود که خاندان ساسانی با توسعۀ تشکیالت اداری و دیوانی به وجود آوردند و از این رو قشر جدیدی به نام دبیران در این دوره به طبقه حاکم 

افزوده شد. عامل دوم رسمیت یافتن دین زرتشتی و افزایش نفوذ اختیارات موبدان بود.

گزینه » « صحیح است.نظام طبقاتی عصر ساسانی بر اصالت نسب و خون استوار بود .(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در جامعه طبقاتی دوره ساسانی تحرک اجتماعی و رفتن از طبقه ای به طبقه دیگر ممنوع و یا دست کم بسیار دشوار بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در دوران ساسانیان موبدان زرتشتی مدافع نابرابری های اجتماعی و امتیازات طبقه حاکم بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در زمان پادشاهی قباد جنبش بزرگی علیه نابرابری ها و تبعیض های اجتماعی و اقتصادی به رهبری مزدک پدید آمد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در نتیجه اقدامات اجتماعی و اقتصادی خسرو انوشیروان قدرت و نفوذ اشراف و نجبا درجه اول کاهش یافته و بر قدرت (   سوال 
و نفوذ اشراف و نجبا درجه دوم افزوده شد.
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گزینه » « صحیح است. دارایی های خانواده که در اختیار پدر قرار داشت قابل تقسیم و یا  انتقال نبود و پس از مرگ او در اختیار پسر ارشد به (   سوال 
عنوان رئیس جدید خانواده قرار می گرفت.

گزینه » « صحیح است.خانوادۀ گسترده تا عهد هخامنشی تداوم داشت اما پس از آن تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی به تدریج کوچکتر (   سوال 
و محدودتر شد.

گزینه » « صحیح است.)پاسخ تست ۱۵((   سوال 

گزینه » « صحیح است.با گسترش شهرها مخصوصًا در دوره ساسانی بخشی از خانواده روستایی به شهر مهاجرت کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.با توسعه تشکیالت حکومتی و گسترش قشرهای اجتماعی دامنه اختیارات و قدرت پدر خانواده کاهش یافت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در زمان هخامنشیان زن و مرد در کنار هم و با حقوق برابر کار می کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تنی چند از زنان خاندان شاهی مانند همسر یزیدگرد دوم و دو دختر خسرو پرویز به نام های بوران )پوران( و آزرمی (   سوال 
دخت بر تخت سلطنت نشستند.
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درسنامۀ درس سیزدهم
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کشاورزی 
و دامداری

راه و 
حمل و نقل

پول

ि کشاورزی اساس زندگی اقتصادی ایرانیان در عصر باستان

ि آموزه های زرتشت با تشویق مردم به کشت و کار تاثیر بسزایی در انتقال تدریجی آریاییان از زندگی شبانی به زندگی مبتنی بر کشاورزی
داشت.

िرونق و پیشرفت
کشاورزی 

ि از مهم ترین راه های دورۀ هخامنشی، جاده شاهی بود که به فرمان داریوش بزرگ احداث شد و با طول بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر شوش
یکی از پایتخت های هخامنشی را به شهر سارد در آسیای صغیر متصل می کرد.

ि داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در جریان لشکرکشی به هندوستان وقتی که به رود سند رسید یکی از اهالی آسیای صغیر به نام
اسکیالس را مامور کشف مسیرهای آبی کرد. 

ि .به دستور داریوش بزرگ با حفر کانالی دریای سرخ به رود نیل متصل شد

ि.سیراف از جمله بندر های مهم خلیج فارس در دوره ساسانی بود

ि.تا زمان داریوش بزرگ در بیشتر نواحی سکه )پول( رواج چندانی نداشت و مبادلۀ کاال به صورت پایاپای انجام می شد

ि.داریوش سکه هایی با وزن و عیار مشخص ضرب کرد که در سراسر قلمرو هخامنشیان اعتبار داشت

ि.سکه طالیی داریوش مرسوم به »دریک« بود

ि.ضرب سکه طال در انحصار شاهان بود

ि هخامنشیان به منظور تشویق کشاورزی افرادی را که به آبادانی زمین های بایر اقدام می کردند تا ۵ نسل از
پرداخت مالیات معاف می کردند.

ि.قنات از جمله ابتکارات برجسته ایرانیان باستان برای تامین آب در نواحی خشک و کم باران بود

ि یکی از مقام های عالی رتبه دربار ساسانی که عنوان و استریوشان ساالر داشت، رئیس روستاییان و کشاورزان
به شمار می رفت که عالوه بر مسئولیت گردآوری مالیات های بخش کشاورزی برای توسعه و ترویج آبادانی و 

کشت و کار نیز تالش می کرد.

ि.مالیات و اجاره بهای کشتزارهای آسورستان منبع درآمد هنگفتی برای ساسانیان به حساب می آمد
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و دامداری
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خ
ری

تا ि نظام پولی که داریوش هخامنشی ایجاد کرد، معیاری برای ارزش گذاری کاالها و خدمات در نواحی مختلف پادشاهی هخامنشی شد و عامل
مهمی در بسط و گسترش تجارت داخلی و خارجی بود .

ि اوزان و مقیاس هاि.هخامنشیان واحد های وزن و اندازه گیری ایالمیان را حفظ کردند

ि.به دستور داریوش بزرگ، واحدهای وزن و اندازه گیری مشخصی برای شهریاری هخامنشی تعیین شد

ि پیمانه یا کیل  در دوران هخامنشی در زندگی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و مقدار مواد خوراکی را به
جای وزن کردن با پیمانه اندازه گیری می کردند.

صنعت و 
تجارت

درآمدها 
و مخارج

ि صنعت

ि تجارت

ि.اقتدار و استواری حکومت ها بستگی به منابع مالی و موجودی خزانه آنها داشت

ि یکی از اهداف اصلی شکل گیری تشکیالت اداری )نظام دیوان ساالری( در ایران باستان، رسیدگی به وضعیت دخل و خرج کشور و
سامان دادن منابع درآمد و مخارج عمومی بود.

िمخارج عمدۀ درآمد در عهد باستان

ि.وضعیت اقتصاد و معیشت ایران، در دوران باستان همواره تحت تأثیر عوامل سیاسی، مدیریتی و اقلیمی قرار داشت

ि مالیات ها شامل مالیات کشاورزی و دام، مالیات پیشه وران و مالیات سرانه

िعوارض گمرکی، حمل و نقل و راهداری

िحق  بهره برداری از معادن و جنگل ها

िپیشرفت چشمگیر صنایع فلز کاری ، سفالگری و بافندگی در دورۀ هخامنشی

ि ایجاد کارگاه های بافندگی متعدد در شوش، جندی شاپور و شوشتر در زمان ساسانیان با در اختیار گرفتن واردات
ابریشم خام از چین و کوچاندن بافندگان ماهر از قلمرو روم در شام )سوریه( به ایران

ि پیدا شدن سکه های هخامنشی و مصنوعات نواحی تابعه این سلسله در سواحل دانوب و رن در مرکز اروپا و سیالن در
جنوب آسیا به عنوان نشانه ای از برقراری روابط بازرگانی با سرزمین های دور

ि شهر بابل مرکز تجاری مهم در قلب پادشاهی هخامنشی

िکاسته شدن از حجم مبادله کاالهای ارزان قیمت و افزایش حجم مبادلۀ اشیای تجملی در دوران حکومت سلوکیان

ि یکی از عوامل مهم رونق تجارت خارجی ایران در دورۀ اشکانیان، برقراری روابط سیاسی و تجاری میان ایران و چین و
در پی آن گشایش جادۀ ابریشم بود.

ि تالش امپراتوری روم در دورۀ اشکانی و ساسانی برای برقراری روابط تجاری مستقیم با هند و چین و ممانعت
هوشمندانه این حکومت ها با خواستۀ رومیان
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)کنکور سراسری خارج کشور ۱۴۰۰ (کدام گزینه دربارۀ باورها و آموزه های زرتشت درست است ؟ -  

۲(  پارسایی و استقالل را دو ویژگی زن خوب می شمرد. ۱( پرداختن به کشاورزی و قربانی کردن گاو را نهی می کرد. 

۴( مردم را به کشت و کار تشویق می کرد. ۳( مشوق زندگی کوچ نشینی و اقتصاد شبانی بود. 

شاهان در  کدام دورۀ باستانی به منظور تشویق کشاورزی افرادی را که اقدام به آبادانی زمین های بایر می نمودند تا پنج نسل از -  
پرداخت مالیات معاف می کردند؟

۴( ساسانی ۳( ماد  ۲( اشکانی  ۱( هخامنشی 

واستریوشان ساالر یکی از مقام های عالی مرتبه دربار ...... بود که رئیس ...... به شمار می رفت.-  

۲ساسانی _ کارگاه های صنعتی  ۱( اشکانی _ روستاییان و کشاورزان  

۴( ساسانی_ روستاییان و کشاورزان ۳( اشکانی _کارگاه های صنعتی 

واستریوشان ساالر چه وظایفی داشتند؟-  

ب(جمع آوری نیروی نظامی از روستاها الف( گردآوری مالیات های بخش کشاورزی 

ت(تالش برای توسعه و ترویج آبادانی و کشت و کار پ( اداره کننده زمین های دولتی  

۴( الف و ت ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

در کدام دورۀ کشاورزی در زمین های حاصل خیز بین النهرین، خوزستان و سیستان توسعه زیادی پیدا کرد؟-  

۴( اشکانی ۳( ساسانی  ۲( سلوکی  ۱( هخامنشی 

جاده شاهی که به فرمان ....... بزرگ احداث گردید به طول بیش از      کیلومتر شوش یکی از پایتخت های هخامنشی را به شهر -  
...... متصل می کرد.

۴( داریوش _بابل ۳( کورش_ سارد  ۲( داریوش_ سارد  ۱( کورش_ بابل 

کشف -   مامور  را  اسکیالکس  نام  به  را  صغیر  آسیای  اهالی  از  یکی  هندوستان  به  لشکرکشی  جریان  در  هخامنشی  پادشاه  کدام 
مسیرهای آبی کرد؟

۴( کورش بزرگ  ۳( خشایارشا  ۲( کمبوجیه   ۱( داریوش بزرگ 

سواالت درس سیزدهم

اقتصاد و معیشت
پایۀ دهم

خ
ری

تا
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سیراف در کدام دوره باستانی از بندرهای مهم خلیج فارس بود که اهالی آنجا در دریانوردی و صیادی مهارت زیادی داشتند؟-  

۴( ساسانی  ۳( اشکانی  ۲( سلوکی  ۱( هخامنشی 

تا چه زمانی مبادله کاال به صورت پایاپای انجام می گرفت ؟-  

۴( کورش بزرگ  ۳( کمبوجیه  ۲( خشایارشا  ۱( داریوش بزرگ 

کدام پادشاه هخامنشی سکه هایی با وزن و عیار مشخص ضرب کرد و سکه دریک از چه جنسی بود؟-   

۴( داریوش بزرگ_ نقره ۳( کورش بزرگ طال  ۲( داریوش بزرگ _طال  ۱( کورش بزرگ_ نقره 

) کنکور سراسری خارج از کشور ۹۹(کدام مورد دربارۀ ضرب سکه در دوره های گذشته ایران درست است؟ -   

۲( ضرب آن از نظر جنس تابع قانون خاصی بود. ۱( ضرب سکه طال مخصوص پادشاهان بود. 

۴( حاکم ایالت برای رونق اقتصاد محلی سکه طال و نقره ضرب می کرد ۳( حاکم ایالت با اجازه شاه می توانست سکه طال ضرب کند. 

در دورۀ کدام سلسله های باستانی در ایران سکه های نقره و مسی در مبادالت تجاری در منطقه وسیعی رایج بود؟ -   
) کنکور سراسری داخل کشور ۱۴۰۰ (

۴( هخامنشیان و اشکانیان ۳( هخامنشیان و سلوکیان  ۲( اشکانیان و ساسانیان  ۱( سلوکیان و ساسانیان 

کدام سلسلۀ باستانی واحدهای وزن و اندازه گیری ایالمیان را حفظ کردند و کیل کی چیست ؟-   

۲( ماد_ وسیله ای برای وزن کردن کاال  ۱( هخامنشیان_ پیمانه برای تعیین مقدار کاال 

۴( هخامنشی_ وسیله ای برای وزن کردن کاال ۳( ماد _پیمانه برای تعیین مقدار کاال 

کدام حکومت دورۀ باستان با یکپارچه ساختن سرزمین های ثروتمند و متمدنی که مردمان آنها دارای تجربیات فراوان در تولید -   
کاالهای مختلف بودند کمک شایانی به رونق اقتصادی و توسعه صنعت کرد؟

۴( هخامنشی ۳( اشکانی  ۲( ماد  ۱( ساسانی 

در کدام دورۀ باستان همگام با توسعه شهرنشینی، صنعت نیز رشد کرد؟-   

۴( اشکانی ۳( ساسانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

ایران -    به  شام  در  روم  قلمرو  از  ماهر  بافندگان  کوچاندن  و  چین  از  ابریشم  واردات  گرفتن  اختیار  در  با  باستانی  حکومت  کدام 
کارگاه های متعدد بافندگی ایجادکرد؟

۴( اشکانی ۳( سلوکی  ۲( ساسانی  ۱( هخامنشی 

پیدا شدن سکه های  ....... و مصنوعات نواحی تابعه این سلسله در سواحل رود های دانوب و رن در در مرکز اروپا و سیالن در -   
جنوب آسیا، نشانه ای از برقراری روابط بازرگانی با سرزمین های دور است.

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( سلوکی  ۱( هخامنشی 

در زمان هخامنشیان کدام شهر مرکز تجاری مهمی به شمار می رفت ؟-   

۳( تخت جمشید              ۴( بابل ۱( سارد                                                  ۲( شوش 

      شکیرا خ یینوا
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در کدام دوران از حجم مبادله کاالهای ارزان قیمت کاسته شد و در عوض اشیای تجملی جای آنها را گرفت؟-   

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( سلوکیان  ۱( هخامنشیان 

در کدام دوران به دنبال برقراری روابط سیاسی و تجاری میان ایران و چین و در پی آن گشایش جاده ابریشم بازرگانی خارجی -   
رونق گرفت؟

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( سلوکیان  ۱( هخامنشیان 

سکه های نقره کدام دوره از چین تا شرق آفریقا و مرکز اروپا رایج و معتبر بود؟-   

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( سلوکیان  ۱( هخامنشیان 

اقتدار و استواری حکومت ها در عهد باستان به چه مسئله ای بستگی داشت؟-   

۲( داشتن منابع مالی و موجودی خزانه آنها ۱( داشتن ارتش نیرومند 

۴( داشتن شیوه های مناسب جمع آوری مالیات ۳( داشتن تشکیالت اداری مناسب  

یکی از اهداف اصلی شکل گیری تشکیالت اداری در ایران باستان چه بود ؟-   

۲( نگارش و تنظیم و ثبت نامه ها ۱( رسیدگی به وضعیت دخل و خرج کشور 

۴( نظارت بر عملکرد سایر دستگاه ها ۳( گسترش و توسعه آبادانی در کشور  

وضعیت اقتصاد و معیشت ایران در دوران باستان تحت تاثیر عوامل زیر بود به جز:-   

۴( عوامل اقلیمی ۳( عوامل اجتماعی  ۲( عوامل مدیریتی  ۱( عوامل سیاسی 



      شکیرا خ یینوا
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گزینه » « صحیح است.آموزه های زرتشت با تشویق مردم به کشت و کار، تأثیر بسزایی در انتقال تدریجی آریاییان از زندگی شبانی به زندگی مبتنی (  سوال 
بر کشاورزی داشت.

از (  سوال  تا پنج نسل  بایر می نمودند  آبادانی زمین های  به  گزینه » « صحیح است.شاهان هخامنشی به منظور تشویق کشاورزی افرادی را که اقدام 
پرداخت مالیات معاف می کردند.

گزینه » « صحیح است.یکی از مقام های عالی مرتبه دربار ساسانی که عنوان واستریوشان ساالر داشت، رئیس روستاییان و کشاورزان به شمار (  سوال 
می رفت 

گزینه » « صحیح است.واستریوشان ساالر عالوه بر مسئولیت گردآوری مالیات های بخش کشاورزی، برای توسعه و ترویج آبادانی و کشت و کار (  سوال 
نیز کوشش می کرد.

گزینه » « صحیح است.در دورۀ ساسانی کشاورزی به خصوص در زمین های حاصلخیز بین النهرین )آسورستان/ سواد(، خوزستان و سیستان (  سوال 
توسعه زیادی پیدا کرد.

پایتخت های (  سوال  از  از ۲۴۰۰ کیلومتر شوش یکی  به فرمان داریوش بزرگ احداث گردید به طول بیش  گزینه » « صحیح است.جاده شاهی که 
هخامنشی را به شهرسارد متصل می کرد.

گزینه » « صحیح است.داریوش بزرگ هخامنشی در جریان لشکرکشی به هندوستان وقتی که به رود سند رسید یکی از اهالی آسیای صغیر به (  سوال 
نام اسکیالکس را مامور مسیرهای آبی کرد.

گزینه » « صحیح است.سیراف از بنادر مهم دورۀ ساسانی بود که اهالی آنجا در دریانوردی و صیادی مهارت زیادی داشتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.تا زمان داریوش بزرگ در بیشتر نواحی تحت فرمان حکومت هخامنشی سکه )پول( رواج چندانی نداشت و مبادله کاال (  سوال 
به صورت پایا پای صورت می گرفت.

گزینه » « صحیح است.داریوش سکه هایی با وزن و عیار مشخص ضرب کرد و سکه طالیی داریوش مرسوم »در یک« شهرت فراوانی داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران گذشته ضرب سکه طال در انحصار شاهان بود و شهرب ها )ساتراپ ها( با اجازه پادشاه می توانستند سکه نقره (   سوال 
ضرب کنند .

پاسخنامۀ درس سیزدهم

اقتصاد و معیشت
پایۀ دهم

خ
ری

تا



125

گزینه » « صحیح است.آموزه های زرتشت با تشویق مردم به کشت و کار، تأثیر بسزایی در انتقال تدریجی آریاییان از زندگی شبانی به زندگی مبتنی (  سوال 
بر کشاورزی داشت.

از (  سوال  تا پنج نسل  بایر می نمودند  آبادانی زمین های  به  گزینه » « صحیح است.شاهان هخامنشی به منظور تشویق کشاورزی افرادی را که اقدام 
پرداخت مالیات معاف می کردند.

گزینه » « صحیح است.یکی از مقام های عالی مرتبه دربار ساسانی که عنوان واستریوشان ساالر داشت، رئیس روستاییان و کشاورزان به شمار (  سوال 
می رفت 

گزینه » « صحیح است.واستریوشان ساالر عالوه بر مسئولیت گردآوری مالیات های بخش کشاورزی، برای توسعه و ترویج آبادانی و کشت و کار (  سوال 
نیز کوشش می کرد.

گزینه » « صحیح است.در دورۀ ساسانی کشاورزی به خصوص در زمین های حاصلخیز بین النهرین )آسورستان/ سواد(، خوزستان و سیستان (  سوال 
توسعه زیادی پیدا کرد.

پایتخت های (  سوال  از  از ۲۴۰۰ کیلومتر شوش یکی  به فرمان داریوش بزرگ احداث گردید به طول بیش  گزینه » « صحیح است.جاده شاهی که 
هخامنشی را به شهرسارد متصل می کرد.

گزینه » « صحیح است.داریوش بزرگ هخامنشی در جریان لشکرکشی به هندوستان وقتی که به رود سند رسید یکی از اهالی آسیای صغیر به (  سوال 
نام اسکیالکس را مامور مسیرهای آبی کرد.

گزینه » « صحیح است.سیراف از بنادر مهم دورۀ ساسانی بود که اهالی آنجا در دریانوردی و صیادی مهارت زیادی داشتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.تا زمان داریوش بزرگ در بیشتر نواحی تحت فرمان حکومت هخامنشی سکه )پول( رواج چندانی نداشت و مبادله کاال (  سوال 
به صورت پایا پای صورت می گرفت.

گزینه » « صحیح است.داریوش سکه هایی با وزن و عیار مشخص ضرب کرد و سکه طالیی داریوش مرسوم »در یک« شهرت فراوانی داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران گذشته ضرب سکه طال در انحصار شاهان بود و شهرب ها )ساتراپ ها( با اجازه پادشاه می توانستند سکه نقره (   سوال 
ضرب کنند .

پاسخنامۀ درس سیزدهم

اقتصاد و معیشت
پایۀ دهم

خ
ری

تا



تاریخ جامع کنکور

126

گزینه » « صحیح است.در دوران اشکانیان و به ویژه ساسانیان سکه های مسی و نقره ای در مبادالت تجاری و در منطقه وسیعی به جریان یافت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.هخامنشیان واحد های وزن و اندازه گیری ایالمیان را حفظ کردند و پیمانه یا »کیل«  وسیله ای بود که در آن روزگار (   سوال 
برای تعیین مقدار مواد به کار گرفته می شد.

گزینه » « صحیح است.حکومت هخامنشی با یکپارچه ساختن سرزمین های ثروتمند و متمدنی که مردمان آنها دارای تجربیات فراوانی در تولید (   سوال 
کاالهای مختلف بودند کمک شایانی به رونق اقتصادی و توسعه صنعت کرد.

گزینه » « صحیح است.در دوران فرمانروایی ساسانیان همگام با توسعه شهرنشینی، صنعت نیز رشد و کیفیت کاالهای تولیدی بهتر شد .(   سوال 

گزینه » « صحیح است. حکومت ساسانی با در اختیار گرفتن واردات ابریشم از چین و کوچاندن بافندگان ماهر از قلمرو روم در شام به ایران، (   سوال 
کارگاه های متعدد بافندگی ایجاد کرد.

گزینه » « صحیح است.پیدا شدن سکه های هخامنشی و مصنوعات  نواحی تابعه این سلسله در سواحل رود های دانوب و ُرن در مرکز اروپا و (   سوال 
سیالن در جنوب آسیا نشانه ای از برقراری روابط بازرگانی با سرزمین های دور است.

گزینه » « صحیح است.در دورۀ هخامنشی، شهر بابل مرکز تجاری مهمی به شمار می رفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در دوران حکومت سلوکیان از حجم مبادلۀ کاالهای ارزان قیمت کاسته شد و در عوض اشیای تجملی جای آنها را (   سوال 
گرفت.

گزینه » « صحیح است.یکی از عوامل مهم رونق تجارت خارجی در دوره اشکانیان برقراری روابط سیاسی و تجاری میان ایران و چین و در پی (   سوال 
آن گشایش جادۀ معروف ابریشم بود 

گزینه » « صحیح است.سکه های نقره ساسانی در بیشتر مناطق جهان در آن دوره رایج و معتبر بود(   سوال 

گزینه » « صحیح است.اقتدار و استواری حکومت بستگی به منابع مالی و موجودی خزانه آنها داشت .(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از اهداف اصلی شکل گیری تشکیالت اداری )نظام دیوان ساالری( در ایران باستان، رسیدگی به وضعیت دخل و (   سوال 
خرج کشور و سامان دادن به منابع درآمد و مخارج عمومی بود.

گزینه » « صحیح است.وضعیت اقتصاد و معیشت ایران در دوران باستان، همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی، مدیریتی و اقلیمی قرار داشت.(   سوال 
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باورهای 
کهن آریایی

زرتشت و 
تعالیم او

دین و عقاید 
ایرانیان باستان 
از دوران ماد تا 

ساسانیان

ि.اقوام آریایی مهاجر به ایران خدایان متعددی را می پرستیدند و آنها را بغ )خدا/ خدایگان(،  اهوره )سرور( و َامرتا )بی مرگ( می خواندند

ि.افرادی با عنوان مغ، مراسم و تشریفات دینی را اجرا می کردند

ि اقوام آریایی برای خدایگان خود معابد با شکوه نمی ساختند و اعتقاد داشتند که نفوذ و قدرت خدایانشان به ناحیه و شهر خاصی محدود
نمی شود، بلکه سراسر قلمرو گیتی را در بر می گیرد.

ि تعالیم زرتشت

ि اوستا

िمادی ها

ि هخامنشیان

ि قرار داشتن اساس تعالیم زرتشت بر یگانگی و پرستش اهوره مزدا

ि مطابق تعالیم زرتشت، گروهی از موجودات الهی به نام امشاسپندان یا جاودانان مقدس، اهوره مزدا را در امر
آفرینش وادارۀ امور جهان یاری می کنند.

ि وجود دو نیرو یا مینوی نیک و بد در جهان بر پایه تعالیم زرتشت

ि سفارش زرتشت به پیروان خود مبنی بر گزینش مینوی نیک و سرمشق قرار دادن پندارنیک، گفتارنیک و
کردارنیک در زندگی خود

िمخالفت زرتشت با قربانی کردن و کشتار بی رویه حیوانات به ویژه گاو و نکوهش برگزارکنندگان این مراسم ها

िاقدام به گردآوری اوستا توسط یکی از پادشاهان اشکانی به نام بالش  یکم

िنگارش اوستا به خط و زبان اوستایی در زمان شاپور دوم ساسانی

िپرستش اهوره مزدا و برخی از خدایان کهن ایرانی مانند میترا

िمغ ، روحانیونی که نقش مهمی در آمیختن باورهای دینی کهن خود با تعالیم زرتشت داشتند

िآزاد گذاشتن مردم در پیروی از دین خود توسط پادشاهان هخامنشی

ि کورش بزرگ وقتی بابل را بدون خونریزی و غارت فتح کرد به نیایش و ستایش مردوک خدای بزرگ
بابلیان پرداخت
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ि ساسانیان

ि پرستش خدایان کهن ایرانی مانند مهر و آناهیتا عالوه بر پرسش اهوره مزدا

ि ساخت معابدی برای آناهیتا توسط برخی از پادشاهان اشکانی به تقلید از یونانیان

िنفوذ و گسترش چشمگیر دین زرتشت در اواسط دورۀ اشکانیان

िراه یافتن ستایش ایزد مهر ) میترا ( به قلمرو روم در آسیای صغیر در عهد اشکانی

िحامی سیاست آزادی دین بودن اشکانیان مانند هخامنشیان

ि نفوذ آیین بودایی در دورۀ اشکانی به ایران

ि بر اساس گزارش مورخان چینی، شاهزاده ای از خاندان اشکانی برای نخستین بار کتاب های بودایی را به زبان
چینی ترجمه کرد.

िرسمی اعالم شدن دین زرتشت در ایران در دورۀ ساسانی

िافزایش چشمگیر نفوذ قدرت روحانیان زرتشتی با گسترش و رسمیت یافتن دین زرتشت

ि.مباحث اعتقادی میان ادیان مختلف موجب شد روحانیون زرتشتی به مکتوب کردن اوستای شفاهی اقدام کنند

िآتشکده های معروف دورۀ ساسانیان

ि مهمترین و مفصل ترین کتاب بر اساس تعالیم زرتشت که به زبان پهلوی تالیف شد، دانشنامه مشتمل بر عقاید زرتشتی به
نام دینکرد بود.

ि کتاب بندهش از جمله کتاب های اعتقادی دورۀ ساسانی

ि.مانویان پیروان آیین مانی بودند که ترکیبی از آموزه های دین زرتشتی، مسیحی و بودایی بود

ि.مانی از شاپور یکم اجازه گرفت که عقاید خود را تبلیغ کند و آنها را در کتابی به عنوان شاپورگان نوشت و به شاپور هدیه داد

ि. مانی و پیروان او گاهی برای تفهیم مطالب از نقاشی استفاده می کردند

ि.در زمان بهرام یکم، مانی به زندان افتاد و اندکی بعد اعدام شد

िآتشکدۀ آذر فرنبغ در فارس مخصوص موبدان 
ि آتشکدۀ آذر گشنسب در آذربایجان مخصوص شاهان 
िآتشکدۀ آذر برزین مهر در خراسان مخصوص کشاورزان
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کدام واژه به معنای بی مرگ است؟-  

۴( مغ  ۳( امرتا  ۲( اهوره  ۱( بغ 

اقوام آریایی برخالف مردمان ایالم، بین النهرین و یونان...-  

۱( به خدایان متعددی اعتقادی نداشتند. 

۲( برای خوشنودی خدایان خود قربانی نمی کردند.

۳( نفوذ و قدرت خدایانشان را محدود را به ناحیه و شهری خاص می دانستند.

۴( برای خدایان خویش معابد باشکوه نمی ساختند.

اساس تعالیم زرتشت بر چیست؟-  

۲( اعتقاد به امشاسپندان  ۱( پرستش اهوره مزدا 

۴( اعتقاد به دو نیرو یا مینوی نیک وبد ۳( پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک 

مطابق تعالیم زرتشت، امشاسپندان چه کسانی بودند؟-  

۱( گروهی از موجودات الهی که اهورامزدا را در امر آفرینش و اداره امور جهان یاری می کنند

۲( کسانی که دو نیروی مینوی نیک و بد در جهان را در کنترل خود دارند 

۳( گروهی که در مقابل اهورامزدا انسان را به بدی سفارش می کنند

۴( گروهی  که در روز آخر ت درباره اعمال انسان در جهان داوری می کنند.

زرتشت با کدام آداب نیایش رایج در جامعه خود مخالف بود؟-  

۲( قربانی کردن حیوانات  ۱( ساختن معابد برای خدایان 

۴( اعتقاد به خدایان متعدد ۳( خواندن سرود ها و نیایش های کفرآمیز 

برپایه داستان های باستانی نسخه ای از اوستا در کدام دوره بر پوست گاو نوشته شده بود؟-  

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( هخامنشیان  ۱( مادها 

کدام پادشاه اشکانی اقدام به گردآوری اوستا کرد؟-  

۴( بالش یکم ۳( مهرداد دوم  ۲( ارد دوم  ۱( مهرداد یکم 
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در زمان کدام پادشاه ساسانی کتاب اوستا به خط و زبان اوستایی نگارش یافت؟-  

۴( قباد  ۳( خسروپرویز  ۲( شاپور دوم  ۱( شاپور یکم 

روحانیون مادی را چه می نامیدند و چه وظیفه ای داشتند؟-  

۲( بغ_ خواندن نیایش و سرود ها  ۱( مغ _رسم قربانی کردن  

۴( موبد_ خواندن نیایش ها و سرود ها  ۳( موبد _رسم قربانی کردن  

همه موارد زیر آگاهی های ارزشمندی درباره باورها و آداب و رسوم دینی پارسیان ارائه می کنند به جز:-   

۴( خدای نامه ها ۳( کاوش های باستان شناسی  ۲( نوشته های یونان  ۱( سنگ نوشته ها  

مردوک خدای بزرگ کدام تمدن بود؟ -   

۴( آشور  ۳( سومر  ۲( بابل  ۱( شوش 

برخی از پادشاهان ........ به تقلید از یونانیان معابدی را برای.... ساختند .-   

۴( اشکانی_ میترا ۳( اشکانی_ آناهیتا  ۲( ساسانی_ آناهیتا   ۱( ساسانی _میترا 

در عهد .... ستایش ایزد .... به قلمرو.... در .... راه یافت .-   

۲( ساسانی _آناهیتا_ یونان _بین النهرین ۱( اشکانی_ میترا_ روم_ آسیای صغیر  

۴( ساسانی _میترا_ یونان _آسیای صغیر ۳( اشکانی_ آناهیتا_ روم_ بین النهرین 

آیین بودا در کدام دوره به ایران نفوذ کرد و مبلغان بودایی در سرزمین های شرقی حکومت آنان به تبلیغ اندیشه و آموزه های بودا -   
می پرداختند؟

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( سلوکیان  ۱( هخامنشیان 

بر اساس گزارش یکی از مورخان چینی شاهزاده ای از خاندان ....برای نخستین بار کتاب های بودایی را به زبان..... ترجمه کرد.-   

۱( ساسانی_ چینی 

۲( اشکانی_ پهلوی 

۳( ساسانی_ پهلوی

۴( اشکانی_ چینی 

با کدام رویداد موبدان اقدام به مکتوب کردن اوستای شفاهی کردند؟-   

۲( رسمی شدن مذهب زرتشت در حکومت ساسانی ۱( در گرفتن مباحث اعتقادی میان پیروان ادیان مختلف  

۴( دشوار شدن حفظ همه اندیشه ها و اعتقادات زرتشتی ۳( اقدام و دستور شاپور دوم ساسانی 

کدام گزینه دربارۀ محل آتشکده های دورۀ ساسانی و اختصاص آن به طبقات و گروه های اجتماعی درست است؟-   
)کنکور سراسری داخل کشور ۹۹(

۲( آتشکده آذربرزین مهر در خراسان مخصوص کشاورزان بود ۱( اتشکده آذر فر نبغ در فارس ویژه جنگجویان بود 

۴( آتشکده آذربرزین مهر در فارس به موبدان زرتشتی تعلق داشت. ۳( آتشکده آذر فر نبغ در خراسان به  موبدان زرتشتی تعلق داشت 

     ا   خ  اکورا د
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از مهمترین و مفصل ترین کتاب هایی که دانشنامه ای مشتمل بر عقاید زرتشتی است:-   

۴( شاپورگان  ۳( هزار افسان  ۲( بندهش  ۱( دینکرد 

مانی از ترکیب آموزه های کدام ادیان آیین جدیدی را عرضه کرد.-   

۴( زرتشتی،بودایی و یهودی ۳( مسیحی، یهودی و بودایی  ۲( زرتشتی، مسیحی و بودایی   ۱( زرتشتی، مسیحی و یهودی 

مانی با اجازه کدام پادشاه ساسانی عقاید خود را تبلیغ می کرد؟-   

۴( خسرو پرویز ۳( شاپور یکم  ۲( شاپور دوم  ۱( قباد 

در دوره کدام پادشاه ساسانی موبدان زرتشتی در مخالفت با تبلیغ اندیشه های مانی فرمان قتل وی را از شاه گرفتند؟-   

۴( بهرام یکم ۳( هرمز چهارم  ۲( قباد یکم  ۱( شاپور یکم 



     ا   خ  اکورا د
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۴( زرتشتی،بودایی و یهودی ۳( مسیحی، یهودی و بودایی  ۲( زرتشتی، مسیحی و بودایی   ۱( زرتشتی، مسیحی و یهودی 

مانی با اجازه کدام پادشاه ساسانی عقاید خود را تبلیغ می کرد؟-   

۴( خسرو پرویز ۳( شاپور یکم  ۲( شاپور دوم  ۱( قباد 
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گزینه » « صحیح است.اقوام آریایی مهاجر به ایران همچون آریایی های هند خدایان متعددی را می پرستیدند و آن ها را بغ )خدا /خدایگان( (  سوال 
اهوره )سرور ( و امرتا )بی مرگ( می خواندند.

گزینه » « صحیح است. اقوام آریایی برخالف مردمان ایالم، بین النهرین، یونان و ..... برای خدایان خویش معابد باشکوه نمی ساختند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.اساس تعالیم زرتشت در یگانگی و پرستش اهورامزدا قرار دارد(  سوال 

یا جاودان مقدس خوانده می شوند اهورمزدا را در امر (  سوال  از موجودات الهی امشاسپندان  تعالیم زرتشتی گروهی  گزینه » « صحیح است. مطابق 
آفرینش بر اداره امور جهان یاری می کنند.

گزینه » « صحیح است.زرتشت با قربانی کردن و کشتار بی رویه حیوانات به ویژه گاو مخالف بود و برگزار کنندگان آنها را نکوهش کرده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. بر پایه داستان های باستانی نسخه ای از اوستا در زمان هخامنشیان بر پوست گاو نوشته شده بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از پادشاهان اشکانی به نام بالش یکم اقدام به گردآوری اوستا نمود (  سوال 

گزینه » « صحیح است.در زمان شاپور دوم ساسانی، اوستا به خط و زبان اوستایی نگارش یافت(  سوال 

گزینه » « صحیح است. روحانیون مادی که مغ نامیده می شدند برگزاری آیین های دینی از جمله خواندن نیایش ها و سروده ها و قربانی کردن (  سوال 
را برعهده داشتند.

گاهی های ارزشمندی (   سوال  گزینه » « صحیح است.سنگ نوشته ها و  نوشته های یونانی به ویژه تاریخ هرودت و نیز کاوش های باستان شناسی آ
درباره باورها،  آداب و مراسم  دینی پارسیان ارائه می کند.

گزینه » « صحیح است.مردوک خدای بزرگ بابل بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. برخی از پادشاهان اشکانی به تقلید از یونانیان معابدی را برای آناهیتا ساختند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در عهد اشکانی، ستایش ایزد میترا در قلمرو روم در آسیای صغیر راه یافت(   سوال 

پاسخنامۀ درس چهاردهم

دین و اعتقادات
پایۀ دهم

خ
ری

تا



133

گزینه » « صحیح است.اقوام آریایی مهاجر به ایران همچون آریایی های هند خدایان متعددی را می پرستیدند و آن ها را بغ )خدا /خدایگان( (  سوال 
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یا جاودان مقدس خوانده می شوند اهورمزدا را در امر (  سوال  از موجودات الهی امشاسپندان  تعالیم زرتشتی گروهی  گزینه » « صحیح است. مطابق 
آفرینش بر اداره امور جهان یاری می کنند.

گزینه » « صحیح است.زرتشت با قربانی کردن و کشتار بی رویه حیوانات به ویژه گاو مخالف بود و برگزار کنندگان آنها را نکوهش کرده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. بر پایه داستان های باستانی نسخه ای از اوستا در زمان هخامنشیان بر پوست گاو نوشته شده بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از پادشاهان اشکانی به نام بالش یکم اقدام به گردآوری اوستا نمود (  سوال 

گزینه » « صحیح است.در زمان شاپور دوم ساسانی، اوستا به خط و زبان اوستایی نگارش یافت(  سوال 

گزینه » « صحیح است. روحانیون مادی که مغ نامیده می شدند برگزاری آیین های دینی از جمله خواندن نیایش ها و سروده ها و قربانی کردن (  سوال 
را برعهده داشتند.

گاهی های ارزشمندی (   سوال  گزینه » « صحیح است.سنگ نوشته ها و  نوشته های یونانی به ویژه تاریخ هرودت و نیز کاوش های باستان شناسی آ
درباره باورها،  آداب و مراسم  دینی پارسیان ارائه می کند.

گزینه » « صحیح است.مردوک خدای بزرگ بابل بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. برخی از پادشاهان اشکانی به تقلید از یونانیان معابدی را برای آناهیتا ساختند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در عهد اشکانی، ستایش ایزد میترا در قلمرو روم در آسیای صغیر راه یافت(   سوال 
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گزینه » « صحیح است.آیین بودا در دورۀ اشکانی به ایران نفوذ کردو مبلغان بودایی در سرزمین های شرقی حکومت آنان به تبلیغ اندیشه و (   سوال 
آموزه های بودایی پرداختند.

گزینه » « صحیح است. بر اساس گزارش یکی از مورخان چینی، شاهزاده ای از خاندان اشکانی برای نخستین بار کتاب های بودایی را به (   سوال 
زبان چینی ترجمه کرد.

گزینه » « صحیح است.پیشرفت دین مسیح در قلمرو ساسانی و در گرفتن مباحثات اعتقادی میان پیروان ادیان مختلف موجب شد موبدان برای (   سوال 
اینکه در مقام بحث و جدل، سند و مدرک قابل استنادی در اختیار داشته باشند، اقدام به مکتوب کردن اوستای شفاهی کنند.

در (   سوال  آذرگشنسب  و  موبدان  فارس مخصوص  در  فرنبغ  آذر  در خراسان مخصوص کشاورزان،  مهر  آذربرزین  آتشکده  گزینه » « صحیح است. 
آذربایجان ویژه شاهان بود.

گزینه » « صحیح است.از جمله مهمترین و مفصل ترین کتابهای اعتقادی بر اساس تعالیم زرتشت باید از دینکرد نام برد که دانشنامه ای مشتمل (   سوال 
بر عقاید زرتشتی است .

۱۹ _گزینه » « صحیح است.مانی از ترکیب آموزه های دین های زرتشتی و مسیحی و بودایی آیین جدیدی را عرضه کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.مانی از شاپور یکم اجازه گرفت عقاید خود را تبلیغ کند (   سوال 

گزینه » « صحیح است.سرانجام در زمان بهرام یکم، مانی به زندان افتاد و اندکی بعد اعدام شد.(   سوال 
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زبان

ادبیات

ि زبان ایالمی زبان مردمان جنوب غربی فالت ایران

ि.همه لوح های گلی کشف شده از تخت جمشید به خط و زبان ایالمی بود

िزبان ایالمی زبان دوم نوشتاری در دوران هخامنشی

िزبان ایرانی شاخه ای از زبان هند و ایرانی 

िزبان هند و ایرانی شاخه ای از زبان هند و اروپایی 

ि.مراحل تغییر و تحول زبان های ایرانی به سه دورۀ زبان های کهن ، میانه و نو تقسیم می شود 

ि زبان های کهن ایرانی از قدیم ترین زمان تا پایان هخامنشیان 

ि.فارسی باستان نیای زبان فارسی امروزی زبان قوم پارس بوده و در دورۀ هخامنشی با آن سخن می گفتند 

िزبان اوستایی زبان مردمان بخشی از نواحی شرقی ایران 

िزبان های ایران دورۀ میانه از زمان سقوط هخامنشیان تا فروپاشی ساسانیان و حتی قرون نخستین اسالمی 

िزبان پارتی )پهلوی اشکانی(: متداول  در مناطق شمال و شمال شرقی 

िزبان فارسی میانه )پهلوی ساسانی (: متداول در جنوب و جنوب غربی 

िزبانهای ایرانی نو: رواج در دوران اسالمی

ि.در ایران باستان تنها اسناد مربوط به سیاست و تا حدودی اقتصاد را کتابت می کردند

िهزار افسان از قصه های دورۀ هخامنشیان

िرواج ادبیات شفاهی در دورۀ اشکانیان

ि.گوسان ها شاعران و موسیقیدانان دوره گرد دوره اشکانی که داستان های ملی و پهلوانی را سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل کردند
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خ
ری

تا ि.سنت نقالی و قصه گویی در ایران تا دوران معاصر ادامه یافته است

ि منظومه های داستانی »درخت آسوریک « و »یادگار زریران« که به خط و زبان پهلوی ساسانی متعلق به قرن پنجم میالدی هستند ابتدا به
زبان پارتی سروده شده بودند.

ि.برخی از داستان های شاهنامه مانند داستان »بیژن و منیژه« اصل و ریشه اشکانی دارند

آموزش

علوم و مراکز 
آموزش عالی

ि.آموزش و پرورش در ایران باستان ابعاد گسترده ای داشت و شامل تربیت جسمانی، اخالقی ،اجتماعی، دینی، شغلی و حرفه ای می شد

ि.در زمان ساسانیان تنها فرزندان خاندان شاهی، درباریان و اشراف و موبدان می توانستند به مدرسه بروند و تحصیل کنند

ि بنابه نوشته کریستین سن نویسنده کتاب »ایران در زمان ساسانیان« گروه بسیاری از بازرگانان شهرها ،دست کم خواندن و نوشتن و حساب
کردن را می دانستند.

ि شاهزادگان و فرزندان صاحب منصبان سیاسی و نظامی به فراگیری دانش های سیاسی، کشورداری، فنون رزمی و گاهی زبانهای خارجی 
می پرداختند.

ि.فرزندان موبدان ،تعلیمات دینی اوستایی را آموزش می دیدند 

ि.فرزندان دبیران خط و زبان، ادبیات و حساب را می آموختند 

ि.در دوران ساسانی آموزگاری به عنوان یک شغل رسمی به موبدان اختصاص داشت 

ि. اداره آموزشگاه ها و مدارس در دورۀ ساسانی عمومًا در اختیار موبدان بود 

ि.در زبان فرمانروایی خسرو انوشیروان مبادالت فرهنگی با هند و روم گسترش یافت

ि.انوشیروان عالقه زیادی به مباحث فلسفی و دینی از خود نشان می داد

ि.انوشیروان به تعدادی از فیلسوفان یونانی که بر اثر تنگ نظری امپراتوری روم به ایران پناهنده شده بودند پناه داد

ि.دانشگاه جندی شاپور از برجسته ترین مراکز علمی دورۀ ساسانی بود

137

زبان ایالمی زبان مردمان کدام بخش از فالت ایران بود و به  عنوان  زبان نوشتاری دوم در کدام دوران استفاده می شد؟-  

۴( جنوب_ هخامنشی ۳( جنوب_ ماد  ۲( جنوب غربی_ هخامنشی   ۱( جنوب غربی_ ماد  

تمامی هزاران لوح گلی کشف شده از تخت جمشید به چه زبانی است؟-  

۴( پهلوی ۳( ایالمی  ۲( پارتی  ۱( اوستایی 

زبان های کهن ایران از قدیمی ترین زمان تا.  .... در مناطق مختلف ایران رایج بود.-  

۴( ابتدای ساسانیان ۳( ابتدای هخامنشیان  ۲( پایان ساسانیان  ۱( پایان هخامنشیان  

اوستایی زبانی بود که مردمان بخشی از نواحی ....به آن سخن می گفتند.-  

۴( شرقی ۳( شمال شرقی  ۲( جنوب غربی   ۱( غربی 

زبان های ایرانی دورۀ میانه از چه زمانی و تا چه زمانی در مناطق مختلف ایران رایج بود ؟-  

۲( ابتدای هخامنشیان تا فروپاشی ساسانیان ۱( سقوط هخامنشیان تا فروپاشی ساسانیان 

۴( ابتدای هخامنشیان تا ابتدای ساسانیان ۳( سقوط هخامنشیان یا ابتدای ساسانیان 

زبان پارتی یا پهلوی اشکانی در کدام نواحی ایران متداول بود؟-  

۴( شمال و شمال شرقی ۳( جنوب و جنوب شرقی  ۲( شمال و شمال غربی   ۱( جنوب و جنوب غربی 

زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی در کدام نواحی ایران رایج بود؟-  

۴( شمال و شمال غربی ۳( جنوب و جنوب غربی  ۲( شمال و شمال شرقی  ۱( جنوب و جنوب شرقی 

قصه های هزار افسان مربوط به کدام دوره باستان است؟-  

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

در دورۀ کدام دولت باستانی، گوسان ها  داستان های ملی و پهلوانی را سینه به سینه به نسل های بعد منتقل می کردند؟-  
)کنکور سراسری داخل کشور ۹۸(

۴( هخامنشیان ۳( ساسانیان  ۲( اشکانیان  ۱( ایالمیان 
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۴( پهلوی ۳( ایالمی  ۲( پارتی  ۱( اوستایی 
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۲( ابتدای هخامنشیان تا فروپاشی ساسانیان ۱( سقوط هخامنشیان تا فروپاشی ساسانیان 

۴( ابتدای هخامنشیان تا ابتدای ساسانیان ۳( سقوط هخامنشیان یا ابتدای ساسانیان 

زبان پارتی یا پهلوی اشکانی در کدام نواحی ایران متداول بود؟-  

۴( شمال و شمال شرقی ۳( جنوب و جنوب شرقی  ۲( شمال و شمال غربی   ۱( جنوب و جنوب غربی 

زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی در کدام نواحی ایران رایج بود؟-  

۴( شمال و شمال غربی ۳( جنوب و جنوب غربی  ۲( شمال و شمال شرقی  ۱( جنوب و جنوب شرقی 

قصه های هزار افسان مربوط به کدام دوره باستان است؟-  

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( ماد 

در دورۀ کدام دولت باستانی، گوسان ها  داستان های ملی و پهلوانی را سینه به سینه به نسل های بعد منتقل می کردند؟-  
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منظومه های داستانی »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« ابتدا به چه زبانی سروده شده بود؟-   

۴( ایالمی ۳( اوستایی  ۲( پهلوی ساسانی  ۱( پارتی 

)کنکور سراسری خارج از کشور ۹۹(کدام یک از داستان های شاهنامه اصل  و ریشه اشکانی دارد؟ -   

۴( هزار و یک شب ۳( ویس و رامین  ۲( بیژن و منیژه  ۱( شاپورگان 

در دوران ساسانی آموزگاری به عنوان یک شغل رسمی به چه کسانی اختصاص داشت ؟-   

۴( نجبا ۳( موبدان  ۲( صاحب منصبان  ۱( دبیران 

کدام پادشاه ساسانی عده ای از فالسفه یونانی را که به علت تنگ نظری امپراتور روم به ایران پناهنده شدند را پذیرفت؟-   

۴( خسرو انوشیروان ۳( شاپور دوم  ۲( خسرو پرویز  ۱( اردشیر 

در زمان فرمانروایی خسرو انوشیروان مبادالت فرهنگی با کدام کشورها گسترش یافت؟-   

۴( مصر و چین ۳( چین و روم  ۲( هند و چین  ۱( هند و روم 

دانشگاه جندی شاپور در کدام عصر  در شهر جندی شاپور پدید آمد؟-   

۴( ساسانیان ۳( اشکانیان  ۲( سلوکیان  ۱( هخامنشیان 

خ
ری

تا
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گزینه » « صحیح است. زبان ایالمی که مردمان جنوب غربی فالت ایران با آن سخن می گفتند به عنوان زبان دوم نوشتاری در دوران هخامنشی (  سوال 
از آن استفاده می شد.

گزینه » « صحیح است.تقریبًا تمامی هزاران لوح گلی کشف شده از تخت جمشید به خط و زبان ایالمی است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.زبان های کهن ایرانی از قدیمی ترین زمان تا پایان هخامنشیان در مناطق مختلف ایران رایج بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. اوستایی زبانی بوده که مردم آن بخشی از نواحی شرقی و آن سخن می گفتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. زبان های ایرانی دورۀ میانه تقریبًا از زمان سقوط هخامنشیان تا فروپاشی حکومت ساسانیان و حتی قرون نخستین (  سوال 
اسالمی در مناطق مختلف ایران متداول بودند.

گزینه » « صحیح است. زبان پارتی یا پهلوی اشکانی در مناطق شمال و شمال شرقی ایران متداول بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.زبان فارسی یا پهلوی ساسانی در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران رایج بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.هزار افسان که داستان مشهور هزار و یک شب بر اساس آن شکل گرفته است،  و مربوط به دورۀ هخامنشی است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.گوسان ها در دورۀ اشکانی، داستان های ملی و پهلوانی را سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل می کردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.منظومه های داستانی »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« که به خط و زبان پهلوی ساسانی متعلق به قرن ۵ م هستند، (   سوال 
ابتدا به زبان پارتی سروده شده بودند.

گزینه » « صحیح است. به احتمال بسیار زیاد برخی از داستان های شاهنامه مانند داستان بیژن و منیژه اصل و ریشه اشکانی دارد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در دوران ساسانی آموزگاری به عنوان یک شغل رسمی به موبدان اختصاص داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. انوشیروان پادشاه ساسانی ضمن پناه دادن به تعدادی از فیلسوفان یونانی که بر اثر تنگ نظری امپراتوری روم به ایران (   سوال 
پناهنده شده بودند با آنان به گفت و گوی علمی پرداخت.
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گزینه » « صحیح است. زبان ایالمی که مردمان جنوب غربی فالت ایران با آن سخن می گفتند به عنوان زبان دوم نوشتاری در دوران هخامنشی (  سوال 
از آن استفاده می شد.

گزینه » « صحیح است.تقریبًا تمامی هزاران لوح گلی کشف شده از تخت جمشید به خط و زبان ایالمی است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.زبان های کهن ایرانی از قدیمی ترین زمان تا پایان هخامنشیان در مناطق مختلف ایران رایج بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. اوستایی زبانی بوده که مردم آن بخشی از نواحی شرقی و آن سخن می گفتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. زبان های ایرانی دورۀ میانه تقریبًا از زمان سقوط هخامنشیان تا فروپاشی حکومت ساسانیان و حتی قرون نخستین (  سوال 
اسالمی در مناطق مختلف ایران متداول بودند.

گزینه » « صحیح است. زبان پارتی یا پهلوی اشکانی در مناطق شمال و شمال شرقی ایران متداول بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.زبان فارسی یا پهلوی ساسانی در نواحی جنوب و جنوب غربی ایران رایج بود.(  سوال 
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پاسخنامۀ درس پانزدهم

زبان و آموزش
پایۀ دهم
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مادیها

هخامنشیان

ि.هنرمندان مادی در فلزکاری، جواهرسازی و سفالگری مهارت درخور توجهی داشتند

ि.هنر مادی متکی بر تجربیات و دستاوردهای هنری بومیان غرب فالت ایران بود

ि.شهر هگمتانه از هفت قلعه تودرتو تشکیل شده بود که هر قلعه رنگ نمادین خاصی داشت

ि شهرهای دیگر حکومت ماد: بیستون، اسپدانه )اصفهان( و کنگاور

िدالیل شکوفایی هنر معماری ایران در دورۀ هخامنشی

िویژگی های هنر و معماری دورۀ هخامنشی

िمعماری

िسنگ نگاره ها

ि ثبات و آرامش

ि رونق اقتصادی

िحمایت پادشاهان

ि تاثیرپذیری از دستاوردهای هنری اقوام و ملت های تابع آن 

ि درباری بودن و دارای شکوه شاهانه و تشریفات و تجمالت درباری

िتقلید از عناصر موجود در طبیعت

ि.قدیمی ترین بناهای این دوره در پاسارگاد نخستین پایتخت هخامنشی بر پاشدند

ि.اوج عظمت معماری در دوران داریوش یکم بود

िساخت کاخ آپادانا در شهر شوش پایتخت اداری هخامنشیان به دستور داریوش یکم 

िساخت تخت جمشید به دستور داریوش یکم 

ि نقش و نگاره های کنده کاری شده روی سنگ ها عبارت است از : پیکره پادشاه و مالزمان او به هنگام پیروزی 
بر دشمنان یا بار عام، پیکره حیوانات واقعی و افسانه ای و نمادها و نشانه های دینی، نشان دادن اهوره مزدا در 

سنگ نگاره ها به شکل نمادین حلقه های بالدار در حال پرواز بر باالی سر پادشاهان

ि تنها تندیس انسانی باقی مانده که آن را بزرگتر از اندازه طبیعی ساخته اند پیکره بدون سر متعلق به داریوش یکم
از شوش است 
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ि فلزکاری

िبافندگی

िفلزکاری های نفیس و جواهرات ممتاز مختص پادشاه و درباریان

िانواع گوناگون از تکوک )ریتون( و دیگر ظرف های طالیی، نقره ای و مفرغی

ि.از پارچه ها و دیگر بافته های عصر هخامنشی به جز قالی پازیریک چیزی باقی نمانده است

िاوج هنر بافندگی در این دوره

اشکانیان در آغاز دنباله  رو دستاوردهای فرهنگی و هنری یونانیان بودند.िاشکانیان

िمعماری و شهرسازی

िپیکره سازی

िگسترش قابل توجهی شهر و شهرنشینی

ि آثار برجسته

ि.ساخت بناهای طاقدار، گنبدی دارای ایوان از ویژگی های معماری این دوره است
ि.هنر گچبری در زمان اشکانیان رواج یافت و در بناهای کوه خواجه به نهایت ظرافت رسید 

ि بقایای شهر نسا
ि )معبد صد دروازه )دامغان
िمبعد آناهیتا در شهر کنگاور کرمانشاه
िکوه خواجه سیستان 
ि کاخ شهر هترا )الحضر( در نزدیکی موصل عراق 

िرونق هنر مجسمه سازی متاثر از هنر یونانی

ि پیکره برنزی شاهزاده اشکانی برجسته ترین اثر

िعدم تنوع در طرح و نقش سفال ها و دارای لعابی اغلب سبز رنگ

     ننپ خ ییررات
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معماری و شهرسازی िساسانیان

ि سنگ نگاره ها

ि.فلزکاری: برخالف فلزکاری، هنر سفالگری در دورۀ ساسانی رونق گذاشت گذشته را نداشت

ि. موسیقی: از خوانندگان و نوازندگان در دورۀ ساسانی به عنوان گوسان، خنیاگر و رامشگر یاد شده است 

ि.بافندگی: قالی بهارستان که اعراب مسلمان از کاخ تیسفون به غنیمت گرفتند

िمهمترین آثار : کاخ ها، آتشکده ها ،پل ها، کاروانسراها، قلعه ها و بندها

ि معماری ساسانی با بناهای کاخ اردشیر در فیروزآباد فارس ) گور ( آغاز و با ساخت کاخ تیسفون در کنار رود
دجله به اوج رسید.

ि.طرح و نقشه شهر های ساسانی مانند شهرهای اشکانی به شکل دایره بود

िمحتوای اغلب نقش های سنگ نگاره ها

ि معروف ترین نقش برجسته دوران ساسانی، مجموعۀ طاق  بستان  است که شامل دو طاق سنگی بزرگ و کوچک
نقش دار و یک نقش برجسته بدون طاق می شود.

िاعطای منصب شاهی از سوی اهوره مزدا به شاه
ि پیروزی های شاهان بر دشمنانشان
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هنرمندان مادی در زمینه های زیر مهارت قابل توجهی داشتند به جز :-  

۴( بافندگی  ۳( سفالگری  ۲( جواهرسازی  ۱( فلزکاری 

بدون شک هنر کدام دورۀ باستان متکی بر تجربیات و دستاوردهای هنری بومیان غرب فالت ایران بوده است؟-  

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( هخامنشی  ۱( مادی 

همه موارد زیر ازشهر های دورۀ مادی هستند به جز :-  

۴( کنگاور  ۳( تیسفون  ۲( اسپدانه  ۱( بیستون 

این شهر از هفت قلعه تودرتو تشکیل شده بود که هر قلعه رنگ نمادین خاصی داشت .-  

۴( هگمتانه ۳( شوش  ۲( صددروازه  ۱( تیسفون 

در دوران هخامنشی هنر و معماری ایران به سبب عواملی به اوج شکوفایی رسید. کدام گزینه جز این عوامل محسوب نمی گردد؟-  

۴( حمایت پادشاهان ۳( رونق اقتصادی  ۲( گستردگی سرزمین  ۱( ثبات و آرامش 

همه موارد زیر از ویژگی های هنر و معماری هخامنشی می باشند به جز : -  

۲( تاثیرپذیری از دستاوردهای هنری اقوام و ملت های تابع آن حکومت ۱( استفاده  گسترده از گچ بری  

۴( درباری بودن  ۳( طبیعت گرایی 

) کنکور سراسری داخل کشور ۹۹(یکی از ویژگی های شاخص هنر معماری دورۀ شاهان هخامنشی کدام است؟ -  

۱( استفاده از تجارب هنری تمدن های میان دورود، هند و چین

۲( ساختن بناهای عظیم با ستون های بلند در میان باغ های بسیار زیبا 

۳( دارای اصالتی کاماًل بومی بوده و به دستاوردهای هنری ملل تابع اتکا نداشت 

۴( درباری بودن آن که شکوه شاهانه و تشریفات و تجمالت آن را به نمایش می گذاشت

قدیمی ترین بناهای دورۀ هخامنشی در کدام شهر برپا شده بود؟-  

۴( نقش رستم ۳( شوش  ۲( تخت جمشید  ۱( پاسارگاد 

سواالت درس شانزدهم

هنر و معماری
پایۀ دهم

خ
ری

تا
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سواالت درس شانزدهم

هنر و معماری
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نخستین کاخ بزرگ آپادانا،  در ابتدای پادشاهی داریوش به عنوان پایتخت اداری هخامنشیان در کدام ناحیه بنا شد ؟ -  
)کنکور سراسری خارج کشور ۹۸(

۴( نقش رستم ۳( پاسارگاد  ۲( شوش  ۱( انشان 

تخت جمشید به عنوان عظیم ترین مجموعۀ ساختمانی و شاهکار معماری جهان باستان به دستور کدام پادشاه هخامنشی برپا -   
گردید؟

۴( اردشیر دوم  ۳( خشایارشاه  ۲( داریوش یکم  ۱( کورش 

پژوهشگران با مقایسه نقش برجسته های دورۀ هخامنشی با دوران پیش از آن دریافت اند که هنرمندان سنگ تراش این دوره به -   
ویژه از نقش برجسته های ......... الهام گرفته اند.

۴( لیدی  ۳( سومری  ۲( بابلی   ۱( آشوری 

تنها تندیس انسانی باقی مانده که بزرگتر از اندازه طبیعی ساخته شده پیکره بدون سر کدام پادشاه هخامنشی است؟-   

۴( کمبوجیه ۳( خشایارشا  ۲( داریوش یکم  ۱( کورش 

فرش مشهور پازیریک از آثار بافندگان هنرمند و خوش ذوق کدام دولت باستانی در ایران است؟-   

۴( هخامنشی ۳( اشکانی  ۲( ساسانی  ۱( مادی 

)کنکور سراسری خارج از کشور ۹۸ (بقایای شهر کدام تمدن باستانی ایران در کوه خواجه سیستان کشف شده است ؟ -   

۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( ایالمی  ۱( مادی 

موارد زیر از آثار برجسته معماری دوران اشکانی در شهرهای مختلف است به جز:-   

۴( کاخ اردشیر ۳( کاخ شهر هترا  ۲( شهر صددروازه  ۱( شهر نسا 

معبد آناهیتا مربوط به کدام دوره و در کدام شهر است؟-   

۴( ساسانی _صد دروازه  ۳( ساسانی_ کنگاور  ۲( اشکانی_ صددروازه  ۱( اشکانی _کنگاور 
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۴( اشکانی_ کاخ هترا ۳( ساسانی_ کاخ مدائن  ۲( اشکانی_ کوه خواجه   ۱( ساسانی_ کاخ اردشیر 
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در کدام دورۀ باستان برای تزئینات داخلی کاخ ها و بناها از روش های گوناگون مانند موزاییک کاری، نقاشی دیواری، گچبری و -   
نقش برجسته استفاده می شد؟

۴( سلوکی ۳( اشکانی  ۲( ساسانی   ۱( هخامنشی 
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۴( ساسانی ۳( اشکانی  ۲( سلوکی  ۱( هخامنشی 
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گزینه » « صحیح است. هنرمندان مادی در فلزکاری، جواهرسازی و سفالگری مهارت در خور توجهی داشتند .(  سوال 

گزینه » « صحیح است. بدون شک هنر مادی متکی بر تجربیات و دستاوردهای هنری بومیان غرب فالت ایران بوده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. از شهرهای ماد می توان بیستون، اسپدانه )اصفهان( و کنگاور نام برد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. شهر هگمتانه پایتخت حکومت ماد از هفت قلعه تودرتو تشکیل شده بود که هر قلعه رنگ نمادین خاصی داشت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران هخامنشی، هنر و معماری ایران به سبب ثبات و آرامش، رونق اقتصادی و حمایت پادشاهان به اوج شکوفایی (  سوال 
رسید .

آن (  سوال  تابع  و ملت های  اقوام  از دستاوردهای هنری  تاثیرپذیری  از:  و معماری هخامنشی عبارتند  گزینه » « صحیح است.ویژگی های مهم هنر 
حکومت، درباره بودن و نیز طبیعت گرایی 

گزینه » « صحیح است.یکی از ویژگی های شاخص هنر و معماری دورۀ هخامنشی درباری بودن آن بود که شکوه شاهانه و تشکر تشریفات و (  سوال 
تجمالت درباری را به نمایش می گذاشت .

گزینه » « صحیح است.قدیمی ترین بناهای این دوره که آثاری از آنها بر جا مانده در پاسارگاد نخستین پایتخت هخامنشی برپا شدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. داریوش یکم در ابتدای حکومتش دستور داد  که کاخی بزرگی به نام آپادانا در شهر شوش به عنوان پایتخت اداری (  سوال 
حکومت هخامنشی ساخته شود.

و (   سوال  یکم  داریوش  دستور  به  جمشید  تخت  یعنی  باستان  جهان  معماری  شاهکار  و  ساختمانی  مجموعه  ترین  است.عظیم  صحیح   » « گزینه 
جانشینانش برپا گردید.

گزینه » « صحیح است.؛پژوهشگران با مقایسه نقش برجسته های دورۀ هخامنشی با دوران پیش از آن دریافتند که سنگ تراشان هنرمند، از (   سوال 
نقش  برجسته های بین النهرین و به ویژه نقش برجسته های آشوری الهام و الگو گرفته اند.

گزینه » « صحیح است.تنها تندیس انسانی باقی مانده که بزرگتر از اندازه طبیعی ساخته شده، پیکره بدون سر متعلق به داریوش یکم است که (   سوال 
در شوش از زیر خاک بیرون آورده شده است.

پاسخنامۀ درس شانزدهم

هنر و معماری
پایۀ دهم
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گزینه » « صحیح است.یکی از ویژگی های شاخص هنر و معماری دورۀ هخامنشی درباری بودن آن بود که شکوه شاهانه و تشکر تشریفات و (  سوال 
تجمالت درباری را به نمایش می گذاشت .

گزینه » « صحیح است.قدیمی ترین بناهای این دوره که آثاری از آنها بر جا مانده در پاسارگاد نخستین پایتخت هخامنشی برپا شدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. داریوش یکم در ابتدای حکومتش دستور داد  که کاخی بزرگی به نام آپادانا در شهر شوش به عنوان پایتخت اداری (  سوال 
حکومت هخامنشی ساخته شود.

و (   سوال  یکم  داریوش  دستور  به  جمشید  تخت  یعنی  باستان  جهان  معماری  شاهکار  و  ساختمانی  مجموعه  ترین  است.عظیم  صحیح   » « گزینه 
جانشینانش برپا گردید.

گزینه » « صحیح است.؛پژوهشگران با مقایسه نقش برجسته های دورۀ هخامنشی با دوران پیش از آن دریافتند که سنگ تراشان هنرمند، از (   سوال 
نقش  برجسته های بین النهرین و به ویژه نقش برجسته های آشوری الهام و الگو گرفته اند.

گزینه » « صحیح است.تنها تندیس انسانی باقی مانده که بزرگتر از اندازه طبیعی ساخته شده، پیکره بدون سر متعلق به داریوش یکم است که (   سوال 
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خ
ری

تا



تاریخ جامع کنکور

150

گزینه » « صحیح است. فرش مشهور »پازیریک« از آثار بافندگان هنرمند و خوش ذوق حکومت هخامنشی است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.از آثار برجسته معماری دوران اشکانیان می توان به بقایای شهر نسا، صد دروازه )دامغان(، معبد آناهیتا در شهر کنگاور (   سوال 
در استان کرمانشاه، کوه خواجه در سیستان و کاخ شهر هترا )الحضر( در نزدیکی موصل در کشور عراق اشاره کرد .

گزینه » « صحیح است.) پاسخ تست ۱۴ ((   سوال 

گزینه » « صحیح است.)پاسخ تست ۱۴ ((   سوال 

گزینه » « صحیح است.هنر گچبری در زمان اشکانی رواج یافت و در بناهای کوه خواجه به نهایت ظرافت رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.ساخت بناهای طاق دار، گنبدی و دارای ایوان از ویژگی های معماری دوران اشکانیان به شمار می رود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دورۀ اشکانی سفال ها نقش و طرح متنوع و گوناگونی نداشتند اما دارای لعابی اغلب سبز رنگ بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.معماری ساسانی با بنای کاخ اردشیر در فیروزآباد فارس )گور ( آغاز شد و با ساخت کاخ تیسفون به اوج رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در دورۀ ساسانی برای تزیینات داخلی کاخ ها و بناها از روش های گوناگونی مانند موزاییک کاری ،نقاشی دیواری، (   سوال 
گچبری و نقش برجسته استفاده می شد.

گزینه » « صحیح است.آتشکده های متعددی که در عصر ساسانی در مناطق مختلف ایران ساخته می شد به شکل گنبد چهار طاقی بود و (   سوال 
آتش مقدس در درون آن نگهداری می شد .

گزینه » « صحیح است. طرح  و نقشه شهر های ساسانی همچون شهر های اشکانی به شکل دایره بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.معروف ترین نقش برجسته دوره ساسانی مجموعه طاق بستان است که دو طاق سنگی بزرگ و کوچک نقش دار و یک (   سوال 
نقش برجسته بدون طاق را شامل می شود.

گزینه » « صحیح است.قالی بهارستان مربوط به دورۀ ساسانی می باشد.(   سوال 
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گونه های منابع 
تاریخی از ظهور اسالم

تا پایان عصر صفوی

ि الف_ محوطه  ها و بناهای تاریخی: مانند غار حرا، کوه ُاحد، دشت چالدران و میدان نقش جهان
)اطالع از اوضاع فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی دوران گذشته(

ि ب_ ابزار ها و وسایل دست ساخته انسان مانند انواع پوشاک، ابزار های کشاورزی و ظروف )گواه
روشنی بر نوع فرهنگ، طرز تفکر و چگونگی عقاید و آداب و رسوم پیشینیان(

ि پ_آثار شفاهی: مانند افسانه ها: خاطرات شفاهی، ادبیات عامیانه و انواع شعر )کمک زیاد به
شناخت فرهنگ، آداب ورسوم، سنت های اجتماعی و طبقات مختلف مردم در دوره های مختلف(

िالف_ کتاب های
تاریخی 

ि۱_ تاریخ های
عمومی 

ि۲_ تاریخ های
محلی

ि۳_ تاریخ های
سلسله ای 

ि۴_تک نگاری

ि از قرن سوم هجری قمری آغاز تا اواخر عصر قاجار
ि موضوع آفرینش عالم، شرح زندگی حضرت آدم و

دیگر پیامبران و در آخر پرداختن به تاریخ اساطیری 
ایران از کیومرث تا پایان ساسانیان و رویداد های 

تاریخ اسالم و سلسله های ایرانی 
ि مهم ترین و مشهور ترین اثر: تاریخ طبری تألیف

محمد بن جریر طبری

ि انگیزه اصلی نویسندگان آن: ثبت رویدادهای 
تاریخی، بیان ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی و 

نگارش زندگی نامه مفاخر و مشاهیر محلی 
िمعروف ترین اثر: تاریخ سیستان از مولفی ناشناخته

िرواج در دورۀ اسالمی
िانگیزه: عالقه فرمانروایان به ثبت رویدادهای دوران خود 
िپیوستگی با تاریخ محلی 
ि برجسته ترین اثر: تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی 

مربوط به دوران غزنویان 

िرواج از دورۀ تیموریان به بعد 
ि موضوع: شرح زندگی فرمانروایان به صورت متمرکز و

ویژه، توصیف و ثبت و ضبط آنها
ि مشهورترین اثر: عجایب المقدور فی نوائب تیمور 

)زندگی شگفت آور تیمور( اثر ابن عربشاه

ि۱_منابع
غیر نوشتاری

ि۲_ مراجع و
منابع نوشتاری 

درسنامۀ درس اول

منابع پژوهش در تاریخ اسالم  و ایران دوران اسالمی

پایۀ یازدهم

خ
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گونه های منابع 
تاریخی از ظهور اسالم
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ि مشهورترین اثر: عجایب المقدور فی نوائب تیمور 

)زندگی شگفت آور تیمور( اثر ابن عربشاه

ि۱_منابع
غیر نوشتاری

ि۲_ مراجع و
منابع نوشتاری 
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تا ि ۵_ تاریخ های منظوم

ि.بیان اطالعات مفیدی از زندگی اجتماعی مردم ایران که در دیگر منابع کمتر دیده می شوند

ि:مهمترین سفرنامه ها 

ि....بیان اطالعات بسیار مهم درباره آداب و رسوم،فرهنگ،نوع معیشت،پایتخت ها،ادیان و
िمشهورترین اثر: المسالک و الممالک اثر ابن خردادبه

िمانند قصیده نامه اهل خراسان اثر انوری شاعر سلجوقی
िدیوان حافظ
िبوستان و گلستان سعدی

िسیاست نامه: حاوی موضوعاتی دربارۀ شیوۀ کشورداری و مناسبات حکومت و مردم
िکتاب مهم: سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک توسی وزیر دورۀ سلجوقی
िاندرزنامه: پرداختن به اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی مردم و فرمانروا
िاثر مهم: قابوس نامه اثر عنصرالمعالی 

िتالیفات دیگری با عنوان طبقات، انساب و فرهنگ نامه ها و زندگی نامه ها
ि... اسناد، متون تقویمی، متون فلسفی و

िرواج- از دورۀ مغوالن
िشیوه: به نظم در آوردن رویدادهای تاریخی 
िبرجسته ترین اثر: شاهنامه فردوسی 

ि سفرنامه ناصرخسرو
िسفرنامه ابن بطوطه
ि سیاحت نامه شاردن در عصر صفوی 
िسفرنامه پیترو دالواله در عصر صفوی

ि ب: سفرنامه ها

िپ: نوشته های جغرافیایی

िت: ادبیات و متون ادبی

िث: سیاست نامه ها و اندرزنامه ها

िج: سایر نوشته ها
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مسجد گوهرشاد درکدام شهر واقع شده است؟-  

۴( قم   ۳( شیراز  ۲( مشهد  ۱( اصفهان 

همه موارد زیر از منبع غیر نوشتاری هستند به جز:-  

۴( ابزا های کشاورزی   ۳( اندرزنامه ها  ۲( بناهای تاریخی  ۱( خاطرات شفاهی 

تارخ نگاری.......از قرن.......هجری در ایران آغاز شد و تا.......عصر قاجار تداوم یافت.-  

۴( عمومی-سوم-اواخر    ۳( عمومی -چهارم- اوایل  ۲( سلسله ای-سوم-اوایل  ۱( سلسله ای -چهارم- اواخر 

این شیوۀ تاریخ نگاری، تاریخ اساطیری ایران را از زمان چه کسی آغاز می کند و به پایان کدام دوره ختم می گردد؟-  

۲( تاریخ سلسله ای-کیومرث-هخامنشیان    ۱( تاریخ عمومی -کیومرث - ساسانیان 

۴( تاریخ سلسله ای- سیاوش-ساسانیان    ۳( تاریخ عمومی- سیاوش- هخامنشیان 

تاریخ طبری جزء کدام دسته از کتاب های تاریخی محسوب می گردد؟-  

۴( محلی  ۳( تک نگاری  ۲( عمومی   ۱( سلسله ای 

)کنکور سراسری خارج کشور۹۹(معروف ترین اثر تاریخی محلی که از مولفی ناشناخته به یادگار مانده کدام است؟-  

۴( حدودالعالم   ۳( تاریخ سیستان  ۲( تاریخ رویان  ۱( فارسنامه 

کدام گزینه کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها، در دوره های مختلف تاریخی می کند؟-  
)کنکور سراسری خارج کشور۱۴۰۰(

۴( تابلوهای نقاشی   ۳( اساطیر اقوام  ۲( بناهای تاریخی  ۱( شهرهای تاریخی 

تاریخ......حاوی اطالعات جغرافیایی شهرها مناطق ایران است.-  

۴(  عمومی   ۳( سلسله ای  ۲( محلی  ۱( تک نگاری 

کدام گزینه در مورد انگیزه های نویسندگان تاریخ محلی نادرست است؟-  

۲( بیان ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی   ۱( شرح رویداد های سلسله های ایرانی 

۴( نگارش زندگی نامۀ مفاخر و مشاهیر محلی   ۳( ثبت و ضبط رویدادهای تاریخی 



153

سواالت درس اول

منابع پژوهش در تاریخ اسالم  و ایران دوران اسالمی

پایۀ یازدهم

خ
ری

تا

مسجد گوهرشاد درکدام شهر واقع شده است؟-  

۴( قم   ۳( شیراز  ۲( مشهد  ۱( اصفهان 

همه موارد زیر از منبع غیر نوشتاری هستند به جز:-  

۴( ابزا های کشاورزی   ۳( اندرزنامه ها  ۲( بناهای تاریخی  ۱( خاطرات شفاهی 

تارخ نگاری.......از قرن.......هجری در ایران آغاز شد و تا.......عصر قاجار تداوم یافت.-  

۴( عمومی-سوم-اواخر    ۳( عمومی -چهارم- اوایل  ۲( سلسله ای-سوم-اوایل  ۱( سلسله ای -چهارم- اواخر 

این شیوۀ تاریخ نگاری، تاریخ اساطیری ایران را از زمان چه کسی آغاز می کند و به پایان کدام دوره ختم می گردد؟-  

۲( تاریخ سلسله ای-کیومرث-هخامنشیان    ۱( تاریخ عمومی -کیومرث - ساسانیان 

۴( تاریخ سلسله ای- سیاوش-ساسانیان    ۳( تاریخ عمومی- سیاوش- هخامنشیان 

تاریخ طبری جزء کدام دسته از کتاب های تاریخی محسوب می گردد؟-  

۴( محلی  ۳( تک نگاری  ۲( عمومی   ۱( سلسله ای 

)کنکور سراسری خارج کشور۹۹(معروف ترین اثر تاریخی محلی که از مولفی ناشناخته به یادگار مانده کدام است؟-  

۴( حدودالعالم   ۳( تاریخ سیستان  ۲( تاریخ رویان  ۱( فارسنامه 

کدام گزینه کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها، در دوره های مختلف تاریخی می کند؟-  
)کنکور سراسری خارج کشور۱۴۰۰(

۴( تابلوهای نقاشی   ۳( اساطیر اقوام  ۲( بناهای تاریخی  ۱( شهرهای تاریخی 

تاریخ......حاوی اطالعات جغرافیایی شهرها مناطق ایران است.-  

۴(  عمومی   ۳( سلسله ای  ۲( محلی  ۱( تک نگاری 

کدام گزینه در مورد انگیزه های نویسندگان تاریخ محلی نادرست است؟-  
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کتاب عجائب المقدور فی نوائب تیمور اثر......مربوط به......است.-   

۲-امینی هروی-تاریخ سلسله ای   ۱( ابن عربشاه-تک نگاری 

۴( امینی هروی-تک نگاری   ۳( ابن عربشاه-تاریخ سلسله ای 

کتاب تاریخ بیهقی جزء کدام دسته از کتاب های تاریخی بوده و مربوط به کدام دوره است؟-   

۴( سلسله ای-آل بویه   ۳( تک نگاری- آل بویه  ۲( سلسله ای-غزنویان    ۱( تک نگاری-غزنویان 

کتاب های تاریخ تک نگاری از چه دوره ای در ایران مرسوم شد و عمده تمرکز نویسندگان آن بر روی چه مسئله ای استوار بود؟-   

۲( صفویان-ثبت و ضبط رویداد های تاریخی   ۱( تیموریان- ثبت و ضبط رویداد های تاریخی 

۴( صفویان-نگارش تاریخ زندگی فرمانروایان   ۳( تیموریان-نگارش تاریخ زندگی فرمانروایان 

قصیدۀ نامۀ اهل خراسان مربوط به چه دوره ای   و توسط چه کسی سروده شده است؟-   

۴( سلجوقیان-انوری   ۳( سلجوقیان-سنایی  ۲( غزنویان-انوری  ۱( غزنویان-سنایی 

کدام کتاب اثر خواجه نظام الملک توسی و مربوط به چه دوره ای است؟-   

۴( قابوس نامه-سلجوقیان   ۳( سیاست نامه-غزنویان  ۲( قابوس نامه-غزنویان     ۱( سیاست نامه-سلجوقیان 

.......بیشتر به اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم می پردازند مانند قابوس نامه اثر.....-   

۲( اندرزنامه ها- عنصرالمعالی    ۱( سیاست نامه ها - خواجه نظام الملک توسی 

۴( سیاست نامه ها- عنصرالمعالی    ۳( اندرزنامه ها - خواجه نظام الملک توسی 

کدام کتاب اطالعات مفیدی از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه می کند که در دیگر منابع کمتر دیده شده  است؟-   

۴( سیاست نامه   ۳( منظوم نامه  ۲( سفرنامه  ۱( اندرزنامه 

سفر نامۀ......مربوط به عصر........می باشد.-   

۴( شاردن - افشار   ۳( پیترو دالواله- زندیه  ۲( شاردن- قاجار  ۱( پیترو دالواله- صفوی 

کدام اثر توسط ابن خردادبه نگارش شده است؟-   

۴( عجائب المقدور    ۳( سیاست نامه  ۲( المسالک الممالک  ۱( تاریخ سیستان 
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گزینه » « صحیح است. مسجد گوهرشاد در شهر مشهد واقع شده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. بناهای تاریخی، ابزار و وسایل دست ساختۀ انسان مانند ابزارهای کشاورزی و نیز آثار شفاهی مانند خاطرات شفاهی، (  سوال 
ضرب المثل و دو بیتی ها جزء منابع غیر نوشتاری محسوب می گردند.

گزینه » « صحیح است.  تاریخ های عمومی یکی از شاخه های تاریخ نگاری در ایران است که از قرن سوم هجری قمری آغاز شد و تا آخر عصر (  سوال 
قاجار تداوم یافت 

گزینه » « صحیح است. در تاریخ های عمومی، تاریخ اساطیری ایران از کیومرث آغاز و به پایان دورۀ ساسانیان ختم می گردد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. از مهم ترین و مشهور ترین تاریخ های عمومی می توان به تاریخ طبری تُالیف محمد ابن جریر طبری اشاره کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. از معروفترین آثار تاریخ های محلی می توان به تاریخ سیستان از مولفی نا شناخته در موضوع تاریخ سیستان از ایام قدیم (  سوال 
تا سال ۷۲۵ ق اشاره کرد.

گزینه » « صحیح است. مطالعۀ آثار شفاهی مانند افسانه ها و اساطیر اقوام کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های مختلف (  سوال 
اجتماعی در دوره های مختلف می کند.

گزینه » « صحیح است. تاریخ محلی حاوی اطالعات جغرافیایی شهر ها و مناطق ایران است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. انگیزۀ اصلی نویسندگان تاریخ های محلی، ثبت و ضبط رویداد های تاریخی، بیان ویژگی های جغرافیایی و اقتصادی و (  سوال 
نگارش زندگی نامۀ مفاخر و مشاهیر محلی بوده است.

گزینه » « صحیح است. کتاب عجائب المقدور فی نوائب تیمور اثر ابن عربشاه مربوط به تک نگاری است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی در تاریخ غزنویان از مشهور ترین تاریخ های سلسله ای است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تک نگاری از دورۀ تیموریان به بعد مرسوم شد ودراین نوع تاریخ نگاری مولفان عمومًا به اشارۀ فرمانروا، تاریخ زندگی (   سوال 
او را به صورت متمرکز و ویژه، توصیف و ثبت و ضبط می کردند.

گزینه » « صحیح است. قصیدۀ نامۀ اهل خراسان از انوری شاعر دورۀ سلجوقی است.(   سوال 

پاسخنامۀ درس اول

منابع پژوهش در تاریخ اسالم  و ایران دوران اسالمی
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گزینه » « صحیح است. سیاست نامۀ خواجه نظام الملک توسی، وزیر مقتدر عصر سلجوقی یکی از آثار برجسته محسوب می شود.(   سوال 

مشهور (   سوال  نمونه های  از  می پردازند.  مردم  و  فرمانروا  اخالقی  مناسبات  و  داری  کشور  اخالق  به  بیشتر  اندرز نامه ها  است.  صحیح   » « گزینه 
اندرز نامه ها، می توان به قابوسنامه اثر عنصرالمعالی در قرن پنجم اشاره کرد.

گزینه » « صحیح است. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. سفر نامه های افرادی مانند ناصر خسرو در قرن پنجم هجری قمری، ابن بطوطه در قرن هشتم وشاردن و پیترو دالواله (   سوال 
درعصر صفوی، حاوی اطالعات بسیارمفیدی دربارۀ تاریخ ایران است.

گزینه » « صحیح است. کتاب المسالک الممالک اثر ابن خردادبه است.(   سوال 
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معیارهای سنجش 
اعتبار یک خبر تاریخی

ि بررسی ویژگیهای هویتی، محل تولد و زندگی،گرایش فکری،مذهبی، سیاسی و جایگاه
علمی راوی

ि بررسی فاصله زمانی و مکانی بین راوی و جهت اینکه راوی خود مستقیمًا شاهد وقوع
رویدادی بوده و یا خبر را از دیگران نقل کرده است.

ि مسافرت برخی از مورخان مانند مسعودی برای بررسی درستی یا نادرستی برخی اخبار و
گزارش های تاریخی و مطالعه رویداد ها از نزدیک

ि ۱_ مطابقت با عقل: افرادی مانند یعقوبی،مقدسی،ابن مسکویه،بیهقی و ابن اسفندیار
مطابقت نداشتن یک روایت تاریخی با عقل را دلیلی بر بطالن و نادرستی آن می دانستند.

ि۲_ مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد

ि۳_ مطابقت با نتایج تحقیقات باستان شناسی

ि۴_ سنجش گزارش ها بر اساس زمان و مکان

ि ،۵_ اعتبارسنجی  به کمک دستاوردهای علوم تجربی به ویژه شیمی، زیست شناسی
فیزیک و پزشکی

ि۶_ اعتبارسنجی به کمک دستاوردهای سایر علوم انسانی

िالف_ سنجش اعتبار
و نقد روایت کننده

िب_ سنجش و اعتبار و
نقد و بررسی گزارش ها

و منابع تاریخی
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اعتبار یک خبر تاریخی

ि بررسی ویژگیهای هویتی، محل تولد و زندگی،گرایش فکری،مذهبی، سیاسی و جایگاه
علمی راوی

ि بررسی فاصله زمانی و مکانی بین راوی و جهت اینکه راوی خود مستقیمًا شاهد وقوع
رویدادی بوده و یا خبر را از دیگران نقل کرده است.

ि مسافرت برخی از مورخان مانند مسعودی برای بررسی درستی یا نادرستی برخی اخبار و
گزارش های تاریخی و مطالعه رویداد ها از نزدیک

ि ۱_ مطابقت با عقل: افرادی مانند یعقوبی،مقدسی،ابن مسکویه،بیهقی و ابن اسفندیار
مطابقت نداشتن یک روایت تاریخی با عقل را دلیلی بر بطالن و نادرستی آن می دانستند.

ि۲_ مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد

ि۳_ مطابقت با نتایج تحقیقات باستان شناسی

ि۴_ سنجش گزارش ها بر اساس زمان و مکان

ि ،۵_ اعتبارسنجی  به کمک دستاوردهای علوم تجربی به ویژه شیمی، زیست شناسی
فیزیک و پزشکی

ि۶_ اعتبارسنجی به کمک دستاوردهای سایر علوم انسانی

िالف_ سنجش اعتبار
و نقد روایت کننده

िب_ سنجش و اعتبار و
نقد و بررسی گزارش ها

و منابع تاریخی
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خ
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تا

انواع روشهای
تاریخ نگاری

ि۱_ تاریخ نگاری روایی

ि۲_ تاریخ نگاری ترکیبی

ि۳_ تاریخ نگاری تحلیلی

िدو شیوه تنظیم و ارائه گزارش ها و
نوشته ها توسط مورخان در دوران اسالمی 

ि ذکر روایت های مختلف از یک موضوع واحد با ذکر اسناد بدون هیچ دخل و تصرف
) مهم ترین ویژگی(

िکاربرد داشتن در آغاز برای ثبت سخنان و سیره پیامبر و صحابه ایشان

िبرجسته ترین مورخ: محمد بن جریر طبری

िایراد این شیوه: ذکر وقایع بدون هیچ نقد و نظری درباره درستی و نادرستی آنها

िمطالعه و تطبیق همه روایت هاو تنظیم یک گزارش واحد

ि ایراد این روش: چون مورخ ناچار به انتخاب است، امکان دارد برخی از جنبه های خبر از چشم
او دور بماند.

ि :مورخین به نام این روش

िمتداول بودن تا اواخر قرن سوم هجری

ि الف: بالذری صاحب کتاب فتوح البلدان
िب: دینوری صاحب کتاب اخبار الطوال

ि بررسی موشکافانه تمام اخبار و روایت های مربوط به یک رویداد و نقد و تحلیل و تفسیر پیامدهای
آن ها توسط مورخ 

ि:برجسته ترین آثار

ि ۱_روش سال شماری

ि۲_روش موضوعی

िنگارش حوادث به ترتیب زمان وقوع
िتاریخ طبری 

िمحور تاریخ نگاری قرار گرفتن یک موضوع
िمروج الذهب و معادن الجواهر اثر علی بن حسین مسعودی 

िتجارب االمم اثر ابوعلی مسکویه
िتاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی
िمروج الذهب  اثر مسعودی
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مهم ترین رسالت مورخان،........می باشد.-  

 ۱( توصیف و شرح زندگانی و اقدامات فرمانروایان و امور سیاسی و نظامی

۲( علل و نتایج آثار گوناگون حوادث گذشته   

۳( تالش برای فهم دقیق رویداد های گذشته   

۴(  ثبت و نقل رویداد های گذشته   

اعتبار سنجی به چه معناست و چند مرحله دارد؟-  

۲-میزان اهمیت یک خبر-سه    ۱( میزبان اهمیت یک خبر - دو 

۴(  نقد یک خبر-دو    ۳(  نقد یک خبر-سه 

کدام گزینه مربوط به مرحله سنجش و اعتبار نقد روایت کنندۀ خبر نیست؟-  

۲( گرایش فکری، مذهبی و سیاسی او   ۱( جایگاه علمی او 

۴(  ویژگی های هویتی روایت کننده    ۳( مقایسه و تطبیق آن با سایر روایت ها 

یکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده خبر .......... است.-  

۲( مطابقت خبر ارائه شده با عقل    ۱( مطابقت خبر با نتایج تحقیقات باستان شناسی    

۴( مقایسه و تطبیق خبر ارائه شده با سایر منابع و شواهد    ۳( تعیین فاصله زمانی و مکانی بین راوی و خبر    

کدام مورخ برای بررسی درستی و نادرستی گزارش های تاریخی، با مسافرت از نزدیک، مکان رویدادها را مورد مطالعه  قرار می داد؟-  

۴( بالذری    ۳( ابن مسکویه  ۲( مسعودی  ۱( بیهقی 

یکی از مهمترین و مُوثرترین معیارهای سنجش درستی یا نادرستی یک گزارش تاریخی، بررسی مطابقت و یا عدم مطابقت آن با -  
کدام مورد است؟

۲( نتایج تحقیقات باستان شناسی   ۱( بر اساس زمان و مکان 

۴(  سایر منابع و شواهد     ۳( عقل 

به عقیدۀ مورخانی مانند ابن مسکویه و مقدسی، عدم مطابقت یک روایت تاریخی با چه چیزی دلیلی بر بطالن و نادرستی آن است؟-  

۴(  نتایج باستان شناسی    ۳( عقل  ۲( سایر منابع و شواهد  ۱( دستاوردهای علوم تجربی 
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مهم ترین رسالت مورخان،........می باشد.-  

 ۱( توصیف و شرح زندگانی و اقدامات فرمانروایان و امور سیاسی و نظامی

۲( علل و نتایج آثار گوناگون حوادث گذشته   

۳( تالش برای فهم دقیق رویداد های گذشته   

۴(  ثبت و نقل رویداد های گذشته   

اعتبار سنجی به چه معناست و چند مرحله دارد؟-  

۲-میزان اهمیت یک خبر-سه    ۱( میزبان اهمیت یک خبر - دو 

۴(  نقد یک خبر-دو    ۳(  نقد یک خبر-سه 

کدام گزینه مربوط به مرحله سنجش و اعتبار نقد روایت کنندۀ خبر نیست؟-  

۲( گرایش فکری، مذهبی و سیاسی او   ۱( جایگاه علمی او 

۴(  ویژگی های هویتی روایت کننده    ۳( مقایسه و تطبیق آن با سایر روایت ها 

یکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده خبر .......... است.-  

۲( مطابقت خبر ارائه شده با عقل    ۱( مطابقت خبر با نتایج تحقیقات باستان شناسی    

۴( مقایسه و تطبیق خبر ارائه شده با سایر منابع و شواهد    ۳( تعیین فاصله زمانی و مکانی بین راوی و خبر    

کدام مورخ برای بررسی درستی و نادرستی گزارش های تاریخی، با مسافرت از نزدیک، مکان رویدادها را مورد مطالعه  قرار می داد؟-  

۴( بالذری    ۳( ابن مسکویه  ۲( مسعودی  ۱( بیهقی 

یکی از مهمترین و مُوثرترین معیارهای سنجش درستی یا نادرستی یک گزارش تاریخی، بررسی مطابقت و یا عدم مطابقت آن با -  
کدام مورد است؟

۲( نتایج تحقیقات باستان شناسی   ۱( بر اساس زمان و مکان 

۴(  سایر منابع و شواهد     ۳( عقل 

به عقیدۀ مورخانی مانند ابن مسکویه و مقدسی، عدم مطابقت یک روایت تاریخی با چه چیزی دلیلی بر بطالن و نادرستی آن است؟-  

۴(  نتایج باستان شناسی    ۳( عقل  ۲( سایر منابع و شواهد  ۱( دستاوردهای علوم تجربی 
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نتایج تحقیقات.......معیاری مناسب برای سنجش اعتبار اخبار تاریخی است.-  

۴( باستان شناسی    ۳( گاه شماری  ۲( جغرافیا  ۱( زبان شناسی 

امروزه پیشرفت های علوم تجربی به ویژه علومی مانند .......... و .......... نقش بسزایی در تعیین اصالت و اعتبار اسناد و اخبار -  
تاریخی ایفا می کند.

۲- زمین شناسی و پزشکی    ۱( شیمی و زیست شناسی 

۴( شیمی و زمین شناسی    ۳( زیست شناسی و زمین شناسی 

کدام گزینه دربارۀ مرحلۀ سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی نمی باشد؟-   

۲( سنجش گزارش ها بر اساس زمان و مکان    ۱( اعتبار سنجی با تکیه بر دستاوردهای علوم تجربی    

۴( مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد    ۳( سنجش اعتبار و نقد روایت کننده    

کدام گزینه مربوط به انواع روش های تاریخ نگاری است؟-   

۴( روایی، تحلیلی، تحقیقی    ۳( روایی، ترکیبی، تحقیقی  ۲( ترکیبی، تحقیقی، تحلیلی     ۱( روایی،ترکیبی، تحلیلی 

در کدام شیوۀ تاریخ نگاری، مورخ روایت های مختلف و متعدد دربارۀ موضوع واحد را بیان می کند؟-   

۴( ترکیبی    ۳( روایی  ۲( عمومی  ۱( تحلیلی 

مهمترین ویژگی های تاریخ نگاری روایی چیست؟-   

۲(  نقد و بررسی هر یک از روایت های ذکر شده    ۱( بررسی موشکافانۀ تمام اخبار و روایت ها    

۴( ذکر روایت ها بدون دخل و تصرف    ۳( تنظیم گزارش ازتمام روایت ها    

کدام شیوۀ تاریخ نگاری، در آغاز برای ثبت و ضبط سخنان و سیرۀ پیامبر و صحابۀ ایشان به کار گرفته می شد؟ -   

۴( تک نگاری    ۳( تحلیلی  ۲( روایی  ۱( ترکیبی 

کدام مورد از چهره های تاریخ نگاری روایی محسوب می گردد؟-   

۴( مسعودی    ۳( طبری  ۲( دینوری  ۱( بیهقی 

کدام مورخ تعیین درستی یا نادرستی مطالب را به خواننده واگذار می کرد؟-   

۴( مسعودی    ۳( دینوری  ۲( طبری  ۱( بالذری 

کدام گزینه بیانگر عیب تاریخ نگاری روایی می باشد؟-   

۲( ناچار بودن به گزینش و انتخاب    ۱( عدم دخل و تصرف در روایت ها 

۴( عدم ارائه نظر درباره درستی یا نادرستی خبر    ۳( دور ماندن برخی از جنبه های خبر از چشم راوی 
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در تاریخ نگاری ..........مورخ به جای ذکر همۀ روایت ها دربارۀ یک موضوع، با مطالعه و مطابقت همۀ روایت ها، یک گزارش از -   
آنها تنظیم می کند.

۴(  روایی    ۳( ترکیبی  ۲( تحلیلی  ۱( موضوع محور 

عیب تاریخ نگاری ترکیبی کدام است؟-   

۲( عدم دخل و تصرف در روایت ها    ۱( عدم امکان گزینش و انتخاب توسط مورخ    

۴( دور ماندن برخی از جنبه های خبر از چشم مورخ    ۳( عدم ارائه نظر در مورد درستی یا نادرستی خبر    

کدام مورخان شیوۀ تاریخ نگاری مشابه داشتند؟-   

۴( دینوری و مسعودی    ۳( مسعودی و بالذری  ۲( دینوری و بالذری     ۱( ابن مسکویه و طبری 

شیوۀ تاریخ نگاری کتاب فتوح البدان کدام است و این کتاب اثر چه کسی می باشد؟-   

۴( روایی-دینوری    ۳( روایی-بالذری  ۲( ترکیبی-دینوری  ۱( ترکیبی-بالذری 

تاریخ نگاری .............. از قرن سوم هجری متداول شده است.-   

۴( روایی    ۳( ترکیبی  ۲( موضوع محوری  ۱( تحلیلی 

کتاب اخبار الطوال تألیف ..........به روش تاریخ نگاری...........نگارش شده است.-   

۴( دینوری-ترکیبی   ۳( دینوری- روایی  ۲( بالذری- روایی  ۱( بالذری-ترکیبی 

در این روش تاریخ نگاری مورخ با بررسی موشکافانۀ تمام اخبار و روایت های مرتبط به یک رویداد و نقد آنها، علل، آثار و پیامدهای -   
آن واقعه را تفسیر می کند.

۴( روایی    ۳( ترکیبی  ۲( تحلیلی   ۱( موضوع محوری 

کدام عبارت زیر درست است؟-   

۲(  کتاب تجارب االمم اثر بالذری به روش تاریخ نگاری ترکیبی است    ۱( کتاب اخبار الطوال اثر مسعودی به روش تاریخ نگاری ترکیبی است    

۴( کتاب تجارب االمم اثر ابن مسکویه به روش تاریخ نگاری تحلیلی است.   ۳( کتاب اخبار الطوال اثر دینوری تاریخ نگاری تحلیلی است    

کدام گزینه به روش تاریخ نگاری تحلیلی نگارش نشده است؟-   

۴(  مروج الذهب    ۳( فتوح البلدان  ۲( تاریخ بیهقی  ۱( تجارب االمم 

مورخان در دوران اسالمی گزارش ها و نوشته های خود را به دو روش .......... و .......... تنظیم و ارائه می کردند.-   

۴( روایی و ترکیبی    ۳( ترکیبی و تحلیلی  ۲( توصیفی و تحلیلی  ۱( سالشماری و موضوعی 

کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر به کدام روش و توسط کدام مورخ تنظیم و ارائه شده است؟-   

۴( سالشماری- دینوری       ۳( موضوعی- مسعودی  ۲( سالشماری- مسعودی     ۱( موضوعی-دینوری 
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در تاریخ نگاری ..........مورخ به جای ذکر همۀ روایت ها دربارۀ یک موضوع، با مطالعه و مطابقت همۀ روایت ها، یک گزارش از -   
آنها تنظیم می کند.

۴(  روایی    ۳( ترکیبی  ۲( تحلیلی  ۱( موضوع محور 

عیب تاریخ نگاری ترکیبی کدام است؟-   

۲( عدم دخل و تصرف در روایت ها    ۱( عدم امکان گزینش و انتخاب توسط مورخ    

۴( دور ماندن برخی از جنبه های خبر از چشم مورخ    ۳( عدم ارائه نظر در مورد درستی یا نادرستی خبر    

کدام مورخان شیوۀ تاریخ نگاری مشابه داشتند؟-   

۴( دینوری و مسعودی    ۳( مسعودی و بالذری  ۲( دینوری و بالذری     ۱( ابن مسکویه و طبری 

شیوۀ تاریخ نگاری کتاب فتوح البدان کدام است و این کتاب اثر چه کسی می باشد؟-   

۴( روایی-دینوری    ۳( روایی-بالذری  ۲( ترکیبی-دینوری  ۱( ترکیبی-بالذری 

تاریخ نگاری .............. از قرن سوم هجری متداول شده است.-   

۴( روایی    ۳( ترکیبی  ۲( موضوع محوری  ۱( تحلیلی 

کتاب اخبار الطوال تألیف ..........به روش تاریخ نگاری...........نگارش شده است.-   

۴( دینوری-ترکیبی   ۳( دینوری- روایی  ۲( بالذری- روایی  ۱( بالذری-ترکیبی 

در این روش تاریخ نگاری مورخ با بررسی موشکافانۀ تمام اخبار و روایت های مرتبط به یک رویداد و نقد آنها، علل، آثار و پیامدهای -   
آن واقعه را تفسیر می کند.

۴( روایی    ۳( ترکیبی  ۲( تحلیلی   ۱( موضوع محوری 

کدام عبارت زیر درست است؟-   

۲(  کتاب تجارب االمم اثر بالذری به روش تاریخ نگاری ترکیبی است    ۱( کتاب اخبار الطوال اثر مسعودی به روش تاریخ نگاری ترکیبی است    

۴( کتاب تجارب االمم اثر ابن مسکویه به روش تاریخ نگاری تحلیلی است.   ۳( کتاب اخبار الطوال اثر دینوری تاریخ نگاری تحلیلی است    

کدام گزینه به روش تاریخ نگاری تحلیلی نگارش نشده است؟-   

۴(  مروج الذهب    ۳( فتوح البلدان  ۲( تاریخ بیهقی  ۱( تجارب االمم 

مورخان در دوران اسالمی گزارش ها و نوشته های خود را به دو روش .......... و .......... تنظیم و ارائه می کردند.-   

۴( روایی و ترکیبی    ۳( ترکیبی و تحلیلی  ۲( توصیفی و تحلیلی  ۱( سالشماری و موضوعی 

کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر به کدام روش و توسط کدام مورخ تنظیم و ارائه شده است؟-   

۴( سالشماری- دینوری       ۳( موضوعی- مسعودی  ۲( سالشماری- مسعودی     ۱( موضوعی-دینوری 
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کتاب تاریخ طبری چگونه کتابی است؟-   

۴( روایی و سالشماری    ۳( ترکیبی و موضوعی  ۲( روایی و موضوعی          ۱( ترکیبی و سالشماری 

کتاب.......... اثر عبدالحسین زرین کوب است.-   

۲( تاریخ در ترازو        ۱( تاریخ نگاری در اسالم 

۴( تاریخ نگاری در ایران     ۳( روش های پژوهش در تاریخ 

)کنکور سراسری داخل کشور۹۹(یکی از عمده ترین کارهای مورخان در سنجش اعتبار و نقد روایت کننده کدام است؟ -   

۲( مقایسه منابع تاریخی با سایر منابع موجود    ۱( بررسی مطابقت یا عدم مطابقت روایت با عقل        

۴( تعیین فاصله زمانی و مکانی بین راوی و خبر   ۳( اعتبار سنجی با تکیه بر دستاوردهای علوم تجربی         

کدام مورد به مسعودی از مورخان قرن چهارم هجری نسبت داده شده است؟                                                        )کنکور سراسری داخل کشور ۹۸(-   

۱( وی را یکی از برجسته ترین نویسندگان تاریخ نگاری روایی می شناسند.  

۲( به عقیده وی خبر یا روایتی که فاقد زمان و مکان دقیق باشد، اعتبار ندارد.   

۳( همانند بسیاری از مورخان به بررسی مطابقت یا عدم مطابقت رویدادهای تاریخی با عقل، اعتقاد راسخ داشت.   

۴( برای درستی و نادرستی گزارش های تاریخی با مسافرت از نزدیک، مکان رویداد را مورد مطالعه قرار می داد.   
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گزینه » « صحیح است. مهمترین رسالت مورخان، تالش برای فهم دقیق رویدادهای گذشته است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. نقد یک خبر تاریخی که در حقیقت همان اعتبار سنجی و بررسی اصالت خبر است در دو مرحله صورت می گیرد: الف( (  سوال 
سنجش اعتبار و نقد روایت کنندۀ خبر ب(سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی

گزینه » « صحیح است. در مرحله سنجش و نقد روایت کننده، پژوهشگران و مورخان، موضوعاتی نظیر ویژگی های هویتی روایت کنندۀ خبر، (  سوال 
محل تولد و زندگی، گرایش فکری، مذهبی و سیاسی و جایگاه علمی او، عالیق و انگیزه های راوی را در بیان خبر بررسی می کنند.

گزینه » « صحیح است. یکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده، تعیین فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوی و خبر است تا معلوم شود، روایت (  سوال 
کننده خود مستقیمًا شاهد وقوع رویدادی بوده ویا خبر آن را از دیگران نقل کرده است.

به (  سوال  تاریخی  و گزارش های  اخبار  برخی  نادرستی  و  بررسی درستی  برای  مانند مسعودی  مورخان  از  بعضی  در گذشته  گزینه » « صحیح است. 
مسافرت می رفتند و از نزدیک مکان رویداد ها را مورد مطالعه قرار می دادند.

گزینه » « صحیح است. یکی از مهمترین و موثرترین معیارهای سنجش درستی یا نادرستی یک گزارش تاریخی، بررسی مطابقت یا عدم مطابقت (  سوال 
آن با عقل است

گزینه » « صحیح است. در گذشته  برخی مورخان مانند یعقوبی، مقدسی، ابن مسکویه، بیهقی و ابن اسفندیار، عدم مطابقت یک روایت تاریخی (  سوال 
با عقل را دلیل بر بطالن و نادرستی آن می دانستند.

گزینه » « صحیح است. نتایج تحقیقات باستان شناسی، معیاری مناسب برای سنجش اعتبار اخبار تاریخی محسوب می شود.(  سوال 

و (  سوال  ابداع روش ها  و  و پزشکی  ویژه علومی مانند شیمی، زیست شناسی، فیزیک  به  پیشرف های علوم تجربی  امروزه،  گزینه » « صحیح است. 
ابزارهای مدرن، نقش بسزایی در تعیین اصالت و اعتبار اسناد و اخبار تاریخی ایفا می کنند.

گزینه » « صحیح است. سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی از طریق مطابقت با عقل، مقایسه و تطبیق با سایر منابع و (   سوال 
شواهد، مطابقت با نتایج تحقیقات باستان شناسی، سنجش گزارش ها بر اساس مکان و زمان، اعتبار سنجی با تکیه بر دستاوردهای علوم تجربی و نیز اعتبار 

سنجی به کمک دستاوردهای سایر علوم انسانی صورت می گیرد.

گزینه » « صحیح است. روش های تاریخ نگاری عبارتند از: تاریخ نگاری روایی، ترکیبی و تحلیلی(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. مهمترین رسالت مورخان، تالش برای فهم دقیق رویدادهای گذشته است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. نقد یک خبر تاریخی که در حقیقت همان اعتبار سنجی و بررسی اصالت خبر است در دو مرحله صورت می گیرد: الف( (  سوال 
سنجش اعتبار و نقد روایت کنندۀ خبر ب(سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی

گزینه » « صحیح است. در مرحله سنجش و نقد روایت کننده، پژوهشگران و مورخان، موضوعاتی نظیر ویژگی های هویتی روایت کنندۀ خبر، (  سوال 
محل تولد و زندگی، گرایش فکری، مذهبی و سیاسی و جایگاه علمی او، عالیق و انگیزه های راوی را در بیان خبر بررسی می کنند.

گزینه » « صحیح است. یکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده، تعیین فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوی و خبر است تا معلوم شود، روایت (  سوال 
کننده خود مستقیمًا شاهد وقوع رویدادی بوده ویا خبر آن را از دیگران نقل کرده است.

به (  سوال  تاریخی  و گزارش های  اخبار  برخی  نادرستی  و  بررسی درستی  برای  مانند مسعودی  مورخان  از  بعضی  در گذشته  گزینه » « صحیح است. 
مسافرت می رفتند و از نزدیک مکان رویداد ها را مورد مطالعه قرار می دادند.

گزینه » « صحیح است. یکی از مهمترین و موثرترین معیارهای سنجش درستی یا نادرستی یک گزارش تاریخی، بررسی مطابقت یا عدم مطابقت (  سوال 
آن با عقل است

گزینه » « صحیح است. در گذشته  برخی مورخان مانند یعقوبی، مقدسی، ابن مسکویه، بیهقی و ابن اسفندیار، عدم مطابقت یک روایت تاریخی (  سوال 
با عقل را دلیل بر بطالن و نادرستی آن می دانستند.

گزینه » « صحیح است. نتایج تحقیقات باستان شناسی، معیاری مناسب برای سنجش اعتبار اخبار تاریخی محسوب می شود.(  سوال 

و (  سوال  ابداع روش ها  و  و پزشکی  ویژه علومی مانند شیمی، زیست شناسی، فیزیک  به  پیشرف های علوم تجربی  امروزه،  گزینه » « صحیح است. 
ابزارهای مدرن، نقش بسزایی در تعیین اصالت و اعتبار اسناد و اخبار تاریخی ایفا می کنند.

گزینه » « صحیح است. سنجش اعتبار و نقد و بررسی گزارش ها و منابع تاریخی از طریق مطابقت با عقل، مقایسه و تطبیق با سایر منابع و (   سوال 
شواهد، مطابقت با نتایج تحقیقات باستان شناسی، سنجش گزارش ها بر اساس مکان و زمان، اعتبار سنجی با تکیه بر دستاوردهای علوم تجربی و نیز اعتبار 

سنجی به کمک دستاوردهای سایر علوم انسانی صورت می گیرد.

گزینه » « صحیح است. روش های تاریخ نگاری عبارتند از: تاریخ نگاری روایی، ترکیبی و تحلیلی(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. تاریخ نگاری روایی به نوعی از تاریخ نگاری گفته می شود که مورخ، روایت های مختلف و متعدد دربارۀ  موضوع واحد (   سوال 
را باذکر اسناد، بیان می کند.

گزینه » « صحیح است. ازمهمترین ویژگی تاریخ نگاری روایی این بود که تاریخ نگاران، بدون هیچگونه دخل و تصرفی در روایت ها، عینًا آنها (   سوال 
را ذکر می کردند.

گزینه » « صحیح است. تاریخ نگاری روایی در آغاز برای ثبت و ضبط سخنان و سیرۀ پیامبر و صحابۀ ایشان به کار گرفته می شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. از برجسته ترین چهره های تاریخ نگاری روایی، مورخ و مفسر مشهور محمد بن جریر طبری است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. طبری در شیوۀ تاریخ نگاری روایی سعی داشت تعیین درستی یا نادرستی مطالب را به خواننده واگذار کند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از معایب تاریخ نگاری روایی این است که نویسندگان به دور از هر گونه نقد و انتقاد، هیچ نظری دربارۀ درستی و (   سوال 
نادرستی خبر ارائه نمی دهند.

گزینه » « صحیح است. مورخ در تاریخ نگاری ترکیبی، به جای ذکر همۀ روایات دربارۀ یک موضوع با مطالعه و مطابقت همۀ روایت ها، یک (   سوال 
گزارش از آنها تنظیم می کند.

گزینه » « صحیح است.مورخ در تاریخ نگاری ترکیبی ناچار به گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه های خبر از چشم او دور بماند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. از برجسته ترین مورخان روش تاریخ نگاری ترکیبی می توان از بالذری و دینوری یاد کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کتاب تاریخ فتوح البلدان اثر بالذری به سبک تاریخ نگاری ترکیبی نگارش شده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تاریخ نگاری ترکیبی از قرن سوم هجری متداول شده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کتاب اخبار الطوال اثر دینوری به سبک تاریخ نگاری ترکیبی نگارش شده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.مورخ در تاریخ نگاری تحلیلی با بررسی موشکافانه، تمام اخبار و روایت های مربوط به یک رویداد و نقد آنها، علل، آثار (   سوال 
و پیامدهای آن واقعه را تحلیل و تفسیر می کند.

گزینه » « صحیح است.کتاب تجارب االمم ابوعلی مسکویه به روش تاریخ نگاری تحلیلی نگارش شده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.کتاب های مروج الذهب مسعودی، تجارب االمم ابوعلی مسکویه و تاریخ بیهقی به روش تاریخ نگاری تحلیلی نگارش (   سوال 
شده اند.

گزینه » « صحیح است. مورخان در دوران اسالمی، گزارش ها و نوشته های خود را به دو روش سالشماری و موضوعی تنظیم و ارائه می کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر، نوشتۀ مسعودی به روش موضوعی تنظیم و ارائه شده است.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است.کتاب تاریخ طبری به روش تاریخ نگاری روایی و بر اساس روش سالشماری تنظیم و ارائه شده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کتاب تاریخ در ترازو اثر عبدالحسین زرین کوب می باشد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده، تعیین فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوی و خبر است تا معلوم شود، روایت (   سوال 
کننده خود مستقیمًا شاهد وقوع رویدادی بوده و یا خبر آن را از دیگران نقل کرده است.

گزینه » « صحیح است. در گذشته، برخی از مورخان مانند مسعودی برای بررسی درستی و یا نادرستی برخی از اخبار و گزارش های تاریخی به (   سوال 
مسافرت می رفتند و از نزدیک مکان رویدادها را مورد مطالعه قرار می دادند. 
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گزینه » « صحیح است.کتاب تاریخ طبری به روش تاریخ نگاری روایی و بر اساس روش سالشماری تنظیم و ارائه شده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کتاب تاریخ در ترازو اثر عبدالحسین زرین کوب می باشد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده، تعیین فاصلۀ زمانی و مکانی بین راوی و خبر است تا معلوم شود، روایت (   سوال 
کننده خود مستقیمًا شاهد وقوع رویدادی بوده و یا خبر آن را از دیگران نقل کرده است.

گزینه » « صحیح است. در گذشته، برخی از مورخان مانند مسعودی برای بررسی درستی و یا نادرستی برخی از اخبار و گزارش های تاریخی به (   سوال 
مسافرت می رفتند و از نزدیک مکان رویدادها را مورد مطالعه قرار می دادند. 
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ि)قحطانی )جنوبی
ि )عدنانی )شمالی 

درسنامۀ درس سوم

اسالم در مکه
پایۀ یازدهم

شبه جزیره عربستان 
در آستانه ظهور اسالم

िتقسیم شدن قبایل عرب به دو دسته

िرواج زندگی چادر نشینی و نظام قبیله ای در سرتاسر شبه جزیره

ि قبیله: یک واحد اجتماعی و سیاسی مستقل شامل همه افرادی که نیای مشترک و پیوند خونی
داشتند.

ि شاخص ارزش های حاکم بر نظام قبیله عبارت بودند از: افتخار به حسب و نسب، احترام به 
روابط خونی و خویشاوندی، اطاعت بی چون و چرا از رئیس قبیله و پشتیبانی بی قید و شرط از 

افراد قبیله

िنقش زیاد تعصب و عصبیت قبیله ای در بروز جنگ و خونریزی ها 

ि خصلت های اخالقی اعراب: مهمان نوازی، شجاعت، سخاوت، مروت و استقامت در برابر
سختی های زندگی 

ि قبیله قریش به دلیل در اختیار داشتن ادارۀ کعبه و  تجارت با سرزمین های دور و نزدیک از
قدرت و نفوذ سیاسی قابل توجهی برخوردار بود.

ि ،قدرت و نفوذ قریش به منزله حکومتی پایدار نبود زیرا متکی به تشکیالتی سیاسی، اداری 
نظامی منظم و منسجمی نبود و ثبات الزم را نداشت.

िشبه جزیرۀ عربستان:آب و هوای گرم و خشک و واقع شدن در جنوب و جنوب غربی فالت ایران

िوجود تمدن مهمی در سرزمین یمن واقع در جنوب شبه جزیرۀ  عربستان پیش از میالد مسیح 

िنظام اجتماعی و 
سیاسی 

िاقتصاد و معیشتि تحت تاثیر قرار داشتن وضعیت اقتصادی عربستان به موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و
اقلیمی آن

िپرداختن به دامداری و پرورش بز و شتر و نیز راهزنی 

िپرداختن به کشاورزی به دلیل وجود منابع آب در مناطقی مانند طائف، یمن و یثرب 

خ
ری

تا
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िمکه مرکز اصلی بازرگانی بود و بر سر راه یمن به شام قرار داشت 

िسران قریش از طریق تجارت با شام و دیگر سرزمین های اطراف شبه جزیره عربستان سود بسیاری می کردند

ि ساکنان شبه جزیرۀ عربستان علی رغم همجواری و برقراری روابط با ایران و روم، از نظر فرهنگی و تمدنی با جوامع 
متمدن در سطح پایینی قرار داشتند.

ि غلبه ویژگی های زندگی صحرانشینی در  شهرنشینان

िشعر و شاعری به عنوان برجسته ترین دستاورد فرهنگی اعراب در دوران جاهلیت

िپرستش بت ها توسط بیشتر ساکنان شبه جزیره

िخانه کعبه، محل نیایش و نگهداری بت های گوناگون 

िبی اعتقادی به جهان پس از مرگ به عنوان یکی از مشخصات آیین بت پرستی 

िاعتقاد برخی مردم مکه به الله به عنوان آفریننده جهان 

िآمیخته شدن سنت ابراهیمی حج با رسوم شرک آلود توسط بت پرستان

ि.حنفا کسانی بودند که از آیین حضرت ابراهیم )ع( پیروی می کردند و از گوشت قربانی بت پرستان نمی خوردند

िساکن بودن تعدادی از یهودیان در یثرب و مسیحیان در نجران و  وجود تعدادی زرتشتی و مانوی

ि.قرآن از اعراب آن زمان با صفت »جاهلی« یاد کرده است

ि.منظور از جاهلی فرهنگ و اخالق خشن و گستاخی و کینه جویی اعراب آن زمان است 

िبعثت پیامبر در ۲۷ رجب یا به روایتی در ماه رمضان

ि نزول نخستین آیات سوره علق 

ि ۵۷۰ عام الفیل: والدت پیامبر 

िپیش از ۵ سالگی: سپردن ایشان به حلیمه در خارج از مکه

ि۵ سالگی : بازگشت ایشان به مکه

िعلم و فرهنگ

िدین و اعتقادات

بعثت حضرت محمد)ص( 
و دعوت به اسالم

िبعثت پیامبر 

िوقایع زندگی پیامبر
قبل از بعثت
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تحریم و محاصرۀ اقتصادی 
و اجتماعی بنی هاشم

ि سران قریش، ابوطالب و طایفه او را در محاصرۀ اجتماعی و اقتصادی قرار دادند تا آنها دست از حمایت از پیامبر 
بردارند.

ि.هرگونه مراوده اجتماعی )مانند ازدواج( و ارتباط اقتصادی )مانند خرید و فروش کاال( با بنی هاشم ممنوع شد 

िپناه بردن بنی هاشم به شعب ابوطالب به مدت سه سال 

िدعوت خاص و محدود

िدعوت عمومی و عکس العمل
سران قریش

ि۶ سالگی : وفات آمنه و شروع سرپرستی عبدالمطلب 

ि۸ سالگی: درگذشت عبدالمطلب و شروع سرپرستی ابوطالب

ि۱۲ سالگی: رفتن پیامبر به شام به همراه ابوطالب

ि ۱۴ سالگی: شرکت در جنگ فجار

ि)۲۰ سالگی: شرکت در پیمان جوانمردان )حلف الفضول

ि۲۵ سالگی: رفتن به مسافرت شام برای تجارت با سرمایه خدیجه )س( و ازدواج با ایشان

ि۳۵ سالگی: نصب حجراالسود

िنخستین ایمان آورندگان علی )ع(، خدیجه )س(، وزید بن حارثه 

ि ایمان آوردن ابوبکر خارج از خانواده رسول خدا

ि.این مرحله ۳ سال پس از بعثت و به فرمان خداوند آغاز شد

ि سران قریش : دعوت حضرت محمد را نپذیرفتند و با گسترش دعوت و گرایش جوانان در صدد مقابله
با پیامبر و مسلمانان بر آمدند.

िدالیل مخالفتिدلیل ظاهری: اعتقاد راسخ داشتن به بت ها

ि :دالیل اصلی 
िترس از تزلزل موقعیت تجاری - سیاسی مکه
िرقابت های قبیله ای و حسادت های طایفه ای 
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زندگانی پیامبر از بعثت
تا هجرت 

 در اندیشه پایگاهی 
جدید برای اسالم

ि سال اول تا سوم: دعوت خاص و محدود

िسال سوم تا چهارم: آغاز دعوت عمومی

िسال چهارم: هجرت عده ای از مسلمانان به حبشه 

िسال هفتم تا نهم: محاصرۀ اقتصادی در شعب ابوطالب 

िسال دهم: وفات حضرت خدیجه و ابوطالب 

िسال یازدهم: مسلمان شدن عده ای از مردم یثرب 

ि سال دوازدهم : پیمان عقبه اول

िسال سیزدهم: پیمان عقبه دوم و هجرت به مدینه

िدرگذشت حضرت خدیجه و ابوطالب در سال دهم بعثت

िافزایش آزار مشرکان و ایجاد موانع اساسی در راه گسترش اسالم 

िرفتن پیامبر به طائف برای پیداکردن پایگاهی جدید برای اسالم 

िبی احترامی و اهانت مردم طائف به پیامبر

िبازگشت پیامبر به مکه 

171

پیامبر)ص(در تاریخ ......... متولد شد.-  

۴( ۱۲ربیع االول عام الفیل   ۳( ۱۷ ربیع االول عام الفیل  ۲( ۱۵ربیع االول عام الفیل    ۱( ۱۰ ربیع االول عام الفیل 

حضرت محمد)ص(در چند   سالگی مادر خود آمنه را از دست داد؟-  

۸ )۴  ۵ )۳  ۴ )۲  ۶ )۱

شبه جزیرۀ عربستان در........فالت ایران واقع شده است.-  

۴( جنوب وجنوب غربی   ۳( جنوب وجنوب شرقی  ۲( شمال وشمال غربی    ۱( شمال و شمال شرقی 

براساس کاوش های باستان شناسان، پیش از.......در.......شبه جزیرۀ عربستان، فرهنگ و تمدن مهمی به نام.........وجود -  
داشت.

۲( بعثت پیامبر)ص(-جنوب-عمان   ۱( بعثت پیامبر)ص( - شرق-عمان   

۴( پیش از میالد حضرت مسیح)ع(-جنوب-یمن   ۳( پیش از میالد حضرت مسیح)ع(-شرق-یمن   

به یک واحد اجتماعی و سیاسی مستقل که تمامی افراد آن دارای نیای مشترک بوده و با یکدیگر پیوند خونی داشتند را چه می نامند -  
و کدام دسته از اعراب به اعراب شمالی معروف بودند؟

۴( قبیله-عدنانی   ۳( طایفه-قحطانی  ۲( قبیله-قحطانی  ۱( طایفه-عدنانی 

همه موارد زیر از جمله شاخص ترین ارزش های حاکم بر نظام قبیله ای در شبه جزیرۀ عربستان محسوب می شد به جز:-  

۲( اطاعت بی چون و چرا ازشیخ قبیله   ۱( فاقد ارزش بودن نظام خانواده   

۴( افتخار به حسب و نسب   ۳( پشتیبانی بی قید و شرط از افراد قبیله   

پیامد عصبیت قبیله ای در بین قبایل شبه جزیرۀ عربستان چه بود و این امر چه نتیجه ای را به دنبال داشت؟-  

۱( وابستگی شدید عرب ها به قبیلۀ خود-احترام به روابط خونی وخویشاوندی  

۲( اطاعت بی چون و چرا از شیخ قبیله-احترام به روابط خونی و خویشاوندی  

۳( وابستگی شدید عرب ها به قبیلۀ خود-جنگ و خونریزی های پی در پی  

۴( اطاعت بی چون و چرا از شیخ قبیله-جنگ و خون ریزی های پی درپی  

سواالت درس سوم

اسالم در مکه
پایۀ یازدهم

خ
ری

تا
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کدام گزینه در مورد خصلت های مردم شبه جزیرۀ عربستان تا قبل از ظهور اسالم نادرست است؟-  

۴( مهمان نوازی   ۳( مطیع  ۲( شجاعت  ۱( مروت 

عواملی که در قدرت و نفوذ سیاسی قابل توجه قبیله قریش در میان قبایل دیگر نقش داشتند، کدام اند؟-  

۱( در اختیار داشتن ادارۀ کعبه-اتحاد و همبستگی زیاد میان افراد قبیله  

۲( برخورداری از ثروت فراوان-در اختیار داشتن ادارۀ کعبه  

۳( برقراری رابطۀ تجاری با سرزمین های دور و نزدیک-برخورداری از ثروت فراوان  

۴( در اختیار داشتن ادارۀ کعبه-برقراری رابطۀ تجاری با سرزمین های دور و نزدیک  

به چه دلیل نمی توان  قدرت و نفوذ برخی قبایل مانند قریش را به عنوان حکومتی پایدار دانست؟-   

۲( عدم اتحاد قبایل با یکدیگر در هنگام ضرورت   ۱( عدم اتکاء به تشکیالت سیاسی، اداری و نظامی منسجم و منظم   

۴( وجود تعصب یا عصبیت در بین قبیله ها   ۳( جنگ های پی  در پی در میان قبایل شبه  جزیره   

کدام عوامل به شدت وضعیت شبه  جزیرۀ عربستان را متأثر می کرد؟-   

۲( وجود کعبه در این سرزمین   ۱( روابط قبیله ای و خصلت های قومی   

۴( موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی   ۳( رابطۀ تجاری با سرزمین های دور و نزدیک   

همۀ موارد زیر از جمله مناطقی بودند که در شبه جزیرۀ عربستان امکان کشاورزی در آن ها وجود داشت به جز:-   

۴( مدینه   ۳( طائف  ۲( مکه  ۱( یمن 

شهر........به دلیل واقع شدن بر سر راه یمن به شام در شبه جزیرۀ عربستان مرکز اصلی بازرگانی به شمار می رفت.-   

۴( یثرب   ۳( مکه  ۲( طائف  ۱( جده 

کدام گزینه به عنوان برجسته ترین دستاورد فرهنگی مردم عرب در دوران جاهلیت به شمار می رفت؟-   

۴( شعر و شاعری   ۳( هنر های دستی  ۲( خط و نگارش  ۱( معماری و سنگ تراشی 

کدام گزینه در مورد اعتقادات مردم عرب در دورۀ جاهلیت درست نمی باشد؟-   

۲( اعتقاد اعراب ساکن مکه به الله به عنوان آفرینندۀ جهان   ۱( اعتقاد داشتن به بت های متعدد به عنوان خدای خود   

۴( عدم اعتقاد به جهان پس ازمرگ   ۳( آمیخته کردن سنت ابراهیمی حج با عقاید، آداب و رسوم شرک آلود   

...........از پرستش بت ها در دورۀ جاهلیت امتناع می کردند و از گوشت قربانی آنها نمی خوردند.-   

۴( یهودیان   ۳( مسیحیان  ۲( حنفاء  ۱( زرتشتیان 

مسیحیان و یهودیان به ترتیب در کدام شهر های شبه جزیرۀ عربستان ساکن بودند؟-   

۴( طائف-مکه   ۳( یثرب-مکه  ۲( طائف-یثرب  ۱( نجران-یثرب 
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عده ای از مردم عرب عالوه بر آیین زرتشتی به کدام آیین ایرانی گرایش نشان دادند؟-   

۴( مزدک   ۳( آناهیتا  ۲( مزدک  ۱( مانوی 

همۀ موارد زیر از ویژگی های فرهنگ جاهلی اعراب محسوب می گردد به جز:-   

۲-فرهنگ و اخالق خشن   ۱( گستاخ و کینه جو 

۴-پیروی کورکورانه از اجداد قبیله   ۳( فقدان علم و معرفت 

حضرت محمد)ص( پیش از بعثت، اوقاتی از سال به ویژه در چه ماهی را در غار حرا به عبادت می پرداخت و نخستین آیات کدام -   
سوره در این غار برایشان نازل شد؟

۴( رمضان-فلق   ۳( محرم-فلق  ۲( رمضان-علق    ۱( محرم-علق 

پیامبر در چند سالگی در پیمان جوانمردان )حلف الفضول( شرکت کرد؟-   

  ۳۵)۴  ۲۵)۳  ۲۰ )۲  ۱۴ )۱

کدام رویداد مربوط به   سالگی زندگی پیامبر)ص( می باشد؟-   

۱( شرکت در جنگ فجار                                      ۲( شرکت در پیمان حلف الفضول  

۳( نصب حجراالسود                                            ۴( رفتن به سفر شام به همراه ابوطالب  

نخستین فردی که در خارج از خانواده ی رسول خدا)ص( اسالم آورد..........بود.-   

۴( ابوبکر بن ابی قحافه   ۳( عمر بن خطاب  ۲( زید بن حارثه     ۱( عثمان بن عفان 

پیامبر)ص( چند سال پس از بعثت به فرمان خدا دعوت خود را آشکار کرد و این فرمان در کدام سورۀ قرآن کریم آمده است؟-   

۴( سه سال-حجر   ۳سه سال-قصص  ۲( پنج سال-قصص    ۱( پنج سال-حجر 

پس از .......... سران مشرک درصدد برآمدند که با پیامبر و مسلمانان مقابله کنند.-   

۲( مخالفت ابو طالب با پیشنهاد سران مشرک برای برخورد با پیامبر   ۱( رفتن بنی  هاشم به شعب ابی  طالب   

۴( آشکار و عمومی شدن دعوت پیامبر   ۳( گسترش دعوت و گرایش جوانان و مستضعفان   

دلیل مخالفت ظاهری سران مشرک با اسالم چه بود؟-   

۱( احساسات دینی سران مشرک و اعتقاد به بت ها  

۲( رقابت های قبیله ای و حسادت طایفه ای  

۳( تاکید اسالم بر برابری همۀ انسان ها و گرایش جوانان و مستضعفان به اسالم  

۴( ترس از متزلزل شدن موقعیت تجاری و سیاسی مکه   

کدام یک از اعضای خاندان بنی هاشم به دشمنی با پیامبر)ص(پرداخت؟-   

۴( ابوجهل   ۳( ابوالهب  ۲( مطعم  بن عدی  ۱( زید  بن حارثه 
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۴( مزدک   ۳( آناهیتا  ۲( مزدک  ۱( مانوی 

همۀ موارد زیر از ویژگی های فرهنگ جاهلی اعراب محسوب می گردد به جز:-   
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کدام رویداد مربوط به   سالگی زندگی پیامبر)ص( می باشد؟-   

۱( شرکت در جنگ فجار                                      ۲( شرکت در پیمان حلف الفضول  

۳( نصب حجراالسود                                            ۴( رفتن به سفر شام به همراه ابوطالب  

نخستین فردی که در خارج از خانواده ی رسول خدا)ص( اسالم آورد..........بود.-   

۴( ابوبکر بن ابی قحافه   ۳( عمر بن خطاب  ۲( زید بن حارثه     ۱( عثمان بن عفان 

پیامبر)ص( چند سال پس از بعثت به فرمان خدا دعوت خود را آشکار کرد و این فرمان در کدام سورۀ قرآن کریم آمده است؟-   

۴( سه سال-حجر   ۳سه سال-قصص  ۲( پنج سال-قصص    ۱( پنج سال-حجر 

پس از .......... سران مشرک درصدد برآمدند که با پیامبر و مسلمانان مقابله کنند.-   

۲( مخالفت ابو طالب با پیشنهاد سران مشرک برای برخورد با پیامبر   ۱( رفتن بنی  هاشم به شعب ابی  طالب   

۴( آشکار و عمومی شدن دعوت پیامبر   ۳( گسترش دعوت و گرایش جوانان و مستضعفان   

دلیل مخالفت ظاهری سران مشرک با اسالم چه بود؟-   

۱( احساسات دینی سران مشرک و اعتقاد به بت ها  

۲( رقابت های قبیله ای و حسادت طایفه ای  

۳( تاکید اسالم بر برابری همۀ انسان ها و گرایش جوانان و مستضعفان به اسالم  

۴( ترس از متزلزل شدن موقعیت تجاری و سیاسی مکه   

کدام یک از اعضای خاندان بنی هاشم به دشمنی با پیامبر)ص(پرداخت؟-   

۴( ابوجهل   ۳( ابوالهب  ۲( مطعم  بن عدی  ۱( زید  بن حارثه 
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پس از آنکه سران قریش در جلب رضایت ابوطالب برای دست برداشتن از حمایت از رسول خدا)ص( ناکام ماندند به چه اقدامی -   
دست زدند؟

۲( مجبور کردن پیامبر برای خارج شدن از مکه   ۱( مصادرۀ اموال مسلمانان 

۴( محاصرۀ اجتماعی و اقتصادی بنی هاشم   ۳( توطئۀ قتل پیامبر به صورت گروهی 

در چندمین سال بعثت، حضرت خدیجه)س( و ابوطالب رحلت کردند؟-   

۴( یازدهم   ۳( دهم  ۲( نهم  ۱( هشتم 

با افزایش آزار مشرکان و رو به  رو شدن با مو انع اساسی در گسترش دعوت اسالمی در مکه، پیامبر)ص( ابتدا به کدام شهر -   
مهاجرت کردند؟

۴( طائف   ۳( یثرب  ۲( نجران  ۱( جده 
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گزینه » « صحیح است. پیامبر )ص( در ۱۷ یا به روایت دیگر ۱۲ ربیع االول عام الفیل متولد شدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پیامبر در شش سالگی مادر خود، آمنه را از دست داد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. شبه جزیرۀ عربستان با آب هوای گرم وخشک، در جنوب و جنوب غربی فالت ایران قرار دارد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. مطالعات مورخان و کاوش های باستان شناسان در سده های ۱۹ و ۲۰ نشان می دهد که پیش از میالد حضرت عیسی (  سوال 
)ع( فرهنگ و تمدن مهمی در سرزمین یمن، واقع در جنوب شبه جزیرۀ عربستان وجود داشته است.

گزینه » « صحیح است. قبیله، یک واحد اجتماعی و سیاسی مستقل به حساب می آمد و شامل تمامی افرادی می شد که دارای نیای مشترک (  سوال 
بودند و با یکدیگر پیوند خونی داشتند و اعراب به دو دستۀ قحطانی )جنوبی( و عدنانی )شمالی( تقسیم می شدند.

گزینه » « صحیح است. از جمله شاخص ترین ارزش های حاکم بر نظام قبیله ای، افتخار به حسب و نسب، احترام به روابط خونی و خویشاوندی، (  سوال 
اطاعت بی چون و چرا از شیخ قبیله و پشتیبانی بی قید و شرط از افراد قبیله در هر شرایطی بود.

گزینه » « صحیح است. وابستگی شدید عرب ها به قبیلۀ خود، موجب به وجود آمدن تعصب یا عصبیت قبیله ای شده بود. تعصب قبیله ای نقش (  سوال 
زیادی در بروز جنگ ها و خونریزی های پی در پی در شبه جزیرۀ عربستان داشت.

گزینه » « صحیح است. ساکنان عربستان در دوران پیش از اسالم به داشتن بعضی از خصلت های اخالقی مانند مهمان نوازی، شجاعت، (  سوال 
سخاوت، مروت و استقامت در برابر سختی های زندگی معروف بودند.

گزینه » « صحیح است. قبیله قریش به سبب در اختیار داشتن ادارۀ کعبه و برقراری رابطۀ تجاری با سرزمین های دور و نزدیک، قدرت و نفوذ (  سوال 
سیاسی قابل توجهی در میان قبایل دیگر داشت.

گزینه » « صحیح است. قدرت و نفوذ برخی قبایل مانند قریش را نمی توان به منزلۀ حکومتی پایدار شمرد؛ زیرا متکی به تشکیالت سیاسی، (   سوال 
اداری، و نظامی منظم و منسجمی نبود و ثبات الزم را نداشت.

گزینه » « صحیح است. وضعیت اقتصادی شبه جزیرۀ عربستان به شدت متأثر از موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی آن بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در برخی مناطق شبه جزیرۀ عربستان مانند یثرب، یمن و طائف کشاورزی وجود داشت.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. پیامبر )ص( در ۱۷ یا به روایت دیگر ۱۲ ربیع االول عام الفیل متولد شدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پیامبر در شش سالگی مادر خود، آمنه را از دست داد.(  سوال 
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گزینه » « صحیح است. مطالعات مورخان و کاوش های باستان شناسان در سده های ۱۹ و ۲۰ نشان می دهد که پیش از میالد حضرت عیسی (  سوال 
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گزینه » « صحیح است. قبیله، یک واحد اجتماعی و سیاسی مستقل به حساب می آمد و شامل تمامی افرادی می شد که دارای نیای مشترک (  سوال 
بودند و با یکدیگر پیوند خونی داشتند و اعراب به دو دستۀ قحطانی )جنوبی( و عدنانی )شمالی( تقسیم می شدند.

گزینه » « صحیح است. از جمله شاخص ترین ارزش های حاکم بر نظام قبیله ای، افتخار به حسب و نسب، احترام به روابط خونی و خویشاوندی، (  سوال 
اطاعت بی چون و چرا از شیخ قبیله و پشتیبانی بی قید و شرط از افراد قبیله در هر شرایطی بود.

گزینه » « صحیح است. وابستگی شدید عرب ها به قبیلۀ خود، موجب به وجود آمدن تعصب یا عصبیت قبیله ای شده بود. تعصب قبیله ای نقش (  سوال 
زیادی در بروز جنگ ها و خونریزی های پی در پی در شبه جزیرۀ عربستان داشت.

گزینه » « صحیح است. ساکنان عربستان در دوران پیش از اسالم به داشتن بعضی از خصلت های اخالقی مانند مهمان نوازی، شجاعت، (  سوال 
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 گزینه » « صحیح است. مکه که بر سر راه یمن به شام قرار داشت، مرکز اصلی بازرگانی به شمار می رفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. برجسته ترین دستاورد فرهنگی مردم عرب در دوران جاهلیت شعر و شاعری می بود.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. پس از آنکه سران قریش در جلب رضایت ابوطالب برای دست بر داشتن از حمایت رسول خدا ناکام ماندند، تصمیم (   سوال 
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از دنیا رفتند.

گزینه » « صحیح است. رسول خدا در جست و جوی یافتن مردمانی که آمادگی بیشتر برای پذیرش اسالم داشته باشند راهی طائف شد.(   سوال 
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درسنامۀ درس چهارم

امت و حکومت نبوی در مدینه
پایۀ یازدهم

مدینه و ساکنانش 
هنگام هجرت

هجرت پیامبر 
و پیروانش از
مکه به مدینه 

ि،اوضاع اجتماعی
سیاسی و اقتصادی

ि ارتباط مردم یثرب با رسول خدا

ि به وجود آمدن پایگاهی امن و مطمئن در یثرب برای مسلمانان در نتیجۀ پیمان عقبۀ دوم

ि.تا هنگام فتح مکه در سال ۸ ق،هجرت به مدینه و ترک نکردن آن شهر یکی از شروط بیعت با پیامبر و پذیرش دعوت به اسالم بود

ि خروج مخفیانه پیامبر از مکه به سوی یثرب به دنبال دسیسۀ مشرکان در دارالندوه برای کشتن او

ि سکونت مهاجران در مدینه

ि هجرت پیامبر و یارانش از مکه به یثرب، رویداد سرنوشت سازی بود که زمینه را برای برپایی 
حکومت اسالمی به وجود آورد.

ि گروه یهود متشکل از چندین قبیله بود که در سده های نخست میالدی به دلیل آزار و اذیت 
امپراتوری روم به یثرب کوچ کرده بودند.

ि.قبیله های عرب مانند قبیله اوس و خزرج از یمن به یثرب مهاجرت کرده بودند

ि قبیله ها و طایفه های یهود و عرب از نظر سیاسی پراکنده و مستقل بودند، به همین دلیل
نزاعی دائمی بین آنها بود.

ि این قبایل اندکی پیش از هجرت  پیامبر می خواستند برای پایان دادن به تفرقه هایشان عبدالله
ابن ُابی را به ریاست برگزینند.

ि.اغلب یثربیان به کشاورزی مشغول بودند و رفاه اقتصادی زیادی نداشتند

ि.اکثر قبایل عرب بت پرست بودند 

ि اعراب مدینه از طریق پیروان دینی یهود مطالبی درباره تاریخ پیامبران الهی، بهشت و جهنم و
ظهور پیامبری جدید شنیده بودند.

ि پیمان عقبه دوم بیانگر نفوذ و گسترش چشمگیر اسالم در یثرب بود زیرا شمار قابل
توجهی از اعضای قبیله های مختلف به ویژه اوس و خزرج در آن حضور داشتند.

ि.به مسلمانان مدینه، انصار می گفتند

ि.به مهاجران بی بضاعتی که در جوار مسجد اقامت داشتند »اهل صفه« می گفتند 
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مهمترین رویدادهای 
اسالم در مدینه 

िسال اول هجرت

िسال دوم هجرت

ि سال سوم هجرت

िسال چهارم هجرت

िسال پنجم هجرت

िسال ششم هجرت

ि سال هفتم هجرت: غزوه خیبر و پیمان صلح با یهودیان ساکن فدک

िهجرت پیامبر از مکه به مدینه

िبنای مسجد النبی 

िعقد پیمان برادری میان مسلمانان 

िانعقاد پیمان نامه عمومی مدینه 

ि نزول آیات جهاد 

िتشکیل نیروی انتظامی مسلمانان و رخ دادن چند سریه و غزوه ابوا

ि غزوه بدر

िتغییر قبله از بیت المقدس به کعبه

ि)ازدواج حضرت فاطمه )س( و حضرت علی )ع 

िاخراج یهودیان بنی قینقاع از مدینه 

ि)والدت امام حسن )ع

िغزوه احد 

िکشتار فجیع مبلغان مسلمان در بئرمعونه و رجیع

ि رویارویی با یهودیان بنی نضیر و اخراج آنان از مدینه 

ि)والدت امام حسین )ع

ि)غزوه دومة الجندل و احزاب )خندق

िبرخورد با یهودیان بنی قریظه و دفع خطر آنان

ि پیمان صلح حدیبیه و ارسال نامه از جانب پیامبر به پادشاهان ایران، روم، حبشه و مصر و 
دعوت آنان به اسالم
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تشکیل امت و 
حکومت نبوی

مخالفت و دشمنی 
با امت و حکومت 

نوپای اسالمی 

ि سال هشتم هجرت:  جنگ موته ، فتح مکه و غزوه حنین

ि :سال نهم هجرت

िسال دهم هجرت

िسال یازدهم هجرت

िغزوه تبوک 

िویرانی مسجد ضرار و دفع توطئه منافقان

ि نزول آیات برائت از مشرکان 

िورود نمایندگان قبایل عرب به مدینه و پذیرش اسالم

िادامه ورود نمایندگان قبایل به مدینه و قبول اسالم 

ि حجة الوداع توسط رسول خدا 

ि اجتماع غدیر خم و انتصاب علی )ع( به جانشینی پیامبر

ि ۱_ پیمان برادری، تحکیم وحدت دینی: با هدف ایجاد همدلی و وحدت دینی میان مسلمانان بدون در نظر گرفتن وابستگی های
قبیله ای
ि ۲_ پیمان نامه عمومی مدینه: با هدف متحد کردن مدینه از نظر سیاسی، نظامی و برقراری نظم و امنیت پایدار، حقوق و

مسئولیت های هر یک از گروه های مسلمان و غیر مسلمان و چگونگی ارتباط آنها با هم

ि ۱_ مشرکان

िتجهیز سپاه ُاسامه برای نبرد با رومیان 

िوفات پیامبر 

िتصمیم پیامبر به تشکیل نیروی نظامی در سال نخست هجرت به دنبال نزول آیات جهاد

ि یکی از اهداف عملیات نظامی علیه مشرکان تهدید مسیر تجارت مشرکان مکه به شام و کسب غنیمت
بود، زیرا آنان اموال مهاجران مسلمان را تصرف و غارت کرده بودند.

ि ضربه سنگین غزوه بدر به قریش و تضعیف موقعیت آنان در منطقه حجاز 

िموفقیت نسبی مشرکان به فرماندهی ابوسفیان در غزوه ُاحد

ि)شکست مشرکان در نبرد خندق )احزاب 
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ि ۲_ منافقان

ि۳_ یهودیان

िسردسته منافغان: عبدالله بن ُابی

ि زمانی که پیامبر تصمیم به محاصره یهودیان بنی نضیر گرفت، سردسته منافقان، یهودیان را به مقاومت تشویق 
کرد و کوشید انصار را علیه مهاجران تحریک کند و حتی در غزوه های ُاحد وتبوک شرکت نکرد و به همراه یارانش 

از سپاه اسالم جدا شد.

िتالش برای زنده نگه داشتن کینه و دشمنی میان مسلمانان

िدرگیری پیامبر با یهودیان و پایان دادن به حضور قبیله های پیمان شکن و  توطئه گر یهودی در مدینه 

िتغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به مکه به دنبال بهانه جویی یهودیان

گسترش و
تحول امت

و حکومت پیامبر

ि ناکامی قریش در جنگ خندق و کاهش فعالیت های نظامی آنها علیه اسالم ، زمینه مساعدی برای نشر اسالم در منطقه حجاز 
فراهم کرد.

िصلح حدیبیه و پیامدهای آن

ि فتح مکه و پیامدهای آن
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िحجة الوداع

ि بسته شدن پیمان صلح حدیبیه میان مسلمانان و مشرکان و معرفی شدن این صلح به
عنوان فتح و پیروزی آشکار برای اسالم توسط قرآن

िدعوت سران امپراتوری ها و دولت های بزرگ به اسالم پس از پیمان صلح حدیبیه

िفتح مکه توسط پیامبر به دنبال نقض پیمان صلح حدیبیه

िفتح مکه در رمضان سال هشتم هجرت به طور مسالمت آمیز 

ि.سال نهم هجرت را مورخان سال وفود )سال اسالم آوردن قبیله ها( نام گذاری کرده اند 

ि اقدام به ریشه کردن بت پرستی و شرک به دنبال استقبال گستردۀ قبیله های مهم شبه جزیرۀ 
عربستان از حکومت اسالمی

ि ماموریت دادن پیامبر به حضرت علی )ع( برای ابالغ سوره برائت )توبه( و رفتن ایشان به مکه
در آخرین ماه های سال نهم هجری

िرفتن پیامبر به سفر حج در سال دهم هجری و معرفی حضرت علی )ع( به عنوان جانشین خود در غدیر خم

ि پیامبر در واپسین روزهای زندگانی خود به سپاه اسالم فرمان داد که به فرماندهی ُاسامه بن زید برای مقابله 
با تهدیدات رومیان در سرحدات شان به آنجا بروند.

िاجرا نشدن فرمان پیامبر به دلیل مخالفت برخی از صحابه

िرحلت پیامبر در ۲۸ صفر سال ۱۱ هجرت در مدینه 

      یا خ ررویا خیوت اا یه ن 

183

روش حکومت داری 
حضرت محمد )ص( 

ि تعلیم و تربیت : پیامبر پس از جنگ بدر، شرط آزادی هر یک از اسیران باسواد را آموزش خواندن و نوشتن به ۱۰ نفر از
مسلمانان تعیین کرد.

िسپاه و مدیریت امور نظامی 

िمنابع مالی و شیوه
گردآوری و توزیع آنها

ि. تامین هزینه جنگ افزارهای نظامی برعهده جنگاوران بود

ि.مسلمانان به جای دریافت حقوق از غنائم سهم خود را دریافت می کردند

िمنابع مالی: غنائم جنگی، زکات ) صدقات( و جزیه

ि جزیه مالیات سرانه ای بود که به مردان بالغ اهل کتاب )یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان( که به 
لحاظ مالی توانایی پرداخت آن را داشتند تعلق می گرفت.

ि.زکات را مسلمانان پرداخت می کردند 

ि چهار پنجم غنائم ، میان جنگاوران تقسیم می شد و یک پنجم آن )خمس( به خدا رسول
خویشان او و ... تعلق داشت.
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در نتیجۀکدام رویداد، زمینه  و شرایط مناسبی برای برپایی امت و حکومت اسالمی فراهم آمد؟-  

۴( فتح مکه   ۳( صلح حدیبیه  ۲( هجرت پیامبر    ۱( بعثت پیامبر 

یهودیان مدینه در سده های نخست میالدی به سبب.......از.......به یثرب کوچیده بودند.-  

۲( درگیری با مسیحیان شام - فلسطین   ۱( درگیری با مسیحیان شام - یمن   

۴( آزار و اذیت امپراتور روم-فلسطین   ۳- آزار و اذیت امپراتور روم - یمن   

دو قبیله اوس و خزرج از کدام دیار به یثرب مهاجرت کردند؟-  

۴( شام   ۳( عمان  ۲( فلسطین  ۱( یمن 

به چه دلیل هرگاه جنگی میان دو یا چند قبیله در یثرب پیش می آمد،  برای مدت طوالنی ادامه یافت؟-  

۲( تفرقه افکنی یهودیان ساکن در یثرب   ۱( کینه توز بودن قبایل ساکن در یثرب   

۴( حاکمیت فرهنگ جاهلی   ۳( فقدان مرجع سیاسی قدرتمند در یثرب   

کدام عبارت زیر در مورد شهر یثرب قبل از هجرت پیامبر نادرست است؟-  

۱( اغلب مردم آن به کشاورزی اشتغال داشتند.  

۲( روابط تجاری و سیاسی گسترده ای با قبایل و ساکنان دیگر شهر ها داشتند.  

۳( اکثر اعضای قبیله های عرب ساکن شهر یثر ب بت  پرست بودند.  

۴( ساکنان شهر یثرب در دوران جاهلیت، شامل دو گروه یهود و عرب بودند.  

تا قبل از هجرت پیامبر)ص( مردم یثرب قصد داشتند شخصی به نام .......... را به ریاست خویش برگزینند.-  

۴( مطعم بن عدی   ۳( سعد بن معاذ  ۲( سعد بن عباده  ۱( عبدالله بن ُابی 

کدام گزینه از وقایع قرن اول هجرت محسوب نمی گردد؟-  

۲( نزول آیات جهاد   ۱( ساخت مسجدالنبی 

۴( انعقاد پیمان نامه عمومی مدینه   ۳( غزوه دومه الجندل 

سواالت درس چهارم

امت و حکومت نبوی در مدینه
پایۀ یازدهم
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همۀ موارد زیر از جمله وقایع سال دوم هجرت هستند به جز:-  

۲( غزوۀ بدر   ۱( والدت امام حسن)ع( 

۴( تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه در مکه   ۳( اخراج یهودیان بنی قینقاع از مدینه 

کدام گزینه با کلمه داخل پرانتز هم خوانی ندارد؟-  

۲( غزوه تبوک)قرن دهم هجرت(   ۱( جنگ موته)قرن۸هجری( 

۴( غزوه خندق)قرن پنجم هجرت(   ۳( غزوه خیبر)قرن۷هجری( 

کدام پیمان بیانگر نفوذ و گسترش چشمگیر اسالم در یثر ب بود؟-   

۴( پیمان عقبه دوم   ۳( پیمان صلح حدیبیه  ۲( پیمان عمومی مدینه     ۱( پیمان عقبه اول 

پیمان عقبه دوم، بیانگر نفوذ و گسترش چشمگیر اسالم در یثرب بود؛ زیرا:-   

۱( شمار قابل توجهی از اعضای قبیله های مختلف در آن حضور داشتند.  

۲( زمینه ساز ایجاد پایگاهی امن و مطمئنی برای مسلمانان گردید.  

۳( موجب گردید تا پیمان برادری بین مسلمانان منعقد گردد.  

۴( کاهش فشار سران شرک را بر مسلمانان به همراه داشت.  

یکی از شروط بیعت با پیامبر و پذیرش دعوت اسالم تا سال    ق چه بود؟-   

۲( قبول کردن پیمان نامه عمومی مدینه   ۱( انعقاد پیمان برادری با یکی از مسلمانان 

۴( هجرت به مدینه و ترک نکردن شهر   ۳( عدم همکاری با یهودیان مدینه 

به مهاجران بی بضاعت که در جوار مسجد در زمینه زندگی می کردند چه می گفتند؟-   

۴( جزیه   ۳( موالی  ۲( اهل صفه  ۱( اهل ذمه 

پیامبر اکرم در نخستین ماه های پس از هجرت با هدف........به آنان توصیه کرد بدون..........، با یکدیگر پیوند برادری برقرار -   
نمایند. 

۱( ایجاد همدلی و وحدت دینی میان مسلمانان-در نظر گرفتن وابستگی های قبیله ای  

۲( مقابله با خطر حملۀ مشرکان مکه-در نظر گرفتن شرایط موجود   

۳( مقابله با خطر حملۀ مکه-در نظر گرفتن وابستگی های قبیله ای  

۴( ایجاد همدلی و وحدت دینی میان مسلمانان-در نظر گرفتن شرایط موجود  

در سال نخست هجرت به دنبال نزول کدام آیات، رسول خدا تصمیم به تشکیل نیروی نظامی  گرفت؟-   

۴( شمس   ۳( فلق  ۲( جهاد  ۱( علق 

یکی از اهداف عملیات نظامی و اطالعاتی مسلمانان در سال نخست هجرت که در خارج از مدینه انجام می دادند چه بود؟-   

۲( ایجاد وحشت در دل مشرکان قریش   ۱( ایجاد آمادگی در سپاه تازه تأسیس مسلمانان   

۴( تهدید مسیر تجارت مشرکان مکه به شام و کسب غنیمت   ۳( ایجاد روحیۀ همدلی و همکاری بین مسلمانان    
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کدام غزوه ضربه سنگین و جبران ناپذیری بر قریش وارد آورد و قدرت و موقعیت آنان را در  منطقۀ حجاز تضعیف کرد؟-   

۴( بدر   ۳( حنین  ۲( خندق  ۱( ُاحد 

)کنکور سراسری داخل کشور ۹۸(کدام فرد رهبر منافقان یثرب در دورۀ حضرت محمد)ص( بود؟ -   

۴( مروان بن حکم   ۳( سعد بن عباده  ۲( حباب بن منذر    ۱( عبدالله بن ُابی 

بی سردسته منافقان در کدام جنگ اظهار مسلمانی کرد؟-   
ُ
عبدالله بن ا

۴( بدر   ۳( خندق  ۲( تبوک  ۱( ُاحد 

بی سردسته منافقان می باشد به جز:-   
ُ
همۀ موارد زیر از اقدامات عبدالله بن ا

۲( جدا شدن از سپاه اسالم در جنگ ُاحد و تبوک   ۱( تالش جهت تحریک انصار علیه مهاجران   

۴( وعده یاری دادن به یهودیان بنی قریظه   ۳( تشویق یهودیان بنی نضیر به مقاومت در برابر مسلمانان   

)کنکور سراسری داخل کشور۱۴۰۰(دلیل تغییر قبیلۀ مسلمانان از بیت المقدس به مکه به فرمان الهی چه بود؟-   

۲( کارشکنی روسای قبایل بزرگ یهود     ۱( بهانه جویی های یهودیان مدینه   

۴( احترام به سنت ابراهیمی حج و درخواست گروه حنفاء   ۳( پاسخ به بهانه جویی گروه های مسیحی ساکن یثرب   

پیامد مهم ناکامی قریش در جنگ خندق چه بود؟-   

۱( کاهش فعالیت های نظامی آنان علیه اسالم-ایجاد زمینۀ مساعد برای نشر اسالم در میان قبیله های مختلف  

۲( ایجاد زمینۀ مساعد برای نشر اسالم در میان قبیله های مختلف-فراهم شدن زمینۀ گسترش محدودۀ حکومت پیامبر  

۳( فراهم شدن زمینۀ گسترش محدودۀ حکومت پیامبر-کاهش فعالیت های نظامی آنان علیه اسالم  

۴( انعقاد پیمان صلح حدیبیه-زمینه سازی برای فتح مکه  

قرآن ......... را پیروزی آشکار برای اسالم معرفی کرده است.-   

۴( جنگ احزاب   ۳( صلح حدیبیه  ۲( غزوۀ بدر  ۱( فتح مکه 

پس از کدام واقعه، حضرت محمد)ص(، سران امپراتوری ها و دولت های بزرگ را به اسالم دعوت کرد و این واقعه در چندمین -   
سال هجرت رخ داد؟

۲( صلح حدیبیه-سال ششم   ۱( فتح مکه-سال ششم 

۴( صلح حدیبیه-سال هشتم   ۳( فتح مکه-سال هشتم 

مورخان چندمین سال هجرت را وفود یا سال اسالم آوردن قبیله ها نامیدند؟-   

۴( نهم    ۳( هشتم  ۲( هفتم  ۱( ششم 
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۱( کاهش فعالیت های نظامی آنان علیه اسالم-ایجاد زمینۀ مساعد برای نشر اسالم در میان قبیله های مختلف  

۲( ایجاد زمینۀ مساعد برای نشر اسالم در میان قبیله های مختلف-فراهم شدن زمینۀ گسترش محدودۀ حکومت پیامبر  

۳( فراهم شدن زمینۀ گسترش محدودۀ حکومت پیامبر-کاهش فعالیت های نظامی آنان علیه اسالم  

۴( انعقاد پیمان صلح حدیبیه-زمینه سازی برای فتح مکه  

قرآن ......... را پیروزی آشکار برای اسالم معرفی کرده است.-   

۴( جنگ احزاب   ۳( صلح حدیبیه  ۲( غزوۀ بدر  ۱( فتح مکه 

پس از کدام واقعه، حضرت محمد)ص(، سران امپراتوری ها و دولت های بزرگ را به اسالم دعوت کرد و این واقعه در چندمین -   
سال هجرت رخ داد؟

۲( صلح حدیبیه-سال ششم   ۱( فتح مکه-سال ششم 

۴( صلح حدیبیه-سال هشتم   ۳( فتح مکه-سال هشتم 

مورخان چندمین سال هجرت را وفود یا سال اسالم آوردن قبیله ها نامیدند؟-   

۴( نهم    ۳( هشتم  ۲( هفتم  ۱( ششم 
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پس از نزول کدام سوره، پیامبر، به حضرت علی)ع( ماموریت داد که برای ابالغ آن عازم مکه شود و این مسئله در چندمین سال -   
هجرت رخ داد؟

۴( جهاد-دهم    ۳( توبه-دهم  ۲( جهاد-نهم  ۱( توبه-نهم 

رسول خدا چه کسی را به عنوان فرماندۀ سپاه به منظور مقابله با تهدیدات رومیان سرحدات شام در واپسین روز های زندگانی خود -   
انتخاب کرد؟

۴( جعفر بن ابی طالب   ۳( زید بن حارثه  ۲( خالد بن ولید  ۱( ُاسامه بن زید 

پیامبر اسالم پیش از جنگ......... با یارانش دربارۀ چگونگی مقابله با مشرکان به مشورت پرداخت.-   

۴( تبوک    ۳( خندق  ۲( ُاحد  ۱( بدر 

کدام مورد دربارۀ سپاه و مدیریت آن در زمان پیامبر صحیح می باشد؟-   

۱( عدم دخالت پیامبر در تنظیم نیرو های نظامی   

۲( تعلق گرفتن دو پنجم غنائم به پیامبر و خانواده ایشان  

۳( تهیه تمام تجهیزات جنگی توسط حکومت اسالمی  

۴( عدم دریافت حقوق توسط سپاهیان مسلمان و برخوردار شدن از غنائم جنگی  

کدام گزینه در مورد جزیه درست است؟-   

۱( مالیاتی که از مردان اهل کتاب در صورت داشتن توان مالی گرفته می شد.  

۲( مالیاتی که از همه مردم اهل کتاب در صورت داشتن توان مالی گرفته می شد.  

۳( مالیاتی که از همه افرادی که تحت پوشش حکومت اسالمی بودند دریافت می شد.  

۴( مالیاتی که فقط از مسلمانان برای تهیۀ هزینه های جنگ دریافت می شد.  

189

گزینه » « صحیح است. در نتیجۀ هجرت رسول خدا و پیروانش از مکه به یثرب، زمینه و شرایط مناسبی برای برپایی امت و حکومت اسالمی (  سوال 
فراهم آمد.

گزینه » « صحیح است. یهودیان مدینه در سده های نخست میالدی به سبب آزار و اذیت امپراتور روم از فلسطین به یثرب کوچیده بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. قبیله های عرب شهر یثرب؛ از جمله دو قبیلۀ بزرگ اوس و خزرج از یمن به آن دیار مهاجرت کرده بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. از آنجا که مرجع سیاسی قدرتمندی در یثرب وجود نداشت تا به اختالفات رسیدگی کند و مانع دشمنی و نزاع شود، هرگاه (  سوال 
جنگی میان دو قبیله پیش می آمد، برای مدت طوالنی ادامه می یافت.

با قبایل و ساکنان دیگر شهرها و مناطق عربستان و (  سوال  گزینه » « صحیح است.یثربیان، بر خالف مکیان، روابط تجاری و سیاسی گسترده ای 
کشورهای همسایه نداشتند.

گزینه » « صحیح است.مردم یثرب اندکی پیش از هجرت، قصد داشتند شخصی به نام عبدالله ُابی را به ریاست خویش برگزینند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. غزوه دومه الجندل از وقایع سال پنجم هجرت است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. والدت امام حسن )ع( از وقایع سال سوم هجرت است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. غزوۀ تبوک در سال نهم هجرت رخ داد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پیمان عقبۀ دوم، بیانگر نفوذ و گسترش چشم گیر اسالم در یثرب بود؛ زیرا شمار قابل توجهی از اعضای قبیله های (   سوال 
مختلف، به ویژه اوس و خزرج در آن حضور داشتند.

گزینه » « صحیح است.) توضیح تست ۱۰((   سوال 

گزینه » « صحیح است. پس از آن تا هنگام فتح مکه در سال ۸ ق، هجرت به مدینه و ترک نکردن آن شهر، یکی از شروط بیعت با پیامبر و (   سوال 
پذیرش دعوت اسالم به شمار می رفت.

گزینه » « صحیح است. برخی از مهاجران بی بضاعت در جوار مسجد اقامت گزیدند و به اهل ُصفه مشهور شدند.(   سوال 

پاسخنامۀ درس چهارم

امت و حکومت نبوی در مدینه
پایۀ یازدهم

خ
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گزینه » « صحیح است. در نتیجۀ هجرت رسول خدا و پیروانش از مکه به یثرب، زمینه و شرایط مناسبی برای برپایی امت و حکومت اسالمی (  سوال 
فراهم آمد.

گزینه » « صحیح است. یهودیان مدینه در سده های نخست میالدی به سبب آزار و اذیت امپراتور روم از فلسطین به یثرب کوچیده بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. قبیله های عرب شهر یثرب؛ از جمله دو قبیلۀ بزرگ اوس و خزرج از یمن به آن دیار مهاجرت کرده بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. از آنجا که مرجع سیاسی قدرتمندی در یثرب وجود نداشت تا به اختالفات رسیدگی کند و مانع دشمنی و نزاع شود، هرگاه (  سوال 
جنگی میان دو قبیله پیش می آمد، برای مدت طوالنی ادامه می یافت.

با قبایل و ساکنان دیگر شهرها و مناطق عربستان و (  سوال  گزینه » « صحیح است.یثربیان، بر خالف مکیان، روابط تجاری و سیاسی گسترده ای 
کشورهای همسایه نداشتند.

گزینه » « صحیح است.مردم یثرب اندکی پیش از هجرت، قصد داشتند شخصی به نام عبدالله ُابی را به ریاست خویش برگزینند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. غزوه دومه الجندل از وقایع سال پنجم هجرت است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. والدت امام حسن )ع( از وقایع سال سوم هجرت است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. غزوۀ تبوک در سال نهم هجرت رخ داد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پیمان عقبۀ دوم، بیانگر نفوذ و گسترش چشم گیر اسالم در یثرب بود؛ زیرا شمار قابل توجهی از اعضای قبیله های (   سوال 
مختلف، به ویژه اوس و خزرج در آن حضور داشتند.

گزینه » « صحیح است.) توضیح تست ۱۰((   سوال 

گزینه » « صحیح است. پس از آن تا هنگام فتح مکه در سال ۸ ق، هجرت به مدینه و ترک نکردن آن شهر، یکی از شروط بیعت با پیامبر و (   سوال 
پذیرش دعوت اسالم به شمار می رفت.

گزینه » « صحیح است. برخی از مهاجران بی بضاعت در جوار مسجد اقامت گزیدند و به اهل ُصفه مشهور شدند.(   سوال 

پاسخنامۀ درس چهارم

امت و حکومت نبوی در مدینه
پایۀ یازدهم

خ
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۱۴-گزینه » « صحیح است.پیامبر اکرم در نخستین ماه های پس از هجرت، با هدف ایجاد همدلی و وحدت دینی میان مسلمانان به آنان (   سوال 
توصیه کرد بدون در نظر گرفتن وابستگی های قبیله ای، با یکدیگر پیوند برادری برقرار نمایند.

گزینه » « صحیح است. در سال نخست هجرت به دنبال نزول آیات جهاد، رسول خدا تصمیم به تشکیل نیروی نظامی گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از اهداف عملیات نظامی و اطالعاتی محدود در خارج از مدینه، تهدید مسیر تجارت مشرکان مکه به شام و کسب (   سوال 
غنیمت بود، زیرا آنان اموال مهاجران مسلمان را تصرف کرده بودند.

گزینه » « صحیح است. غزوۀ بدر ضربۀ سنگین و جبران ناپذیری بر قریش وارد آورد و قدرت و موقعیت آنان را در منطقه حجاز تضعیف کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. عبدالله بن ُابی سر دسته منافقان یثرب در دورۀ حضرت محمد )ص( بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. عبدالله بن ُابی در جنگ بدر، اظهار مسلمانی کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. هنگامی که رسول خدا تصمیم به محاصرۀ یهودیان بنی نضیر گرفت، عبدالله بن ُابی سر دستۀ منافقان، یهودیان را (   سوال 
تشویق به مقاومت کرد و به آنان وعده یاری داد و نیز می کوشید انصار را علیه مهاجران تحریک نماید و حتی در غزوه های ُاحد و تبوک، به همراه یارانش از سپاه 

اسالم جدا شد و در جنگ شرکت نکرد.

گزینه » « صحیح است. تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه، یکی دیگر از اقداماتی بود که به فرمان الهی و در پی بهانه جویی (   سوال 
یهودیان انجام گرفت.

گزینه » « صحیح است. ناکامی قریش در جنگ خندق و کاهش فعالیت های نظامی آنان علیه اسالم، زمینۀ مساعدی برای نشر اسالم در (   سوال 
میان قبیله های منطقه حجاز و گسترش محدودۀ حکومت پیامبر فراهم آورد.

گزینه » « صحیح است. قرآن صلح حدیبیه را فتح و پیروزی آشکار برای اسالم معرفی کرده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. پس از پیمان صلح حدیبیه در سال ششم هجرت، حضرت محمد )ص(، سران امپراتوری ها و دولت های بزرگ را به (   سوال 
اسالم دعوت کرد.

گزینه » « صحیح است. مورخان سال نهم هجری را سال وفود یا سال اسالم آوردن قبیله ها نامیده اند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. با نزول سورۀ برائت )توبه( در آخرین ماه های سال نهم هجری، رسول خدا به علی )ع( مأموریت داد که برای ابالغ (   سوال 
سوره  برائت عازم مکه شود.

گزینه » « صحیح است. رسول خدا در واپسین روزهای زندگانی خود دستور داد سپاه اسالم به فرماندهی  جوانی به نام ُاسامه بن زید به منظور (   سوال 
مقابله با تهدیدات رومیان به سوی سرحدات شام حرکت کند.

گزینه » « صحیح است. پیامبر اسالم پیش از جنگ ُاحد با یارانش دربارۀ چگونگی مقابله با مشرکان به مشورت پرداخت.(   سوال 

      یا خ ررویا خیوت اا یه ن 
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گزینه » « صحیح است. مسلمانان به خاطر حضور در سپاه و شرکت در جنگ حقوق نمی گرفتند، اما از غنیمت های جنگی سهم خود را دریافت (   سوال 
می کردند.

گزینه » « صحیح است. جزیه مالیات سرانه ای بود که به مردان بالغ اهل کتاب )یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان( که به لحاظ مالی توانایی (   سوال 
پرداخت آن را داشتند تعلق می گرفت.
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گزینه » « صحیح است. مسلمانان به خاطر حضور در سپاه و شرکت در جنگ حقوق نمی گرفتند، اما از غنیمت های جنگی سهم خود را دریافت (   سوال 
می کردند.

گزینه » « صحیح است. جزیه مالیات سرانه ای بود که به مردان بالغ اهل کتاب )یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان( که به لحاظ مالی توانایی (   سوال 
پرداخت آن را داشتند تعلق می گرفت.
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جانشینی رسول 
خدا و شکل گیری 

خالفت

िماجرای سقیفه و انتخاب
ابوبکر به خالفت

िبحران ارتداد و
جنگ های داخلی 

ि خالفت عمر و عثمان

ि)خالفت امام علی )ع

ि گرد آمدن گروهی از انصار در مکانی موسوم به سقیفه بنی ساعده برای تعیین جانشین پیامبر

िبیعت کردن عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح با ابوبکر

ि ۱_ گروه های از عربستان که در سال های پایانی حیات پیامبر پس از گسترش قدرت مسلمانان اسالم
آورده بودند ولی بار تعالیم اسالم آشنا نبودند.

ि. ۲_افرادی که در واپسین روزهای زندگانی پیامبر ادعای پیامبری کردند

ि.۳_گروهی که ابوبکر را به عنوان خلیفه خدا و پیامبر قبول نداشتند و آشکارا از علی حمایت می کردند

िخالفت ابوبکر )خلیفه اول( به مدت دو سال

िتعیین عمر بن خطاب به عنوان جانشین طی وصیت نامه مکتوب از طرف ابوبکر 

िفتوحات مسلمانان در سرزمین های مجاور شبه جزیرۀ عربستان در دوران خالفت عمر 

ि تشکیل شورای شش نفره توسط عمر برای تعیین جانشین خود و انتخاب عثمان به عنوان خلیفه سوم 

ि بازگرداندن حکم بن ابی العاص از تبعید از طائف به مدینه توسط عثمان

िواگذاری اداره امور خالفت به بستگان خود توسط عثمان

िتبعید انتقاد کنندگان به خالفت عثمان مانند ابوذر غفاری و عمار یاسر 

िحمله معترضان کوفه، بصره و مصر به منزل عثمان و به قتل رساندن او

ि بیعت مردم مدینه با امام علی )ع( پس از قتل عثمان 

ि )برکناری معاویه از  حکومت شام توسط امام علی )ع

िسرکشی معاویه به بهانه خونخواهی عثمان

درسنامۀ درس پنجم

تثبیت و گسترش اسالم در دوران خلفای نخستین

خ
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پایۀ یازدهم
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جانشینی رسول 
خدا و شکل گیری 

خالفت

िماجرای سقیفه و انتخاب
ابوبکر به خالفت

िبحران ارتداد و
جنگ های داخلی 

ि خالفت عمر و عثمان

ि)خالفت امام علی )ع

ि گرد آمدن گروهی از انصار در مکانی موسوم به سقیفه بنی ساعده برای تعیین جانشین پیامبر

िبیعت کردن عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح با ابوبکر

ि ۱_ گروه های از عربستان که در سال های پایانی حیات پیامبر پس از گسترش قدرت مسلمانان اسالم
آورده بودند ولی بار تعالیم اسالم آشنا نبودند.

ि. ۲_افرادی که در واپسین روزهای زندگانی پیامبر ادعای پیامبری کردند

ि.۳_گروهی که ابوبکر را به عنوان خلیفه خدا و پیامبر قبول نداشتند و آشکارا از علی حمایت می کردند

िخالفت ابوبکر )خلیفه اول( به مدت دو سال

िتعیین عمر بن خطاب به عنوان جانشین طی وصیت نامه مکتوب از طرف ابوبکر 
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درسنامۀ درس پنجم
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ि بیعت شکنی طلحه و  زبیر با امام علی )ع( به دلیل مخالفت امام با درخواست آنها برای به دست گرفتن حکومت برخی از شهرها 
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िشهادت امام علی)ع( در ۲۱ رمضان سال ۴۰ هجری 
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و آفریقا

िزیر سلطه امپراتوری روم شرقی بودن تا هنگام حملۀ اعراب مسلمان

िمشکالت امپراتوری روم شرقی
اختالف مسیحیان شام با کلیسای قسطنطنیهिدر شام

िاختالفات مذهبی و تفاوت های قومی و زبانی با طبقه حکومتگر رومی

ि سال اول بعثت : ایمان آوردن به اسالم
िسال سوم بعثت : معرفی از سوی پیامبر به عنوان وصی، برادر و جانشین در واقعه یوم االنذار
ि )سال ۱۳ بعثت : خوابیدن در بستر پیامبر )لیله المبیت 
िسال ۷ هجری : دالوری بی همتا در جنگ خیبر 
िسال ۸ هجری: شکستن بت ها در روز فتح مکه
िسال ۹ هجری: عزیمت به مکه برای ابالغ سوره برائت
िسال ۱۰ هجری: واقعه غدیر خم
िسال ۳۶ هجری: شکست پیمان شکنان در جنگ جمل
िسال ۳۷ هجری: نبرد با معاویه )قاسطین( در جنگ صفین
िسال ۳۸ هجری: مقابله با خوارج در نهروان

اوضاع اجتماعی 
و اقتصادی

خلفای نخستین

िتشدید اختالفات و اوج گرفتن تعصبات طایفه ای و قبیله ای با سیاست های خلیفه سوم و نارضایتی میان مسلمانان

ि)مخالفت و دشمنی گروه محدودی از مال اندوزان و رفاه طلبان با حضرت علی )ع

िتوزیع درآمدها به عنوان عطایا بین مسلمانان در زمان خلیفه دوم

िساده زیستی و سخت گیری عمر نسبت به کارگزاران خالفت و بزرگان قریش و جلوگیری از ثروت اندوزی و تجمل گرایی آنان

िبذل و بخشش فراوان از بیت المال مسلمانان به افراد مختلف به ویژه خاندان بنی امیه توسط عثمان

िفتوحات مسلمانان و گسترش اسالم

िفتح ایران،شام و مصر و گسترش اسالم در نتیجه لشکرکشی های مسلمانان از اواخر خالفت ابوبکر تا پایان خالفت عثمان

िفتح شام
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िشکست نیروهای رومی و متحدان محلی آنان از سپاه اسالم در زمان خالفت عمر

िفتح شهر ایلیا )بیت المقدس( با حضور عمر )خلیفه دوم( به عنوان تمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز شهر ها

िزیر سلطۀ امپراتوری روم شرقی در زمان حملۀ اعراب مسلمان

ि اسکندریه در شمال مصر به عنوان یکی از مراکز مهم دریایی امپراتوری روم شرقی

िفتح مصر توسط سپاه اسالم به فرماندهی عمرو عاص

िدالیل ناخشنودی مصریان
از حاکمیت رومیان

िنتایج فتح مصر

ि پرداخت مالیات های سنگین
िاجازه نداشتن برای رسیدن به مقامهای عالی
ि اختالفات مذهبی شدید مسیحیان مصر با رومیان
िناخشنودی یهودیان به دلیل عدم حمایت امپراتور روم از آنان در برابر مسیحیان

िاز بین رفتن سلطه و نفوذ سیاسی-نظامی امپراتوری روم شرقی در مصر
िدر امان ماندن شام از خطر هجوم رومیان
िمهیا شدن زمینه برای پیشروی مسلمانان به دیگر مناطق آفریقا

िاز نظر سیاسی

ि از نظر اقتصادی

िاز نظر فرهنگی: در عرصه دین و فرهنگ به عنوان مهمترین اثر و پیامد

ि مهمترین عوامل پذیرش اسالم 

ि شکست امپراتوری ساسانی و روم شرقی در فاصلۀ کمتر از ۲۰ سال 
ि گسترش قلمرو خالفت
िقرار گرفتن مردم و اقوام مختلف تحت حکومت مسلمانان

ि جاذبه پیام جهانی اسالم که همه انسان ها را بدون توجه به رنگ
پوست، زبان، فرهنگ در نظر می گرفت.

िفراخواندن اسالم به شریعتی سهل و آسان

ि کسب غنایم فراوان
ि در اختیار گرفتن منابع اقتصادی و درآمدهای مالیاتی این سرزمین ها

िفتح مصر

िآثار و پیامدهای فتوحات
در زمان خلفای نخستین 
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کدام گزینه از مهم ترین مسائل در عصر خلفای نخستین نمی باشد؟-  

۲-اداره حکومت   ۱( جانشینی پیامبر 

۴-تثبیت اسالم در شبه جزیرۀ عربستان   ۳( برخورد با پیامبران دروغین 

چه کسانی در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر)ص( بیعت کردند؟-  

۴( ابوعبیده جراح و زبیر   ۳( عمر و عثمان  ۲( عثمان و ابوعبیده جراح  ۱( عمر و ابو عبیده جراح 

مرتدان چه گروهی بودند؟-  

۱( ابوبکر را به عنوان خلیفه قبول نداشتند و از پرداخت زکات به نمایندگان او خودداری می کردند.  

۲( اعرابی که در واپسین روز های زندگانی پیامبر، ادعای پیامبری را قبول نداشتند.  

۳( گروهی که به دلیل عدم آشنایی و انس با اسالم از دین خارج شدند و سر به شورش برداشتند.  

۴( گروهی که از اسالم خارج نشدند ولی حاضر به پرداخت زکات نبودند.  

کدام خلیفه از خلفای نخستین کمترین مدت خالفت را انجام داد؟-  

۴( علی)ع(   ۳( عثمان  ۲( عمر  ۱( ابوبکر 

عمربن خطاب چگونه به خالفت رسید؟-  

۱( در سقیفۀ بنی ساعده، ابتدا انصار و سپس مهاجران با او بیعت کردند.  

۲( خلیفۀ اول پیش از مرگ با تشکیل شورایی شش نفره، او را به خالفت برگزید.  

۳( خلیفۀ اول طی وصیت نامۀ مکتوبی او را به خالفت برگزید.  

۴( با دسیسه چینی افرادی همچون ابوعبیده جراح و عثمان  بن عفان به خالفت رسید.  

فتوحات مسلمانان در سرزمین های مجاور شبه جزیرۀ عربستان از مهم ترین رویداد های دوران خالفت کدام یک از خلفای نخستین -  
است ؟

۴( عمر   ۳( علی)ع(  ۲( ابوبکر  ۱( عثمان 

سواالت درس پنجم

تثبیت و گسترش اسالم در دوران خلفای نخستین
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)کنکور سراسری داخل کشور۱۴۰۰(کدام گزینه دربارۀ حکم بن ابی العاص درست است؟ -  

۱( پیامبر)ص( وی را به طائف تبعید کرد و خلیفۀ دوم وی را به مدینه بازگرداند.  

۲( پیامبر)ص( وی را به طائف تبعید کرد و خلیفۀ سوم وی را به مدینه بازگرداند.  

۳( در دورۀ پیامبر)ص( به یمن تبعید شد و در زمان خالفت عمر به مدینه بازگشت.  

۴( در دورۀ پیامبر )ص( به یمن تبعید شد و در زمان خالفت عثمان به مدینه بازگشت.  

کدام صحابه پیامبر)ص(، با اعتقاد و اعتراض نسبت به منصوبان خلیفه، توسط عثمان تبعید شدند؟-  

۲( عمار یاسر و سلمان فارسی   ۱( ابوذر غفاری و سلمان فارسی   

۴( سلمان فارسی و مروان بن حکم   ۳( ابوذر غفاری و عمار یاسر   

معاویه پسر ابوسفیان به چه بهانه ای در زمان خالفت علی)ع( به سرکشی پرداخت؟-  

۲( تحریک اشراف بنی امیه   ۱( برکنارشدن از حکومت شام   

۴( خونخواهی عثمان   ۳( مخالفت با خالفت علی)ع(   

طلحه و زبیر به چه دلیل بیعت خود را با علی)ع( شکستند و به صف مخالفان پیوستند؟-   

۲( خونخواهی عثمان بن عفان   ۱( خودداری امام با واگذاری حکومت برخی شهرها به آنها   

۴( خود داری امام از دادن سهم بیشتر از بیت المال به آنها   ۳( عزل آنها از حکومت برخی شهرها توسط امام   

یکی از اقدامات مهم امام علی)ع( پس از رسیدن به خالفت برای بازداشتن مخالفان از سرکشی و جلوگیری از جنگ داخلی بین -   
)کنکور سراسری داخل کشور۹۸(مسلمانان کدام بود؟ 

۱( مرکز خالفت را از مدینه به کوفه منتقل کرد.  

۲( مانع ثروت اندوزی و تجمل گرایی اشراف و بزرگان قریش شد.  

۳( از تعصبات مجدد قبیله ای و طایفه ای درون جامعۀ اسالمی جلوگیری کرد.  

۴( درآمد های فراوان سرزمین های فتح شده را بر پایۀ مساوات اسالمی بین مسلمانان توزیع نمود.  

امام حسن)ع( در جریان کدام ماجرا و نزول کدام آیه حضور داشت؟-   

۲( مباهله رسول خدا با مسیحیان نجران-آیه کوثر   ۱( مباهله رسول خدا با مسیحیان نجران-آیه تطهیر   

۴( جریان یوم االنذار-آیه تطهیر   ۳( جریان یوم االنذار-آیه کوثر   

پس از رحلت پیامبر)ص( به خصوص در پی اختالفی که میان مسلمانان........... به وجود آمد، اتحاد امت اسالمی آسیب دید.-   

۲( بر سر جانشینی پیامبر در سقیفه بنی ساعده   ۱( بر سر پیامبران دروغین   

۴( پس از شهادت حضرت علی)ع(   ۳( بر سر خونخواهی عثمان   
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برخی از سیاست های کدام یک از خلفای راشدین، عالوه بر ایجاد نارضایتی در میان مسلمانان چه پیامدی دیگری را به همراه داشت؟-   

۱( خلیفۀ دوم-تشدید اختالفات و اوج گرفتن مجدد تعصبات طایفه ای و قبیله ای  

۲( خلیفۀ سوم-بازگشت بعضی از قبایل از دین اسالم و مرتد شدن  

۳( خلیفۀ سوم-تشدید اختالفات و اوج گرفتن مجدد تعصبات طایفه ای و قبیله ای  

۴( خلیفۀ دوم-بازگشت بعضی از قبایل از دین اسالم و مرتد شدن   

جنگ هایی که در زمان خالفت علی)ع( برایشان تحمیل گردید چه تاثیر نامطلوبی را به همراه داشت؟-   

۲( دور شدن از تعالیم اسالم و سنت رسول خدا)ص(   ۱( به وجود آمدن رقابت منطقه ای بین عراق و شام   

۴( شکل گیری حکومت های فاسد و دنیا طلب   ۳( افزایش روحیۀ مال اندوزی و رفاه طلبی 

کدام خلیفه درآمد های حاصل از فتح سرزمین ها را به عنوان عطایا میان مسلمانان توزیع کرد؟-   

۴( چهارم   ۳( سوم  ۲( دوم  ۱( اول 

نحوۀ توزیع عطایا توسط خلیفۀ دوم چگونه بود؟-   

۱( اگرچه بر پایه مساوات اسالمی بود، اما مانع از ساده زیستی کارگزاران خالفت و بزرگان قریش نگردید.  

۲( اگرچه بر پایه مساوات اسالمی نبود، اما ساده زیستی و سختگیری او نسبت به کارگزاران خالفت و بزرگان قریش، از ثروت اندوزی و تجمل  گرایی آنان جلوگیری 
کرد.  

۳( بر پایه مساوات اسالمی بود و ساده زیستی و سختگیری او نسبت به کارگزاران خالفت و بزرگان قریش، از ثروت اندوزی و تجمل گرایی آنان جلوگیری کرد.  

۴( بر پایه مساوات اسالمی نبود و مانع از ساده زیستی کارگزاران خالفت و بزرگان قریش نگردید.  

در دوران خلیفه .......... بذل وبخشش های فراوانی از بیت المال به افراد مختلف، به خصوص خاندان ...... صورت گرفت.-   

۴( سوم-بنی عباس   ۳( دوم-بنی عباس  ۲( سوم-بنی امیه    ۱( دوم-بنی امیه 

لشکرکشی اعراب مسلمان در دوران خلفای نخستین به سرزمین های مجاور شبه جزیرۀ عربستان از چه زمانی آغاز و تا چه زمانی -   
بدون وقفه ادامه یافت؟

۲( اواخر خالفت ابوبکر-اوایل خالفت عثمان   ۱( اوایل خالفت ابوبکر-اوایل خالفت عثمان   

۴( اواخر خالفت ابوبکر-اواخر خالفت عثمان    ۳( اوایل خالفت ابوبکر-اواخر خالفت عثمان   

کدام سرزمین به عنوان نقطۀ اتصال زمینی و دریایی سه قارۀ آسیا، اروپا و آفریقا بود و در هنگام حملۀ اعراب مسلمان زیر سلطۀ -   
کدام امپراتوری قرار داشت؟

۴( مصر-روم شرقی   ۳( شام-روم غربی  ۲( مصر-روم غربی    ۱( شام-روم شرقی 

چه عواملی سبب شده بود که پایه های حاکمیت امپراتوری روم شرقی در منطقۀ شام، سست شود؟-   

۱( اختالفات مذهبی و تفاوت های قومی میان توده های مردم شام با طبقۀ حکومتگر شام  

۲( تفاوت های زبانی و دینی مردم شام با یکدیگر و رواج تدریجی اسالم  

۳( اختالفات قومی و قبیله ای و نارضایتی مردم شام از حکومت خلیفۀ سوم  

۴( قدرتمند بودن سپاهیان اسالم و تفاوت های قومی مردم شام با طبقۀ حکومتگر  
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برخی از سیاست های کدام یک از خلفای راشدین، عالوه بر ایجاد نارضایتی در میان مسلمانان چه پیامدی دیگری را به همراه داشت؟-   

۱( خلیفۀ دوم-تشدید اختالفات و اوج گرفتن مجدد تعصبات طایفه ای و قبیله ای  

۲( خلیفۀ سوم-بازگشت بعضی از قبایل از دین اسالم و مرتد شدن  

۳( خلیفۀ سوم-تشدید اختالفات و اوج گرفتن مجدد تعصبات طایفه ای و قبیله ای  

۴( خلیفۀ دوم-بازگشت بعضی از قبایل از دین اسالم و مرتد شدن   

جنگ هایی که در زمان خالفت علی)ع( برایشان تحمیل گردید چه تاثیر نامطلوبی را به همراه داشت؟-   

۲( دور شدن از تعالیم اسالم و سنت رسول خدا)ص(   ۱( به وجود آمدن رقابت منطقه ای بین عراق و شام   

۴( شکل گیری حکومت های فاسد و دنیا طلب   ۳( افزایش روحیۀ مال اندوزی و رفاه طلبی 

کدام خلیفه درآمد های حاصل از فتح سرزمین ها را به عنوان عطایا میان مسلمانان توزیع کرد؟-   

۴( چهارم   ۳( سوم  ۲( دوم  ۱( اول 

نحوۀ توزیع عطایا توسط خلیفۀ دوم چگونه بود؟-   

۱( اگرچه بر پایه مساوات اسالمی بود، اما مانع از ساده زیستی کارگزاران خالفت و بزرگان قریش نگردید.  

۲( اگرچه بر پایه مساوات اسالمی نبود، اما ساده زیستی و سختگیری او نسبت به کارگزاران خالفت و بزرگان قریش، از ثروت اندوزی و تجمل  گرایی آنان جلوگیری 
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۳( بر پایه مساوات اسالمی بود و ساده زیستی و سختگیری او نسبت به کارگزاران خالفت و بزرگان قریش، از ثروت اندوزی و تجمل گرایی آنان جلوگیری کرد.  

۴( بر پایه مساوات اسالمی نبود و مانع از ساده زیستی کارگزاران خالفت و بزرگان قریش نگردید.  

در دوران خلیفه .......... بذل وبخشش های فراوانی از بیت المال به افراد مختلف، به خصوص خاندان ...... صورت گرفت.-   

۴( سوم-بنی عباس   ۳( دوم-بنی عباس  ۲( سوم-بنی امیه    ۱( دوم-بنی امیه 

لشکرکشی اعراب مسلمان در دوران خلفای نخستین به سرزمین های مجاور شبه جزیرۀ عربستان از چه زمانی آغاز و تا چه زمانی -   
بدون وقفه ادامه یافت؟

۲( اواخر خالفت ابوبکر-اوایل خالفت عثمان   ۱( اوایل خالفت ابوبکر-اوایل خالفت عثمان   

۴( اواخر خالفت ابوبکر-اواخر خالفت عثمان    ۳( اوایل خالفت ابوبکر-اواخر خالفت عثمان   

کدام سرزمین به عنوان نقطۀ اتصال زمینی و دریایی سه قارۀ آسیا، اروپا و آفریقا بود و در هنگام حملۀ اعراب مسلمان زیر سلطۀ -   
کدام امپراتوری قرار داشت؟

۴( مصر-روم شرقی   ۳( شام-روم غربی  ۲( مصر-روم غربی    ۱( شام-روم شرقی 

چه عواملی سبب شده بود که پایه های حاکمیت امپراتوری روم شرقی در منطقۀ شام، سست شود؟-   

۱( اختالفات مذهبی و تفاوت های قومی میان توده های مردم شام با طبقۀ حکومتگر شام  

۲( تفاوت های زبانی و دینی مردم شام با یکدیگر و رواج تدریجی اسالم  

۳( اختالفات قومی و قبیله ای و نارضایتی مردم شام از حکومت خلیفۀ سوم  

۴( قدرتمند بودن سپاهیان اسالم و تفاوت های قومی مردم شام با طبقۀ حکومتگر  
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سرزمین شام در زمان کدام یک از خلفای نخستین فتح گردید و مردم کدام شهر باشرط اینکه خلیفه به این شهر بیاید حاضر به -   
قرارداد صلح و تسلیم شهر شدند؟

۴( عمر-بیت المقدس   ۳( عمر-اسکندریه  ۲( ابوبکر-اسکندریه    ۱( ابوبکر-بیت المقدس 

تسلط رومیان بر کدام سرزمین، موقعیت مسلمانان را در شام و حتی شبه جزیرۀ عربستان در معرض خطر جدی قرار می داد و این -   
سرزمین به فرماندهی چه کسی توسط مسلمانان فتح شد؟

۴-بیت المقدس-خالد بن ولید   ۳( مصر-عمروعاص  ۲-مصر-خالد بن ولید    ۱( بیت المقدس-عمروعاص 

همۀ موارد زیر از جمله دالیل ناخشنودی مصریان نسبت به حاکمیت امپراتوری روم بر سرزمین آنها بود به جز:-   

۲( اجازه نداشتن برای دستیابی به مقام های عالی     ۱( پرداخت مالیات های سنگین به رومیان     

۴( عدم حمایت امپراتور روم از مسیحیان مصر در برابر یهودیان    ۳-اختالفات مذهبی شدید مسیحیان مصر با رومیان   

پیامد فتح مصر برای مسلمانان چه بود؟-   

۱( در امان ماندن شام از خطر هجوم رومیان و مهیا شدن زمینۀ پیشروی مسلمانان در دیگر مناطق آفریقا  

۲( مهیا شدن زمینۀ پیشروی مسلمانان در دیگر مناطق آفریقا و راهی شدن بخشی از سپاهیان برای جنگ با ساسانیان  

۳( در امان ماندن شام از خطر هجوم رومیان و راهی شدن بخشی از سپاهیان برای جنگ با ساسانیان  

۴( خارج شدن مصر از زیر سلطه نفوذ سیاسی-نظامی امپراتوری روم شرقی و مهیا شدن سپاه مسلمانان برای جنگ با سپاه ساسانی  

مهم ترین پیامد فتوحات مسلمانان در کدام عرصه جلوه گر شد؟-   

۴( فرهنگی   ۳( اقتصادی  ۲( نظامی  ۱( سیاسی 

حضرت علی)ع( در کدام جنگ ضربۀ شجاعانه ای بر عمرو بن  عبدود پهلوان مشرک زد؟-   

۴( ُاحد   ۳( خندق  ۲( خیبر  ۱( بدر 

نبرد با قاسطین با چه کسانی و مربوط به کدام جنگ است؟-   

۴( خوارج-صفین   ۳( خوارج-نهروان  ۲( معاویه-صفین    ۱( معاویه-نهروان 
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پیامبر، ادارۀ (  سوال  یا راشدین، موضوع جانشینی  تاریخ اسالم در عصر خلفای نخستین  از  گزینه » « صحیح است. مهمترین مسائل دورۀ ۳۰ ساله 
حکومت، تثبیت اسالم در شبه جزیرۀ عربستان و فتوحات مسلمانان در خارج ار آن شبه جزیره بود.

گزینه » « صحیح است. نخست عمر و ابو عبیده جراح و سپس تعدادی از انصار حاضر در سقیفه با ابو بکر به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر)ص( (  سوال 
بیعت کردند.

یا از دین (  سوال  با تعالیم اسالم، از دین خارج شدند و سر به شورش برداشتند به مرتدان  گزینه » « صحیح است. گروهی که به دلیل عدم آشنایی 
برگشتگان معروف شدند.

گزینه » « صحیح است. ابوبکر )خلیفه اول( اندکی بیش از دو سال فقط خالفت کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. ابوبکر در واپسین لحظات زندگی، طی وصیت نامۀ مکتوبی، عمربن خطاب را به جانشینی خود معرفی کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. از مهمترین رویدادهای دوران خلیفه دوم )عمر( فتوحات مسلمانان در سرزمین های مجاور شبه جزیرۀ عربستان بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. عثمان، حکم بن العاص را که پیامبر به طائف تبعید کرده بود، به مدینه بازگرداند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. برخی از صحابۀ پیامبر همچون ابوذر غفاری و عمار یاسر، نسبت به رفتار منصوبان عثمان انتقاد و اعتراض کرده اما (  سوال 
خلیفه آنان را تبعید نمود.

گزینه » « صحیح است. معاویه پسر ابوسفیان که توسط علی)ع( از حکومت شام بر کنار شده بود، به بهانۀ خونخواهی عثمان به سرکشی پرداخت.(  سوال 

به دست گرفتن (   سوال  برای  تقاضایشان  با  امام  بودند، چون  بیعت کرده  زبیر که  و  بزرگان قریش مانند طلحه  از  گزینه » « صحیح است. معدودی 
حکومت برخی شهرها و مناطق موافقت نکرد، بیعت خود را شکستند و به صف مخالفان پیوستند.

ُامیه نقش مهمی در ایجاد آن (   سوال  حضرت علی)ع( ناگزیر برای دفع سرکشی ها و آشوب  گری هایی شد که اشراف بنی  گزینه » « صحیح است. 
داشتند، بدین منظور امام مرکز خالفت را از مدینه به کوفه منتقل کرد.

گزینه » « صحیح است.امام حسن )ع( در برخی وقایع مهم دوران پیامبر از جمله ماجرای مباهلۀ رسول خدا با مسیحیان نجران و در جریان (   سوال 
نزول آیۀ تطهیر، به عنوان مصداق اهل بیت، حضور داشت.

پاسخنامۀ درس پنجم
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پیامبر، ادارۀ (  سوال  یا راشدین، موضوع جانشینی  تاریخ اسالم در عصر خلفای نخستین  از  گزینه » « صحیح است. مهمترین مسائل دورۀ ۳۰ ساله 
حکومت، تثبیت اسالم در شبه جزیرۀ عربستان و فتوحات مسلمانان در خارج ار آن شبه جزیره بود.

گزینه » « صحیح است. نخست عمر و ابو عبیده جراح و سپس تعدادی از انصار حاضر در سقیفه با ابو بکر به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر)ص( (  سوال 
بیعت کردند.

یا از دین (  سوال  با تعالیم اسالم، از دین خارج شدند و سر به شورش برداشتند به مرتدان  گزینه » « صحیح است. گروهی که به دلیل عدم آشنایی 
برگشتگان معروف شدند.

گزینه » « صحیح است. ابوبکر )خلیفه اول( اندکی بیش از دو سال فقط خالفت کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. ابوبکر در واپسین لحظات زندگی، طی وصیت نامۀ مکتوبی، عمربن خطاب را به جانشینی خود معرفی کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. از مهمترین رویدادهای دوران خلیفه دوم )عمر( فتوحات مسلمانان در سرزمین های مجاور شبه جزیرۀ عربستان بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. عثمان، حکم بن العاص را که پیامبر به طائف تبعید کرده بود، به مدینه بازگرداند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. برخی از صحابۀ پیامبر همچون ابوذر غفاری و عمار یاسر، نسبت به رفتار منصوبان عثمان انتقاد و اعتراض کرده اما (  سوال 
خلیفه آنان را تبعید نمود.

گزینه » « صحیح است. معاویه پسر ابوسفیان که توسط علی)ع( از حکومت شام بر کنار شده بود، به بهانۀ خونخواهی عثمان به سرکشی پرداخت.(  سوال 

به دست گرفتن (   سوال  برای  تقاضایشان  با  امام  بودند، چون  بیعت کرده  زبیر که  و  بزرگان قریش مانند طلحه  از  گزینه » « صحیح است. معدودی 
حکومت برخی شهرها و مناطق موافقت نکرد، بیعت خود را شکستند و به صف مخالفان پیوستند.

ُامیه نقش مهمی در ایجاد آن (   سوال  حضرت علی)ع( ناگزیر برای دفع سرکشی ها و آشوب  گری هایی شد که اشراف بنی  گزینه » « صحیح است. 
داشتند، بدین منظور امام مرکز خالفت را از مدینه به کوفه منتقل کرد.

گزینه » « صحیح است.امام حسن )ع( در برخی وقایع مهم دوران پیامبر از جمله ماجرای مباهلۀ رسول خدا با مسیحیان نجران و در جریان (   سوال 
نزول آیۀ تطهیر، به عنوان مصداق اهل بیت، حضور داشت.
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گزینه » « صحیح است. پس از رحلت پیامبر به خصوص در پی اختالفی که در میان مسلمانان بر سر جانشینی پیامبر در سقیفه  بنی ساعده به (   سوال 
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گزینه » « صحیح است. نحوۀ توزیع عطایا توسط خلیفۀ  دوم، اگرچه بر پایۀ مساوات اسالمی نبود، اما ساده زیستی و سختگیری او نسبت به (   سوال 
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گزینه » « صحیح است. در جنگ خندق، حضرت علی)ع( ضربۀ شجاعانه ای به عمرو بن عبدود پهلوان مشرک زد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. حضرت علی در نبرد صفین به جنگ با معاویه )قاسطین( پرداخت.(   سوال 
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درسنامۀ درس ششم

امویان بر مسند قدرت
پایۀ یازدهم

امویان پیش 
از خالفت

تاسیس 
خالفت امویان

ि ،امویان از خاندان های قدرتمند و پرنفوذ قبیله قریش در عصر جاهلیت بودند که از طریق تجارت و ادارۀ برخی از مناصب کعبه
ثروت فراوانی اندوخته بودند.

िمسلمان شدن امویان پس از فتح مکه به ریاست ابوسفیان

िبر عهده داشتن فرماندهی بخشی از سپاه اعراب مسلمان در جریان فتح شام توسط پسران ابوسفیان به نام های یزید و معاویه

िداشتن نقش مهم بنی امیه در جنگ جمل و پیوستن به معاویه پس از شکست در جنگ و حمایت از معاویه در جنگ صفین

िحکومت معاویه در شام

ि )خلیفه خواندن خود توسط معاویه در شام پس از شهادت علی)ع

िگردآوری سپاه توسط امام حسن )ع( به فرماندهی قیس بن عباده انصاری برای مقابله با معاویه

िدسیسه های معاویه در سپاه امام حسن )ع( و صلح امام حسن )ع( با معاویه

िشرایط امام حسن )ع( برای صلح با معاویه

ि بر مسند قدرت نشستن ۱۳ نفر اعضای خاندان بنی امیه در دوران خالفت امویان از دوشاخه سفیانی و مروانی

िمنصوب شدن به حکومت شام در زمان عمر

ि به خدمت گرفتن عده ای از سیاستمداران زیرک  دنیا طلب مانند عمروعاص و مغیره بن شعبه با
وعده حکومت شهر ها و مناطق مختلف و بذل و بخشش از بیت المال

िنجات معاویه توسط عمرو عاص از شکست حتمی در جنگ صفین

िرفتار کردن معاویه بر اساس کتاب و سنت و سلوک خلفای پیشین

िتعیین نکردن جانشین برای خود و واگذاری این امر به شورا

िدر امان ماندن جان و مال مردم

िبدخواهی نکردن به امام علی )ع( و امام حسن )ع( و آزار ندادن یاران ایشان

خ
ری

تا
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िفتوحات بنی امیه

िسیاست و حکومت

ि فتح اندلس ) اسپانیا( به دست طارق بن زیاد و موسی بن نصیر

ि تصرف مناطقی از جنوب فرانسه

ि پیشروی مسلمانان در قلمرو امپراتوری روم شرقی و محاصره شهر قسطنطنیه

ि توسعه نیروی دریایی و گسترش فتوحات در دریا با هدف فتح جزایر دریای مدیترانه و پایان دادن به حاکمیت
مطلق رومیان برآن دریا 

ि مهم ترین تحولی که با خالفت خاندان اموی پدید آمد فاصله گرفتن حکومت از اصول و ارزش های انسانی و
اخالقی مورد تاکید قرآن و پیامبر اسالم و تبدیل خالفت دینی به سلطنت بود.

िنشانه هاو آثار تحول در
ابعاد سیاسی و اجتماعی

اقتصادی و فرهنگی

ि۱_استفاده از
زور در کسب و

حفظ قدرت 

ि۲_ موروثی شدن
خالفت 

ि۳_قومیت گرایی
و تشدید تعصبات

قبیله ای

ि۴_تبعیض و
نابرابری اقتصادی

ि معاویه نخستین خلیفه ای بود که با زور و غلبه نظامی
قدرت را به دست گرفت 

ि اخذ بیعت همراه با تهدید و اجبار
ि بیعت نکردن امام حسین )ع( و عبد الله بن زبیر با یزید
ि دستور قتل شیعیانی مانند حجربن عدی و عمرو بن حمق

توسط معاویه 
ि واگذاری حکومت شهر ها و مناطق به افراد خشن و

خونریزی مانند حجاج بن یوسف ثقفی

ि برداشتن نخستین گام توسط معاویه در جهت موروثی
کردن خالفت با تعیین ولیعهد برای خود

ि برخی از خلفای اموی همزمان برای دو پسر خود به
عنوان ولیعهد بیعت می گرفتند که این کار موجب ایجاد 

دو دستگی و زمینه ساز اختالف، رقابت و سرانجام 
تضعیف خالفت امویان شد.

ि داشتن موقعیت اجتماعی پایین تر مسلمانان غیر عرب 
)موالی( در زمان حکومت امویان و محروم بودن از برخی 

حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
ि گرایش ایرانیان به مخالفان بنی امیه به دلیل عرب گرایی

امویان و تحقیر و تبعیض نسبت به مسلمانان غیر عرب

िگرفتن جزیه از تومسلمانان در خراسان و دیگر مناطق
ि خزانۀ شخصی تلقی کردن بیت المال مسلمانان

توسط خلفاس اموی

      یو رت  پ یینه شهاد
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िخلیفه ای متفاوت

ि ۵ _ ترویج و تفکر جبرگرایی
ि القای جبرگرایی و ناگریز بودن در پذیرش خواست و تقدیر الهی
ि القای دیدگاه الهی بودن فرمانروایی آنان و اقداماتشان طبق تقدیر خداوند برای پذیرفته شدن

توسط مردم 

ि عمربن العزیز هشتمین خلیفه اموی بود که تصمیم گرفت که به کتاب  خدا و سنت پیامبر عمل کند

ि اقدامات عمر بن عبد العزیز

ि عدم تعییر مهم و تحول پایدار در سیاست امویان با اقدامات عمربن عبد العزیز به دلیل کوتاه بودن دوران خالفت او

ि ۱_ توقف فتوحات
ि ۲_ جزیه نگرفتن از نومسلمانان
ि )۳_ منع دشنام گویی و اهانت به امام علی)ع
ि ۴_ بازگرداندن فدک به اهل بیت

قیام ها و 
جنبش های 
دوره اموی 

ि. شیعیان و پیروان امام علی که به علویان معروف بودند به همراه موالی مهم ترین گروه مخالفان حکومت اموی را تشکیل می دادند

ि. بازماندگان خوارج با حکومت اموی مخالف بودند

ि امامان شیعه در دورۀ بنی امیه

िقیام عباسیان و سقوط امویان

ि)یکی از سخت ترین دوران اهل بیت و شیعیان در دورۀ امامت امام سجاد )ع

ि شهرت امام سجاد)ع( به جهت عبادت فراوان، دعاها و رساله حقوق ایشان

ि صحیفه سجادیه کتابی حاوی مناجات و دعا

ि نقش تعیین کنندۀ امام سجاد )ع( در تعالیم اسالمی در مدینه

ि)سامان دادن نهضت علمی وسیع توسط امام محمد باقر )ع( و امام جعفر صادق )ع

ि عباسیان خاندان منسوب به عباس بن عبد المطلب )عموی پیامبر( بودند

ि شیوۀ مبارزۀ عباسیان

ि پیامد دعوت به حکومت آل محمد

ि ابتدا معایب حکومت بنی امیه و ظلم و ستمی را که نسبت به
اهل بیت و پیامبر مرتکب شده بودند را بیان می کردند 

ि سپس بدون اسم بردن از فردی خاص مردم را به حکومت آل
محمد فرا می خواندند 

ि ۱_ جذب شدن شیعیان و طرفداران اهل بیت به
جنبش عباسیان 

ि۲_ شناسایی نشدن هویت رهبر واقعی
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ि سپس بدون اسم بردن از فردی خاص مردم را به حکومت آل
محمد فرا می خواندند 

ि ۱_ جذب شدن شیعیان و طرفداران اهل بیت به
جنبش عباسیان 

ि۲_ شناسایی نشدن هویت رهبر واقعی
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خ
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تا ि افرایش چشمگیر فعالیت تبلیغاتی عباسیان به دنبال مرگ هشام بن المملک و تشدید اختالف و نزاع در خاندان بنی امیه

ि وارد شدن دعوت عباسی به مرحله ای سرنوشت  ساز با پیوستن ابو مسلم خراسانی به جنبش و استقرار او در خراسان

ि ورود سپاه سیاه جامگان به فرماندهی ابومسلم خراسانی به کوفه و به خالفت نشاندن ابوالعباس سفاح از خاندان عباسی

ि از میان برداشتن مریدان بن محمد، آخرین خلیفه اموی توسط ابومسلم

ि گریختن یکی از نوادگان هشام بن الملک به نام عبدالرحمان بن معاویه به شمال آفریقا

ि تصرف شهر قرطبه اندلس توسط امویان و پایه ریزی حکومت امویان

िخاندان اموی تا سال ۴۲۲ ق با سرکوب شورش های داخلی و دفع حمالت مسیحیان بر اندلس حکومت کردند

ि امویان اندلس

میراث تمدنی 
مسلمانان در اندلس

िرفاه و رونق اقتصادی 
ि.پیشرفت علمی : برجسته ترین میراث اسالمی اندلس، در عرصه علم و اندیشه تجلی یافت
िشکوفایی معماریिکاخ الحمرا در غرناطه
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میه پس از کدام رویداد مسلمان شدند و رئیس آنان که رهبری قریش را علیه مسلمانان برعهده داشت چه کسی بود؟-  
ُ
خاندان بنی ا

۴-صلح حدیبیه- معاویه   ۲-صلح حدیبیه- ابوسفیان  ۲-فتح مکه- معاویه    ۱-فتح مکه- ابوسفیان 

امویان در دوران خالفت کدام خلفای نخستین در فتوحات مشارکت فعال داشتند؟-  

۴-عثمان و علی)ع(    ۳-ابوبکر و عمر  ۲-عثمان و عمر  ۱-ابوبکر و عثمان 

امویان که نقش مهمی در ایجاد جنگ ................... داشتند، پس از شکست در این جنگ، به معاویه در شام پیوستند و با تمام -  
قوا از او در جنگ ................. پشتیبا نی کردند.

۴-جمل- نهروان   ۳-نهروان- جمل  ۲-جمل- صفین  ۱-صفین- نهروان 

معاویه در زمان چه کسی به حکومت شام منصوب شد و تا چه زمانی در این مقام باقی ماند؟-  

۴-عمر- شهادت علی )ع(    ۳-عمر- خالفت علی )ع(  ۲-عثمان-خالفت علی )ع(     ۱-عثمان- شهادت علی)ع( 

معاویه برای رسیدن به اهداف قدرت طلبانه ای که در سر داشت چه اقدامی کرد؟-  

۱-خود را خونخواه عثمان معرفی کرد  

۲-دست به فریبکاری و تبلیغات فراوان در کوفه کرد  

۳-عده ای از سیاستمداران زیرک مانند عمروعاص و حجربن عدی را به خدمت گرفت  

۴-از کمک به عثمان در مقابل معترضان خود داری کرد.   

فرماندهی سپاه امام حسن )ع( برای مقابله با معاویه بر عهده............... بود.-  

۴-قیس بن سعد   ۳- عمروبن حمق  ۲-مغیره بن شعبه  ۱-مالک اشتر 

علت واگذاری خالفت به معاویه از طرف امام حسن )ع( چه بود؟-  

۲- فقدان نیرو و تجهیزات کافی   ۱-عدم همراهی مردم کوفه با امام 

۴-جلوگیری از ریختن خون مسلمانان   ۳-فریبکاریهای معاویه و عمروعاص 

همۀ موارد زیر از شروط صلح نامۀ امام حسن)ع( با معاویه می باشد به جز:-  

۲-در امان ماندن جان و مال و فرندان مردم    ۱-عدم تعیین جانشین توسط معاویه بعد از او   

۴-نپرداختن به بدگویی علی)ع( و حسن)ع( و آزردن یاران ایشان   ۳-رفتار معاویه بر اساس عدالت اسالمی   

سواالت درس ششم

امویان بر مسند قدرت
پایۀ یازدهم

خ
ری

تا
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میه، فتح ........... به دست سردارانی چون طارق بن زیاد و ........... بود.-  
ُ
یکی از مهمترین فتوحات مسلمانان در زمان بنی ا

۴-قسطنطنیه-موسی بن نصیر   ۳-اندلس- خالد بن ولید  ۲-قسطنطنیه- خالد بن ولید    ۱-اندلس- موسی بن نصیر 

) کنکور سراسری خارج کشور ۱۴۰۰(کدام خلیفۀ اموی، نیروی دریایی را توسعه دادو هدف وی از این اقدام چه بود؟-   

۱-معاویه- فتح جزایر دریای مدیترانه و حفاظت از بازرگانی دریایی جهان اسالم  

۲-معاویه- فتح جزابر دریایی مدیترانه و پایان دادن به حاکمیت مطلق رومیان بر آن دریا  

۳-عبدالملک بن مروان- فتح جزایر دریای مدیترانه و پایان دادن به حاکمیت مطلق رومیان بر آن دریا  

۴-عبدالملک بن مروان- تسلط بر دریای سرخ و مدیترانه و حفاظت از بازرگانی دریای جهان اسالم  

مهمترین تحولی که با خالفت خاندان اموی پدید آمد چه بود؟-   

۱-فاصله گرفتن از اصول و ارزشهای انسانی و اخالقی مورد تأکید اسالم و قرآن و تبدیل خالفت دینی به سلطنت  

۲-استفاده از زور در کسب و حفظ قدرت و قومیت گرایی و تشدید تعصبات قبیله ای  

۳-فاصله گرفتن از اصول و ارزش های انسانی و اخالقی مورد تاکید اسالم و قرآن و قومیت گرایی و تشدید تعصبات قبیله ای  

۴-تبعیض و نابرابری های اقتصادی و ترویج تفکر جبر گرایی  

نخستین خلیفه ای که برخالف خلفای پیشین، با زور و غلبه نظامی، زمام امور را به دست گرفت چه کسی بود و در زمان امویان -   
شیوۀ اخذ بیعت با چه چیزی همراه بود؟

۴( معاویه-تطمیع و تبلیغ   ۳( یزید-تهدید و اجبار  ۲( معاویه-تهدید و اجبار    ۱( یزید-تطمیع و تبلیغ 

کدام یک از افراد زیر به همراه امام حسین)ع( از بیعت با یزید خودداری کرد؟-   

۴( حجر بن عدی   ۳( عبدالله بن زبیر  ۲( عمرو بن حمق    ۱( عبدالله بن عمر 

کدام شیعیان به دستور معاویه به قتل رسیدند؟-   

۲( حنظله و عمرو بن حمق   ۱( حنظله و عبدالله بن زبیر 

۴( حجر بن عدی و عمرو بن حمق   ۳( عبدالله بن زبیر و حجر بن عدی 

برخی از خلفای اموی، با کدام اقدام خود موجب دودستگی و زمینه ساز اختالف و رقابت در بین امویان گردیدند؟-   

۲-تبعیض بین اعراب و غیر اعرب   ۱( سرکوب شدید مخالفان 

۴-بیعت گرفتن هم زمان برای دو پسر خود   ۳( تشدید تعصبات قبیله ای 

موالی چه کسانی بوند؟-   

۴( غیرمسلمانان غیرعرب   ۳( غیرمسلمانان عرب  ۲( مسلمانان عرب    ۱( مسلمانان غیرعرب 

یکی از عواملی که گرایش ایرانیان به مخالفان بنی امیه به خصوص اهل بیت پیامبر را فراهم کرد، کدام است؟-   

۲( رفتار مناسب اهل بیت با تازه مسلمانان   ۱( سیاست عرب گرایی امویان   

۴( خشونت و سرکوب قیام های مردمی   ۳( ترویج تفکر جبر گرایی   
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موالی در قیام های زیر علیه بنی امیه حضوری چشمگیر داشتند به جز:-   

۴( شورش عبدالرحمان بن اشعث   ۳( قیام مختار  ۲( قیام زید    ۱( جنبش بابک خرمدین 

در میان خلفای اموی،........... به عنوان..........خلیفه این سلسله، شیوه ای متفاوت در حکومت اتخاذ کرد.-   

۲( عمر بن عبدالعزیز- هشتمین   ۱( هشام بن عبدالملک-هشتمین 

۴( عمر بن عبدالعزیز-ششمین   ۳( هشام بن عبدالملک-ششمین 

همۀ موارد زیر از اقدامات  عمر بن عبدالعزیز خلیفۀ اموی می باشند به جز:-   

۲( منع دشنام گویی و اهانت به امام علی)ع(   ۱( بازگرداندن فدک به اهل بیت 

۴( گرفتن جزیه از نو مسلمانان   ۳( متوقف کردن فتوحات 

مهم ترین گروه مخالفان حکومت اموی را کدام گروه ها تشکیل می دادند؟-   

۴( علویان و بنی عباس   ۳( خوارج و موالی  ۲( موالی و خوارج  ۱( علویان و موالی 

دورۀ امامت کدام امام بزرگوار یکی از سخت ترین دوران ها برای اهل بیت و شیعیان بود؟-   

۴( امام جعفرصادق)ع(   ۳( امام محمدباقر)ع(  ۲( امام سجاد)ع(  ۱( امام حسین)ع( 

رسالۀ حقوق اثر کدام امام بزرگوار است؟-   

۴( امام جعفرصادق)ع(   ۳( امام محمدباقر)ع(  ۲( امام رضا)ع(  ۱( امام سجاد)ع( 

امام سجاد)ع( برای جلوگیری از نابودی شیعیان زمان خود دست به چه اقدامی زد؟-   

۲( جلوگیری از ورود پیروان اهل بیت به مناصب حکومتی و سیاسی   ۱( جلوگیری از ورود پیروان اهل بیت به دربار حکومت امویان   

۴( جلوگیری از ورود پیروان اهل بیت به درگیری های بی حاصل   ۳( جلوگیری از ورود پیروان اهل بیت به جنگ های بزرگ   

امامان شیعه پس از شهادت امام سجاد)ع( برای ترویج اسالم و مبارزه با جریان های فکری، کدام روش را در پیش گرفتند؟ -   
)کنکور سراسری داخل کشور۹۹(

۱( منظومه ای از معارف اسالمی با عنوان مکتب اهل بیت به وجود آوردند.  

۲( با نگارش رساالت حقوقی و سیاسی مردم را با اسالم اصیل آشنا کردند.  

۳( زمینۀ حرکت پیشوایان دینی را در جهت احیای اسالم و نشر معارف اسالمی فراهم ساختند.  

۴( با جلوگیری از ورود پیروان اهل بیت به درگیری های بی حاصل، مانع نابودی شیعیان شدند.  

مبلغان عباسی در تبلیغات خود ابتدا به چه مسئله ای اشاره می کردند؟-   

۱( بیان معایب حکومت بنی امیه و ظلم و ستم آنان نسبت به اهل بیت پیامبر  

۲( دعوت کردن مردم به حکومت آل محمد  

۳( بیان روابط خویشاوندی خود با اهل بیت  

۴( دعوت کردن از مردم برای قیام علیه حکومت امویان  
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۲( با نگارش رساالت حقوقی و سیاسی مردم را با اسالم اصیل آشنا کردند.  

۳( زمینۀ حرکت پیشوایان دینی را در جهت احیای اسالم و نشر معارف اسالمی فراهم ساختند.  

۴( با جلوگیری از ورود پیروان اهل بیت به درگیری های بی حاصل، مانع نابودی شیعیان شدند.  

مبلغان عباسی در تبلیغات خود ابتدا به چه مسئله ای اشاره می کردند؟-   
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پس از مرگ کدام خلیفه اموی و تشدید اختالف و نزاع در خاندان بنی امیه، فعالیت شبکه ی تبلیغاتی عباسیان به طرز چشمگیری -   
افزایش یافت؟

۴( ولید بن عبدالملک   ۳( هشام بن عبدالملک  ۲( عمر بن عبدالعزیز    ۱( مروان بن محمد 

دعوت عباسیان پس از کدام واقعه، وارد مرحلهی سرنوشت ساز گردید؟-   

۲-مرگ هشام ابن عبدالملک   ۱-تصرف کوفه توسط ابو مسلم خراسانی   

۴-پیوستن ابو مسلم خراسانی به جنبش   ۳-قتل مروان بن محمد   

به ترتیب ابومسلم خراسانی، چه کسی از خاندان عباسی را بر مسند قدرت نشاند و کدام خلیفه اموی را از میان برداشت.-   

۲-منصور- مروان بن محمد   ۱-منصور- هشام بن عبدالملک 

۴-سفاح- هشام بن عبدالملک   ۳-سفاح- مروان بن محمد 

پس از سقوط خالفت اموی چه کسی ابتدا به شمال آفریقا فرار کرد و سرانجام با تصرف کدام شهر در اندلس، حکومت امویان -   
را در آنجا پایه ریزی کرد.

۲-مروان بن محمد- غرناطه   ۱-عبدالرحمان بن معاویه- قرطبه 

۴- مروان بن محمد- قرطبه   ۳- عبدالرحمان بن معاویه- غرناطه 

برجستهترین میراث اندلس در کدام عرصه تجلی یافت؟-   

۴-علم و اندیشه  ۳-هنر و معماری  ۲-رونق اقتصادی  ۱-نظامی و سیاسی 
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گزینه » « صحیح است. رئیس بنی امیه، ابوسفیان رهبری سیاسی-نظامی قریش را علیه مسلمانان به دست گرفت. بنی امیه پس از فتح مکه (  سوال 
مسلمان شدند.

گزینه » « صحیح است. امویان در دوران خالفت ابوبکر بن قحافه و عمر بن خطاب در فتوحات مشارکت فعال داشتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. امویان که نقش مهمی در ایجاد جنگ جمل داشتند، پس از شکست در این جنگ، به معاویه در شام پیوستند و با تمام (  سوال 
قوا از او در جنگ صفین پشتیبانی کردند.

گزینه » « صحیح است. معاویه در زمان عمر به حکومت شام منصوب شد و با وجود اعتراض و مخالفت برخی از مسلمانان، تا زمان خالفت (  سوال 
علی)ع( در این مقام باقی ماند.

گزینه » « صحیح است. معاویه برای رسیدن به اهداف قدرت  طلبانه ای که در سر داشت، خود را خونخواه عثمان، خلیفۀ سوم معرفی می کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. فرماندهی سپاه امام حسن)ع( برای مقابله با معاویه بر عهدۀ قیس  بن  سعد  بن عباده انصاری بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. امام حسن)ع( به علت خیانت سردارانش، برای جلوگیری از ریختن خون مسلمانان، با شرایطی خالفت را به معاویه (  سوال 
واگذار کرد.

گزینه » « صحیح است. شرایط صلح نامۀ امام حسن)ع( با معاویه:رفتار معاویه بر اساس کتاب و سنت و سلوک خلفای پیشین، جانشین تعیین (  سوال 
نکردن پس از خود و واگذاری این امر به شورا، در امان ماندن جان و مال مردم، نپرداختن در نهان و آشکار به بدخواهی علی)ع( و حسن)ع( و آزردن یاران ایشان

گزینه » « صحیح است. یکی از مهم ترین فتوحات مسلمانان در زمان بنی امیه، فتح اسپانیا)اندلس( به دست سردارانی چون طارق بن زیاد و (  سوال 
موسی بن نصیر بود.

گزینه » « صحیح است. یکی از اقدامات برجستۀ امویان، توسعۀ نیروی دریایی و گسترش فتوحات در دریا بود. معاویه این اقدام را به منظور فتح (   سوال 
جزایر دریای مدیترانه و پایان دادن به حاکمیت مطلق رومیان بر آن دریا انجام داد.

گزینه » « صحیح است. مهم ترین تحولی که با خالفت خاندان اموی پدید آمد، فاصله گرفتن حکومت از اصول و ارزش های انسانی و اخالقی (   سوال 
مورد تاکید قرآن و پیامبر اسالم و تبدیل خالفت دینی به سلطنت بود.

پاسخنامۀ درس ششم
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گزینه » « صحیح است. معاویه، نخستین خلیفه ای بود که برخالف خلفای پیش از خود، با زور و غلبۀ نظامی، زمام امور را به دست گرفت و در (   سوال 
زمان امویان، شیوۀ اخذ بیعت با تهدید و اجبار همراه بود.

گزینه » « صحیح است. امام حسین)ع( و عبدالله بن زبیر از بیعت با یزید خودداری کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. معاویه، انتقاد و اعتراض برخی از شیعیان مانند ُحجربن عدی و عمروبن حمق را تحمل نکرد و دستور به قتل آنان داد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. برخی از خلفای اموی هم زمان برای دو پسر خود به عنوان ولیعهد بیعت می گرفتند، این اقدام موجب ایجاد دو دستگی (   سوال 
و زمینه ساز اختالف و رقابتی شد که از درون خالفت امویان را تضعیف کرد.

گزینه » « صحیح است. در زمان حکومت امویان، مسلمانان غیر عرب را موالی می خواندند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. عرب گرایی امویان و تحقیر و تبعیض هایی که نسبت به مسلمانان غیرعرب به خصوص ایرانیان روا می داشتند، یکی (   سوال 
از عواملی بود که زمینۀ گرایش آنان را به مخالفان بنی امیه، به خصوص اهل بیت پیامبر فراهم آورد.

گزینه » « صحیح است. موالی حضوری چشمگیر در قیام ها و شورش های ضد اموی مانند قیام مختار، قیام زید فرزند امام سجاد)ع( و شورش (   سوال 
عبدالرحمان بن اشعث داشتند.

گزینه » « صحیح است. در میان خلفای اموی، عمر بن عبدالعزیز هشتمین خلیفۀ این سلسله، شیوه ای متفاوت در حکومت اتخاذ کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. عمر بن عبدالعزیز دستور داد فتوحات متوقف گردد و از نو مسلمانان جزیه گرفته نشود و دشنام گویی و اهانت به (   سوال 
علی)ع( را که معاویه به اجبار رسم کرده بود، منع نمود و فدک را به اهل بیت بازگرداند.

گزینه » « صحیح است. شیعیان و پیروان امام علی)ع( که به علویان معروف بودند به همراه موالی، مهم ترین گروه مخالفان حکومت اموی را (   سوال 
تشکیل می دادند.

گزینه » « صحیح است. دورۀ امامت، امام سجاد)ع( یکی از سخت ترین دوران  برای اهل بیت و شیعیان بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. عبادت فراوان و دعاها و مناجات های دلنشین امام سجاد)ع( و رسالۀ حقوق  ایشان مشهور است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. امام  سجاد)ع( با جلوگیری از ورود پیروان مکتب اهل بیت به درگیری های بی حاصل و بی فایده، به صورت مدبرانه ای (   سوال 
مانع نابودی شیعیان شد.

گزینه » « صحیح است. امامان شیعه پس از امام سجاد)ع( عمدۀ کوشش خود را به ترویج اسالم، مبارزه با جریان های فکری منحرف و تربیت (   سوال 
شاگردان توانمند متمرکز کردند و منظومه ای از معارف اسالمی با عنوان مکتب اهل بیت به  وجود آوردند.

گزینه » « صحیح است. داعیان عباسی نخست معایب حکومت بنی امیه و ظلم و ستمی را که امویان نسبت به اهل بیت پیامبر مرتکب شده (   سوال 
بودند، بیان می کردند و سپس بدون اسم بردن از فرد خاصی، مردم را به حکومت )آل محمد( فرا می خواندند.

      یو رت  پ یینه شهاد
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گزینه » « صحیح است. پس از مرگ هشام بن عبدالملک و تشدید اختالف و نزاع در خاندان بنی امیه، فعالیت شبکۀ تبلیغاتی عباسیان، به (   سوال 
طرز چشم گیری افزایش یافت.

گزینه » « صحیح است. دعوت عباسی به دنبال پیوستن ابومسلم خراسانی، به جنبش و استقرار او در خراسان، وارد مرحلۀ سرنوشت ساز گردید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. ابومسلم با ورود به کوفه، ابوالعباس سفاح از خاندان عباسی را به خالفت نشاند و مروان بن محمد آخرین خلیفه اموی (   سوال 
را از میان برداشت.

گزینه » « صحیح است. پس از سقوط خالفت اموی، یکی از نوادگان هشام بن عبدالملک به نام عبدالرحمان بن معاویه به شمال آفریقا فرار (   سوال 
کرد و موفق شد شهر قرطبه در اندلس را تصرف و حکومت امویان را در آنجا پایه ریزی کند.

گزینه » « صحیح است. برجسته ترین میراث اسالمی اندلس، در عرصۀ علم و اندیشه تجلی یافت. (   سوال 
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درسنامۀ درس هفتم

جهان اسالم در عصر خالفت عباسی
پایۀ یازدهم

خ
ری

تا

خالفت 
عباسیان

िسیاست و 
حکومت

ि پس از امویان یکی دیگر از خاندان های قریش به نام بنی عباس خالفت را به دست گرفت که  تا هنگام یورش 
مغوالن و کشته شدن آخرین خلیفه عباسی دوام آورد.

िاستقرار و
تثبیت خالفت

िدوره های
خالفت عباسیان 

िبیعت ابومسلم خراسانی و سپاهیانش پس از ورود به کوفه با ابوالعباس سفاح به عنوان خلیفه
ि تاکید عباسیان بر خویشاوندی و پیوند از طریق عباس بن عبدالمطلب با پیامبر برای توجیه حقانیت

و مشروعیت خالفت خویش
िرسیدن منصور برادر سفاح به خالفت و نقش مهم او در تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان 

ि اقدامات منصور

िالف_ دوره نیرومندی و شکوفایی
िخلفای مهم و تاثیرگذار این دوره: منصور،هارون الرشید و مامون 

िنقش و جایگاه ایرانیان
در خالفت عباسیان 

ि جایگاه ویژه ایرانیان در کنار اعراب به دلیل اجتناب
عباسیان از سیاست عرب گرایی امویان 

ि نفوذ خانواده برمکی در زمان خالفت هارون الرشید
ि نقش فضل بن سهل و برادرش حسن بن سهل از

دهقانان و زمین داران بزرگ خراسان در تحوالت 
خالفت در زمان مأمون 

ि قتل امین توسط طاهر بن حسین ذوالیمینین
ि منصوب شدت فضل بن سهل در دستگاه خالفت

مأمون به عنوان وزیر 
ि انتصاب حسن بن سهل به عنوان حاکم عراق
ि تغییر مرکز خالفت از بغداد به مرو و تغییر لباس و

پرچم از رنگ سیاه به رنگ سبز 
िقتل فضل بن سهل به دستور مأمون

िخلع عموهای خود از مناصب مهم
ि قتل ابن مقفع )روز به ایرانی( و قتل ناجوانمردانه ابومسلم خراسانی به دلیل

نگرانی از نفوذ و قدرت فراوان او
िسرکوب قیام دوتن از علویان و سرکوب قیام های خون خواهی ابومسلم 
ि ساخت شهر بغداد بر اساس سنت شهرسازی ایرانیان در نزدیکی تیسفون 

)پایتخت ساسانی(
िاستوار شدن خالفت عباسیان در زمان منصور
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درسنامۀ درس هفتم

جهان اسالم در عصر خالفت عباسی
پایۀ یازدهم

خ
ری

تا

خالفت 
عباسیان

िسیاست و 
حکومت

ि پس از امویان یکی دیگر از خاندان های قریش به نام بنی عباس خالفت را به دست گرفت که  تا هنگام یورش 
مغوالن و کشته شدن آخرین خلیفه عباسی دوام آورد.

िاستقرار و
تثبیت خالفت

िدوره های
خالفت عباسیان 

िبیعت ابومسلم خراسانی و سپاهیانش پس از ورود به کوفه با ابوالعباس سفاح به عنوان خلیفه
ि تاکید عباسیان بر خویشاوندی و پیوند از طریق عباس بن عبدالمطلب با پیامبر برای توجیه حقانیت

و مشروعیت خالفت خویش
िرسیدن منصور برادر سفاح به خالفت و نقش مهم او در تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان 

ि اقدامات منصور

िالف_ دوره نیرومندی و شکوفایی
िخلفای مهم و تاثیرگذار این دوره: منصور،هارون الرشید و مامون 

िنقش و جایگاه ایرانیان
در خالفت عباسیان 

ि جایگاه ویژه ایرانیان در کنار اعراب به دلیل اجتناب
عباسیان از سیاست عرب گرایی امویان 

ि نفوذ خانواده برمکی در زمان خالفت هارون الرشید
ि نقش فضل بن سهل و برادرش حسن بن سهل از

دهقانان و زمین داران بزرگ خراسان در تحوالت 
خالفت در زمان مأمون 

ि قتل امین توسط طاهر بن حسین ذوالیمینین
ि منصوب شدت فضل بن سهل در دستگاه خالفت

مأمون به عنوان وزیر 
ि انتصاب حسن بن سهل به عنوان حاکم عراق
ि تغییر مرکز خالفت از بغداد به مرو و تغییر لباس و

پرچم از رنگ سیاه به رنگ سبز 
िقتل فضل بن سهل به دستور مأمون

िخلع عموهای خود از مناصب مهم
ि قتل ابن مقفع )روز به ایرانی( و قتل ناجوانمردانه ابومسلم خراسانی به دلیل

نگرانی از نفوذ و قدرت فراوان او
िسرکوب قیام دوتن از علویان و سرکوب قیام های خون خواهی ابومسلم 
ि ساخت شهر بغداد بر اساس سنت شهرسازی ایرانیان در نزدیکی تیسفون 

)پایتخت ساسانی(
िاستوار شدن خالفت عباسیان در زمان منصور
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ि نظام اداری

िنهضت علمی و
فکری مسلمانان

ि ب:دورۀ ضعف و تجزیه
ि شروع دورۀ ضعف با پایان یافتن حکومت مأمون و خارج شدن امور از دست وزیران ایرانی
ि نفود ترکان در دربار خالفت و به قدرت رسیدن فرماندهان سپاه آنان به عنوان امیر االمرا
ि افرایش قیام های ضد عباسیان و جنبش های استقالل  طلبی
ि محدود شدن دامنۀ قدرت سیاسی و اداری خلفا به عراق و سپس به شهر بغداد
िتسلط سلسله های ال بویه و سلجوقیان بر پایتخت عباسیان

ि)بازگشت پیشینه تاسیس دیوان در دوران اسالمی به زمان عمر بن خطاب )خلیفه دوم

िتشکیل دیوان جند )سپاه( در مدینه به پیشنهاد هرمزان، یکی از فرماندهان اسیر ایرانی در زمان عمر 

िبرگرداندن خط و زبان دیوان از فارسی به عربی به دستور عبدالملک بن مروان 

िالگو برداری از نظام دیوانی عهدساسانیان 

िمهمترین دیوان های 
دوره عباسیان 

िعلل شکوفایی علمی 
و فکری مسلمانان

िاوج گیری فعالیت های
علمی و فکری مسلمانان

िنهضت ترجمه

िدیوان جند )سپاه(:  سرشماری و تهیه اسامی جنگاوران، تامین تدارکات و ملزومات سپاه 
िدیوانه خراج )استیفاء(:  ارزیابی، محاسبه و گردآوری مالیات از زمین های کشاورزی 
िدیوان بیت المال : ثبت، نگهداری و توزیع اموال عمومی و درآمدهای حکومت اسالمی 
ि دیوان برید : جمع آوری اخبار از نقاط مختلف و ارسال آنها به مرکز، انتقال فرمان ها و 

نامه های حکومتی
िدیوان انشا )رسایل(:  نگارش، تنظیم، ثبت، ارسال و دریافت نامه های حکومتی
िدیوان مظالم: رسیدگی به دعاوی و شکایت های مطرح شده 
ि دیوان حسبه :نظارت بر اخالق عمومی و احکام شرع، امور بازار و مشاغل و امور مربوط به

معابر عمومی و ساختمان ها

िالف_ آموزه های قرآن و احادیث پیامبر
िب_ خروج مسلمانان از شبه جزیرۀ عربستان و ارتباط با ایران ، شام و مصر
ि پ_  حضور پیروان ادیان دیگر در کنار مسلمانان و نیاز به دفاع از باورهای دینی در برابر

عقاید غیر اسالمی
ि ت_ بروز اختالف دینی میان مسلمانان و شکل گیری فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمی و

گسترش علم کالم 
िث_حمایت مادی و معنوی خلفا و وزیران از عالمان

ि افزایش چشمگیر فعالیتهای علمی و فکری مسلمانان با به قدرت رسیدن عباسیان 
و مشارکت ایرانیان در اداره امور خالفت 

िنقش خاندانهای برمکیان و سهل
िبیت الحکمه و رصدخانه بغداد به عنوان مهمترین مراکز علمی

ि جنبش اقتباس و انتقال آثار علمی و فرهنگی تمدن های ایران، یونان ، مصر و هند به عالم
اسالمی و ترجمه آنها به زبان عربی در دوره عباسیان 
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िنقش علمی و فرهنگی
امامان شیعه

ि)منع شیعیان از همکاری با حکومت عباسی توسط امام موسی کاظم )ع 
िزندانی شدن امام کاظم )ع( به دستور مهدی و هارون و به شهادت رسیدن ایشان در زندان
ि مأمون به تشویق فضل بن سهل و به منظور کسب حمایت شیعیان، مهار قیام های علویان و جلب اعتماد 

خراسانیان امام رضا )ع( را از مدینه به مرو انتقال داد و ایشان را مجبور به پذیرش مقام والیتعهدی خود کرد.
ि تصمیم مامون برای انتقال پایتخت به بغداد پس از سه سال با تغییر شرایط سیاسی
ि قتل فضل بن سهل در سرخس و شهادت امام رضا )ع( در توس توسط مامون
ि فعالیت امام جواد )محمد تقی( )ع(، امام هادی )علی النقی()ع( و امام حسن عسکری )ع( در تربیت شاگردان

و یاران برجسته، مقابله با تحریف مبانی دینی و سنت نبوی، حفظ جامعه شیعی و مبارزه با جریان های فکری و 
فرهنگی انحرافی

ि)آغاز حرکتی در جامعه اسالمی با عنوان جریان وکالت از زمان امام صادق )ع 
िادامه جریان وکالت مدتی پس از دوران غیبت و شکل گیری مرجعیت شیعی 

ि مشهورترین مترجمان: حنین بن اسحاق، اسحاق بن حنین، بنوموسی )برادران خوارزمی( و
خاندان بختیشوع

ि کار بیت الحکمه ها
ि ترجمه و تالیف کتاب ها
िکانون گفتگوهای علمی و تبادل افکار

خالفت 
فاطمیان

िخاندانی از شیعیان اسماعیلی مذهب

िتاسیس خالفت 
فاطمیان

िروابط فاطمیان
و عباسیان

ि ایجاد حکومتی در شمال آفریقا )تونس و مراکش( توسط عبیدالله مهدی از نوادگان اسماعیل پسر امام جعفر 
صادق )ع(

िاوج خالفت و نهایت وسعت قلمرو فاطمیان در زمان مستنصر 

ि ضعف سیاسی و بحران اقتصادی از اواخر دوران مستنصر

ि بد شدن اوضاع فاطمیان با حمالت پیاپی سلجوقیان به قلمرو آنان و شروع جنگ های صلیبی

िانقراض فاطمیان توسط صالح الدین ایوبی

ि خصومت آمیز بودن روابط فاطمیان و عباسیان 

ि فاطمیون با فرستادن عده زیادی از داعیان اسماعیلی ، به سرزمینهای دور و نزدیک و گسترش دعوت
اسماعیلی، خشم و وحشت خلفای عباسی را برانگیخته بودند.

ि.استفاده خلفای عباسی از حکومت سلجوقی برای مقابله با خالفت فاطمی 

िتبلیغات گسترده خالفت عباسی علیه فاطمیان
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िنقش علمی و فرهنگی
امامان شیعه

ि)منع شیعیان از همکاری با حکومت عباسی توسط امام موسی کاظم )ع 
िزندانی شدن امام کاظم )ع( به دستور مهدی و هارون و به شهادت رسیدن ایشان در زندان
ि مأمون به تشویق فضل بن سهل و به منظور کسب حمایت شیعیان، مهار قیام های علویان و جلب اعتماد 

خراسانیان امام رضا )ع( را از مدینه به مرو انتقال داد و ایشان را مجبور به پذیرش مقام والیتعهدی خود کرد.
ि تصمیم مامون برای انتقال پایتخت به بغداد پس از سه سال با تغییر شرایط سیاسی
ि قتل فضل بن سهل در سرخس و شهادت امام رضا )ع( در توس توسط مامون
ि فعالیت امام جواد )محمد تقی( )ع(، امام هادی )علی النقی()ع( و امام حسن عسکری )ع( در تربیت شاگردان

و یاران برجسته، مقابله با تحریف مبانی دینی و سنت نبوی، حفظ جامعه شیعی و مبارزه با جریان های فکری و 
فرهنگی انحرافی

ि)آغاز حرکتی در جامعه اسالمی با عنوان جریان وکالت از زمان امام صادق )ع 
िادامه جریان وکالت مدتی پس از دوران غیبت و شکل گیری مرجعیت شیعی 

ि مشهورترین مترجمان: حنین بن اسحاق، اسحاق بن حنین، بنوموسی )برادران خوارزمی( و
خاندان بختیشوع

ि کار بیت الحکمه ها
ि ترجمه و تالیف کتاب ها
िکانون گفتگوهای علمی و تبادل افکار

خالفت 
فاطمیان

िخاندانی از شیعیان اسماعیلی مذهب

िتاسیس خالفت 
فاطمیان

िروابط فاطمیان
و عباسیان

ि ایجاد حکومتی در شمال آفریقا )تونس و مراکش( توسط عبیدالله مهدی از نوادگان اسماعیل پسر امام جعفر 
صادق )ع(

िاوج خالفت و نهایت وسعت قلمرو فاطمیان در زمان مستنصر 

ि ضعف سیاسی و بحران اقتصادی از اواخر دوران مستنصر

ि بد شدن اوضاع فاطمیان با حمالت پیاپی سلجوقیان به قلمرو آنان و شروع جنگ های صلیبی

िانقراض فاطمیان توسط صالح الدین ایوبی

ि خصومت آمیز بودن روابط فاطمیان و عباسیان 

ि فاطمیون با فرستادن عده زیادی از داعیان اسماعیلی ، به سرزمینهای دور و نزدیک و گسترش دعوت
اسماعیلی، خشم و وحشت خلفای عباسی را برانگیخته بودند.

ि.استفاده خلفای عباسی از حکومت سلجوقی برای مقابله با خالفت فاطمی 

िتبلیغات گسترده خالفت عباسی علیه فاطمیان
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خ
ری

تا िسیاست مذهبی

िفعالیت های علمی
و فرهنگی

ि معماری، هنر و صنایع

िتالش برای ترویج مذهب تشیع اسماعیلی و آیین های شیعی در مناطق زیر سلطه خود

िآزاد بودن اهل تسنن در انجام فعالیت های دینی و اجتماعی خود

ि عقل گرا بودن مذهب اسماعیلیه

िتوجه خاص به علوم مختلف به ویژه فلسفه و کالم

ि تاسیس دانشگاه االزهر و دارالعلم )الحکمه( در قاهره با هدف تربیت عالمان مسلط به تعالیم مذهبی و دیگر
معارف

ि هدف اساسی از ایجاد مراکز علمی و آموزشی بزرگ:  تربیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی 
و دیگر معارف

ि ساخت مسجد جامع ازهر ، حاکم و اقمر در قاهره

िتوسعه صنایع شیشه گری، بلور سازی و سفالگری و رواج صنعت پارچه بافی
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عباسیان برای توجیه حقانیت و مشروعیت خالفت خویش بر چه مسئله ای تاکید کردند؟-  

۲-خویشاوندی و پیوند خود از طریق عباس بن عبدالمطلب با پیامبر ۱-معایب حکومت بنی امیه و ظلم وستم آنان به اهل بیت پیامبر 

۴-درخواست و بیعت مردمان تحت ستم حکومت بنی امیه با آنان ۳-حمایت بی دریغ سپاه ابومسلم خراسانی از آنان 

دومین خلیفه عباسی که نقش زیادی در تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان داشت کدام است؟-  

۴-هارون ۳-مهدی  ۲-منصور  ۱-سفاح 

همه موارد زیر از جمله اقدامات منصور خلیفه عباسی می باشد به جز:-  

۲-به قتل رساندن ابن مقفع متفکر شجاع و مترجم ۱-بنا کردن شهر بغداد به عنوان پایتخت عباسیان 

۴-به خدمت گرفتن غالمان ترک در سپاه خود ۳-خلع عموهای خود از مناصب مهم 

کدام خلیفه عباسی، ابومسلم خراسانی را ناجوانمردانه به قتل رساند و دلیل این امر چه بود؟-  

۲-منصور- حمایت ابومسلم از قیام دوتن از علویان ۱-سفاح- نگران بودن از نفوذ و قدرت فراوان ابومسلم 

۴-سفاح- حمایت ابومسلم از قیام دوتن از علویان ۳-منصور- نگران بودن از نفوذ و قدرت فراوان ابومسلم  

کدام خلیفه عباسی در طی بیست سال حکومتش با شکست رقیبان و مخالفان، پایه های دولت عباسیان را استحکام بخشید؟ -  
)کنکور سراسری خارج از کشور۹۸(

۴-هارون الرشید ۳-معتصم  ۲-مامون  ۱-منصور 

قتل ناجوانمردانه ابومسلم خراسانی به دستور کدام خلیفه عباسی صورت گرفت؟ )کنکور سراسری داخل کشور۹۸(-  

۴-منصور ۳-مامون  ۲-معتصم  ۱-هادی 

کدام خلفای عباسی به مراتب قدرت و تاثیرگذاری باالتری در تاریخ این سلسله داشتند؟-  

۲-معتصم، منصور و مامون ۱-هارون الرشید، مامون و امین 

۴-معتصم، هارون الرشید و مامون ۳-منصور، هارون الرشید و مامون 

یکی از ویژگی های شاخص خالفت عباسیان چه بود؟-  

۲-توجه به گسترش فتوحات ۱-اجتناب از سیاست عرب گرایی 

۴-حمایت از اعراب در برابر سایر اقو ام ۳-سرکوب شیعیان و اهل بیت 

سواالت درس هفتم

جهان اسالم در عصر خالفت عباسی
پایۀ یازدهم

خ
ری

تا



221

عباسیان برای توجیه حقانیت و مشروعیت خالفت خویش بر چه مسئله ای تاکید کردند؟-  

۲-خویشاوندی و پیوند خود از طریق عباس بن عبدالمطلب با پیامبر ۱-معایب حکومت بنی امیه و ظلم وستم آنان به اهل بیت پیامبر 

۴-درخواست و بیعت مردمان تحت ستم حکومت بنی امیه با آنان ۳-حمایت بی دریغ سپاه ابومسلم خراسانی از آنان 

دومین خلیفه عباسی که نقش زیادی در تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان داشت کدام است؟-  

۴-هارون ۳-مهدی  ۲-منصور  ۱-سفاح 

همه موارد زیر از جمله اقدامات منصور خلیفه عباسی می باشد به جز:-  

۲-به قتل رساندن ابن مقفع متفکر شجاع و مترجم ۱-بنا کردن شهر بغداد به عنوان پایتخت عباسیان 

۴-به خدمت گرفتن غالمان ترک در سپاه خود ۳-خلع عموهای خود از مناصب مهم 

کدام خلیفه عباسی، ابومسلم خراسانی را ناجوانمردانه به قتل رساند و دلیل این امر چه بود؟-  

۲-منصور- حمایت ابومسلم از قیام دوتن از علویان ۱-سفاح- نگران بودن از نفوذ و قدرت فراوان ابومسلم 

۴-سفاح- حمایت ابومسلم از قیام دوتن از علویان ۳-منصور- نگران بودن از نفوذ و قدرت فراوان ابومسلم  

کدام خلیفه عباسی در طی بیست سال حکومتش با شکست رقیبان و مخالفان، پایه های دولت عباسیان را استحکام بخشید؟ -  
)کنکور سراسری خارج از کشور۹۸(

۴-هارون الرشید ۳-معتصم  ۲-مامون  ۱-منصور 

قتل ناجوانمردانه ابومسلم خراسانی به دستور کدام خلیفه عباسی صورت گرفت؟ )کنکور سراسری داخل کشور۹۸(-  

۴-منصور ۳-مامون  ۲-معتصم  ۱-هادی 

کدام خلفای عباسی به مراتب قدرت و تاثیرگذاری باالتری در تاریخ این سلسله داشتند؟-  

۲-معتصم، منصور و مامون ۱-هارون الرشید، مامون و امین 

۴-معتصم، هارون الرشید و مامون ۳-منصور، هارون الرشید و مامون 

یکی از ویژگی های شاخص خالفت عباسیان چه بود؟-  

۲-توجه به گسترش فتوحات ۱-اجتناب از سیاست عرب گرایی 

۴-حمایت از اعراب در برابر سایر اقو ام ۳-سرکوب شیعیان و اهل بیت 

سواالت درس هفتم

جهان اسالم در عصر خالفت عباسی
پایۀ یازدهم

خ
ری

تا
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پنجمین خلیفه عباسی چه کسی بود و کدام خاندان ایرانی در دستگاه او خدمت می کردند؟-  

۴-هارون – برمکی ۳-هارون – سهل  ۲-مامون – برمکی  ۱-مامون – سهل 

 فضل بن سهل و برادرش حسن بن سهل تربیت یافته .................... و از دهقانان و زمین داران بزرگ .......................... -   
بودند که نقش تعیین کننده ای در تحوالت خالفت در زمان ........................... داشتند.

۲-برمکیان - خراسان - مامون ۱-سامانیان - خراسان – هارون 

۴-سامانیان - ماوراء النهر – هارون ۳-برمکیان - ماوراء النهر – مامون 

حسن بن سهل در دستگاه خالفت مامون چه سمتی داشت؟-   

۴-حاکم خراسان ۳-حاکم عراق  ۲-فرمانده سپاه  ۱-وزارت 

مامون تحت تاثیر وزیر قدرتمند خود دست به چه اقدامی زد؟-   

۱-مرکز خالفت را از بغداد به مرو منتقل کرد و لباس و پرچم سیاه را به رنگ سبز در آورد.

۲-مرکز خالفت را از بغداد به توس منتقل کرد و لباس و پرچم سیاه را به رنگ سبز در آورد.

۳-مرکز خالفت را از بغداد به توس منتقل کرد و لباس و پرچم سبز را به رنگ سیاه در آورد.

۴-مرکز خالفت را از بغداد به مرو منتقل کرد و لباس و پرچم سبز را به رنگ سیاه در آورد.

بزرگان بغداد نسبت به کدام اقدام مامون به حسادت و دشمنی پرداختند؟-   

۲-تسلط خاندان سهل بر امور خالفت ۱-تغییر پایتخت از بغداد به مرو 

۴-گسترش نفوذ شیعیان در دستگاه خالفت ۳-تغییر رنگ پرچم و لباس سیاه به سبز 

با کدام رویداد به تدریج حکومت عباسیان رو به ضعف و انحطاط گذاشت؟-   

۱-حمله ایلخانان مغول به بغداد و قتل خلیفه عباسی

۲-افزایش قیام های ضد عباسیان و جنبش های استقالل طلبی

۳-پایان گرفتن حکومت مامون و خارج شدن اداره امور از دست وزیران ایرانی

۴-جداشدن بخش هایی از سرزمین های اسالمی و تاسیس حکومت فاطمیان

کدام سلسله ها توانستند بر پایتخت عباسیان تسلط یابند؟-   

۴-غزنویان و آل بویه ۲-غزنویان و سامانیان      ۳-سلجوقیان و سامانیان  ۱-سلجوقیان و آل بویه 

پیشینه تاسیس دیوان در دوران اسالمی به زمان .......................... باز میگردد که به پیشنهاد .................... ، یکی از -   
فرماندهان اسیر ایرانی، دیوان ........................ را در .......................... تشکیل داد.

۲-ابوبکر - هرمزان - جند - مکه ۱-ابوبکر - روزبه ایرانی - مظالم – مدینه 

۴-عمر - هرمزان - جند – مدینه ۳-عمر - روزبه ایرانی - مظالم – مکه 

کدام خلیفه اموی دستور داد، خط و زبان دیوان از فارسی به عربی برگردانده شود؟-   

۴-ولید بن عبدالملک ۳-عبدالملک مروان  ۲-عمر بن عبدالعزیز             ۱-هشام بن عبدالملک 
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عهد -    دیوانی  نظام  از  اقتباس  با  منسجمی  و  منظم  )دیوانی(  اداری  تشکیالت  عباسیان،  خالفت   ...................... دوره  در 
...................... شکل گرفت.

۴-دوم – هخامنشیان ۳-دوم – ساسانیان  ۲-نخست – هخامنشیان         ۱-نخست – ساسانیان 

کدام گزینه از وظایف دیوان استیفاء می باشد؟-   

۱-سرشماری و تهیه اسامی جنگاوران ، تاسیس تدارکات و ملزومات سپاه

۲-ارزیابی، محاسبه و گردآوری مالیات زمین های کشاورزی

۳-ثبت، نگهداری و توزیع اموال عمومی و درآمدهای حکومت اسالمی

۴-جمع آوری اخبار از نقاط مختلف و ارسال آنها به مرکز، انتقال فرمان ها و نامه های حکومتی

وظیفه دیوان رسایل چیست؟-   

۲-رسیدگی به دعاوی و شکایت های مطرح شده ۱-نگارش، تنظیم، ثبت، ارسال و دریافت نامه های حکومتی 

۴-ثبت، نگهداری و توزیع اموال عمومی و درآمدهای حکومت اسالمی ۳-نظارت براخالق عمومی و احکام شرع و امور بازار 

نام دیگر »دیوان جند«چیست؟-   

۴-حسبه ۳-سپاه  ۲-خراج  ۱-انشاء 

کدام گزینه سهم زیادی در رواج و رونق علم و دانش درمیان مسلمانان داشت؟-   

۲-پشتیبانی مادی و معنوی خلفا از عالمان ۱-آموزه های قرآن و احادیث پیامبر 

۴-حضور پیروان ادیان دیگر در کنار مسلمانان ۳-فتح سرزمین هایی مانند ایران ، مصر و شام 

بروز اختالفات دینی میان مسلمانان و شکل گیری فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمی به گسترش کدام علم کمک کرد؟-   

۴-کالم ۳-حدیث  ۲-تفسیر  ۱-فقه 

فعالیت های علمی و فکری مسلمانان در دوران کدام خلفا به اوج خود رسید؟-   

۴-منصور و معتصم ۳-منصور و هارون  ۲-هارون و مامون  ۱-منصور و مامون 

کدام گزینه در مورد »نهضت ترجمه« درست است؟-   

۲-دوران شکوفایی انتقال آثار علمی ۱-دوران شکوفایی ترجمه آثار عربی به فارسی 

۴-دوران شکل گیری فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمی ۳-دوران جنبش اقتباس و انتقال آثار علمی تمدن ها به عالم اسالم 

کدام گزینه از مترجمان مشهور دوره عباسی نمی باشد؟-   

۴-ابن یمین ۳-خاندان بختیشوع  ۲-بنو موسی  ۱-حنین بن اسحاق 

در بیت الحکمه بغداد عالوه بر تالیف و ترجمه متون، کدام فعالیت ها رواج داشت؟-   

۲-رصد ستارگان و علم نجوم ۱-طبابت و بررسی علوم مختلف پزشکی 

۴-مالقات علما با یکدیگر ۳-گفت و گوی علمی و تبادل افکار  
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عهد -    دیوانی  نظام  از  اقتباس  با  منسجمی  و  منظم  )دیوانی(  اداری  تشکیالت  عباسیان،  خالفت   ...................... دوره  در 
...................... شکل گرفت.
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کدام گزینه از وظایف دیوان استیفاء می باشد؟-   

۱-سرشماری و تهیه اسامی جنگاوران ، تاسیس تدارکات و ملزومات سپاه

۲-ارزیابی، محاسبه و گردآوری مالیات زمین های کشاورزی

۳-ثبت، نگهداری و توزیع اموال عمومی و درآمدهای حکومت اسالمی

۴-جمع آوری اخبار از نقاط مختلف و ارسال آنها به مرکز، انتقال فرمان ها و نامه های حکومتی

وظیفه دیوان رسایل چیست؟-   

۲-رسیدگی به دعاوی و شکایت های مطرح شده ۱-نگارش، تنظیم، ثبت، ارسال و دریافت نامه های حکومتی 

۴-ثبت، نگهداری و توزیع اموال عمومی و درآمدهای حکومت اسالمی ۳-نظارت براخالق عمومی و احکام شرع و امور بازار 

نام دیگر »دیوان جند«چیست؟-   

۴-حسبه ۳-سپاه  ۲-خراج  ۱-انشاء 

کدام گزینه سهم زیادی در رواج و رونق علم و دانش درمیان مسلمانان داشت؟-   

۲-پشتیبانی مادی و معنوی خلفا از عالمان ۱-آموزه های قرآن و احادیث پیامبر 

۴-حضور پیروان ادیان دیگر در کنار مسلمانان ۳-فتح سرزمین هایی مانند ایران ، مصر و شام 

بروز اختالفات دینی میان مسلمانان و شکل گیری فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمی به گسترش کدام علم کمک کرد؟-   

۴-کالم ۳-حدیث  ۲-تفسیر  ۱-فقه 

فعالیت های علمی و فکری مسلمانان در دوران کدام خلفا به اوج خود رسید؟-   

۴-منصور و معتصم ۳-منصور و هارون  ۲-هارون و مامون  ۱-منصور و مامون 

کدام گزینه در مورد »نهضت ترجمه« درست است؟-   

۲-دوران شکوفایی انتقال آثار علمی ۱-دوران شکوفایی ترجمه آثار عربی به فارسی 

۴-دوران شکل گیری فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمی ۳-دوران جنبش اقتباس و انتقال آثار علمی تمدن ها به عالم اسالم 

کدام گزینه از مترجمان مشهور دوره عباسی نمی باشد؟-   

۴-ابن یمین ۳-خاندان بختیشوع  ۲-بنو موسی  ۱-حنین بن اسحاق 

در بیت الحکمه بغداد عالوه بر تالیف و ترجمه متون، کدام فعالیت ها رواج داشت؟-   

۲-رصد ستارگان و علم نجوم ۱-طبابت و بررسی علوم مختلف پزشکی 

۴-مالقات علما با یکدیگر ۳-گفت و گوی علمی و تبادل افکار  
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امام کاظم)ع( شیعیان را از چه کاری منع می کرد؟-   

۲-همکاری با حکومت عباسی ۱-مبارزات بی حاصل با بنی عباس 

۴-توجه به حدیث های جعلی ۳-گرایش به اندیشه های انحرافی 

امام کاظم)ع( به دستور ......... و ......... عباسی به زندان افتاد و سرانجام به شهادت رسید.-   

۴-مهدی - منصور ۳-هارون - مهدی  ۲-منصور - هارون  ۱-هارون - مامون 

همه موارد از جمله دالیل انتقال امام رضا)ع( از مدینه به مرو توسط مامون و اجبار به پذیرش مقام والیتعهدی او بود به جز:-   

۴-کنترل فعالیت های امام ۳-جلب اعتماد خراسانیان  ۲-مهار قیام های علویان  ۱-کسب حمایت شیعیان 

مامون خلیفه عباسی پس از سه سال خالفت با تغییر شرایط سیاسی، به کدام اقدام دست زد؟)کنکور سراسری خارج کشور۱۴۰۰(-   

۲-مشارکت ایرانیان در اداره امور را به حداقل رساند. ۱-پایتخت خود را از مرو به بغداد منتقل کرد. 

۴-برای مهار قیام علویان، امام رضا)ع( را از مدینه به مرو منتقل نمود. ۳-بیت الحکمه را برای ترجمه و تالیف کتاب تاسیس کرد. 

فعالیت امامان بعد از امام رضا)ع( تا عصر غیبت بر امور زیر متمرکز بود به جز:-   

۲-مقابله با تحریف مبانی دینی و سنت نبوی ۱-تربیت شاگردان و یاران برجسته 

۴-حفظ جامعه شیعی ۳-مبارزه با حکومت غاصب عباسی 

امامان بعد از امام رضا)ع( مجبور به اقامت در کدام شهر شدند؟-   

۴-موصل ۳-نجف  ۲-سامرا  ۱-بغداد 

یکی از مهم ترین آثار جریان وکالت که از زمان امام صادق )ع( در جامعه اسالمی آغاز شد و در دوران غیبت نیز ادامه یافت. کدام -   
است؟) کنکور سراسری داخل کشور ۹۹(

۲-عدم همکاری شیعیان با خالفت عباسی ۱-شکل گیری مرجعیت شیعی 

۴-آمادگی شیعیان برای اقدام نظامی علیه خالفت عباسی ۳-شدت یافتن مقابله با تحریف دین و سنت های نبوی 

کدام یک از نوادگان اسماعیل پسر امام جعفر صادق )ع( و در کجا، خالفت فاطمیان را بنیاد نهاد؟-   

۲-عبیدالله مهدی_ شمال آفریقا ۱-مستنصر_ شمال آفریقا 

۴-عبیدالله مهدی_ اندلس ۳-مستنصر_ آندلس 

نخستین پایتخت فاطمیان در کدام سرزمین امروزی بنا گردید و اوج قدرت این حکومت در زمان چه کسی بود؟-   

۴-تونس _ مستنصر ۳-تونس _ عبیدالله مهدی  ۲-مراکش _ مستنصر  ۱-مراکش _ عبیدالله مهدی 

چه عواملی وضعیت خالفت فاطمیان را بدتر کرد؟-   

ت(شروع جنگ های صلیبی پ(اقدامات نظامی عباسیان  ب(تشدید اختالفات درونی  الف(حمالت پیاپی سلجوقیان 

۴-پ و ت ۳-الف و ت.  ۲-ب و پ.  ۱-الف و ب. 
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حکومت فاطمیان سرانجام توسط ....... ........... منقرض شد.-   

۴-احمد آل بویه ۳-محمود غزنوی  ۲-صالح الدین ایوبی  ۱-طغرل سلجوقی 

مذهب اسماعیلیه چگونه مذهبی بود و اسماعیلیان بیشتر به چه علومی عالقه نشان می دادند؟-   

۴-عقل گرا - فقه و کالم ۳-سنت گرا - فلسفه و حدیث  ۲-عقل گرا - فلسفه و کالم  ۱-سنت گرا - حدیث و فقه 

هدف اساسی فاطمیان از ایجاد مراکز علمی و آموزشی بزرگ چه بود؟-   

۲-ترجمه و جمع آوری آثار علمی و تبادل و گفتگو افکارهای مختلف ۱-تربیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلیه 

۴-گسترش علومی هم چون فلسفه و کالم ۳-رقابت با مراکز علمی عباسیان در بغداد 
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حکومت فاطمیان سرانجام توسط ....... ........... منقرض شد.-   

۴-احمد آل بویه ۳-محمود غزنوی  ۲-صالح الدین ایوبی  ۱-طغرل سلجوقی 

مذهب اسماعیلیه چگونه مذهبی بود و اسماعیلیان بیشتر به چه علومی عالقه نشان می دادند؟-   

۴-عقل گرا - فقه و کالم ۳-سنت گرا - فلسفه و حدیث  ۲-عقل گرا - فلسفه و کالم  ۱-سنت گرا - حدیث و فقه 

هدف اساسی فاطمیان از ایجاد مراکز علمی و آموزشی بزرگ چه بود؟-   

۲-ترجمه و جمع آوری آثار علمی و تبادل و گفتگو افکارهای مختلف ۱-تربیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلیه 

۴-گسترش علومی هم چون فلسفه و کالم ۳-رقابت با مراکز علمی عباسیان در بغداد 
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گزینه » « صحیح است. عباسیان برای توجیه حقانیت و مشروعیت خالفت خویش، برخویشاوندی و پیوندی که از طریق عباس بن عبدالمطلب (  سوال 
با پیامبر داشتند، تأکید می کردند.

گزینه » « صحیح است. منصور دومین خلیفه عباسی نقش زیادی در تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان داشت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. بناکردن شهر بغداد به عنوان پایتخت عباسیان، به قتل رساندن ابن مقفع مترجم و متفکر شجاع ایرانی و قتل ناجوانمردانه (  سوال 
ابومسلم خراسانی و خلع عموهای خود از مناصب مهم از جمله اقدامات منصور عباسی می باشد.

گزینه » « صحیح است. منصور، ابومسلم خراسانی را ناجوانمردانه کشت، زیرا نگران نفوذ و قدرت فراوان فرمانده سیاه جامگان بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. با از میان برداشتن رقیبان و مخالفان داخلی، بنای پایتخت جدید و پایه ریزی تشکیالت سیاسی - اداری منظم در زمان (  سوال 
منصور، خالفت عباسیان استوار شد.

گزینه » « صحیح است. )پاسخ تست۴((  سوال 

گزینه » « صحیح است. منصور، هارون الرشید و مامون، به مراتب، قدرت و تاثیرگذاری باالتری در تاریخ این سلسله داشتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. از ویژگی های شاخص خالفت عباسیان، اجتناب از سیاست عرب گرایی بود که امویان دنبال می کردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. هارون الرشید، پنجمین خلیفه عباسی، خاندان برمکی را در دستگاه خود به خدمت گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. فضل بن سهل و برادرش حسن بن سهل تربیت یافته برمکیان و از دهقانان و زمین داران بزرگ خراسان بود که نقش (   سوال 
تعیین کننده ای در تحوالت خالفت در زمان مامون داشتند.

گزینه » « صحیح است. فضل بن سهل به عنوان وزیر مامون و حسن بن سهل در منصب حاکم عراق، صاحب قدرت و جایگاه رفیعی شدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. مامون تحت تاثیر وزیر قدرتمند خود، فضل بن سهل مرکز خالفت را از بغداد به مرو منتقل کرد و لباس و پرچم سیاه را (   سوال 
که نشان عباسیان بود به رنگ سبز درآورد.

گزینه » « صحیح است. بزرگان عرب در بغداد نسبت به تسلط خاندان سهل امور خالفت به حسادت و دشمنی پرداختند.(   سوال 

پاسخنامۀ درس هفتم

جهان اسالم در عصر خالفت عباسی
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گزینه » « صحیح است. فضل بن سهل به عنوان وزیر مامون و حسن بن سهل در منصب حاکم عراق، صاحب قدرت و جایگاه رفیعی شدند.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. با پایان گرفتن حکومت مامون و خارج شدن اداره امور از دست وزیران ایرانی، به تدریج حکومت عباسیان رو به ضعف (   سوال 
و انحطاط گذاشت.

گزینه » « صحیح است. حتی امیران و سالطین برخی سلسله ها مانند آل بویه و سلجوقیان بر پایتخت عباسیان نیز تسلط یافتند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. پیشینه تاسیس دیوان در دوران اسالمی به زمان عمر خلیفه دوم باز می گردد که به پیشنهاد هرمزان یکی از فرماندهان (   سوال 
اسیر ایرانی، دیوان جند را در مدینه تشکیل داد.

گزینه » « صحیح است. به دستور عبدالملک مروان خلیفه اموی، خط و زبان دیوان از فارسی به عربی برگردانده شد.(   سوال 

عهد (   سوال  دیوانی  نظام  از  اقتباس  با  منسجمی  و  منظم  )دیوانی(  اداری  تشکیالت  عباسیان،  خالفت  نخست  دورۀ  در  است.  صحیح   » « گزینه 
ساسانیان شکل گرفت.

گزینه » « صحیح است. کار دیوان استیفاء )خراج( ارزیابی، محاسبه و گردآوری مالیات زمین های کشاورزی بود.(   سوال 

گزینه ۴- دیوان برید گزینه ۳- دیوان بیت المال  گزینه ۱- دیوان جند)سپاه( 

گزینه » « صحیح است. وظیفه دیوان رسایل)انشاء( نگارش، تنظیم، ثبت، ارسال و دریافت نامه های حکومتی بود.(   سوال 

گزینه ۴- دیوان بیت المال گزینه ۳- دیوان حسبه  گزینه ۲- دیوان مظالم 

گزینه » « صحیح است. نام دیگر دیوان جند، سپاه بود.(   سوال 

گزینه ۲- استیفاء گزینه ۱- رسایل 

گزینه » « صحیح است.حمایت مادی و معنوی برخی از خلفا، وزیران و دیگر مقام های حکومتی از عالمان و فعالیت های آنان، سهم زیادی (   سوال 
در رواج و رونق علم و دانش درمیان مسلمانان داشت.

گزینه » « صحیح است. بروز اختالفات دینی درمیان مسلمانان و شکل گیری فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمی به گسترش علم کالم کمک (   سوال 
کرد.

گزینه » « صحیح است. فعالیت های علمی و فکری مسلمانان در دوران خلفایی چون هارون و مامون به اوج خود رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. منظور از نهضت ترجمه، جنبش اقتباس و انتقال آثار علمی و فرهنگی تمدن های ایران، یونان، مصر و هند به عالم (   سوال 
اسالمی و ترجمه آنها به زبان عربی در دوره عباسیان بود.

گزینه » « صحیح است. از مشهورترین مترجمان دوره عباسی می توان از حنین بن اسحاق، اسحاق بن حنین، بنو موسی )برادران خوارزمی( (   سوال 
و خاندان بختیشوع نام برد.

گزینه » « صحیح است. بیت الحکمه صرفًا مرکزی برای ترجمه و تالیف کتاب نبود، بلکه کانونی برای گفت و گوی علمی و تبادل افکار نیز بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. امام کاظم)ع( شیعیان را از همکاری با حکومت عباسی منع می کرد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. امام کاظم)ع( به دستور مهدی و هارون عباسی به زندان افتاد و سرانجام به شهادت رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. مامون به منظور کسب حمایت شیعیان، مهار قیام های علویان و جلب اعتماد خراسانیان، امام رضا)ع( را از مدینه به (   سوال 
مرو منتقل و مجبور به پذیرش مقام والیتعهدی خود کرد.

گزینه » « صحیح است. مامون پس از سه سال با تغییر شرایط سیاسی، تصمیم گرفت پایتخت خود را به بغداد منتقل کند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. فعالیت امامان بعد از امام رضا)ع( تا عصر غیبت امام مهدی)عج( بر تربیت شاگردان و یاران برجسته، مقابله با تحریف (   سوال 
مبانی دینی و سنت نبوی، حفظ جامعه شیعی و مبارزه با جریان های فکری و فرهنگی انحرافی در شیعه متمرکز بود.

گزینه » « صحیح است. امامان به شدت تحت مراقبت جاسوسان و دستگاه امنیتی خالفت عباسی قرار داشتند و ناگزیر به اقامت در سامرا (   سوال 
شدند.

گزینه » « صحیح است. جریان وکالت در دوران غیبت نیز تا مدتی ادامه یافت و در پی آن مرجعیت شیعی شکل گرفت.(   سوال 

نام عبیدالله مهدی، حکومتی را در شمال آفریقا )تونس و (   سوال  از نوادگان اسماعیل، پسر امام جعفرصادق)ع( به  گزینه » « صحیح است. یکی 
مراکش( بنیاد نهاد که به خالفت فاطمیان معروف شد.

گزینه » « صحیح است. مهدیه نخستین پایتخت فاطمیان در تونس امروزی قرار داشت و خالفت فاطمیان در زمان مستنصر، به اوج قدرت (   سوال 
سیاسی، شکوفایی فرهنگی و رونق اقتصادی دست یافت و قلمرو آن به نهایت وسعت خود رسید.

گزینه » « صحیح است. حمالت پیاپی سلجوقیان به قلمرو خالفت فاطمی و سپس شروع جنگ های صلیبی، وضعیت آنان را بدتر کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. حکومت فاطمیان سرانجام توسط صالح الدین ایوبی منقرض شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. مذهب اسماعیلیه از مذاهب عقل گرا بود و از این رو، اسماعیلیان برای ترویج اصول عقاید خود، عالقه فراوان و توجه (   سوال 
خاصی به علوم مختلف به ویژه فلسفه و کالم نشان می دادند.

مذهب (   سوال  تعالیم  به  مسلط  داعیان  و  عالمان  تربیت  بزرگ،  آموزشی  و  علمی  مراکز  ایجاد  از  فاطمیان  اساسی  هدف  است.  صحیح   » « گزینه 
اسماعیلی و دیگر معارف بود.
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گزینه » « صحیح است. امام کاظم)ع( به دستور مهدی و هارون عباسی به زندان افتاد و سرانجام به شهادت رسید.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. مامون پس از سه سال با تغییر شرایط سیاسی، تصمیم گرفت پایتخت خود را به بغداد منتقل کند.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. امامان به شدت تحت مراقبت جاسوسان و دستگاه امنیتی خالفت عباسی قرار داشتند و ناگزیر به اقامت در سامرا (   سوال 
شدند.

گزینه » « صحیح است. جریان وکالت در دوران غیبت نیز تا مدتی ادامه یافت و در پی آن مرجعیت شیعی شکل گرفت.(   سوال 

نام عبیدالله مهدی، حکومتی را در شمال آفریقا )تونس و (   سوال  از نوادگان اسماعیل، پسر امام جعفرصادق)ع( به  گزینه » « صحیح است. یکی 
مراکش( بنیاد نهاد که به خالفت فاطمیان معروف شد.

گزینه » « صحیح است. مهدیه نخستین پایتخت فاطمیان در تونس امروزی قرار داشت و خالفت فاطمیان در زمان مستنصر، به اوج قدرت (   سوال 
سیاسی، شکوفایی فرهنگی و رونق اقتصادی دست یافت و قلمرو آن به نهایت وسعت خود رسید.

گزینه » « صحیح است. حمالت پیاپی سلجوقیان به قلمرو خالفت فاطمی و سپس شروع جنگ های صلیبی، وضعیت آنان را بدتر کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. حکومت فاطمیان سرانجام توسط صالح الدین ایوبی منقرض شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. مذهب اسماعیلیه از مذاهب عقل گرا بود و از این رو، اسماعیلیان برای ترویج اصول عقاید خود، عالقه فراوان و توجه (   سوال 
خاصی به علوم مختلف به ویژه فلسفه و کالم نشان می دادند.

مذهب (   سوال  تعالیم  به  مسلط  داعیان  و  عالمان  تربیت  بزرگ،  آموزشی  و  علمی  مراکز  ایجاد  از  فاطمیان  اساسی  هدف  است.  صحیح   » « گزینه 
اسماعیلی و دیگر معارف بود.
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ساسانیان و اعراب िفتح ایران

िاوضاع ایران در
آستانه حمله اعراب

ि نخستین برخوردهای
مسلمانان با ایرانیان

ि روی کار آوردن دولت دست نشانده ای از طایفه عرب آل منذر )لخمیان( در حیره توسط ساسانیان برای دفاع
از مرزهای ایران در برابر یورش اعراب بدوی

िبه تصرف در آمدن یمن در زمان پادشاهی خسرو انوشیروان 

िفرستادن باذان حاکم ایرانی یمن به حجاز توسط خسرو پرویز برای دستگیری پیامبر

ि اسالم آوردن باذان و همراهان او پس از شنیدن خبر مرگ خسرو پرویز از پیامبر

िبه اطاعت در آمدن زرتشتیان ساکن بحرین و قبول پرداخت جزیه

िشکست مرزبانان بحرین و عمان در مقابل سپاهیان مسلمان و راه یافتن اسالم به آن نقاط

िوضعیت سیاسی

ि اوضاع اجتماعی

िاوضاع اقتصادی
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िاختالف و نزاع بزرگان و اشراف 

ि وجود فاصله طبقاتی در جامعه ایران
िاختالفات مذهبی و سرکوب مخالفان دین رسمی
िتنگ نظری موبدان و دخالت آنها در امور مختلف کشور 

िشیوع بیماری مرگبار طاعون
ि طغیان شدید رودهای دجله و فرات و خسارت دیدن زمین های حاصلخیز آسورستان 

)بین النهرین(
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िحمله اعراب مسلمان به منطقه سواد در اواخر خالفت ابوبکر و فتح تعدادی از شهرها و آبادی های این منطقه

िآغاز حمالت جدید به ایران در زمان خالفت عمر بن خطاب 

ि به تخت نشستن یزدگرد سوم 

ि شکست اعراب مسلمان در جنگ جسر )پل ( از ایرانیان و پس گرفتن بیشتر متصرفات از مسلمانان

िشکست ایرانیان در نبرد قادسیه و تسخیر تیسفون پایتخت ساسانیان

िعوامل شکست ایرانیان
در جنگ قادسیه

िشکست خوردن بقایای ارتش ساسانی در جلوال از مسلمانان

िقطعی شدن سرنوشت حکومت ساسانی با پیروزی اعراب مسلمان در جنگ نهاوند 

ि نامگذاری جنگ نهاوند به فتح الفتوح توسط مسلمانان 

ि فتح بیشتر شهرها و والیات تا دوران خالفت عثمان

ि شکست شورش برخی از شهرها و مناطق ایران مانند همدان، ری، فارس و به ویژه استخر )خاستگاه خاندان
ساسانی( علیه اعراب به دلیل ناهماهنگی میان این شورش ها

िاختالفات داخلی ایرانیان 
िناامیدی رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایرانی 
िهمکاری برخی دهقانان و قبایل عرب ساکن سواد با مسلمانان 
िتقویت روحیه اعراب مسلمان با شنیدن خبر پیروزی مسلمانان بر رومیان در شام 

ि حمله اعراب مسلمان
به ایران

िالف_ عصر خلفای نخستین

ि ب : دورۀ خالفت امویان

ि انتصاب فردی از میان اعراب مسلمان به حکومت شهرهای فتح شده

िباقی ماندن امور دیوانی در اختیار ایرانیان

िنگارش دفتر های دیوانی به خط و زبان پهلوی

िدر گردش بودن سکه های ضرب شده دوره ساسانیان 

िعدم دخالت اعراب مسلمانان در ادارۀ امور شهرها و روستاها 

ि تحت فرمان و نظارت بودن مناطق مختلف ایران توسط والی عراق

ि عزل و نصب حاکمان مناطق مهمی مانند خراسان و آذربایجان توسط خلیفه

دو قرن حکومت 
اعراب بر ایران
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िالف _جنبش های
دوران خالفت امویان 

ि ب _ جنبش های عصر
خالفت عباسیان 

ि ۱ _ جنبش های سیاسی و نظامی

ि ۲_ جنبش های اجتماعی و فرهنگی

ि برانگیخته شدن نارضایتی و خشم مردم ایران با تداوم سلطۀ اعراب و برخی اقدام های
خلفای عباسی از قبیل قتل ابومسلمه خالل و ابومسلم و نابودی خاندان های برمکیان و 

سهل و سختگیری و ستم نسبت شیعیان و اهل بیت پیامبر 

ि مهم ترین جنبش ها به خونخواهی ابومسلم و یا تکریم خاطره او صورت می گرفت

ि رهبران این جنبش ها دارای ترکیبی از عقاید دینی و فلسفی اسالمی و غیر اسالمی مانند
زرتشتی، مانوی و مزدکی بودند. 

ि سست شدن سلطه خلفای عباسی در مناطق شرقی ایران خاصه خراسان

िفراهم شدن زمینۀ مناسبی برای شکل گیری سلسله های ایرانی در مناطق شرقی ایران

ि شعوبیان کسانی بودند که از طریق مقایسه زندگی
ایرانیان باستان با زندگی اعراب عصر جاهلیت به 

تحقیر قوم عرب می پرداختند.

ि پ : عصر خالفت عباسیان

िمعروف ترین والیان حاکم بر ایران و عراق

ि مهاجرت اعراب به ایران از دوران فتوحات با هدف تحکیم سلطۀ مسلمانان

ि شدت گرفتن مهاجرت اعراب مسلمان به ایران در دورۀ امویان

ि شورش برخی از مناطق مانند قم علیه اعراب مهاجر

िهمکاری ایرانیان با مهاجران عرب نخست در زمینۀ تجارت و کشاورزی و سپس در زمینه های فرهنگی و اجتماعی

ि تغییر شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی به نفع ایرانیان با روی کارآمدن عباسیان و انتقال مرکز خالفت از
دمشق به بغداد 

ि به دست آوردن مناصب سیاسی و نظامی مهم توسط ایرانیان به دلیل تداوم سلطه اعراب بر ایران و برخی
اقدام های عباسیان

ि ناخشنودی و مخالفت ایرانیان نسبت به خالفت عباسی 

ि زیاد بن ابیه
ि عبیدالله بن زیاد
ि حجاج بن یوسف ثقفی
ि یوسف بن عمر

جنبش های 
ایرانیان در دوقرن 

نخست هجری 
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جنبش های 
ایرانیان در دوقرن 

نخست هجری 
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िجنبش های ایرانی در
جنبش سنباد िدورۀ اول خالفت عباسیان 

ि جنبش اسحاق ترک

िجنبش استادسیس

िجنبش مقفع

ि جنبش بابک

ि قیام یکی از سرداران زرتشتی ابومسلم علیه منصور خلیفه عباسی
ि شکست خوردن از سپاه عباسی و کشته شدن به دست اسپهبد طبرستان

ि از افراد برجسته سیاه جامگان
ि فعالیت در میان ترکان ماورا ِء النهر
ि ابومسلم را فرستاده زرتشت می دانست و معتقد بود او زنده است و در کوه های

ری اقامت دارد 
ि اکتفا کردن به دعوت

ि قیام در بادغیس خراسان و سرایت آن به سیستان
ि شکست از سپاه خلیفه عباسی و کشته شدن در اسارت
िمدعی پیغمبری و خود را موعود زرتشت خواندن

ि از سرهنگان ابومسلم
ि گرایش به تناسخ و اعتقاد به حلول روح ابومسلم در جسم او
ि معروف به سپید جامگان به دلیل پوشیدن لباس سفید درمخالفت با عباسیان
ि ناپدید شدن در یک قلعه

ि داشتن پایگاه در قلعه ای مستحکم در آذربایجان
ि داشتن گرایش مزدکی و انکار مرگ ابومسلم
ि سرکوب جنبش توسط افشین سردار ایرانی معتصم خلیفه عباسی
िبه قتل رسیدن به طور بی رحمانه در بغداد

ि روند اسالم آوردن مردم ایران

िعوامل موثر در
اسالم آوردن مردم ایران 

ि روند پذیرش اسالم توسط ایرانیان چندین قرن طول کشید

ि اسالم پذیری ایرانیان توسط دسته ای از سپاه ساسانیان در جنگ قادسیه

ि یکجا مسلمان شدن ساکنان شهر پادگان قزوین

ि ُکند بودن روند پذیرش اسالم در ایران در دوران خالفت بنی امیه

ि پیام برادری و برابری اسالم و سادگی مناسک و آداب اسالمی
ि دشوار نبودن درک و پذیرش جهان بینی توحیدی و پیام مکتب اسالم برای ایرانیان به دلیل یکتاپرست

بودن ایرانیان
िمهاجرت گستردۀ اعراب مسلمان به ایران و آشنایی تدریجی ایرانیان با اسالم 

اسالم پذیری 
ایرانیان 
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در دوران باستان،قبایل بیابان گرد عرب در مجاورت کدام مرزهای فالت ایران می زیستند؟-  

۴-غرب و شمال غربی ۲-جنوب و جنوب غربی         ۳-جنوب و جنوب شرقی  ۱-غرب و جنوب غربی 

حکومت ساسانیان دولت دست نشانده ای از طایفه عرب .............. را در................ برسرکار آورد تا در برابر................. -  
از مرزهای ایران دفاع کند.

۲-اخمیان-غسان- یورش رومیان ۱-آل منذر- حیره- یورش اعراب بدوی 

۴-اخمیان - حیره - یورش رومیان ۳-آل منذر- غسان- یورش اعراب بدوی 

کدام سرزمین در شبه جزیرۀ عربستان از زمان پادشاهی خسرو انوشیروان به تصرف ساسانیان درآمد؟-  

۴-عمان ۳-یمن  ۲-حجاز  ۱-بحرین 

همزمان با ظهوراسالم، وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران به دالیلی چندان مناسب نبود به جز:-  

۲-نبردهای پی در پی با اقوام بیابان گرد در مرزهای شرقی ۱-جنگهای طوالنی و پرخرج با روم در غرب 

۴-از میان برداشتن دولت دست نشانده آل منذر ۳-اختالف و نزاع بزرگان و اشراف 

همه موارد زیر از دالیل آشفته بودن اوضاع اجتماعی ایران در دوره ساسانیان می باشد به جز:-  

۲-اختالفات مذهبی و سرکوب مخالفان دین رسمی ۱-جدایی و فاصله طبقات جامعه ایران با یکدیگر 

۴-تنگ نظری موبدان و دخالت آنها در امور مختلف کشور ۳-اختالف و نزاع بزرگان و اشراف 

چه عواملی موجب گردید تا ضربه سنگینی به اقتصاد ساسانیان وارد آید؟-  

ب(از میان برداشتن دولت دست نشانده آل منذر الف(شیوع بیماری مرگبار طاعون 

ت(جدایی و فاصله طبقات جامعه ایران از یکدیگر پ(طغیان شدید رودهای دجله و فرات 

۴-ب و پ ۳-ب و ت  ۲-الف و پ  ۱-الف و ب 

کدام پادشاه ساسانی به از میان برداشتن دولت آل منذر دست زد؟-  

۴-اردشیر بابکان ۳-یزدگرد سوم  ۲-خسرو پرویز  ۱-خسرو انوشیروان 

خ
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۲-اختالفات مذهبی و سرکوب مخالفان دین رسمی ۱-جدایی و فاصله طبقات جامعه ایران با یکدیگر 

۴-تنگ نظری موبدان و دخالت آنها در امور مختلف کشور ۳-اختالف و نزاع بزرگان و اشراف 
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ب(از میان برداشتن دولت دست نشانده آل منذر الف(شیوع بیماری مرگبار طاعون 

ت(جدایی و فاصله طبقات جامعه ایران از یکدیگر پ(طغیان شدید رودهای دجله و فرات 

۴-ب و پ ۳-ب و ت  ۲-الف و پ  ۱-الف و ب 

کدام پادشاه ساسانی به از میان برداشتن دولت آل منذر دست زد؟-  
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پس از حذف دولت لخمیان توسط خسروپرویز، دسته ای از سپاهیان ساسانی از قبیله های مجاور مرزهای ایران شکست خورد. -  
مهم ترین نتیجه این رویداد کدام است؟ )کنکور سراسری خارج کشور۹۹(

۱-عظمت ساسانیان درچشم اعراب فروریخت.

۲-ساسانیان باقدرت تمام به تنبیه قبایل عرب پرداختند.

۳-بیماری طاعون گسترش پیدا کرد و بندها و سدهای آسورستان ویران شد.

۴-تیسفون پایتخت ساسانیان در معرض تهدید مستقیم قبایل عرب قرار گرفت.

خسروپرویز، باذان، حاکم ایرانی یمن را به چه منظوری به حجاز فرستاد و به چه علت او به همراه دیگر ایرانیان یمن اسالم آورد؟-  

۱-دستگیر کردن پیامبر- شنیدن خبر کشته شدن خسروپرویز از زبان پیامبر

۲-دادن نامه به پیامبر مبنی بر رد دعوت ایشان- شیوه برخورد مناسب پیامبر با او

۳-دادن نامه به پیامبر مبنی بر رد دعوت ایشان- شنیدن خبر کشته شدن خسروپرویز از زبان پیامبر

۴-دستگیر کردن پیامبر - شیوه برخورد مناسب پیامبر با او

زرتشتیان ساکن کدام منطقه به اطاعت مسلمانان و پرداخت جزیه گردن نهادند؟-   

۴-یمن ۳-بحرین  ۲-حجاز  ۱-عمان 

اعراب مسلمان چه زمانی به منطقه سواد حمله کردند و تعدادی از آبادی ها و شهرهای آن منطقه را به جنگ و یاصلح گشودند؟-   

۴-اواخر خالفت عمر ۳-اوایل خالفت ابوبکر  ۲-اوایل خالفت عمر  ۱-اواخر خالفت ابوبکر 

سپاه ساسانی در زمان چه کسی و در کدام جنگ توانست با شکست اعراب مسلمان بیشتر متصرفات آنان را پس بگیرد؟-   

۴-یزدگرد سوم- جنگ جلوال ۳-خسروپرویز- جنگ جسر  ۲-یزدگرد سوم- جنگ جسر  ۱-خسروپرویز- جنگ جلوال 

اعراب مسلمان نخست در کدام جنگ سپاه ایران را به سختی شکست دادند و تیسفون پایتخت ساسانیان را تسخیر کردند؟-   

۴-جسر ۳-نهاوند  ۲-جلوال  ۱-قادسیه 

کدام عامل موجب تقویت روحیه و انگیزه جنگاوران عرب در جنگ قادسیه و شکست سپاه ساسانی گردید؟-   

۲-همکاری برخی دهقانان و قبیله های عرب ساکن سواد با مسلمانان ۱-ناامیدی رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایران از پیروزی 

۴-خبر پیروزی اعراب مسلمان بررومیان در شام ۳-اختالف های داخلی ایرانیان 

پس از سقوط تیسفون، بقایای ارتش ساسانی در کجا گرد آمدند، اما شکست خوردند؟-   

۴-جندی شاپور ۳-قادسیه  ۲-نهاوند  ۱-جلوال 

پیروزی اعراب مسلمان در کدام جنگ سرنوشت حکومت ساسانی را قطعی کرد و فاتحان این پیروزی را چه نامیدند؟-   

۴-قادسیه-فتح المبین ۳-نهاوند-فتح الفتوح  ۲-قادسیه-فتح المبین  ۱-قادسیه-فتح الفتوح 
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ساکنان برخی شهرها و مناطق ایران به خصوص شهر .............. بارها بر اعراب شوریدند اما به دلیل ..............، اعراب -   
موفق به سرکوب آنها شدند.

۲-استخر-عدم هماهنگی میان شورش ها ۱-تیسفون-عدم هماهنگی میان شورش ها 

۴-استخر-فقدان انگیزه کافی ۳-تیسفون-فقدان انگیزه کافی 

در کدام دوره از حکومت اعراب بر ایران، دفترهای دیوانی مانند گذشته به خط و زبان پهلوی نوشته می شد؟-   

۴-دورۀ عباسیان ۳-دورۀ امویان  ۲-عصر خلفای نخستین  ۱-عصر پیامبر 

در زمان حکومت بنی امیه، مناطق مختلف ایران تحت فرمان و نظارت والی کدام منطقه اداره می شد و عزل و نصب حاکمان کدام -   
مناطق ایران با دخالت مستقیم خلفای اموی صورت می گرفت؟

۲-شام- ماوراء النهر و خراسان ۱-شام- آذربایجان و خراسان 

۴-عراق- ماوراء النهر و خراسان ۳-عراق- آذربایجان و خراسان 

همه افراد زیر از جمله معروف ترین والیان اموی بودند که بر عراق و ایران فرمان راندند به جز:-   

۴-طارق بن زیاد ۳-یوسف بن عمر  ۲-حجاج بن یوسف  ۱-زیادبن ابیه 

کدام رویداد در دورۀ امویان آثار و نتایج سیاسی و اجتماعی مهمی را در ایران به همراه داشت؟-   

۲-مهاجرت قبیله های عرب به ایران ۱-سیاست عرب گرایی امویان 

۴-انحصار طلبی امویان ۳-انتصاب حاکمان عرب 

ایرانیان و مهاجران عرب نخست در چه زمینه ای باهم همکاری داشتند و مردم کدام شهر با مهاجران عرب درگیر شدند؟-   

۲-فرهنگی و اجتماعی – قم ۱-تجارت و کشاورزی – قم 

۴-فرهنگی و اجتماعی – نیشابور ۳-تجارت و کشاورزی – نیشابور 

کدام گزینه در مورد شعو بیان درست است؟-   

۱-کسانی که با سیاست تعصب و تفاخر طلبی امویان مبارزه می کردند.

۲-کسانی که از بیدادگری امویان نسبت به خود و اهل بیت رسول خدا به ستوه آمده بودند.

۳-کسانی که با مقایسه زندگی ایرانیان باستان با زندگی اعراب عصر جاهلیت به تحقیر آنها می پرداختند.

۴-کسانی که با استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر، از رفتار بنی امیه ناراضی بودند.

یکی از سرداران زرتشتی ابومسلم و به قولی نایب او، به خونخواهی او در نیشابور قیام کرد؟-   

۴-سنباد ۳-مقنع  ۲-اسحاق ترک  ۱-استادسیس 

او معتقد بود که ابومسلم فرستاده زرتشت است، نمرده و در کوه های ری مقیم است.-   

۴-سنباد ۳-مقنع  ۲-اسحاق ترک  ۱-استادسیس 

کدام جنبش در باد غیس خراسان شروع و دامنه آن به سیستان هم سرایت کرد؟-   

۴-سنباد ۳-مقنع  ۲-اسحاق ترک  ۱-استادسیس 
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کدام گزینه در مورد شعو بیان درست است؟-   

۱-کسانی که با سیاست تعصب و تفاخر طلبی امویان مبارزه می کردند.

۲-کسانی که از بیدادگری امویان نسبت به خود و اهل بیت رسول خدا به ستوه آمده بودند.
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چه کسی به تناسخ گرایید و مدعی شد روح خدا در جسم ابومسلم و روح ابومسلم در جسم او حلول کرده است؟-   

۴-سنباد ۳-مقنع  ۲-اسحاق ترک  ۱-استادسیس 

سرانجام بابک خرمدین توسط کدام سردار ایرانی و به فرمان کدام خلیفه عباسی از میان برداشته شد؟-   

۴-مازیار- معتصم ۳-افشین- مامون  ۲-مازیار- مامون  ۱-افشین- معتصم 

همه موارد زیر از جمله رفتارهای ناصواب بنی امیه بود که روند پذیرش اسالم را در ایران ُکند کرده بود به جز:-   

۲-محروم کردن ایرانیان از پاره ای حقوق اجتماعی ۱-قرار دادن مسلمانان غیر عرب در ردیف موالی 

۴-قتل ابومسلم خراسانی ۳-گرفتن جزیه از نو مسلمانان 

کدام گزینه از عوامل موثر در اسالم آوردن مردم ایران محسوب نمی شود؟-   

۲-اختالف و نزاع بزرگان و اشراف ساسانی ۱-مهاجرت گستردۀ اعراب مسلمان به ایران 

۴-پیام برادری و برابری اسالم و سادگی مناسک و آداب اسالمی ۳-ساده بودن درک و پذیرش جهان بینی توحیدی برای ایرانیان 

خ
ری

تا
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گزینه » « صحیح است. در دوران باستان، قبایل بیابانگرد در عرب درمجاورت مرزهای جنوب و جنوب غربی فالت ایران می زیستند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. حکومت ساسانیان، دولت دست نشانده ای از طایفه عرب آل منذر )لخمیان( را در حیره بر سرکار آورد تا در برابر یورش (  سوال 
اعراب بدوی از مرزهای ایران دفاع کند.

گزینه » « صحیح است. یمن از زمان پادشاهی خسرو انوشیروان به تصرف ساسانیان درآمد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.همزمان با ظهور اسالم، وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران چندان مناسب نبود، زیرا حکومت ۴۰۰ساله ساسانی از یک (  سوال 
سو، براثر جنگ های طوالنی و پرخرج باروم در غرب، و نبردهای پی در پی بااقوام بیابانگرد در مرزهای شرقی و از سوی دیگر به سبب اختالف و نزاع بزرگان و 

اشراف، دچار فرسودگی و ضعف شده بود.

گزینه » « صحیح است. اوضاع اجتماعی به دلیل جدایی و فاصله طبقات جامعه ایران از یکدیگر، اختالفات مذهبی و سرکوب مخالفان دین (  سوال 
رسمی، تنگ نظری موبدان و دخالت آنها در امور مختلف کشور، آشفته بود.

گزینه » « صحیح است. شیوع بیماری طاعون و طغیان شدید رودهای دجله و فرات که بندها و سدها راشکست و خسارت فراوانی به زمین های (  سوال 
حاصلخیز آسورستان )بین النهرین( زد، ضربه سنگینی به اقتصاد ساسانیان وارد آورد.

گزینه » « صحیح است. خسروپرویز اقدام به از میان برداشتن دولت آل منذر)لخمیان( نمود.(  سوال 

ایران، عظمت قدرت ساسانی در چشم (  سوال  گزینه » « صحیح است. باشکست دسته ای از سپاهیان ساسانی از قبیله های عرب مجاور مرزهای 
اعراب فروریخت.

گزینه » « صحیح است. خسروپرویز، به باذن حاکم ایرانی یمن امر کرد که به حجاز رود و آن حضرت را دستگیر و روانه تیسفون کند اما چون پیامبر (  سوال 
خبرکشته شدن خسرو را به باذان داد، او به همراه دیگر ایرانیان یمن اسالم آورد.

گزینه » « صحیح است. زرتشتیان بحرین به اطاعت مسلمانان و پرداخت جزیه گردن نهادند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. اعراب مسلمان، در اواخر دوران خالفت ابوبکر، به منطقه سواد حمله کردند و تعدادی از آبادی ها و شهرهای آن منطقه (   سوال 
را به جنگ و یاصلح گشودند.
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گزینه » « صحیح است.همزمان با ظهور اسالم، وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران چندان مناسب نبود، زیرا حکومت ۴۰۰ساله ساسانی از یک (  سوال 
سو، براثر جنگ های طوالنی و پرخرج باروم در غرب، و نبردهای پی در پی بااقوام بیابانگرد در مرزهای شرقی و از سوی دیگر به سبب اختالف و نزاع بزرگان و 

اشراف، دچار فرسودگی و ضعف شده بود.

گزینه » « صحیح است. اوضاع اجتماعی به دلیل جدایی و فاصله طبقات جامعه ایران از یکدیگر، اختالفات مذهبی و سرکوب مخالفان دین (  سوال 
رسمی، تنگ نظری موبدان و دخالت آنها در امور مختلف کشور، آشفته بود.

گزینه » « صحیح است. شیوع بیماری طاعون و طغیان شدید رودهای دجله و فرات که بندها و سدها راشکست و خسارت فراوانی به زمین های (  سوال 
حاصلخیز آسورستان )بین النهرین( زد، ضربه سنگینی به اقتصاد ساسانیان وارد آورد.

گزینه » « صحیح است. خسروپرویز اقدام به از میان برداشتن دولت آل منذر)لخمیان( نمود.(  سوال 

ایران، عظمت قدرت ساسانی در چشم (  سوال  گزینه » « صحیح است. باشکست دسته ای از سپاهیان ساسانی از قبیله های عرب مجاور مرزهای 
اعراب فروریخت.

گزینه » « صحیح است. خسروپرویز، به باذن حاکم ایرانی یمن امر کرد که به حجاز رود و آن حضرت را دستگیر و روانه تیسفون کند اما چون پیامبر (  سوال 
خبرکشته شدن خسرو را به باذان داد، او به همراه دیگر ایرانیان یمن اسالم آورد.

گزینه » « صحیح است. زرتشتیان بحرین به اطاعت مسلمانان و پرداخت جزیه گردن نهادند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. اعراب مسلمان، در اواخر دوران خالفت ابوبکر، به منطقه سواد حمله کردند و تعدادی از آبادی ها و شهرهای آن منطقه (   سوال 
را به جنگ و یاصلح گشودند.
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گزینه » « صحیح است. با تخت نشستن یزدگرد سوم و سامان گرفتن امور کشور، سپاه ایران با شکست مسلمانان درجنگ جسر یا پل بیشتر (   سوال 
متصرفات آنان را پس گرفت.

گزینه » « صحیح است. اعراب مسلمان نخست در قادسیه سپاه ایران را به سختی شکست دادند و تیسفون پایتخت ساسانیان را تسخیر کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. خبر پیروزی خیره کننده اعراب مسلمان بر رومیان شام، موجب تقویت روحیه و انگیزه جنگاوران عرب در قادسیه شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. پس از سقوط تیسفون، بقایای ارتش ساسانی در جلوال گردهم آمدند و با مهاجمان جنگیدند، اما شکست خوردند و (   سوال 
بسیاری از آنان کشته شدند.

گزینه » « صحیح است. پیروزی اعراب مسلمان درجنگ نهاوند سرنوشت حکومت ساسانی را قطعی کرد. فاتحان،این پیروزی را فتح الفتوح (   سوال 
نامیدند.

براعراب (   سوال  بارها  بود،  ساسانی  خاندان  خاستگاه  که  استخر  شهر  خصوص  به  ایران  مناطق  و  شهرها  برخی  ساکنان  است.  صحیح   » « گزینه 
شوریدند، اما از آنجایی که میان این شورش ها هماهنگی وجود نداشت، اعراب موفق به سرکوب آنها شدند.

گزینه » « صحیح است. درعصر خلفای نخستین، دفترهای دیوانی مثل گذشته به خط و زبان پهلوی نوشته می شد و سکه های ضرب شده (   سوال 
توسط ساسانیان همچنان درگردش بود.

گزینه » « صحیح است. درزمان حکومت بنی امیه، مناطق مختلف ایران تحت فرمان و نظارت والی عراق اداره می شد. البته در مواقعی نیز (   سوال 
خلفای اموی درعزل و نصب حاکمان مناطق مهمی مانند خراسان و آذربایجان به طور مستقیم دخالت می کردند.

گزینه » « صحیح است. زیاد بن ابیه، پسرش عبیدالله، حجاج بن یوسف ثقفی و یوسف بن عمر از جمله معروف ترین والیان اموی بودند که (   سوال 
برعراق و ایران فرمان راندند.

گزینه » « صحیح است. مهاجرت قبیله های عرب به ایران در قرن اول، از جمله رویدادهایی است که آثار و نتایج سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (   سوال 
قابل توجهی برجا گذاشت.

و (   سوال  فرهنگی  درزمینه های  و سپس  و کشاورزی  تجارت  زمینه  در  مهاجران عرب، نخست  با  ایرانیان  گزینه » « صحیح است.زمینه همکاری 
اجتماعی به وجودآمد و مجاورت اعراب درابتدا برای ایرانیان ناخویشایند بود و در برخی جاها مانند قم، باآنان درگیر شدند.

گزینه » « صحیح است. عده ای از ایرانیان، ازطریق مقایسه زندگی ایرانیان باستان بازندگی اعراب عصر جاهلیت، با تحقیر قوم عرب پرداختند. (   سوال 
اینان به شعوبیان معروف شدند.

گزینه » « صحیح است. سنباد یکی از سرداران زرتشتی ابومسلم و به قولی نایب او بود، که پس از قتل ابومسلم به دست منصور، خلیفه عباسی (   سوال 
به خونخواهی او در نیشابور قیام کرد.

گزینه » « صحیح است. اسحاق ترک مدعی بود که ابومسلم، فرستاده زرتشت است، نمرده، درکوه های ری مقیم است.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. یکی از گسترده ترین جنبش هایی که باخاطره ابومسلم گره خورده، جنبش استادسیس در بادغیس خراسان بود که (   سوال 
دامنه آن به سیستان نیز سرایت کرد.

گزینه » « صحیح است. مقنع که از سرهنگان ابومسلم بود به تناسخ گرایید و مدعی شد روح خدا درجسم ابومسلم و روح ابومسلم درجسم (   سوال 
او)مقنع( حلول کرده است.

گزینه » « صحیح است. جنبش بابک خرمدین سرانجام توسط افشین، سردار ایرانی که به فرمان معتصم خلیفه عباسی مامور جنگ با بابک (   سوال 
شده بود، از میان برداشته شد.

گزینه » « صحیح است. قراردادن مسلمانان غیرعرب در ردیف موالی و محروم کردن آنان از پاره ای حقوق اجتماعی و نیز گرفتن جزیه از نو (   سوال 
مسلمانان، از جمله رفتارهای ناصوابی بود که موجب کند شدن روند پذیرش اسالم در ایران در دوران خالفت بنی امیه گردید.

گزینه » « صحیح است. عوامل موثر دراسالم آوردن مردم ایران عبارت بودند از: مهاجرت گسترده اعراب مسلمان به ایران، ساده بودن درک و (   سوال 
پذیرش جهان بینی توحیدی برای ایرانیان و پیام برادری و برابری اسالم و سادگی مناسک و آداب اسالمی.
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سلسله های 
ایرانی مسلمان

िالف_ زمینه های تأسیس

ि ب_ خاستگاه اجتماعی و
جغرافیایی

ि پ _شیوۀ کسب قدرت

िت:روابط با خالفت عباسی

ि فراهم شدن زمینه برای شکل گیری سلسله های ایرانی با منصوب شدن طاهر بن حسین
مشهور به ذوالیمینین به حکومت خراسان از سوی مأمون خلیفه عباسی 

ि توجه مأمون به ایجاد تغییر در شیوۀ ادارۀ قلمرو خالفت با تشدید جنبش های ضد خالفت ایران

ि طاهریان نخستین سلسلۀ مسلمان ایرانی

ि روی کار آمدن سلسله های صفاریان، سامانیان، علویان، طبرستان، زیاریان و آل بویه با افول
قدرت عباسیان در قرن های سوم چهارم هجری 

ि ریشه در خاندان های کهن دهقانی داشتن سلسله های طاهریان و سامانیان در خراسان و
ماوراءالنهر 

ि ایفا کردن نقش مهم در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دورۀ باستان به دورۀ اسالمی عالوه بر
مشارکت در امور محلی توسط دهقانان در سده های نخستین هجری 

ि)حسن بن زید بنیانگذار حکومت علویان طبرستان )از سادات علوی شیعه مذهب

ि از میام مردم عادی برخاستن یعقوب لیث بنیانگذار حکومت صفاریان و پسران بویه بنیانگذار
سلسله آل بویه 

िبه حکومت رسیدن سلسله های سامانیان و طاهریان با فرمان خلیفه

ि به حکومت رسیدن سلسله های آل بویه، صفاریان، علویان، طبرستان و زیاریان بدون اجازه و 
تایید خلیفه عباسی

िطاهریان و سامانیان

िعلویان طبرستان: روابط خصومت آمیز داشتن با خالفت عباسی و مدعی خالفت بودن خود

ि اظهار اطاعت ظاهری نسبت به خلیفۀ عباسی برای مقبولیت و
مشروعیت بخشیدن به قدرتشان 

ि سر ستیز داشتن با دشمنان خالفت عباسی مانند علویان
طبرستان و خوارج در سیستان



243

پایۀ یازدهم

درسنامۀ درس نهم

ظهور و گسترش تمدن ایرانی - اسالمی

خ
ری

تا

سلسله های 
ایرانی مسلمان

िالف_ زمینه های تأسیس

ि ب_ خاستگاه اجتماعی و
جغرافیایی

ि پ _شیوۀ کسب قدرت

िت:روابط با خالفت عباسی

ि فراهم شدن زمینه برای شکل گیری سلسله های ایرانی با منصوب شدن طاهر بن حسین
مشهور به ذوالیمینین به حکومت خراسان از سوی مأمون خلیفه عباسی 

ि توجه مأمون به ایجاد تغییر در شیوۀ ادارۀ قلمرو خالفت با تشدید جنبش های ضد خالفت ایران

ि طاهریان نخستین سلسلۀ مسلمان ایرانی

ि روی کار آمدن سلسله های صفاریان، سامانیان، علویان، طبرستان، زیاریان و آل بویه با افول
قدرت عباسیان در قرن های سوم چهارم هجری 

ि ریشه در خاندان های کهن دهقانی داشتن سلسله های طاهریان و سامانیان در خراسان و
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ि اظهار اطاعت ظاهری نسبت به خلیفۀ عباسی برای مقبولیت و
مشروعیت بخشیدن به قدرتشان 

ि سر ستیز داشتن با دشمنان خالفت عباسی مانند علویان
طبرستان و خوارج در سیستان
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िت:آثار و پیامدها

ि صفاریان

ि زیاریان

ि آل بویه

िسیاسی - اجتماعی 

ि اقتصادی

ि مذهبی

िروابط پر فراز و نشیب داشتن با خالفت عباسی
ि واگذاری حکومت سیستان، کابل و بلخ از طرف خلیفه به یعقوب لیث به دلیل سرکوب خوارج و جهاد با کفار 

مرزهای شرقی 
ि روابط خصمانه خلیفه با یعقوب لیث به دلیل حمله یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن حکومت طاهریان و

حمله ناموفق او به بغداد
ि اظهار اطاعت عمرولیث برادر یعقوب از خلیفه 
िجانب سامانیان گرفتن خلیفه عباسی در جنگ بین عمرولیث با امیر اسماعیل سامانی
िبه اسارت درآمدن عمرولیث و قتل ناجوانمردانه او در بغداد به دستور خلیفه 

ि روابط پر فراز و نشیب با خلیفه
ि درگیری مردآویج با سپاه خلیفه و شکست دادن آن
िقصد مرداویج برای حمله به بغداد و نابودی خالفت عباسی
िقتل مرداویج به دست غالمان شورشی خود 

िتفاوت روابط آنها با خلیفه عباسی نسبت به سایر سلسله های ایرانی
ि`تسخیر بغداد توسط احمد آل بویه و به زیر سلطه در آوردن خالفت عباسی 

ि زوال تدریجی سلطۀ سیاسی و نظامی خلفای عباسی بر ایران 
िکاهش آشوب ها و جنبش ها با به قدرت رسیدن کارگزاران ایرانی

िرونق نسبی فعالیت های اقتصادی در دوران حکومت های طاهریان، سامانیان و آل بویه
िگسترش شهر و شهرنشینی در قلمرو آل بویه 

िعوامل رونق اقتصادی 

िشتاب گرفتن روند اسالم پذیری
ि شیعه بودن امیران علویان طبرستان و آل بویه 
िمرمت و بازسازی حرم امامان شیعه و گسترش سنت زیارت در عصر آل بویه

िبرقراری آرامش و امنیت نسبی
िقرار گرفتن زمام کارها به دست امیران و وزیران با تدبیر 
िاستقرار نظام دیوانی منظم و منسجم 

فرهنگ 
و تمدن

िالف: زبان فارسیिتشویق شاعران توسط یعقوب لیث برای سرودن شعر فارسی

िرواج فارسی دری ) صورت تحول یافته فارسی میانه پهلوی ( در میان عامه مردم 

िبه اوج رسیدن زبان و ادب فارسی در عصر سامانیان 

िزندگی کردن رودکی پدر شعر فارسی در دوران سامانی 

ि آغاز سرودن شاهنامه توسط فردوسی از اواخر دورۀ سامانی
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िب: علم و آموزش

िپ: توسعه دریانوردی
و تجارت دریایی

िبه کار گرفتن زبان فارسی به عنوان زبان علم و دین در کنار زبان عربی در دورۀ سامانیان

िترجمه و تلخیص تاریخ طبری به عنوان تاریخ بلعمی و ترجمه تفسیر طبری بر قرآن 

िنگارش نخستین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی با عنوان حدود العالم من المشرق الی المغرب

िدالیل رشد فعالیت های علمی و فکری
ایرانیان به ویژه در دورۀ سامانیان و آل بویه

ि۱_ معارف اسالمی

ि۲_ فلسفه

ि۳_ ریاضیات و نجوم

ि۴_ پزشکی و
داروسازی

ि مورد حمایت مادی و معنوی قرار گرفتن عالمان از طرف
امیران و وزیران فرهنگ پرور

िاجتناب از تعصبات و تنگ نظری

िفارابی

िابوعلی سینا

िپیشرفت خارق العاده در دوران اسالمی
ि ابوریحان بیرونی، مبدع ابزارها و روش های تعیین طول و عرض جغرافیایی و 

فاصله میان شهر ها بود.

िانتقال دانش پزشکی ایران باستان به دورۀ اسالمی از طریق مدرسۀ جندی شاپور 
ि افراد مشهور این دوره: جرجیس بن جبرائیل )رئیس مدرسه جندی شاپور (، محمد 

زکریای رازی )کاشف الکل و جوهر گوگرد و نویسندۀ رسالۀ سرخک و آبله( ابن سینا )مولف 
کتاب قانون( 

ि.جرج سارتن پدر علم تاریخ: رازی را بزرگترین پزشک اسالم و قرون وسطا است

ि از قرن سوم تا پنجم هجری تجارت دریایی در خلیج فارس با هند، چین، جنوب شرقی آسیا و شرق آسیا
گسترش یافت و اسالم توسط بازرگانان و دریانوردان به این سرزمین ها راه یافت.

ि.در این دوره ، بندر سیراف به یکی از مراکز مهم مبادالت اقتصادی منطقه ای و جهانی تبدیل شد

ि پایه گذار فلسفه مشایی که تلفیقی از جهان بینی اسالم و فلسفه ارسطویی و
نوافالطونی بود.

ि)لقب ارسطو )معلم اول(- فارابی )معلم دوم 

िبه اوج رساندن فلسفه مشایی
ि)مولف کتاب شفا ) از بزرگترین دایره المعارف های علمی 
िدانشنامه عالیی )فلسفه( به زبان فارسی 
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پایۀ یازدهم

سرآغاز تغییر اوضاع سیاسی ایران درسده های سوم و چهارم هجری را کدام رویداد رقم زد؟-  

۱-لشکرکشی یعقوب لیث صفاری به سوی بغداد

۲-منصوب شدن طاهربن حسین )ذوالیمینین( از سوی مامون به حکومت خراسان

۳-روی کارآمدن حکومت علویان طبرستان شیعه مذهب

۴-تسخیر بغداد توسط آل بویه و به زیر سلطه کشیدن خلفای عباسی

کدام رویداد مامون را متوجه این نکته کرد که باید تغییری در شیوۀ ادارۀ قلمرو خالفت ایجاد کند؟-  

۲-گسترش مذهب تشیع درقلمرو ایران ۱-تشدید جنبش های ضد خالفت درایران 

۴-حمایت اشراف عرب از امین برادر مامون ۳-نفوذ امیران و اندیشمندان ایرانی در دستگاه خالفت 

همه سلسله های ایرانی زیرپس از افول قدرت عباسیان درقرن های سوم و چهارم هجری روی کار آمدند به جز:-  

۴-سلجوقیان ۳-آل بویه  ۲-زیاریان  ۱-علویان طبرستان 

کدام یک از سلسله های حکومتی ایران بعد از اسالم در قرن های  و هجری، خاستگاه و منشاء دهقانی داشتند؟ -  
)کنکور سراسری داخل کشور۱۴۰۰(

۴-طاهریان – سامانیان ۳-صفاریان - آل بویه  ۲-سامانیان - آل بویه  ۱-طاهریان – صفاریان 

کدام گروه در سده های نخستین هجری، عالوه بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی درحفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دورۀ -  
باستان به دورۀ اسالمی ایفا کردند؟

۴-شعوبیان ۳-موالی  ۲-علویان  ۱-دهقانان 

کدام یک از بنیان گذاران نخستین سلسله های مسلمان ایرانی، از میان مردم عادی برخاستند و قدرت را به دست گرفتند؟-  

۴-امیراسماعیل سامانی ۳-طاهر بن حسین  ۲-یعقوب لیث صفاری  ۱-حسن بن زید 

یعقوب لیث صفاری درسیستان با شرکت در گروه عیاران با جنگ علیه چه کسانی فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را شروع کرد و -  
کدام سلسله به خدمت به سرداران دیلمی به حرفه نظامی گری روی آوردند؟

۴-علویان - آل بویه ۳-خوارج - آل بویه  ۲-علویان – زیاریان  ۱-خوارج – زیاریان 

بنیانگذاران کدام سلسله های ایرانی، بافرمان خلیفه عباسی به حکومت رسیدند؟-  

۴-صفاریان و آل بویه ۳-طاهریان و آل بویه  ۲-طاهریان و سامانیان  ۱-صفاریان و طاهریان 

سواالت درس نهم

ظهور و گسترش تمدن ایرانی - اسالمی

خ
ری

تا
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 نسبت به خلفای بنی عباس اظهار اطاعت ظاهری می کردند؟-  
ً
امیران کدام سلسله های ایرانی عموما

۴-زیاری و صفاری ۳-طاهری و صفاری  ۲-سامانی و صفاری  ۱-طاهری و سامانی 

 اظهار اطاعت امیران طاهری و سامانی نسبت به خالفت عباسی چه حسنی برای آنان داشت؟-   

۱-می توانستند در ادارۀ امور قلمرو خود استقالل کامل داشته باشند.

۲-از گزند خشونت خلفای عباسی آنها را دور می کرد.

۳-به قدرت آنان درنظر عامۀ مردم مسلمان، مقبولیت و مشروعیت می بخشید.

۴-می توانستند حکومت را در خاندان خود موروثی کنند.

روابط کدام سلسلۀ ایرانی باحکومت عباسی همواره خصومت آمیز بود؟-   

۴-آل بویه ۳-زیاریان  ۲-علویان طبرستان  ۱-طاهریان 

کدام سلسله های مسلمان ایرانی روابطشان با خالفت عباسی فراز ونشیب زیادی داشت؟-   

۴-صفاریان و زیاریان ۳-آل بویه و علویان طبرستان  ۲-علویان طبرستان و صفاریان  ۱-طاهریان و سامانیان 

 چه عاملی باعث گردید تا خلیفه عباسی فرمان حکومت سیستان، کابل و بلخ را برای یعقوب لیث بفرستد؟-   

۲-حمله به نیشابور و از میان برداشتن طاهریان ۱-سرکوب خوارج و جهاد باکفار مرزهای شرقی 

۴-اظهار اطاعت ظاهری نسبت به خلیفه ۳-جنگ با علویان طبرستان و از میان برداشتن آنها 

 پس از کدام رویداد روابط یعقوب لیث و خلیفه عباسی به خصومت گرائید؟-   

۲-حمله به نیشابور و از میان برداشتن طاهریان ۱-درگیری با امیراسماعیل سامانی 

۴-اعالم استقالل سیستان ۳-مخالفت با نبرد باعلویان طبرستان 

کدام امیر ایرانی پس از به اسارت درآمدن به بغداد فرستاده شد و خلیفه ناجوانمردانه دستور به قتل وی داد؟-   

۴-عمر ولیث صفاری ۳-طاهر بن حسین  ۲-مردآویج زیاری  ۱-امیراسماعیل سامانی 

چه کسی خیال حمله به بغداد و نابودی خالفت عباسی را در سر می پروراند اما توسط غالمان شورشی خود کشته شد؟-   

۴-احمدآل بویه ۳-عمرولیث  ۲-مردآویج  ۱-یعقوب لیث 

روابط کدام سلسلۀ ایرانی باخالفت عباسی با روابط سایر سلسله های ایرانی تفاوت داشت؟-   

۴-آل بویه ۳-علویان طبرستان  ۲-صفاریان  ۱-زیاریان 

کدامیک از موسسان سلسله آل بویه با مشاهده اوضاع نابسامان خالفت بغداد را تسخیر کرد؟-   

۴-شجاع ۳-علی  ۲-حسن  ۱-احمد 

مهم ترین پیامد سیاسی ظهور حکومت های مسلمان ایرانی چه بود؟-   

۲-افزایش جنبش ها و قیام ها علیه سلطه خلفای عباسی بر ایران ۱-کاهش و زوال تدریجی سلطۀ سیاسی- نظامی خلفای عباسی بر ایران 

۴-زمینه سازی برای تضعیف و انحطاط قدرت خلفای عباسی و سقوط آنان ۳-قرارگرفتن ادارۀ امور مناطق مختلف کشور در اختیار کارگزاران ایرانی 
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درفاصلۀ سده های سوم تا پنجم هجری در دوران کدام حکومت های ایرانی فعالیت های اقتصادی رونق مناسبی گرفت؟-   

۲-صفاریان، طاهریان و آل بویه ۱-صفاریان، طاهریان و سامانیان 

۴-صفاریان، سامانیان و آل بویه ۳-طاهریان، سامانیان و آل بویه 

همه موارد زیر از جمله عوامل رونق اقتصادی و رشد شهرنشینی در زمان سامانیان و آل بویه بود به جز:-   

۲-قرارگرفتن زمام کارها به دست امیران و وزیران باتدبیر و عالقمند ۱-برقرارشدن آرامش و امنیت نسبی 

۴-اجتناب از تعصب و تنگ نظری ۳-استقرار نظام دیوانی منظم و منسجم 

کدامیک از سلسله های حکومت گر ایرانی پیرومذهب شیعه بودند؟-   

۴-آل بویه ۳-زیاریان  ۲-سامانیان  ۱-طاهریان 

 همه موارد زیر از جمله اقدامات دوران سلسله آل بویه می باشد به جز:-   

۲-اجازه به امامان شیعه برای فعالیت بیشتر ۱-برگزار شدن مراسم عزاداری امام حسین )ع( و جشن غدیرخم 

۴-مرمت و بازسازی حرم امامان شیعه در عراق ۳-گسترش سنت زیارت 

کدام امیر ایرانی، شاعران را به سرودن شعر فارسی تشویق می کرد؟-   

۴-طاهربن حسین ۳- احمدآل بویه  ۲- امیراسماعیل سامانی  ۱- یعقوب لیث 

درعصر کدام سلسله مسلمان ایرانی زبان و ادب فارسی اوج گرفت؟-   

۴-طاهریان ۳- سامانیان  ۲- صفاریان  ۱- آل بویه 

........... پدرشعر فارسی در زمان ........... می زیست.-   

۴-رودکی – غزنوی ۳-فردوسی – سامانی  ۲-رودکی – سامانی  ۱-فردوسی – غزنوی 

حکیم ابوالقاسم فردوسی از چه زمانی شروع به سرودن شاهنامه کرد و آن را تقدیم چه کسی نمود؟-   

۲-اواخر سامانی - محمود غزنوی ۱-اوایل غزنوی - محمود غزنوی 

۴-اوایل غزنوی - امیراسماعیل سامانی ۳-اواخر سامانی - امیراسماعیل سامانی 

ترجمه و تلخیص تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی و ترجمه تفسیر طبری برقرآن مربوط به کدام دوره می باشد؟-   

۴-آل بویه ۳-صفاریان  ۲-طاهریان  ۱-سامانیان 

نخستین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی با عنوان ............ در دوره .............. نگارش یافت.-   

۲-حدودالعالم من المشرق الی المغرب - آل بویه ۱-المسالک و الممالک - آل بویه 

۴-حدودالعالم من المشرق الی المغرب – سامانیان ۳-المسالک و الممالک – سامانیان 
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درفاصلۀ سده های سوم تا پنجم هجری در دوران کدام حکومت های ایرانی فعالیت های اقتصادی رونق مناسبی گرفت؟-   

۲-صفاریان، طاهریان و آل بویه ۱-صفاریان، طاهریان و سامانیان 

۴-صفاریان، سامانیان و آل بویه ۳-طاهریان، سامانیان و آل بویه 

همه موارد زیر از جمله عوامل رونق اقتصادی و رشد شهرنشینی در زمان سامانیان و آل بویه بود به جز:-   

۲-قرارگرفتن زمام کارها به دست امیران و وزیران باتدبیر و عالقمند ۱-برقرارشدن آرامش و امنیت نسبی 

۴-اجتناب از تعصب و تنگ نظری ۳-استقرار نظام دیوانی منظم و منسجم 

کدامیک از سلسله های حکومت گر ایرانی پیرومذهب شیعه بودند؟-   

۴-آل بویه ۳-زیاریان  ۲-سامانیان  ۱-طاهریان 

 همه موارد زیر از جمله اقدامات دوران سلسله آل بویه می باشد به جز:-   

۲-اجازه به امامان شیعه برای فعالیت بیشتر ۱-برگزار شدن مراسم عزاداری امام حسین )ع( و جشن غدیرخم 

۴-مرمت و بازسازی حرم امامان شیعه در عراق ۳-گسترش سنت زیارت 

کدام امیر ایرانی، شاعران را به سرودن شعر فارسی تشویق می کرد؟-   

۴-طاهربن حسین ۳- احمدآل بویه  ۲- امیراسماعیل سامانی  ۱- یعقوب لیث 

درعصر کدام سلسله مسلمان ایرانی زبان و ادب فارسی اوج گرفت؟-   

۴-طاهریان ۳- سامانیان  ۲- صفاریان  ۱- آل بویه 

........... پدرشعر فارسی در زمان ........... می زیست.-   

۴-رودکی – غزنوی ۳-فردوسی – سامانی  ۲-رودکی – سامانی  ۱-فردوسی – غزنوی 

حکیم ابوالقاسم فردوسی از چه زمانی شروع به سرودن شاهنامه کرد و آن را تقدیم چه کسی نمود؟-   

۲-اواخر سامانی - محمود غزنوی ۱-اوایل غزنوی - محمود غزنوی 

۴-اوایل غزنوی - امیراسماعیل سامانی ۳-اواخر سامانی - امیراسماعیل سامانی 

ترجمه و تلخیص تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی و ترجمه تفسیر طبری برقرآن مربوط به کدام دوره می باشد؟-   

۴-آل بویه ۳-صفاریان  ۲-طاهریان  ۱-سامانیان 

نخستین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی با عنوان ............ در دوره .............. نگارش یافت.-   

۲-حدودالعالم من المشرق الی المغرب - آل بویه ۱-المسالک و الممالک - آل بویه 

۴-حدودالعالم من المشرق الی المغرب – سامانیان ۳-المسالک و الممالک – سامانیان 
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چه عواملی موجب گردید فعالیت های علمی و فکری ایرانیان به ویژه در دورۀ سامانیان و آل بویه افزایش یابد؟-   

الف(مورد حمایت مادی و معنوی قرارگرفتن عالمان ازطرف امیران و وزیران فرهنگ پرور

ب(قرارگرفتن نظام دیوانی منظم و منسجم در راس امور

پ(ایجاد شرایط برای اهل علم و اندیشمندان پیروان مذاهب مختلف به دور از تعصب و تنگ نظری 

ت(برقرار شدن آرامش و امنیت نسبی

۴-الف و پ ۳-پ و ت  ۲-ب و پ  ۱-الف و ب 

همه موارد زیر در مورد فارابی درست است به جز:-   

۲-لقب معلم دوم گرفتن ۱-پایه گذاری فلسفه مشایی 

۴-ابن سینا را استاد خود خواندن ۳--ساکن شدن در دمشق 

کدام گزینه درمورد ابن سینا نادرست است؟-   

۲-تالیف کتاب شفا به عنوان بزرگترین دایره المعارف علمی ۱-پایه گذاری فلسفه مشایی 

۴-تالیف دانشنامه عالیی به زبان فارسی ۳-برجسته ترین فیلسوف ایران و جهان اسالم 

کدام یک از دانشمندان ایرانی به زبان سانسکریت تسلط داشت؟-   

۴-رازی ۳-ابن سینا  ۲-بیرونی  ۱-فارابی 

جرج سارتن، پدرتاریخ علم چه کسی را بزرگترین پزشک اسالم و قرون وسطا می دانست؟ )کنکور سراسری داخل کشور۹۸(-   

۴-رازی ۳-ابن سینا  ۲-بیرونی  ۱-فارابی 

تجارت -    هجری،  نخستین  قرون  در  گردید  باعث  عاملی  چه  و  باشد  می  پزشکی  المعارف  دایره  سینا،  ابوعلی  آثار  از  کدامیک 
درمسیرهای زمینی و دریایی توسعه چشمگیری بیاید؟

۲-قانون - گسترش و یکپارچگی جغرافیای جهان اسالم ۱-شفا - گسترش و یکپارچگی جغرافیای جهان اسالم 

۴-قانون - گسترش تجارت و بازرگانی ۳-شفا - گسترش تجارت و بازرگانی 
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پایۀ یازدهم

گزینه » « صحیح است. سرآغاز تغییر اوضاع سیاسی ایران، هنگامی بود که طاهر بن حسین مشهور به ذوالیمینین از سوی مامون، خلیفه عباسی (  سوال 
به حکومت خراسان منصوب شد.

گزینه » « صحیح است. تشدید جنبش های ضدخالفت در ایران، مامون را متوجه این نکته کرد که باید تغییری درشیوۀ ادارۀ قلمرو خالفت (  سوال 
ایجاد کند.

صفاریان، (  سوال  مانند  دیگری  حکومتی  های  سلسله  هجری،  چهارم  و  سوم  های  قرن  در  عباسیان  قدرت  افول  از  پس  است.  صحیح   » « گزینه 
سامانیان، علویان طبرستان، زیاریان و آل بویه درگوشه و کنار ایران روی کار آمدند.

گزینه » « صحیح است. سلسله های طاهریان و سامانیان، ریشه در خاندان های کهن دهقانی منطقه خراسان و ماوراءالنهر داشتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. دهقانان در سده های نخستین هجری عالوه برمشارکت درامور محلی، نقش مهمی درحفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از (  سوال 
دورۀ باستان به دورۀ اسالمی ایفا کردند.

گزینه » « صحیح است. برخی از بنیان گذاران نخستین سلسله های مسلمان ایرانی مانند یعقوب لیث صفاری از میان مردم عادی برخاستند و (  سوال 
قدرت را به دست گرفتند.

گزینه » « صحیح است. یعقوب لیث فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را باشرکت در گروه عیاران و جوانمردان سیستان و جنگ علیه خوارج آنجا (  سوال 
آغاز کرد و آل بویه حرفه نظامی گری را برگزید و به خدمت سرداران دیلمی درآمد.

گزینه » « صحیح است. بنیان گذاران برخی از سلسله های ایرانی مانند طاهریان و سامانیان با فرمان خلیفه عباسی به حکومت رسیدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. امیران سلسله های طاهری و سامانی عموما نسبت به خلفای عباسی اظهار اطاعت ظاهری می کردند.(  سوال 

و (   سوال  مقبولیت  مردم مسلمان،  عامۀ  درنظر  آنان  قدرت  به  به خالفت،  نسبت  و سامانی  امیران طاهری  اطاعت  اظهار  گزینه » « صحیح است. 
مشروعیت می بخشید.

گزینه » « صحیح است. روابط حکومت علویان طبرستان باخالفت عباسی همواره خصومت آمیز بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. رابطۀ صفاریان و زیاریان باخالفت عباسی فراز و نشیب زیادی را طی کرد.(   سوال 

پاسخنامۀ درس نهم
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پایۀ یازدهم

گزینه » « صحیح است. سرآغاز تغییر اوضاع سیاسی ایران، هنگامی بود که طاهر بن حسین مشهور به ذوالیمینین از سوی مامون، خلیفه عباسی (  سوال 
به حکومت خراسان منصوب شد.

گزینه » « صحیح است. تشدید جنبش های ضدخالفت در ایران، مامون را متوجه این نکته کرد که باید تغییری درشیوۀ ادارۀ قلمرو خالفت (  سوال 
ایجاد کند.

صفاریان، (  سوال  مانند  دیگری  حکومتی  های  سلسله  هجری،  چهارم  و  سوم  های  قرن  در  عباسیان  قدرت  افول  از  پس  است.  صحیح   » « گزینه 
سامانیان، علویان طبرستان، زیاریان و آل بویه درگوشه و کنار ایران روی کار آمدند.

گزینه » « صحیح است. سلسله های طاهریان و سامانیان، ریشه در خاندان های کهن دهقانی منطقه خراسان و ماوراءالنهر داشتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. دهقانان در سده های نخستین هجری عالوه برمشارکت درامور محلی، نقش مهمی درحفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از (  سوال 
دورۀ باستان به دورۀ اسالمی ایفا کردند.

گزینه » « صحیح است. برخی از بنیان گذاران نخستین سلسله های مسلمان ایرانی مانند یعقوب لیث صفاری از میان مردم عادی برخاستند و (  سوال 
قدرت را به دست گرفتند.

گزینه » « صحیح است. یعقوب لیث فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را باشرکت در گروه عیاران و جوانمردان سیستان و جنگ علیه خوارج آنجا (  سوال 
آغاز کرد و آل بویه حرفه نظامی گری را برگزید و به خدمت سرداران دیلمی درآمد.

گزینه » « صحیح است. بنیان گذاران برخی از سلسله های ایرانی مانند طاهریان و سامانیان با فرمان خلیفه عباسی به حکومت رسیدند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. امیران سلسله های طاهری و سامانی عموما نسبت به خلفای عباسی اظهار اطاعت ظاهری می کردند.(  سوال 

و (   سوال  مقبولیت  مردم مسلمان،  عامۀ  درنظر  آنان  قدرت  به  به خالفت،  نسبت  و سامانی  امیران طاهری  اطاعت  اظهار  گزینه » « صحیح است. 
مشروعیت می بخشید.

گزینه » « صحیح است. روابط حکومت علویان طبرستان باخالفت عباسی همواره خصومت آمیز بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. رابطۀ صفاریان و زیاریان باخالفت عباسی فراز و نشیب زیادی را طی کرد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. موفقیت های یعقوب لیث در سرکوب خوارج و جهاد با کفار مرزهای شرقی، موجب شد که خلیفه فرمان حکومت (   سوال 
سیستان، کابل و بلخ را برای وی بفرستد.

گزینه » « صحیح است. پس از حمله یعقوب به نیشابور و از میان برداشتن حکومت طاهریان و سپس لشکرکشی ناموفق امیرصفاری به بغداد، (   سوال 
روابط دوطرف به خصومت گرائید.

گزینه » « صحیح است. درجنگ میان عمر و لیث باامیر اسماعیل سامانی، خلیفه جانب سامانیان را گرفت و پس از آنکه در این جنگ عمر و (   سوال 
به اسارت درآمد و به بغداد فرستاده شد، خلیفه ناجوانمردانه دستور به قتل او داد.

گزینه » « صحیح است. مردآویج خیال حمله به بغداد و نابودی خالفت عباسی را در سر می پروراند؛ اما پیش از اقدام به این کار، توسط غالمان (   سوال 
شورشی خود کشته شد.

گزینه » « صحیح است. روابط آل بویه با خالفت عباسی باروابط سایر سلسله های ایرانی با عباسیان تفاوت داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. احمد یکی از موسسان حکومت آل بویه با مشاهده اوضاع نابسامان خالفت، بغداد را تسخیر کرد اما خالفت را از بین (   سوال 
نبرد.

گزینه » « صحیح است. مهم ترین پیامد سیاسی ظهور حکومت های ایرانی، کاهش و زوال تدریجی سلطۀ سیاسی - نظامی خلفای عباسی (   سوال 
بر ایران بود.

گزینه » « صحیح است. درفاصله سده های سوم تا پنجم هجری، به ویژه در دوران حکومت های طاهریان، سامانیان و آل بویه فعالیت های (   سوال 
اقتصادی از رونق مناسبی برخوردار بود.

گزینه » « صحیح است. برقرارشدن آرامش و امنیت نسبی، قرار گرفتن زمام کارها به دست امیران و وزیران با تدبیر و عالقه مند به عمران و (   سوال 
آبادانی و استقرار نظام دیوانی منظم و منسجم، از جمله عوامل رونق اقتصادی و رشد شهرنشینی در زمان سامانیان و آل بویه بود.

گزینه » « صحیح است. سلسله های علویان طبرستان و آل بویه پیرومذهب تشیع بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. درعصر آل بویه، مراسم عزاداری امام حسین)ع( در عاشورا و جشن عیدغدیرخم باشکوه و عظمت برگزار می شد. (   سوال 
همچنین در آن دوره، حرم امامان شیعه در عراق مرمت و بازسازی شد و سنت زیارت رو به گسترش نهاد.

گزینه » « صحیح است. یعقوب لیث، شاعران را به سرودن شعر فارسی تشویق می کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. درعصر سامانیان زبان و ادب فارسی اوج گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. رودکی پدرشعر فارسی در زمان سامانی می زیست.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. فردوسی در اواخر دوره سامانی شروع به سرودن شاهنامه کرد، او پس از سقوط سامانیان، شاهنامه را به سلطان (   سوال 
محمود غزنوی تقدیم کرد.
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گزینه » « صحیح است. ترجمه و تلخیص تاریخ طبری باعنوان تاریخ بلعمی و ترجمه تفسیر طبری برقرآن از جمله آثار دورۀ سامانی می باشند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. نخستین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی باعنوان حدود العالم من المشرق الی المغرب در دورۀ سامانی نگارش شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. امیران و وزیران فرهنگ پرور سلسله های سامانی و آل بویه، از یک سو، عالمان را مورد حمایت مادی و معنوی قرار (   سوال 
دادند و از سوی دیگر، بامدارا و اجتناب از تعصب و تنگ نظری، شرایطی را فراهم آوردند که اهل علم و اندیشمندان پیرومذاهب و دین های مختلف، در امنیت 

و آسایش کامل فعالیت کنند.

گزینه » « صحیح است. فارابی فیلسوف بزرگ ایرانی که از خراسان به بغداد رفت و سپس در دمشق سکونت گزید، فلسفه مشایی را که تلفیقی (   سوال 
از جهان بینی اسالم و فلسفه ارسطویی و نوافالطونی بود، پایه گذاری کرد. در سنت فلسفه اسالمی، فارابی را بعد از ارسطو که ملقب به معلم اول است، معلم 

دوم می خوانند.

گزینه » « صحیح است. ابوعلی سینا فلسفه مشایی را که فارابی پایه گذاری کرد به اوج رسانید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. فارابی به زبان های فارسی، عربی و سانسکریت مسلط بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. جرج سارتن، پدرتاریخ علم، رازی را بزرگترین پزشک اسالم و قرون وسطا شمرده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. دایره المعارف پزشکی قانون اثر ابن سینا است و در قرون نخستین هجری در نتیجه گسترش و یکپارچگی جغرافیای (   سوال 
جهان اسالم، تجارت در مسیرهای زمینی و دریایی توسعه چشمگیری یافت.
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تحوالت 
سیاسی

िغزنویان 

ि سلجوقیان

ि گرایش عده ای از ترکان به اسالم در جریان لشکر کشی های مسلمانان به ماوراء النهر و آن سوی رود سیحون در سده
نخست هجری

ि رسیدن الپتگین به مقام سپهساالری در دربار سامانیان

िایجاد زمینه برای تشکیل حکومتی محلی در شهر غزنه توسط الپتگین

िسپهساالر شدن محمود فرزند سبکتگین در خراسان در دورۀ ضعف سامانیان و تاسیس حکومت غزنویان در شهر غزنه

ि انجام اقدامات سیاسی و نظامی در پوشش جهاد در راه خدا و به بهانۀ مبارزه با مخالفان خالفت عباسی توسط محمود
غزنوی

ि حملۀ محمود غزنوی به ری تحت حاکمیت آل بویه شیعه مذهب و به قتل رساندن بسیاری از علما و مردم شهر به بهانۀ
اسماعیلی بودن و به آتش کشیدن کتابخانه شهر به بهانۀ وجود کتاب های فلسفی

ि لشکرکشی های پی در پی محمود غزنوی به هند به بهانۀ جهاد در راه خدا و با هدف و انگیزه دستیابی به ثروت فراوان 
هند از طریق غارت معابد و پرستشگاه های آن

िرواج دین اسالم و زبان فارسی در هند

िدرگیری مسعود و محمد پسران محمود غزنوی بر سر قدرت و پیروز شدن مسعود 

िغافل شدن مسعود از وضعیت مردم به ویژه در خراسان به دلیل درگیری های داخلی و سرگرم شدن به لشکرکشی به هند

ि شکست مسعود غزنوی از طغرل سلجوقی در نبرد دندانقان و به پایان رسیدن سلطۀ غزنویان در خراسان 

िمحدود شدن حکومت غزنویان بر مناطقی از افغانستان و شمال غربی هند

ि.طایفه ای از ترکان که پس از گرویدن به اسالم ابتدا در ماوراءالنهر و سپس در خراسان مستقر شدند

ि تصرف شهر نیشابور توسط طغرل و قرار دادن آن به عنوان مرکز حکومت

ि لشکرکشی طغرل به بغداد و بیرون آوردن خلیفه عباسی از زیر سلطه آل بویه شیعه مذهب
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िخوارزمشاهیان

िواگذاری حکومت ایران و عراق به طغرل از طرف خلیفه و خطبه خواندن به نام وی و ضرب سکه به نامش

ि دادن لقب سلطان رکن الدوله به طغرل از طرف خلیفه 

ि شکست سپاهیان روم شرقی در نبرد مالزگرد از الب ارسالن،جانشین طغرل سلجوقی و به اسارت درآوردن امپراتور روم شرقی
ि و تصرف آسیای صغیر 

ि)گسترش قلمرو سلجوقی از رود سیحون در شرق تا دریای مدیترانه )وسیع ترین قلمرو یک حکومت در ایران دورۀ اسالمی

िمهاجرت قبایل و طوایف ترک به آسیای صغیر و تغییر وضعیت سیاسی و فرهنگی این ناحیه 

िبه اوج قدرت رسیدن سلسلۀ سلجوقیان در زمان ملکشاه 

ि دچار ضعف شدن سلجوقیان بر اثر اختالفات فراوان بر سر قدرت و جانشینی به دنبال مرگ خواجه نظام الملک وزیر ملکشاه 

िاز دست رفتن ماوراءالنهر و آسیب رسیدن به شهرها و روستاهای خراسان و هجوم اقوام مهاجمی مانند قراختائیان و غزها

ि )انقراض حکومت سلجوقی و  پیروزی تکش خوارزمشاهی بر آخرین سلطان سلجوقی )طغرل سوم

िعوامل موثر در ضعف و زوال حکومت سلجوقی

िادعای استقالل اتسز حاکم خوارزم 

िشکست خوردن طغرل سوم از تکش 

िتیره شدن روابط خوارزمشاهیان با خلیفه عباسی در زمان سلطان محمد خوارزمشاه

ि تایید نشدن حکومت خوارزمشاهیان توسط خلیفه عباسی به دلیل اینکه خلیفه درصدد احیای قدرت سیاسی و نظامی 
عباسیان بود.

िاعالم کردن یکی از سادات حسینی از طرف سلطان محمد خوارزمشاه به عنوان خلیفه برای مقابله با عباسیان 

िساقط شدن خوارزمشاهیان با حمله چنگیز مغول به ایران 

िاختالفات فراوان بر سر قدرت و جانشینی
िحمالت قراختاییان و غزها 
िمبارزات اسماعیلیان در ایران
िقدرت گرفتن اتابکان
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 نظام اداری 

اوضاع اجتماعی
و اعتقادی

ि حضور عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک توسی در نظام اداری دورۀ سلجوقیان بسیار برجسته است و می توان دوران وزارت
خواجه نظام الملک را »عصر نظام الملک« نامید.

िاقدامات خواجه نظام الملک

ि.در زمان خوارزمشاهیان اختیارات برخی از دیوان ها و نقش وزیر به شدت کاهش یافت

िدیوان ها 

िتقسیم شهرها به سه بخش

ि گسترش ربض در دورۀ سلجوقی به دلیل رشد تجارت و افزایش جمعیت شهرها

िانتقال عناصر شهرهای اسالمی مانند مسجد و بازار به بخش بیرونی شهر در دورۀ سلجوقی

ि شهر های مهم دورۀ سلجوقی : ری ، اصفهان، مرو و نیشابور

िسنی مذهب بودن شهرها و روستاها

ि)پراکنده بودن شیعیان دوازده امامی )امامیه 

िمراکز مهم شیعه نشین بیهق )سبزوار(، گرگان، ساری و قم 

िاسماعیلیان مهمترین مخالفان خالفت عباسی و حکومت غزنوی و سلجوقی

ि دخالت مقام های حکومتی به ویژه برخی سالطین و وزیران غزنوی و سلجوقی در امور مذهبی و جانبداری آنها از یک فرقه و
مذهب و دامن زدن به این اختالفات

ि ایجاد ثبات و استمرار در کشور 

ि)مقابله با نیروی سرکش امیران و نظامیان سلجوقی )تقابل اهل قلم و اهل شمشیر

िاستیفا 

ि)انشا )طغرا

िِاشراف

िعرض

ि) کهندژ )ارگ 

ि)شارستان )شهرستان

ि) ربض )شهر بیرونی 

िبه معنای تمام گرفتن و طلب تمام کردن 
िرئیس: مستوفی الممالک 
िوظیفه: رسیدگی به امور مالی و گردآوری مالیات ها و بررسی مخارج 

िرئیس: منشی الممالک 
िوظیفه: تنظیم، ثبت ، دریافت و ارسال احکام و نامه های حکومتی 

िرئیس: مشرف
ि وظیفه: نظارت بر دخل و خرج کشور و عملکرد دیوانیان به ویژه مستوفان 

िرئیس: عارض
ि وظیفه: نظارت بر امور مالی، اداری و تدارکاتی سپاه 
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ि. دورۀ سلجوقی یکی از دوره های مهم هنر اسالمی بود

िاولین مسجد چهار ایوانی: مسجد جمعه اصفهان در دورۀ سلجوقی

ि.عصر سلجوقی یکی از درخشان ترین دوره های فلزکاری بود 
 
ि مراکز سفالگری عصر سامانی از شرق ایران یعنی نیشابور و سمرقند به مناطق مرکزی مانند کاشان

منتقل شد.

اوضاع اقتصادی

اوضاع زبان، 
علم

و آموزش

िزوال موقعیت اقتصادی و اجتماعی دهقانان ایران در دوران حاکمیت ترکان 

ि)عمده ترین شکل مالکیت زمین: مالکیت دولتی )دیوانی 

िرایج شدن شکل زمینداری به نام اقطاع با تدبیر خواجه نظام الملک 

ि.اقطاع زمین هایی بودند که به انواع مختلف به نظامیان و صاحبان مشاغل دیوانی واگذار می شدند 

ि توسعۀ نظام اقتصادی اقطاع توسط خواجه نظام الملک با هدف نظارت و آباد کردن زمین های بایر و و بدون استفاده 

ि رشد چشمگیر تجارت داخلی و خارجی در دورۀ سلجوقی

िعوامل موثر در رشد تجارت

ि.با رونق تجارت، شهرنشینی نیز رشد کرده و بازارها به عنوان قلب تپنده شهر گسترش یافتند

िالف_ زبان و
ادب فارسی

िب_ علم و آموزش

िپ_هنر و معماری

िبه اوج رسیدن شعر فارسی در عصر غزنوی 

िنگارش تاریخ بیهقی توسط ابوالفضل بیهقی و شاهنامه توسط فردوسی در دورۀ غزنوی 

िسنایی، انوری، خاقانی و عطار از مشهورترین شاعران و نویسندگان عصر سلجوقی و خوارزمشاهی 

ि سرآمد بودن ابوریحان بیرونی در نجوم و جغرافیا )در دورۀ غزنوی(، ابوالعباس لوکری و خیام در
ریاضیات و نجوم، سهروردی و امام فخر رازی در فلسفه و کالم و سید اسماعیل جرجانی در پزشکی 

)در دورۀ سلجوقی (

िساخت نظامیه ها در بغداد، اصفهان و نیشابور به همت خواجه نظام الملک

िتحصیل امام محمد غزالی در مدارس نظامیه

िنابودی آخرین نظامیه در حمله هالکوخان به بغداد 

ि گسترش قلمرو

ि برقراری نظم و امنیت

िایجاد راه های جدید و توسعۀ حمل و نقل

ि وجود دیوان های کارآمد 

خ
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.................... در دربار سامانیان به مقام سپهساالری رسید و در شهر .......... در کوهستان های نواحی شرقی افغانستان، -  
زمینۀ ایجاد حکومتی محلی را فراهم کرد.

۴-الپتگین – بیهق ۳-سبکتگین – غزنه  ۲-الپتگین – غزنه        ۱-سبکتگین – بیهق 

درهنگام ضعف سامانیان محمود فرزند .......... که به سپهساالر سامانیان در ........... بود، در شهر غزنه حکومتی مستقل به نام -  
حکومت غزنویان را تاسیس کرد.

۴-سبکتگین – خراسان ۲-سبکتگین – ماوراءالنهر         ۳-الپتگین – ماوراءالنهر  ۱-الپتگین – خراسان 

محمودغزنوی از ابتدای تاسیس حکومت خود در پی چه مسئله ای بود و بسیاری از اقدامات سیاسی و مذهبی خود را در چه پوششی -  
انجام می داد؟

۲-تسلط بر قلمرو خلیفۀ عباسی - کسب ثروت ۱-کسب حمایت خلیفۀ عباسی - جهاد در راه خدا 

۴-تسلط بر قلمرو خلیفۀ عباسی - جهاد در راه خدا ۳-کسب حمایت خلیفۀ عباسی - کسب ثروت 

محمود غزنوی بسیاری از اقدامات سیاسی و مذهبی خود را به چه بهانه ای انجام می داد؟-  

۲-اسماعیلی بودن مخالفان    ۱-جهاد در راه خدا 

۴-کسب حمایت خلیفه عباسی  ۳-مبارزه با مخالفان خالفت عباسی 

به چه -   به قتل رساند و  بهانه ای  به چه  را  بویه شیعه مذهب بود، مردم شهر  به ری که تحت حاکمیت آل  محمودغزنوی در حمله 
بهانه ای کتابخانه شهر را به آتش کشید؟

۲-شیعه بودن مردم - وجود کتاب های شیعی ۱-اسماعیلی بودن مردم - وجود کتاب های فلسفی 

۴-اسماعیلی بودن مردم - وجود کتاب های فلسفی ۳-شیعه بودن مردم - وجود کتاب های فلسفی 

بهانۀ محمود غزنوی از لشکرکشی های پی درپی به هند چه بود؟-  

۲-از بین بردن مخالفان خلیفه ۱-دستیابی به ثروت فراوان هند 

۴-جهاد در راه خدا ۳-حمالت هندی ها به مرزهای شرقی 

از جمله عواملی که سبب شد مسعود غزنوی از وضعیت مردم، به خصوص سکنه خراسان غافل بماند، چه بود؟-  

۲-حمالت طغرل سلجوقی به خراسان ۱-درگیری های داخلی و سرگرم شدن مسعود به لشکرکشی به هند 

۴-لشکرکشی به ری تحت حاکمیت آل بویه شیعه مذهب ۳-درگیری با خلفای عباسی درمرزهای غربی 

خ
ری

تا

سواالت درس دهم

پایۀ یازدهم

ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی
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.................... در دربار سامانیان به مقام سپهساالری رسید و در شهر .......... در کوهستان های نواحی شرقی افغانستان، -  
زمینۀ ایجاد حکومتی محلی را فراهم کرد.

۴-الپتگین – بیهق ۳-سبکتگین – غزنه  ۲-الپتگین – غزنه        ۱-سبکتگین – بیهق 

درهنگام ضعف سامانیان محمود فرزند .......... که به سپهساالر سامانیان در ........... بود، در شهر غزنه حکومتی مستقل به نام -  
حکومت غزنویان را تاسیس کرد.

۴-سبکتگین – خراسان ۲-سبکتگین – ماوراءالنهر         ۳-الپتگین – ماوراءالنهر  ۱-الپتگین – خراسان 

محمودغزنوی از ابتدای تاسیس حکومت خود در پی چه مسئله ای بود و بسیاری از اقدامات سیاسی و مذهبی خود را در چه پوششی -  
انجام می داد؟

۲-تسلط بر قلمرو خلیفۀ عباسی - کسب ثروت ۱-کسب حمایت خلیفۀ عباسی - جهاد در راه خدا 

۴-تسلط بر قلمرو خلیفۀ عباسی - جهاد در راه خدا ۳-کسب حمایت خلیفۀ عباسی - کسب ثروت 

محمود غزنوی بسیاری از اقدامات سیاسی و مذهبی خود را به چه بهانه ای انجام می داد؟-  

۲-اسماعیلی بودن مخالفان    ۱-جهاد در راه خدا 

۴-کسب حمایت خلیفه عباسی  ۳-مبارزه با مخالفان خالفت عباسی 

به چه -   به قتل رساند و  بهانه ای  به چه  را  بویه شیعه مذهب بود، مردم شهر  به ری که تحت حاکمیت آل  محمودغزنوی در حمله 
بهانه ای کتابخانه شهر را به آتش کشید؟

۲-شیعه بودن مردم - وجود کتاب های شیعی ۱-اسماعیلی بودن مردم - وجود کتاب های فلسفی 

۴-اسماعیلی بودن مردم - وجود کتاب های فلسفی ۳-شیعه بودن مردم - وجود کتاب های فلسفی 

بهانۀ محمود غزنوی از لشکرکشی های پی درپی به هند چه بود؟-  

۲-از بین بردن مخالفان خلیفه ۱-دستیابی به ثروت فراوان هند 

۴-جهاد در راه خدا ۳-حمالت هندی ها به مرزهای شرقی 

از جمله عواملی که سبب شد مسعود غزنوی از وضعیت مردم، به خصوص سکنه خراسان غافل بماند، چه بود؟-  

۲-حمالت طغرل سلجوقی به خراسان ۱-درگیری های داخلی و سرگرم شدن مسعود به لشکرکشی به هند 

۴-لشکرکشی به ری تحت حاکمیت آل بویه شیعه مذهب ۳-درگیری با خلفای عباسی درمرزهای غربی 

خ
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سواالت درس دهم

پایۀ یازدهم

ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی
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به دنبال شکست مسعود غزنوی از سلجوقیان در نبرد سرنوشت ساز ............. سلطه غزنویان بر ........... به سر رسید.-  

۴-دندانقان – ماوراءالنهر ۳-مالزگرد – خراسان  ۲-دندانقان – خراسان  ۱-مالزگرد – ماوراءالنهر 

طغرل سلجوقی پس از تصرف کدام شهر، آن را به عنوان مرکز حکومت خود قرار داد؟-  

۴-نیشابور ۳-قندهار  ۲-مرو  ۱-بخارا 

چه کسی با رفتن به بغداد، خلیفه عباسی را از تسلط آل بویه شیعه مذهب درآورد؟-   

۴-الب ارسالن سلجوقی ۳-طغرل سلجوقی  ۲-مسعود غزنوی  ۱-محمود غزنوی 

همه موارد از جمله اقداماتی است که خلیفه عباسی در مورد طغرل سلجوقی انجام داد به جز:-   

۲-دستور خواندن خطبه به نام وی ۱-حمایت از او در برابر غزنویان 

۴-واگذاری حکومت عراق و ایران به او ۳-دادن لقب رکن الدوله به او 

پس ازطغرل سلجوقی، چه کسی به قدرت رسید و درکدام نبرد امپراتور روم شرقی را شکست داد؟-   

۴-ملکشاه – مالزگرد ۳-آلب ارسالن – دندانقان  ۲-ملکشاه – دندانقان      ۱-آلب ارسالن – مالزگرد 

کدام یک از موارد زیر در مورد آلب ارسالن سلجوقی نادرست است؟-   

۲-در زمان او، سلسله سلجوقی به اوج قدرت رسید. ۱-در نبردی امپراتور روم شرقی را شکست داد. 

۴-قلمرو سلجوقیان در زمان وی، از رود سیحون در شرق تا دریای مدیترانه توسعه یافت ۳-آسیای صغیر را به متصرفات سلجوقیان افزود. 

پیامد توسعه قلمرو سلجوقیان درآسیای صغیر کدام است؟-   

۱-گسترش قلمرو سلجوقیان از رود سیحون در شرق تا دریای مدیترانه

۲-شکست و اسارت امپراتور روم شرقی و تضعیف و انحطاط این امپراتوری

۳-تغییر وضعیت سیاسی و فرهنگی آسیای صغیر به دلیل مهاجرت قبایل و طوایف ترک

۴-گسترش اسالم و زبان فارسی درآسیای صغیر

وسیع ترین قلمرو یک حکومت درایران دوران اسالمی مربوط به کدام دوره است؟-   

۴-سلجوقیان ۳-خوارزمشاهیان  ۲-سامانیان  ۱-غزنویان 

کدام گزینه، از دالیل ضعف و زوال حکومت سلجوقیان پس از مرگ ملکشاه و خواجه نظام الملک توسی نیست؟ -   
)کنکور سراسری خارج کشور۱۴۰۰(

۲-قدرت یابی اتابکان در نواحی زیر سلطه سلجوقیان ۱-هجوم اقوام مهاجم و از دست رفتن ماوراءالنهر 

۴-مهاجرت قبایل ترک به آسیای صغیر و تغییر وضعیت سیاسی این ناحیه ۳-مبارزات اسماعیلیان و رقابت و کشمکش بر سر قدرت 

کدام یک از گزینه های زیر با پیروزی برآخرین سلطان سلجوقی، حکومت سلجوقیان منقرض شد و خوارزمشاهیان قدرت را به -   
دست گرفتند؟

۴-سلطان جالل الدین ۳-سلطان محمد  ۲-اتسز   ۱-تکش 
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پس از آنکه حکومت سلجوقی دچار ضعف و انحطاط شد، چه کسی در خوارزم ادعای استقالل کرد و آخرین سلطان سلجوقی چه -   
نام داشت؟

۴-اتسز – ملکشاه ۳-تکش - طغرل سوم   ۱-تکش – ملکشاه                              ۲-اتسز - طغرل سوم    

در زمان کدام سلطان خوارزمشاهی روابط آنها با خالفت عباسی به تیرگی گرایید و دلیل آن چه بود؟-   

۲-اتسز - لشکرکشی به سمت بغداد ۱-اتسز - عدم تایید خوارزمشاهیان از طرف خلیفه 

۴-سلطان محمد - لشکرکشی به سمت بغداد ۳-سلطان محمد - عدم تایید خوارزمشاهیان از طرف خلیفه 

به چه علت خلیفه عباسی از تایید حکومت خوارزمشاهیان خودداری کرد؟-   

۲-لشکرکشی سلطان محمد به بغداد و توقف سپاه او در گردنۀ اسدآباد همدان ۱-اعالم یکی از سادات حسینی به عنوان خلیفه از طرف سلطان محمد 

۴-درصدد احیای قدرت سیاسی و نظامی خود برآمدن ۳-از میان برداشتن حکومت سلجوقی حامی خلیفه عباسی 

به ترتیب عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک توسی، از دیوان ساالران کدام دوره بودند؟-   

۴-غزنوی – غزنوی ۳-سلجوقی – غزنوی  ۲-غزنوی – سلجوقی  ۱-سلجوقی – سلجوقی 

خواجه نظام الملک توسی درتالش بود که از چه طریقی حکومت مرکزی را تقویت کند؟-   

۲-مقابله با نیروی سرکش نظامیان و امیران ۱-ایجاد ثبات و استمرار 

۴-تقویت و توسعه نظام اداری ۳-گسترش زمینه های اقطاع 

کدام گزینه از وظایف دیوان استیفاء در دورۀ سلجوقیان بود؟-   

۲-نظارت برامور مالی و محاسبه و گردآوری درآمدها ۱-نظارت برامور اداری و مالی و تدارکاتی سپاه 

۴-دریافت و ارسال احکام و نامه های حکومتی ۳-نظارت بردخل و خرج کشور و عملکرد دیوانیان 

ریاست دیوان طغری با چه کسی بود؟-   

۴-منشی الممالک ۳-مشرف  ۲-عارض  ۱-مستوفی الممالک 

درکدام دوره نقش و قدرت وزیر به شدت کاهش یافت و حتی در مواردی این منصب حذف شد؟-   

۴-غزنویان ۳-سلجوقیان  ۲-سامانیان  ۱-خوارزمشاهیان 

در ساختار شهرهای دورۀ سلجوقی نسبت به دوره های قبل کدام تغییر به وجود آمد؟ )کنکور سراسری داخل کشور۹۹(-   

۲-شهر بیرونی )ربض( گسترش یافت ۱-کهندژ )ارگ( به شارستان منتقل شد 

۴-شهرستان )شارستان( توسعه بیشتری پیدا کرد. ۳-مسجد و بازار به کهندژ )ارگ( منتقل شد 

به چه علت بخش ربض در دورۀ سلجوقی گسترش یافت؟-   

۲-گسترش نظام اداری و دیوانی ۱-رشد تجارت و افزایش جمعیت شهرها 

۴-انتقال بازار و مسجد به این بخش ۳-گسترش زمین های اقطاع 
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پس از آنکه حکومت سلجوقی دچار ضعف و انحطاط شد، چه کسی در خوارزم ادعای استقالل کرد و آخرین سلطان سلجوقی چه -   
نام داشت؟

۴-اتسز – ملکشاه ۳-تکش - طغرل سوم   ۱-تکش – ملکشاه                              ۲-اتسز - طغرل سوم    

در زمان کدام سلطان خوارزمشاهی روابط آنها با خالفت عباسی به تیرگی گرایید و دلیل آن چه بود؟-   

۲-اتسز - لشکرکشی به سمت بغداد ۱-اتسز - عدم تایید خوارزمشاهیان از طرف خلیفه 

۴-سلطان محمد - لشکرکشی به سمت بغداد ۳-سلطان محمد - عدم تایید خوارزمشاهیان از طرف خلیفه 

به چه علت خلیفه عباسی از تایید حکومت خوارزمشاهیان خودداری کرد؟-   

۲-لشکرکشی سلطان محمد به بغداد و توقف سپاه او در گردنۀ اسدآباد همدان ۱-اعالم یکی از سادات حسینی به عنوان خلیفه از طرف سلطان محمد 

۴-درصدد احیای قدرت سیاسی و نظامی خود برآمدن ۳-از میان برداشتن حکومت سلجوقی حامی خلیفه عباسی 

به ترتیب عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک توسی، از دیوان ساالران کدام دوره بودند؟-   

۴-غزنوی – غزنوی ۳-سلجوقی – غزنوی  ۲-غزنوی – سلجوقی  ۱-سلجوقی – سلجوقی 

خواجه نظام الملک توسی درتالش بود که از چه طریقی حکومت مرکزی را تقویت کند؟-   

۲-مقابله با نیروی سرکش نظامیان و امیران ۱-ایجاد ثبات و استمرار 

۴-تقویت و توسعه نظام اداری ۳-گسترش زمینه های اقطاع 

کدام گزینه از وظایف دیوان استیفاء در دورۀ سلجوقیان بود؟-   

۲-نظارت برامور مالی و محاسبه و گردآوری درآمدها ۱-نظارت برامور اداری و مالی و تدارکاتی سپاه 

۴-دریافت و ارسال احکام و نامه های حکومتی ۳-نظارت بردخل و خرج کشور و عملکرد دیوانیان 

ریاست دیوان طغری با چه کسی بود؟-   

۴-منشی الممالک ۳-مشرف  ۲-عارض  ۱-مستوفی الممالک 

درکدام دوره نقش و قدرت وزیر به شدت کاهش یافت و حتی در مواردی این منصب حذف شد؟-   

۴-غزنویان ۳-سلجوقیان  ۲-سامانیان  ۱-خوارزمشاهیان 

در ساختار شهرهای دورۀ سلجوقی نسبت به دوره های قبل کدام تغییر به وجود آمد؟ )کنکور سراسری داخل کشور۹۹(-   

۲-شهر بیرونی )ربض( گسترش یافت ۱-کهندژ )ارگ( به شارستان منتقل شد 
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درعصر ...................... ابوریحان بیرونی در .......................... شهرت داشت.-   

۴-سلجوقی – نجوم ۳-سلجوقی – فلسفه  ۲-غزنوی – نجوم             ۱-غزنوی – فلسفه 

کدامیک از افراد زیر در دورۀ سلجوقی در ریاضیات و نجوم شهرت داشت؟-   

۴-شهاب الدین سهروردی ۳-سیداسماعیل جرجانی  ۲-امام فخررازی           ۱-ابوالعباس لوکری 

از جمله مهم ترین و معروف ترین افرادی که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد چه کسی بود؟-   

۴-خواجه نظام الملک توسی ۳-شهاب الدین سهروردی  ۲-امام محمد غزالی          ۱-امام فخررازی 

عواملی درشکوفایی هرچه بیشتر هنرو معماری دورۀ سلجوقی تاثیر بسزایی داشتند به جز:-   

۲-حکومت فراگیر         ۱-گسترش قلمرو 

۴-شکل گیری زمین های اقطاع ۳-توسعۀ شهرنشینی 

نخستین مسجد جمعه چهار ایوانی، که الگویی برای معماران مساجد دوره های بعدی شد، در دورۀ سلجوقیان درکدام شهر بنا گردید؟ -   
)کنکور سراسری خارج کشور ۹۸(

۴-نیشابور ۳-اصفهان  ۲-ورامین  ۱-کرمان 

هنر فلزکاری در کدام عصر یکی از درخشان ترین دوران خود را در تاریخ ایران پشت سر گذاشت؟-   

۴-سلجوقی ۳-خوارزمشاهی  ۲-غزنوی  ۱-سامانی 

مراکز مهم سفالگری عصر سامانی از شرق ایران یعنی ..................... و .................... به تدریج به مناطق مرکزی مانند -   
.......................... انتقال یافت.

۲-سبزوار - هرات - اصفهان ۱-نیشابور - سمرقند – کاشان 

۴-سبزوار - هرات – کاشان ۳-نیشابور - سمرقند – اصفهان 
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گزینه » « صحیح است. الپتگین در دربار سامانیان به مقام سپهساالری رسید و در شهر غزنه زمینۀ ایجاد حکومتی محلی را فراهم آورد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. درهنگام ضعف سامانیان، محمود فرزند سبکتگین که سپهساالر سامانیان در خراسان بود، در شهر غزنه حکومتی (  سوال 
مستقل به نام حکومت غزنویان را تاسیس کرد.

گزینه » « صحیح است. محمود غزنوی، از ابتدای تاسیس حکومت خود در پی کسب حمایت خلیفه عباسی برآمد. او بسیاری ازاقدامات سیاسی (  سوال 
و مذهبی خود را در پوشش جهاد در راه خدا و به بهانه مبارزه با مخالفان خالفت عباسی انجام می داد.

گزینه » « صحیح است. )پاسخ تست۳((  سوال 

گزینه » « صحیح است. محمودغزنوی به ری که تحت حاکمیت آل بویه شیعه مذهب بود حمله کرد و پس از تصرف آن، بسیاری از علما و مردم (  سوال 
شهر را به بهانۀ اسماعیلی بودن به قتل رساند و کتابخانه مهم آنجا را، به بهانۀ وجود کتاب های فلسفی به آتش کشید.

گزینه » « صحیح است. محمودغزنوی به بهانۀ جهاد در راه خدا بارها به هند حمله کرد، در حالی که هدف و انگیزه اش ازاین حمالت، دستیابی (  سوال 
به ثروت فراوان هند از طریق غارت معابد و پرستشگاه های آن سرزمین بود.

گزینه » « صحیح است. از جمله عواملی که سبب شد مسعودغزنوی از وضعیت مردم، به خصوص سکنه خراسان که در زیر بار فشار مالیاتی (  سوال 
ماموران او به شدت آسیب دیده بودند، غافل بماند، درگیری های داخلی و سرگرم شدن مسعود به لشکرکشی به هند بود.

گزینه » « صحیح است. به دنبال شکست مسعود غزنوی از طغرل سلجوقی در نبرد سرنوشت ساز دندانقان، سلطۀ غزنویان بر خراسان به سر (  سوال 
رسید.

گزینه » « صحیح است.طغرل سلجوقی پس از تصرف نیشابور، این شهر را به عنوان مرکز حکومت خود برگزید.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. طغرل سلجوقی به بغداد رفت و خلیفه عباسی را از تسلط آل بویه شیعه مذهب درآورد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. خلیفه حکومت ایران و عراق را به طغرل سلجوقی بخشید و دستور داد که نام وی را در خطبه بخوانند و سکه به نام او (   سوال 
زنند و همچنین به او لقب »سلطان رکن الدوله« را داد.

گزینه » « صحیح است. در زمان آلب ارسالن، جانشین طغرل، سلجوقیان در نبردی بزرگ که در مالزگرد رخ داد، سپاهیان امپراتور روم شرقی (   سوال 
را شکست دادند و امپراتور را اسیر کردند.
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گزینه » « صحیح است. در زمان ملکشاه، سلسله سلجوقی به اوج قدرت رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. توسعه قلمرو سلجوقیان در آسیای صغیر، موجب مهاجرت قبایل و طوایف ترک به آن منطقه و تغییر وضعیت سیاسی (   سوال 
و فرهنگی این ناحیه شد.

گزینه » « صحیح است. وسیع ترین قلمرو یک حکومت در ایران دوران اسالمی به دورۀ سلجوقی می رسد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. اختالفات فراوان بر سرقدرت و جانشینی، هجوم اقوام مهاجم و از دست رفتن ماوراءالنهر و آسیب و خسارت فراوان در (   سوال 
خراسان، مبارزات اسماعیلیان در ایران و نیز قدرت گرفتن اتابکان در نواحی زیر سلطه سلجوقیان موجب ضعف و زوال سلجوقیان گردید.

گزینه » « صحیح است. با پیروزی تکش خوارزمشاه بر طغرل سوم آخرین سلطان سلجوقی، حکومت سلجوقیان منقرض شدو خوارزمشاهیان (   سوال 
قدرت را به دست گرفتند.

گزینه » « صحیح است. پس از آن که حکومت سلجوقی دچار ضعف و انحطاط شد، اتسز، حاکم خوارزم ادعای استقالل کرد و جانشین او، (   سوال 
تکش یا شکست دادن طغرل سوم، آخرین سلطان سلجوقی،بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت.

گزینه » « صحیح است. در زمان سلطان محمد، روابط خوارزمشاهیان با خالفت عباسی، به تیرگی گرائید. خلیفه عباسی که در آن زمان درصدد (   سوال 
احیای قدرت سیاسی ونظامی خود بود، از تایید حکومت خوارزمشاهیان خودداری کرد.

گزینه » « صحیح است. )پاسخ تست۱۹((   سوال 

گزینه » « صحیح است. سلجوقیان از آغاز حکومت با به کارگیری دیوان ساالرانی هم چون عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک توسی، (   سوال 
نظام اداری ایران را کامل تر و گسترده تر کردند.

گزینه » « صحیح است. خواجه نظام الملک توسی درتالش بود که با تقویت حکومت مرکزی از طریق تقویت و توسعه نظام اداری مدنظر خود، (   سوال 
ضمن ایجاد ثبات و استمرار، با نیروی سرکش امیران و نظامیان سلجوقی مقابله کند.

گزینه » « صحیح است. دیوان استیفا به ریاست مستوفی یا مستوفی الممالک به امورمالی، یعنی محاسبه و گردآوری درآمدها )مالیات ها(و (   سوال 
هزینه ها )مخارج( رسیدگی می کرد.

گزینه ۴- دیوان انشاء گزینه ۳- دیوان اشراف  گزینه ۱- دیوان عرض 

گزینه » « صحیح است. ریاست دیوان طغری )انشاء( با منشی الممالک بود.(   سوال 

گزینه ۳- دیوان اشراف گزینه ۲- دیوان عرض  گزینه ۱- دیوان استیفاء 

گزینه » « صحیح است. در دورۀ خوارزمشاهیان، قدرت و نقش وزیر نسبت به دورۀ سلجوقی به شدت کاهش یافت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در دورۀ سلجوقی شهر بیرونی )ربض( بیش از ادوار پیشین گسترش یافت. این اتفاق به دلیل رشد تجارت و افزایش (   سوال 
جمعیت شهرها رخ داد.
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گزینه » « صحیح است. )پاسخ تست ۲۶((   سوال 

گزینه » « صحیح است. ری، اصفهان، مرو و نیشابور از جمله شهرهای مهم دورۀ سلجوقی بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. بیهق )سبزوار(، ری، گرگان، ساری و قم از جمله مهم ترین مراکز شیعه نشین ایران در دورۀ سلجوقی بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. اسماعیلیان، مهمترین مخالفان خالفت عباسی و دو حکومت غزنوی و سلجوقی بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از تحوالت چشمگیر دوران حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، زوال موقعیت اقتصادی و اجتماعی (   سوال 
دهقانان در ایران بود.

گزینه » « صحیح است. عمده ترین شکل مالکیت زمین در ایران، مالکیت دولتی یا دیوانی بود که از دوران باستان در ایران رواج داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. درعصر سلجوقی، باتدبیر نظام الملک، شکلی از زمین داری با عنوان اقطاع که در دورۀ حکومت آل بویه رایج بود، (   سوال 
گسترش یافت.

گزینه » « صحیح است. اقطاع به انواع مختلف واگذاری زمین به افراد نظامی یا صاحبان مشاغل دیوانی گفته می شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. نظام الملک باهدف نظارت و آبادکردن زمین های بایر و بالاستفاده، نظام اقطاع را توسعه داد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. گسترش قلمرو، برقراری نظم و امنیت، ایجاد راه های جدید و توسعه حمل و نقل و وجود نظام دیوانی کارآمد از جمله (   سوال 
عواملی بودند که به رشد تجارت در دورۀ سلجوقی کمک کردند.

گزینه » « صحیح است. در دورۀ غزنوی شعر فارسی به اوج خود رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی مربوط به دورۀ غزنویان است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. سنایی، انوری، خاقانی و عطار از مشهورترین شاعران و نویسندگان عصر سلجوقی و خوارزمشاهی بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. درعصر غزنوی، ابوریحان بیرونی در نجوم و جغرافیا شهرت داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در دورۀ سلجوقی ابوالعباس لوکری و خیام نیشابوری در ریاضیات و نجوم شهرت داشتند.(   سوال 

گزینه ۴- در فلسفه و کالم گزینه ۳- درپزشکی  گزینه ۲- در فلسفه و کالم 

گزینه » « صحیح است. امام محمدغزالی از جمله مهم ترین و معروف ترین عالمانی بود که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. گسترش قلمرو، حکومت فراگیر، توسعه شهرنشینی، رشد اقتصادی و حمایت دولتمردان، در شکوفایی هرچه بیشتر (   سوال 
هنر و معماری در دورۀ سلجوقی تاثیر بسزایی داشت.
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گزینه » « صحیح است. مسجدجمعه اصفهان اولین مسجد چهارایوانی درایران است که الگویی برای معماران مساجد در دوره های بعدی شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. فلزکاری درعصر سلجوقی یکی از درخشان ترین دوران خود را در تاریخ ایران پشت سرگذاشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. مراکز مهم سفالگری عصر سامانی از شرق ایران یعنی نیشابور و سمرقند به تدریج به مناطق مرکزی مانند کاشان (   سوال 
انتقال یافت.

خ
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تا
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اوضاع 
سیاسی

ि۱_ هجوم مغول
به ایران 

ि۲_ایران در عهد
ایلخانان

िقدرتمند و متحد شدن مغوالن زردپوست در پی اقدامات سیاسی نظامی و حقوقی چنگیز

िطول کشیدن موج اول حمله مغول به ایران به فرماندهی چنگیز خان به مدت ۶ سال 

िپیامد اختالف سیاسی و درگیری 
حکومت خوارزمشاهی با خالفت عباسی

ि پیامد حمالت مغوالن به ایران

िموج دوم حمالت مغوالن به مدت ۳۰ سال توسط هالکو خان و تاسیس حکومت ایلخانان

िایلخان به معنی خان تابع

ि لشکر کشی هالکوخان به ایران در زمان فرمانروایی برادرش منگوقاآن برای نظم بخشیدن به قلمرو و متصرفی
مغول و گسترش فتوحات در غرب آسیا 

ि اقدامات هالکوخان

ि تقسیم دوران حاکمیت ایلخانان به دورۀ نامسلمانی و دورۀ مسلمانی

ि تالش خواجه نصیرالدین توسی، شمس الدین محمد جوینی و عطاملک جوینی برای آشنا کردن مغول ها با
فرهنگ ایرانی و آداب کشورداری در دورۀ نامسلمانی

िآغاز دورۀ مسلمانی مغول ها در ایران با روی کار آمدن غازان 

िالف_ تفرقه و تضعیف قدرت جهان اسالم
िب_ غافل ماندن سلطان محمد خوارزمشاه از قدرت نوظهور مغولها

ि کشتار جمعیت
ि ویرانی شهر ها
ि اسارت صنعتگران و هنرمندان
िمهاجرت مردم
ि زوال اقتصاد کشاورزی 
िتعطیلی مراکز علمی و آموزشی

िاز بین بردن قدرت اسماعیلیان با گشودن قلعه های مستحکم آنان در قدم نخست
िپایان دادن به حکومت بنی عباس با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه عباسی
ि حمله به شام و شکست خوردن سپاه هالکوخان از سپاه حکومت مملوکان مصر در 

عین جالوت
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िانجام اصالحات گستردۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی توسط رشید الدین فضل الله همدانی وزیر غازان 

ि مسلمان بودن الجایتو جانشین غازان و پسرش ابوسعید 

िآغاز چهار دهه آشفتگی سیاسی و نابسامانی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران پس از مرگ ابوسعید

िبه وجود آمدن حکومت های شیعه مذهب سربداران و سادات مرعشی در مازندران و سلسله آل مظفر در مناطق مختلف ایران 

िتضعیف حاکمان مغولی ماوراءالنهر هم زمان با  زوال حکومت ایلخانان در ایران

ि حمله تیمور به ایران طی سه مرحله و تصرف آن

िجانشینی شاهرخ )فرزند تیمور( پس از مرگ تیمور

ि تالش دو قبیله ترکمان به نام های قراقویونلو و آق قویونلو و تصرف نواحی غربی و مرکزی ایران 

िمحدود شدن حکومت تیموریان به مناطق شرقی ایران 

िبه پایان رسیدن حکومت تیموریان با به قدرت رسیدن صفویان در ایران و ازبکان در ماوراءالنهر

िتاسیس حکومت گورکانیان ) مغوالن کبیر( در هند توسط محمد بابر 

िدالیل افول شهرنشینی 
در دورۀ مغوالن

ि رشد شهرنشینی پس از مسلمان شدن مغول ها و اصالحات صورت گرفته توسط ایلخان غازان
برای بازسازی ویرانی ها

ि ساخت شهرها و شهرک های جدید مانند شهرک رشیدیه و ربع رشیدی، شام )شنب( غازان و شهر 
سلطانیه پایتخت آخرین ایلخانان 

िرشد شهرنشینی به دنبال رشد نسبی تجارت و دیگر فعالیتهای اقتصادی

ि)تالش تیمور در آبادانی سمرقند )پایتخت خود 

ि کنار گذاشتن سیاست جنگ و کشورگشایی توسط جانشینان تیمور 

ि شکوفایی شهرهای هرات، شیراز، مشهد و یزد در دورۀ تیموریان

ि ویران شدن بسیاری از شهرها در پی حمالت مغوالن
ि توصیه چنگیز برای دوری مغول ها از شهر و شهرنشینی در

مجموعه قوانین یاسا

ि۳_ایران در عهد
تیموریان 

نظام اجتماعی 
و حقوقی 

ि۱_شهر و شهرنشینی
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िکشاورزی 
िبازرگانی 
िدامی 

وضعیت 
اقتصادی

ि کشاورزی و تجارت 

ि پول و مالیات

िاستوار بودن بخش عمدۀ اقتصاد بر پایه کشاورزی و تجارت

ि آسیب دیدن فعالیت های کشاورزی و نظام آبیاری در ایران به ویژه در مناطق ماوراءالنهر و خراسان در 
جریان تهاجم مغوالن 

िاصالحات غازان خان در زمینۀ کشاورزی

ि فراهم آمدن زمینۀ توسعۀ تجارت بین المللی به دنبال کشور گشایی های چنگیز و تیمور و یکپارچه و متحد
شدن سرزمین های وسیعی در قارۀ پهناور آسیا

िدالیل به هم ریختن نظام مالیاتی در دورۀ مغول

िانواع مالیات تا پایان عهد تیموریان

िاصالح قوانین مالیاتی 
िبازسازی قناتها و شبکه های آبیاری 
िاصالح نظام زمین داری 

ि گرایش اشرافیت نظامی مغول به نظمی و زیاده طلبی 
िبی توجهی حاکمان مغولی به قوانین اسالمی
ि بیگانگی آنان با سنت های ایرانی 

ि۲_قشرهای اجتماعی

ि۳_نظام حقوقی و قضایی

ि دگرگونی نسبی در بافت قومی و جمعیتی ایران در دوران فرمانروایی مغوالن و تیموریان به عنوان یکی از
ویژگی های اجتماعی این دوران

िتقسیم جامعه دورۀ مغول- تیموری به دو دستۀ کلی فرادست و فرودست 

िافزایش نفوذ و موقعیت زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی 

िشریعت اسالم و عرف، بنیان قوانین جاری در ایران در دوران اسالمی

िقضاوت بر اساس قوانین دینی و عرفی در محاکم سه گانۀ شرع، مظالم و حسبه 

ि پیروی مغوالن از قوانین یاسا در دورۀ نامسلمانی 

िحل و فصل دعاوی حقوقی مغوالن در دادگاهی موسوم به یرغو و زیر نظر یرغوچی

िایجاد مجموعه قوانینی به نام تزوکات توسط تیمور
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िکشاورزی 
िبازرگانی 
िدامی 

وضعیت 
اقتصادی

ि کشاورزی و تجارت 

ि پول و مالیات

िاستوار بودن بخش عمدۀ اقتصاد بر پایه کشاورزی و تجارت

ि آسیب دیدن فعالیت های کشاورزی و نظام آبیاری در ایران به ویژه در مناطق ماوراءالنهر و خراسان در 
جریان تهاجم مغوالن 

िاصالحات غازان خان در زمینۀ کشاورزی

ि فراهم آمدن زمینۀ توسعۀ تجارت بین المللی به دنبال کشور گشایی های چنگیز و تیمور و یکپارچه و متحد
شدن سرزمین های وسیعی در قارۀ پهناور آسیا

िدالیل به هم ریختن نظام مالیاتی در دورۀ مغول

िانواع مالیات تا پایان عهد تیموریان

िاصالح قوانین مالیاتی 
िبازسازی قناتها و شبکه های آبیاری 
िاصالح نظام زمین داری 

ि گرایش اشرافیت نظامی مغول به نظمی و زیاده طلبی 
िبی توجهی حاکمان مغولی به قوانین اسالمی
ि بیگانگی آنان با سنت های ایرانی 

ि۲_قشرهای اجتماعی

ि۳_نظام حقوقی و قضایی

ि دگرگونی نسبی در بافت قومی و جمعیتی ایران در دوران فرمانروایی مغوالن و تیموریان به عنوان یکی از
ویژگی های اجتماعی این دوران

िتقسیم جامعه دورۀ مغول- تیموری به دو دستۀ کلی فرادست و فرودست 

िافزایش نفوذ و موقعیت زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی 

िشریعت اسالم و عرف، بنیان قوانین جاری در ایران در دوران اسالمی

िقضاوت بر اساس قوانین دینی و عرفی در محاکم سه گانۀ شرع، مظالم و حسبه 

ि پیروی مغوالن از قوانین یاسا در دورۀ نامسلمانی 

िحل و فصل دعاوی حقوقی مغوالن در دادگاهی موسوم به یرغو و زیر نظر یرغوچی

िایجاد مجموعه قوانینی به نام تزوکات توسط تیمور
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هجوم مغول ها به ایران، فاقد چه ماهیتی بود؟-  

۴-نظامی ۳-اقتصادی  ۲-فکری و ذهنی  ۱-سیاسی 

موج اول حمله مغول به ایران بافرمان چه کسی انجام گرفت و چندسال طول کشید؟-  

۴-چنگیزخان - ۶سال ۳-چنگیزخان - ۳۰سال  ۲-هالکوخان - ۶سال              ۱-هالکوخان - ۳۰سال 

پیامد اختالفات سیاسی و درگیری حکومت خوارزمشاهی با خالفت عباسی چه بود؟-  

ب(زوال اقتصاد کشاورزی الف(تفرقه و تضعیف جهان اسالم 

ت(غافل شدن از تهدیدات قدرت نو ظهور مغول پ(تعطیلی مراکز علمی و آموزشی 

۴-الف و ت ۳-پ و ت  ۲-ب و پ  ۱-الف و ب 

حمالت چه کسی منجر به تاسیس حکومت ایلخانان گردید؟-  

۴-منگوقاآن ۳-هالکوخان  ۲-تیمور  ۱-چنگیزخان 

کدام واژه به معنای خان تابع است؟-  

۴-تزوکات ۳-یاسا  ۲-ایلخان  ۱-تموچین 

هالکو در زمان فرمانروایی چه کسی و به چه منظوری به ایران لشکرکشی کرد؟-  

۲-چنگیزخان- سرکوب اسماعیلیان و فتح قلعه های آنان ۱-منگوقاآن - نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول 

۴-چنگیزخان - نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول ۳-منگوقاآن - سرکوب اسماعیلیان و فتح قلعه های آنان 

نخستین اقدام هالکوخان درلشکرکشی به سمت ایران چه بود؟-  

۲-از بین بردن قدرت اسماعیلیان ۱-تسخیر بغداد و کشتن خلیفه عباسی 

۴-گسترش فتوحات در غرب آسیا ۳-نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول 

مغوالن پس از فتح بغداد،در یورش به کجا و از کدام حکومت شکست خوردند؟-  

۴-دندانقان – مملوکان ۳-عین جالوت – مملوکان  ۲-دندانقان – فاطمیان      ۱-عین جالوت – فاطمیان 
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سواالت درس یازدهم

حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول - تیموری

پایۀ یازدهم
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هجوم مغول ها به ایران، فاقد چه ماهیتی بود؟-  

۴-نظامی ۳-اقتصادی  ۲-فکری و ذهنی  ۱-سیاسی 

موج اول حمله مغول به ایران بافرمان چه کسی انجام گرفت و چندسال طول کشید؟-  

۴-چنگیزخان - ۶سال ۳-چنگیزخان - ۳۰سال  ۲-هالکوخان - ۶سال              ۱-هالکوخان - ۳۰سال 

پیامد اختالفات سیاسی و درگیری حکومت خوارزمشاهی با خالفت عباسی چه بود؟-  

ب(زوال اقتصاد کشاورزی الف(تفرقه و تضعیف جهان اسالم 

ت(غافل شدن از تهدیدات قدرت نو ظهور مغول پ(تعطیلی مراکز علمی و آموزشی 

۴-الف و ت ۳-پ و ت  ۲-ب و پ  ۱-الف و ب 

حمالت چه کسی منجر به تاسیس حکومت ایلخانان گردید؟-  

۴-منگوقاآن ۳-هالکوخان  ۲-تیمور  ۱-چنگیزخان 

کدام واژه به معنای خان تابع است؟-  

۴-تزوکات ۳-یاسا  ۲-ایلخان  ۱-تموچین 

هالکو در زمان فرمانروایی چه کسی و به چه منظوری به ایران لشکرکشی کرد؟-  

۲-چنگیزخان- سرکوب اسماعیلیان و فتح قلعه های آنان ۱-منگوقاآن - نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول 

۴-چنگیزخان - نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول ۳-منگوقاآن - سرکوب اسماعیلیان و فتح قلعه های آنان 

نخستین اقدام هالکوخان درلشکرکشی به سمت ایران چه بود؟-  

۲-از بین بردن قدرت اسماعیلیان ۱-تسخیر بغداد و کشتن خلیفه عباسی 

۴-گسترش فتوحات در غرب آسیا ۳-نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول 

مغوالن پس از فتح بغداد،در یورش به کجا و از کدام حکومت شکست خوردند؟-  

۴-دندانقان – مملوکان ۳-عین جالوت – مملوکان  ۲-دندانقان – فاطمیان      ۱-عین جالوت – فاطمیان 
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سواالت درس یازدهم

حکومت، جامعه و اقتصاد در عصر مغول - تیموری

پایۀ یازدهم
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دورۀ حاکمیت ایلخانان در ایران به چه دوره هایی تقسیم می شود و کدامیک از افراد زیر از جمله دیوان ساالران در دورۀ ایلخانان است؟-  

۲-دورۀ فرادست و دورۀ فرودست - خواجه نصیرالدین توسی ۱-دورۀ فرادست و دورۀ فرودست - خواجه نظام الملک توسی 

۴-دورۀ نامسلمانی و دورۀ مسلمانی - خواجه نصیرالدین توسی ۳-دورۀ نامسلمانی و دورۀ مسلمانی - خواجه نظام الملک توسی 

کدامیک از دیوان ساالران زیر مربوط به دوره مسلمانی ایلخانان است؟-   

۲-رشیدالدین فضل الله همدانی ۱-خواجه نصیرالدین توسی 

۴-عطا ملک جوینی ۳-شمس الدین محمد جوینی 

دورۀ مسلمانی مغول ها در ایران از زمان ...................................... شروع شد.-   

۴-ابوسعید ۳-الجایتو  ۲-غازان  ۱-هالکو 

درعهد کدام ایلخان مغول، ایران به استقالل و اقتدار بیشتری رسید؟-   

۴-ابوسعید ۳-الجایتو  ۲-غازان  ۱-هالکو 

مرگ کدام ایلخان مغول، آغازگر چهار دهه آشفتگی سیاسی و نابسامانی نسبی در اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران بود و تا زمان -   
قدرت گیری چه کسی ادامه یافت؟

۴-الجایتو – غازان ۳-ابوسعید – غازان  ۲-الجایتو – تیمور              ۱-ابوسعید – تیمور 

 همزمان با زوال حکومت ایلخانان در ایران، حاکمان مغولی کدام ناحیه رو به ضعف نهادند و بامرگ تیمور چه کسی جانشین -   
ً
تقریبا

وی شد؟

۴-ماوراءالنهر - الغ بیگ ۳-خراسان – شاهرخ  ۲-ماوراءالنهر – شاهرخ            ۱-خراسان - الغ بیگ 

پس از کدام رویداد دو اتحادیه قبیله ای متشکل از ترکمانان به نام های قراقویونلو و آق قویونلو با پی افکندن حکومت هایی و کدام -   
نواحی ایران را تصرف کردند؟

۲-رو به ضعف نهادن حاکمان مغولی ماوراءالنهر - شرق و شمال ۱-رقابت و ستیز جانشینان شاهرخ تیموری با یکدیگر - غرب و مرکز 

۴-رقابت و ستیز جانشینان شاهرخ تیموری با یکدیگر - شرق و شمال ۳-رو به ضعف نهادن حاکمان مغولی ماوراءالنهر - غرب و مرکز 

حکومت نوادگان تیمور بر ایران در اوایل قرن دهم هجری با به قدرت رسیدن ...................... در ایران و تسلط ................. -   
بر ماوراءالنهر به پایان رسید.

۴-صفویان – ترکان ۳-افشاریه - ازبکان  ۲-صفویان – ازبکان         ۱-افشاریه - ترکان 

یکی از شاهزادگان تیموری به نام ... حکومتی را درهند بنیان نهاد که به ......... معروف شد.-   

۴-بابر – ایلخانان ۳-بابر - مغوالن کبیر  ۲-شاهرخ – تیموریان           ۱-شاهرخ - گورکانیان هند 

پرهیز مغوالن از شهرنشینی براساس چه آموزه هایی بود؟-   

۴-یاسا ۳-تزوکات  ۲-شمن  ۱-بودا 
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آخرین پایتخت ایلخانان کدام شهر بود؟-   

۴-سمرقند ۳-شنب  ۲-رشیدیه  ۱-سلطانیه 

به چه دلیل پس از تیمور، شهر و شهرسازی شکوفا شد؟-   

۲-کنارگذاشتن سیاست جنگ و کشورگشایی ۱-رشد نسبی تجارت و فعالیت های اقتصادی 

۴-ساخت شهرها و شهرک های جدید ۳-دگرگونی در بافت قومی و جمعیتی 

 ویژگی های اجتماعی دوران فرمانروایی مغوالن و تیموریان درکدام گزینه آورده شده است؟-   

الف( تقسیم جامعه به دو دسته کلی فرادست و فرودست

ب( دگرگونی نسبی در بافت قومی و جمعیتی ایران

پ( افزایش نفوذ و موقعیت زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی

ت( مهاجرت گسترده و تخریب زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی

۴-الف و ت ۳-پ و ت  ۲-ب و پ  ۱-الف و ب 

محاکم سه گانه در دورۀ مغول - تیموری که براساس قوانین دینی و عرفی قضاوت می کردند، کدام بودند؟-   

۴-برید، حسبه و مظالم ۳-حسبه، شرع و برید  ۲-شرع، برید و حسبه           ۱-شرع، مظالم و حسبه 

مغوالن تا پیش از آن که مسلمان شوند برپایه کدام مجموعه قوانین عمل می کردند؟-   

۴-یاسا ۳-یرغو  ۲-تزوکات  ۱-شمن 

مغوالن دعاوی حقوقی خود را درچه دادگاهی حل و فصل می کردند؟-   

۴-شمن ۳-یرغو  ۲-تزوکات  ۱-یاسا 

چه کسی مجموعه قوانینی موسوم به تزوکات را به وجود آورد؟-   

۴-غازان ۳-هالکو  ۲-چنگیز  ۱-تیمور 

همه موارد زیر از جمله اقدامات غازان خان برای پیشرفت و رونق فعالیت های بخش کشاورزی انجام گرفت به جز:-   

۴-اصالح نظام زمین داری ۳-توسعۀ زمین های اقطاع  ۲-بازسازی قنات ها          ۱-اصالح قوانین مالیاتی 

کدام گزینه از دالیل به هم ریختن نظام مالیاتی در اوایل دوران مغول ها نمی باشد؟-   

۲-بی توجهی حاکمان مغولی به قوانین اسالمی ۱-گرایش اشرافیت نظامی مغول به بی نظمی و زیاده طلبی          

۴-نابسامان شدن اوضاع اقتصادی به ویژه کشاورزی ۳-بیگانگی آنان با سنت های ایرانی 

تا پایان عهد تیموریان سه گونه مالیاتی که دریافت می شد،کدام بودند؟-   

۱-کشاورزی، گمرکی ، بازرگانی                                         ۲-کشاورزی، بازرگانی، دامی

۳-کشاورزی، دامی، گمرکی                                             ۴-بازرگانی، گمرکی، دامی
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آخرین پایتخت ایلخانان کدام شهر بود؟-   

۴-سمرقند ۳-شنب  ۲-رشیدیه  ۱-سلطانیه 

به چه دلیل پس از تیمور، شهر و شهرسازی شکوفا شد؟-   

۲-کنارگذاشتن سیاست جنگ و کشورگشایی ۱-رشد نسبی تجارت و فعالیت های اقتصادی 

۴-ساخت شهرها و شهرک های جدید ۳-دگرگونی در بافت قومی و جمعیتی 

 ویژگی های اجتماعی دوران فرمانروایی مغوالن و تیموریان درکدام گزینه آورده شده است؟-   

الف( تقسیم جامعه به دو دسته کلی فرادست و فرودست

ب( دگرگونی نسبی در بافت قومی و جمعیتی ایران

پ( افزایش نفوذ و موقعیت زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی

ت( مهاجرت گسترده و تخریب زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی

۴-الف و ت ۳-پ و ت  ۲-ب و پ  ۱-الف و ب 

محاکم سه گانه در دورۀ مغول - تیموری که براساس قوانین دینی و عرفی قضاوت می کردند، کدام بودند؟-   

۴-برید، حسبه و مظالم ۳-حسبه، شرع و برید  ۲-شرع، برید و حسبه           ۱-شرع، مظالم و حسبه 

مغوالن تا پیش از آن که مسلمان شوند برپایه کدام مجموعه قوانین عمل می کردند؟-   

۴-یاسا ۳-یرغو  ۲-تزوکات  ۱-شمن 

مغوالن دعاوی حقوقی خود را درچه دادگاهی حل و فصل می کردند؟-   

۴-شمن ۳-یرغو  ۲-تزوکات  ۱-یاسا 

چه کسی مجموعه قوانینی موسوم به تزوکات را به وجود آورد؟-   

۴-غازان ۳-هالکو  ۲-چنگیز  ۱-تیمور 

همه موارد زیر از جمله اقدامات غازان خان برای پیشرفت و رونق فعالیت های بخش کشاورزی انجام گرفت به جز:-   

۴-اصالح نظام زمین داری ۳-توسعۀ زمین های اقطاع  ۲-بازسازی قنات ها          ۱-اصالح قوانین مالیاتی 

کدام گزینه از دالیل به هم ریختن نظام مالیاتی در اوایل دوران مغول ها نمی باشد؟-   

۲-بی توجهی حاکمان مغولی به قوانین اسالمی ۱-گرایش اشرافیت نظامی مغول به بی نظمی و زیاده طلبی          

۴-نابسامان شدن اوضاع اقتصادی به ویژه کشاورزی ۳-بیگانگی آنان با سنت های ایرانی 

تا پایان عهد تیموریان سه گونه مالیاتی که دریافت می شد،کدام بودند؟-   

۱-کشاورزی، گمرکی ، بازرگانی                                         ۲-کشاورزی، بازرگانی، دامی

۳-کشاورزی، دامی، گمرکی                                             ۴-بازرگانی، گمرکی، دامی
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گزینه » « صحیح است.هجوم مغول ها به سرزمین ایران، فاقد ماهیت فکری و فرهنگی بود و نتایج زیان باری در پی داشت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. موج اول حمله مغول به ایران که بافرمان چنگیزخان انجام گرفت،شش سال طول کشید.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. اختالف سیاسی و درگیری حکومت خوارزمشاهی با خالفت عباسی، از یک سو موجب تفرقه و تضعیف قدرت جهان (  سوال 
اسالم شد و از سوی دیگر سبب گردید که سلطان محمد خوارزمشاه از تهدیدات قدرت نوظهور مغول ها غافل بماند.

گزینه » « صحیح است. حدود سی سال بعد، موج دیگری از حمالت مغول ها به فرماندهی هالکوخان، نوه چنگیزخان صورت گرفت و به (  سوال 
تاسیس حکومت ایلخانان انجامید.

گزینه » « صحیح است. ایلخان به معنی »خان تابع« است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. هالکو در زمان فرمانروایی برادرش منگوقاآن، به منظور نظم بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول و گسترش فتوحات در (  سوال 
غرب آسیا، به ایران لشکرکشی کرد.

گزینه » « صحیح است. هوالکو، نخست قدرت اسماعیلیان را باگشودن قلعه های مستحکم آنان ازبین برد و سپس باتسخیر بغداد و کشتن (  سوال 
خلیفه عباسی، به حکومت خاندان بنی عباس پایان داد.

گزینه » « صحیح است. مغوالن پس از فتح بغداد، به شام یورش بردند. اما در عین جالوت از سپاه حکومت مملوکان مصر شکست خوردند و از (  سوال 
ادامه پیشروی بازماندند.

گزینه » « صحیح است. دورۀ حاکمیت مغول ها را می توان به دوره نامسلمانی و دورۀ مسلمانی تقسیم کرد و خواجه نصیرالدین توسی از دیوان (  سوال 
ساالران دورۀ نامسلمانی بود.

گزینه » « صحیح است. رشیدالدین فضل الله همدانی از دیوان ساالران دورۀ مسلمانی و خواجه نصیرالدین توسی، شمس الدین محمد جوینی (   سوال 
و برادرش عطاملک جوینی از دیوان ساالران دورۀ نامسلمانی بودند.

گزینه » « صحیح است. دورۀ مسلمانی مغول ها درایران از زمان غازان شروع شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. ایران،درعهد سلطنت غازان به استقالل و اقتدار بیشتری رسید.(   سوال 
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و (   سوال  اقتصادی  اوضاع  در  نسبی  نابسامانی  و  سیاسی  آشفتگی  چهاردهه  آغازگر  مغول،  ایلخان  آخرین  ابوسعید،  مرگ  است.  صحیح   » « گزینه 
اجتماعی ایران بود که تا زمان قدرت گیری تیمور ادامه یافت.

گزینه » « صحیح است. تقریبًا همزمان بازوال حکومت ایلخانان در ایران، حاکمان مغولی ماوراءالنهر رو به ضعف نهادند و پس از مرگ تیمور، (   سوال 
شاهرخ،پسر و جانشین او بر سراسر ایران حکومت کرد.

که (   سوال  بود  احوالی  و  اوضاع  چنین  در  برخاستند.  ستیز  و  رقابت  به  بایکدیگر  تیموری  شاهزادگان  شاهرخ،  مرگ  بعداز  است.  صحیح   » « گزینه 
دواتحادیه قبیله ای متشکل از ترکمانان به نام های قراقویونلو و آق قویونلو به ترتیب با پی افکندن حکومت هایی، نواحی غربی و مرکزی ایران را تصرف کردند و 

حکومت تیموریان به مناطق شرقی محدود شد.

بر (   سوال  ایران و تسلط ازبکان  با به قدرت رسیدن صفویان در  برایران در اوایل قرن دهم هجری  گزینه » « صحیح است. حکومت نوادگان تیمور 
ماوراءالنهر به پایان رسید.

گزینه » « صحیح است. بابر یکی از شاهزادگان تیموری حکومتی را درهند بنیان نهاد که به گورکانیان هند )مغوالن کبیر( معروف شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. یاسا به عنوان مجموعه قوانینی که چنگیزخان تدوین کرده بود، به مغول ها توصیه می کرد که از شهر و شهرنشینی (   سوال 
دوری گزینند.

گزینه » « صحیح است. سلطانیه آخرین پایتخت ایلخانان بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. جانشینان تیمور سیاست جنگ و کشورگشایی او را کنار گذاشتند و به عمران و آبادی، علم، فرهنگ و هنر عالقه و (   سوال 
توجه زیادی نشان دادند. به همین دلیل در دورۀ آنان شهر و شهرسازی شکوفا شد.

گزینه » « صحیح است. یکی از ویژگی های اجتماعی دوران فرمانروایی مغوالن و تیموریان، دگرگونی نسبی دربافت قومی و جمعیتی ایران و (   سوال 
یکی دیگر، افزایش نفوذ و موقعیت زنان درعرصه های سیاسی و اقتصادی بود.

گزینه » « صحیح است. محاکم سه گانه شرع، مظالم و حسبه براساس قوانین دینی و عرفی قضاوت می کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. مغول ها تا پیش از آن که مسلمان شوند، بر پایۀ مجموعۀ قوانینی موسوم به یاسا عمل می کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. دعاوی حقوقی مغول ها در دادگاهی موسوم به یرغو و زیرنظر یرغوچی حل و فصل می شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تیمور مجموعه قوانینی موسوم به تزوکات را به وجود آورد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. بخش عمده ای از اصالحات غازان خان، از جمله اصالح قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و شبکه های آبیاری و (   سوال 
اصالح نظام زمین داری، به منظور پیشرفت و رونق فعالیت های بخش کشاورزی انجام گرفت.

گزینه » « صحیح است. در اوایل دوران مغول ها، به دالیل مختلفی هم چون گرایش اشرافیت نظامی مغول به بی نظمی و زیاده طلبی، بی (   سوال 
توجهی حاکمان مغولی به قوانین اسالمی و بیگانگی آنان با سنت های ایرانی، نظام مالیاتی به هم ریخت.

گزینه » « صحیح است. سه گونه مالیات کشاورزی، مالیات بازرگانی و مالیات دامی تا پایان عهد تیموریان تداوم یافت.(   سوال 
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 دین و 
اعتقادات

िاسالم پذیری 
مغوالن

िگسترش تصوف

ि مغوالن در ابتدا پیرو آیین » شمنی« بودند که زیر نظر روحانیون با عنوان » شمن« اداره می شد که مجموعه ای از
مظاهر طبیعت را می پرستیدند و هرچند به خدای بزرگ اعتقاد داشتند اما خداپرستی آنان ناقص بود.

िتعصب نداشتن مغوالن نسبت به مسائل دینی و برخورد مالیم با پیروان ادیان دیگر

िتبلیغ پیروان ادیان دیگر در میان مغوالن به دلیل تسامح و تساهل دینی مغوالن 

िمتحد شدن پیروان مذاهب اسالمی با یکدیگر برای مسلمان کردن مغوالن 

िنتایج اسالم پذیری 
مغوالن

िگسترش تشیع در ایران در دورۀ ایلخانان به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین توسی

ि شیعه شدن الجایتو ایلخان مغول

िمتحد بودن و زندگی مسالمت آمیز داشتن پیروان مذاهب و فرق اسالمی و پیروان ادیان دیگر با هم

ि رشد قابل توجه تصوف و طریقت های صوفیانه در دوران ایلخانان و تیموریان

ि نقش موثر هجوم ویرانگر و وحشت انگیز  مغول به ایران و ایجاد نگرانی و ناامیدی در جامعه در روی آوردن
مردم به تصوف و رفتن به درون خانقاه ها

िصفویه، نعمت اللهیه، حروفیه، نور بخشیه، نقشبندیه و مشعشعیه نمونه هایی از طریقت های صوفیانه 

िگرایش طریقت های صوفی به تشیع و وارد شدن برخی از طریقت های صوفیانه به سیاست مانند صفویه

िبرتری یافتن دین و دولت و شریعت اسالمی بر یاسای چنگیز
ि ماهیت ایرانی - اسالمی یافتن حکومت ایلخانی و کمتر شدن احساس بیگانگی مردم

با آنان 
िافزایش نفوذ و قدرت ایرانیان در دربار ایلخانان و اداره حکومت
ि ،فراهم شدن زمینه برای بازسازی ایران و انجام اصالحاتی در امور سیاسی، اقتصادی 

اجتماعی و فرهنگی
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هنر و 
معماری

 _معماری 

ि پیدایش مراکز بزرگ فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف به ویژه مراغه، تبریز ، شیراز، هرات و سمرقند و تاثیر ژرف بر رونق هنر و معماری

ि۱_ نگارگری و خوشنویسی

िدست یافتن به عظمت کم نظیر معماری ایرانی در دورۀ جانشینان تیمور به ویژه در عصر شاهرخ و همسرش گوهرشاد بیگم

ि ویژگی مهم معماری عصر ایلخانان و تیموریان

िبرجسته ترین آثار معماری

ि ایجاد بناهای عظیم

ि ساختن گنبدها، طاق ها، ایوان ها، مناره های بلند

िتزیین ساختمانها با گچبری و کاشیکاری

िدورۀ ایلخانان

िدورۀ تیموریان

िهنر نگارگری عصر ایلخانان : تلفیقی از سنت های نقاشی ایرانی و چینی 

ि.ایلخانان مغول مشوق پدید آوردن شاهنامه های مّصور مانند شاهنامه دموت بودند 

ि.در عهد جانشینان تیمور )شاهرخ و بایسنقر میرزا ( هنر نگارگری به ویژه در خراسان گسترش یافت 

ि فاخرترین نمونه شاهنامه مّصور شده عصر تیموری:  شاهنامه بایسنقری 

िعوامل موثر در ایجاد کتاب های
مّصور در عصر تیموری 

ि تبدیل شدن شهر هرات در زمان شاهرخ و جانشینانش به دلیل ثروت هنگفت کتابخانه های بزرگ و
هنرمندان نامدار به یکی از کانون های بزرگ علمی فرهنگی و هنری تبدیل شد.

ि.امیر علیشیر نوایی شاعر و وزیر سلطان حسین بایقرا پشتیبان و مشوق جدی هنرمندان بود 

िنامور ترین نقاش عصر تیموری: کمال الدین بهزاد 

िکیفیت خوب کاغذ
िفراوانی کاغذ
िکیفیت خوب مواد نگارگری مانند رنگ و طال 

िهالکوخان : کاخ و معبد بودایی در خوی و رصدخانه مراغه 
िغازان خان: شنب یا شام غازان در تبریز
िالجایتو: گنبد سلطانیه و محراب مسجد جامع اصفهان
िابوسعید: ارگ علیشاه در تبریز و گنبد غفاری در مراغه

िشاهرخ میرزا

िگوهرشاد بیگم

िمجموعه تاریخی امیر چخماق در یزد
िسردر و مناره مسجد جامع یزد
ि مسجد دو در مشهد
िمدرسه غیاثیه خرگرد خواف

िمدرسه: مسجد و خانقاه گوهرشاد در هرات
िمسجد گوهرشاد در مشهد
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علم و 
ادب

िادبیات و تاریخ نگاری

िدانش های دیگر

ि.شاهرخ، سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوایی به زبان و ادب فارسی توجه ویژه ای داشتند

िمنظومه های حماسی عصر مغول-تیموری

िمهمترین کتاب های تاریخی
دوره ایلخانان و تیموریان

िچنگیز )شهنشاه نامه( اثر احمد تبریزی
िغازان نامه: اثر نوری اژدری
िسفرنامه: اثر حمد الله مستوفی
ि خاوران نامه: اثر ابن حسام خوسفی )جنگ های حضرت

علی )ع((

िتاریخ جهانگشا: اثر عطا ملک جوینی
िجامع التواریخ: آثار خواجه رشید الدین فضل الله همدانی
िتاریخ گزیده: حمد الله مستوفی

िسلطان حسین میرزا بایقرا: مدرسه سلطان حسین میرزا بایقرا در هرات

ि:الغ بیگ میرزا
िرصد خانه سمرقند 
िمدرسه الغ بیگ میرزا در بخارا
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کدام گزینه در مورد دین و اعتقادات مغوالن نادرست است ؟-  

۲( مجموعه ای از مظاهر طبیعت را می پرستیدند. ۱( پیرو آیین ساده موسوم به شمنی بودند. 

۴( با پیروان ادیان دیگر با مالیمت برخورد می کردند. ۳( به خدای بزرگ اعتقاد نداشتند و خدایان متعددی را می پرستیدند. 

مدارای اعتقادی ) تسامح و تساهل( مغوالن چگونه بود؟-  

گاهی نبود و متاثر از شرایط زندگی آنها بود. ۲( از روی آ گاهی متاثر از شرایط زندگی آنها بود.  ۱( از روی آ

گاهی نبود و بیشتر متاثر از آیین شمنی بود. ۴( از روی آ گاهی و متاثر از آیین شمنی بود.  ۳( از روی آ

پیامد تسامح و تساهل دینی مغوالن چگونه بود؟-  

۲( عالمان و پیروان ادیان دیگر به سرزمین های دیگر مهاجرت کردند. ۱( پیروان دین های گوناگون در میان آن ها دین خود را تبلیغ کردند. 

۴( نقش دین در زندگی مردم تا حدودی کاهش پیدا کرد. ۳( پیروان ادیان دیگر به شدت به رقابت با یکدیگر پرداختند. 

یکی از رویدادهای مهم دورۀ ایلخانان چه بود و پیامد آن چه بود؟-  

۱( کنار گذاشتن اختالف و رقابت گذشته بین شیعیان و اهل تسنن_ ایجاد همدلی و اتحاد بین مسلمانان 

۲( اسالم آوردن مغوالن_ گسترش اسالم در سرزمین های شرق آسیا

۳( اسالم آوردن مغوالن_ ماهیت ایرانی و اسالمی پیدا کردن حکومت ایلخانی

۴( کنار گذاشتن اختالف و رقابت گذشته بین شیعیان و اهل تسنن_ گرایش مغوالن به آیین اسالم

همه موارد زیر از نتایج اسالم آوردن مغوالن است به جز:-  

۲( فراهم آوردن زمینه برای بازسازی ایران ۱( افزایش قدرت ایرانیان در دربار ایلخانان در اداره حکومت 

گاهی مردم در برخورد با رفتار حاکمان مغول ۴( افزایش آ ۳( انجام اصالحات در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

کدام یک از اقدامات مهم خواجه نصیرالدین توسی با حضور در دربار ایلخانان مغول است؟-  

۲( مهار خوی خشن و ویرانگر مغوالن در سرزمین ایران ۱( احیای دوباره فرهنگ و تمدن کشور 

۴( فراهم ساختن زمینه عدم تعصب مذهبی ایلخانان علیه شیعه  ۳( تالش فراوان در رونق یافتن و گسترش مذهب شیعه 

کدام ایلخان مغول به مذهب شیعه گروید؟-  

۴( الجایتو  ۳( هالکو  ۲( ابوسعید  ۱( غازان 

سواالت درس دوازدهم

فرهنگ و هنر در عصر مغول - تیموری

پایۀ یازدهم
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از ویژگی های شاخص عصر مغول - تیموری کدام گزینه زیر است؟-  

۱( اتحاد و زندگی مسالمت آمیز پیروان مذاهب و فرق اسالمی و معتقدان دین های دیگر

۲( افزایش میزان اعتبار و احترام اصحاب دین در نزد مغوالن 

۳( فعالیت آزادانه و بدون محدودیت و سخت گیری خاص در آیین های مختلف

۴( گسترش فرقه های مختلف اسالمی به ویژه اهل تسنن

کدام گزینه از فرقه های صوفیانه در عصر مغول - تیموری محسوب نمی گردد؟-  

۴( شعوبیه ۳( نوربخشیه  ۲( مشعشعیه  ۱( حروفیه 

در قرن نهم هجری به تدریج چه تغییر و تحول تدریجی و چشمگیری در فعالیت طریقت های صوفی پدید آمد؟-   

ب(افزایش تمکن مالی  و قدرت اقتصادی آنان الف( گرایش بیشتر صوفیان به تشیع 

ت( افزایش اموال و امالک خانقاه ها  پ( ورود صوفیان به رقابت های سیاسی 

۴( الف و پ ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

شاهنامه مصّور مشهور به دموت، از دورۀ کدام سلسله در ایران به یادگار مانده است؟) کنکور سراسری داخل کشور۱۴۰۰(-   

۴( ایلخانان ۳( تیموریان  ۲( صفویان  ۱( زندیان 

هنر نگاری در روزگار جانشینان تیمور بیشتر در کدام نواحی گسترش شگفت انگیزی یافت؟-   

۴( سیستان ۳( سمرقند  ۲( خراسان  ۱( اصفهان 

شاهنامه مصّور با یسنقری، از دورۀ کدام سلسله در ایران به یادگار مانده است؟-   

۴( تیموریان ۳( سلجوقیان  ۲( صفویان  ۱( ایلخانان 

کدام یک از شهرهای زیر در زمان شاهرخ تیموری و به چه دلیل به یکی از کانون های بزرگ علمی، فرهنگی و هنری جهان اسالم -   
تبدیل شد؟

۲( سمرقند_ داشتن کتابخانه های بزرگ  ۱( هرات_ ثروت هنگفت داشتن 

۴( سمرقند_ داشتن هنرمندان نامدار  ۳( هرات _ مرکز حکومت بودن 

امیر علیشیر نوایی شاعر و وزیر دربار کدام سلطان تیموری بود؟-   

۴( سلطان حسین میرزا بایقرا ۳( بایسنقر  ۲( الغ بیگ  ۱( شاهرخ 

کمال الدین بهزاد از نامورترین نقاشان کدام عصر می باشد؟-   

۴( قاجار  ۳( سلجوقی  ۲( تیموری   ۱( ایلخانان 

کدام یک از افراد زیر از معماران سرشناس دورۀ تیموریان محسوب می گردد؟-   

۴( میرعماد حسنی قزوینی ۳( میرعلی هروی  ۲( کمال الدین بهزاد  ۱( محمد بن محمود اصفهانی 
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کدام گزینه از ویژگی های معماری دورۀ مغول- تیموری محسوب نمی شود؟-   

۲( ساختن گنبدها و طاق ها و ایوان ها ۱( ایجاد بناهای عظیم 

۴( استفاده از آجر و سنگ برای تزیین بنا ۳( تزیین های ساختمان ها با گچبری و کاشیکاری 

تاریخ گزیده اثر کیست؟-   

۲( خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی  ۱( عطاملک جوینی 

۴( میرخواند ۳( حمدالله مستوفی 

کدام یک از منظومه های حماسی زیر اثر ابن حسام خوسفی است؟-   

۴( چنگیز نامه ۳( غازان نامه  ۲( ظفرنامه   ۱( خاوران نامه 
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گزینه » « صحیح است. پیروان آیین شمنی مجموعه ای مظاهر طبیعت را می پرستیدند و هرچند به خدای بزرگ اعتقاد داشتند اما خداپرستی (  سوال 
آنان ناقص بود.

گاهی نبود و بیشتر متاثر از شرایط زندگی آنها بود، اما در (  سوال  گزینه » « صحیح است. مدارای اعتقادی ) تسامح و تساهل( مغوالن،  هرچند از روی آ
پذیرش دین های مختلف از سوی فرار فرمانروایان و بزرگان مغول تاثیر بسزایی داشت.

گزینه » « صحیح است. تسامح و تساهل دینی مغوالن باعث شد که پیروان دین های گوناگون در میان آنها به تبلیغ دین خود بپردازند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. اسالم آوردن مغوالن، یکی از رویدادهای مهم دورۀ ایلخانان بود؛ زیرا در نتیجۀ هم نوایی دین و دولت و برتری شریعت (  سوال 
اسالمی بریسای چنگیزی، حکومت ایلخانی ماهیت ایرانی-اسالمی پیدا کرد.

گزینه » « صحیح است. اسالم آوردن مغوالن موجب شد که مردم نسبت به آنان احساس بیگانگی کمتری کنند. هم چنین با مسلمان شدن (  سوال 
مغول ها، نفوذ و قدرت ایرانیان در درباره ایلخانان و ادارۀ حکومت بیش از پیش افزایش یافت و زمینه برای بازسازی ایران و انجام اصالحاتی در امور سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آمد.

گزینه » « صحیح است. در دورۀ ایلخانان به ویژه به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین توسی، تشیع در ایران گسترش یافت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. الجایتو ایلخان مغول به آیین شیعه گروید.(  سوال 

 گزینه » « صحیح است.  اتحاد و زندگی مسالمت آمیز پیروان مذاهب و فرق اسالمی و معتقدان به دین های دیگر از ویژگی های شاخص عصر (  سوال 
مغول تیموری بود.

گزینه » « صحیح است. در عصر ایلخانان و تیموریان طریقت های صفویه بزرگی هم چون صوفیه، نعمت اللهیه، حروفیه، نوربخشیه، نقش (  سوال 
بندیه، مشعشعیه و ... ظهور کردند.

گزینه » « صحیح است. در قرن نهم هجری به تدریج تغییر و تحول چشمگیری در فعالیت طریقت های صوفی به وجود آمد. از یک سو صوفیان (   سوال 
با  به تشیع گرایش بیشتری نشان دادند و از طرف دیگر به تدریج برخی از طریقت ها مانند طریقت صفوی وارد سیاست شدند و برای به دست آوردن قدرت، 

فرمانروایان و پادشاهان به رقابت برخاستند.

گزینه » « صحیح است. ایلخانان مغول از مشوقان پدید آوردن شاهنامه های مصّور به شمار می روند. نمونه باقیمانده آن، شاهنامه مشهور به (   سوال 
دموت است.

پاسخنامۀ درس دوازدهم

فرهنگ و هنر در عصر مغول - تیموری

پایۀ یازدهم

خ
ری
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گزینه » « صحیح است. هنر نگارگری در روزگار جانشینان تیمور چون شاهرخ و نوادگانش ازجمله بایسنقر میرزا در سراسر ایران به ویژه خراسان (   سوال 
گسترش شگفت انگیزی یافت.

گزینه » « صحیح است. فاخرین نمونه شاهنامه مصّور شده در عصر تیموری، شاهنامه بایسنقری است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. شهر هرات در زمان شاهرخ تیموری و جانشینانش به خاطر داشتن ثروت هنگفت، کتابخانه های بزرگ و هنرمندان (   سوال 
نامدار به یکی از کانون های بزرگ علمی، فرهنگی و هنری جهان اسالم تبدیل شد.

گزینه » « صحیح است. امیرعلیشیر نوایی شاعر و وزیر سلطان حسین بایقرا پشتیبان و مشوق جدی هنر و هنرمندان بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. نامورترین نقاش عصر تیموری، کمال الدین بهزاد بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. سرشناس ترین معماران دورۀ تیموری، قوام الدین و غیاث الدین شیرازی و محمدبن محمود اصفهانی بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. ویژگی مهم معماری دورۀ ایلخانان و تیموریان، ایجاد بناهای عظیم، ساختن گنبدها، طاق ها، ایوان ها و مناره های (   سوال 
بلند و تزئین ساختمانها با گچبری و کاشیکاری به شیوه های گوناگون بود و از ترکیب آجر و کاشی نیز برای تزیین و زیباسازی بناها استفاده می شد.

گزینه » « صحیح است. کتاب تاریخ گزیده اثر حمدالله مستوفی است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. خاوران نامه اثر ابن حسام خوسفی، ظفرنامه اثر حمدالله مستوفی، غازان نامه اثر نوری اژدری و چنگیز نامه یا شهشنامه (   سوال 
نامه اثر احمد تبریزی است.
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نتایج و پیامدهای روی 
کار آمدن صفویان

زمینه های تشکیل 
حکومت صفویان

تاسیس 
حکومت صفوی

िیکپارچه و متحد شدن ایران از جهات سیاسی،جغرافیایی و اجتماعی

िرسمیت یافتن مذهب شیعه

िرونق اقتصادی

िایجاد در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده با همسایگان و دولت های اروپایی

ि)بنیان گذار طریقت صفوی : شیخ صفی الدین اردبیلی )از شاگردان شیخ زاهد گیالنی

िمورد تکریم قرار گرفتن مشایخ صفوی توسط فرمانروایان به واسطه مقام معنوی و نفوذ اجتماعی

ि تبدیل شدن طریقت صفوی به جنبش سیاسی و مذهبی تحت تاثیر شرایط فکری و فرهنگی جامعه در قرن نهم هجری و
گرایش به تشیع

ि شکست آق قویونلوها از اسماعیل پسر شیخ حیدر

िتصرف تبریز توسط اسماعیل و تاج گذاری در این شهر به عنوان پادشاه

िمهمترین اقدام شاه اسماعیل صفوی پس از تاجگذاری: رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی

िپیامدهای رسمی شدن مذهب تشیع

िحمله شاه اسماعیل به ازبکان و کشتن شیبک خان سر دسته آنان و تسلط بر نواحی شرقی ایران تا رود جیحون

िشکست شاه اسماعیل از سلطان سلیم عثمانی و اشتغال تبریز توسط عثمانی ها در نبرد چالدران

िقرار گرفتن شیعیان در خدمت دولت صفوی

ि)متمایز شدن ایران از همسایگان غربی )عثمانی( و شرقی )ازبکان و گورکانیان

خ
ری

تا

درسنامۀ درس سیزدهم

تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی

پایۀ یازدهم
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دوران تثبیت

عصر اقتدار 
و شکوفایی

िبه تخت نشستن تهماسب پسر شاه اسماعیل در سن ۱۰ سالگی

ि آشفتگی و نابسامانی اوضاع حکومت صفوی به دلیل خودسری و نافرمانی سران ایالت قزلباش هجوم ازبکان در شرق و عثمانی ها
در غرب

िبه دست گرفتن زمام امور توسط شاه تهماسب و پایان دادن به سرکشی سران قزلباش

िشکست ازبکان و به عقب راندن آن از خراسان 

िدفع حمالت عثمانی با اتخاذ تدابیر مناسب 

िتثبیت و تحکیم حکومت صفوی با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب داخلی و خارجی

ि هرج و مرج سیاسی پس از مرگ شاه تهماسب اول و به قدرت رسیدن شاه اسماعیل دوم و محمد خدا بنده در دوران کوتاه

िبه پادشاهی رسیدن شاه عباس اول

ि نابسامانی اوضاع داخلی به دلیل سرکشی سران قزلباش اوضاع خارجی به دلیل حمله ازبکان به خراسان و تصرف نواحی وسیعی از 
غرب کشور توسط عثمانی

िمهم ترین اقدامات و اصطالحات
شاه عباس اول 

ि ۱_ایجاد ثبات سیاسی و برقراری نظم و امنیت در داخل کشور از طریق سرکوب سران
قزلباش و کاستن از قدرت سیاسی و نظامی آنان

ि ۲_نوسازی تشکیالت و تجهیزات سپاه از طریق ایجاد سپاه دائمی و حرفه ای از میان
جوانان گرجی ارمنی و چرکسی تازه مسلمان شده و پرداخت حقوق و تامین تدارکات و 

تجهیزات از طریق امالک خواصه پادشاهی

ि ۳_توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای
همسایه اروپایی

ि۴_ انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان

ि۵_ بیرون راندن نیروهای
صلح با عثمانی و لشکرکشی به خراسان و شکست ازبکان िبیگانه از خاک ایران

िحمله به آذربایجان و شکست نیروهای عثمانی 
ि بیرون راندن پرتغالیها از خلیج فارس با کمک کشتی های 

انگلیسی
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دوران ضعف 
و انحطاط

اوضاع 
اقتصادی

ि فاقد تعادل روحی و سالمت عقل بودن شاه صفی نوه و جانشین شاه عباس اول

ि کشته شدن امام قلی خان سردار حاکم با کفایت فارس به دستور شاه صفی

ि جداشدن قندهار از ایران توسط گورکانیان هند در زمان شاه صفی

ि پس گرفتن قندهار توسط شاه عباس دوم پسر و جانشین شاه صفی

ि شدت گرفتن روند انحطاط و زوال صفویان با به تخت نشستن شاه سلیمان

ि بیگانه بودت شاه سلیمان با امور و اصول کشورداری و نفود زیاد اعضای حرم سرا و دخالت آنان در امور کشور

ि به بی نهایت ضعف رسیدن حکومت صفویان در زمان شاه سلطان حسین

ि عدم توجه الزم به امور مملکت توسط شاه سلطان حسین و تحت نفوذ قرار داشتن او توسط درباریان و مشاوران خرافه پرست و ناالیق

िتسخیر پایتخت صفویان توسط افعان ها شهر قندهار و سقوط حکومت صفویان

ि کشاورزی

िتجارت

ि کشاورزی و دامداری رکن مهم فعالیت های اقتصادی

ि انواع زمین های کشاورزی

ि دولت برای اداره  امور کشاورزان و دامداران از آنان مالیات می گرفت

िمالیاتی که دامداران پرداخت می کردند تحت عنوان »چوپان بیگی« بود

ि رشد فراوان تجارت خارجی و بین المللی در این دوره

ि تبدیل شدن ایران به یکی از کانون های مهم تجارت در آسیا

ि انواع سکه ها بر اساس ارزش: عباسی ، محمودی، شاهی، بیستی و
سکه های مسی به نام غازبکه 

ि ۱_ اراضی ممالک: تحت اختیار  و تملک والیان ایالت ها بوده و آنها این زمین ها
۲_اراضی خاصه : در اختیار پادشاه بود و िرا از بین زیر دستان خود تقسیم می کردند  

درآمد آن برای اداره سپاه هزینه می شد 
ि ۳_اراضی وقفی
ि۴_اراضی خصوصی



     رفو د ینریا خ  شکیرات   پ ت اا اخات لسوت

291

دوران ضعف 
و انحطاط

اوضاع 
اقتصادی

ि فاقد تعادل روحی و سالمت عقل بودن شاه صفی نوه و جانشین شاه عباس اول

ि کشته شدن امام قلی خان سردار حاکم با کفایت فارس به دستور شاه صفی

ि جداشدن قندهار از ایران توسط گورکانیان هند در زمان شاه صفی

ि پس گرفتن قندهار توسط شاه عباس دوم پسر و جانشین شاه صفی

ि شدت گرفتن روند انحطاط و زوال صفویان با به تخت نشستن شاه سلیمان

ि بیگانه بودت شاه سلیمان با امور و اصول کشورداری و نفود زیاد اعضای حرم سرا و دخالت آنان در امور کشور

ि به بی نهایت ضعف رسیدن حکومت صفویان در زمان شاه سلطان حسین

ि عدم توجه الزم به امور مملکت توسط شاه سلطان حسین و تحت نفوذ قرار داشتن او توسط درباریان و مشاوران خرافه پرست و ناالیق

िتسخیر پایتخت صفویان توسط افعان ها شهر قندهار و سقوط حکومت صفویان

ि کشاورزی

िتجارت

ि کشاورزی و دامداری رکن مهم فعالیت های اقتصادی

ि انواع زمین های کشاورزی

ि دولت برای اداره  امور کشاورزان و دامداران از آنان مالیات می گرفت

िمالیاتی که دامداران پرداخت می کردند تحت عنوان »چوپان بیگی« بود

ि رشد فراوان تجارت خارجی و بین المللی در این دوره

ि تبدیل شدن ایران به یکی از کانون های مهم تجارت در آسیا

ि انواع سکه ها بر اساس ارزش: عباسی ، محمودی، شاهی، بیستی و
سکه های مسی به نام غازبکه 

ि ۱_ اراضی ممالک: تحت اختیار  و تملک والیان ایالت ها بوده و آنها این زمین ها
۲_اراضی خاصه : در اختیار پادشاه بود و िرا از بین زیر دستان خود تقسیم می کردند  

درآمد آن برای اداره سپاه هزینه می شد 
ि ۳_اراضی وقفی
ि۴_اراضی خصوصی



تاریخ جامع کنکور

292

روابط 
خارجی

ि الف_ روابط با همسایگان

ि ب: روابط با اروپا

ि عثمانی: دائما با دولت صفوی در حال جنگ و نبرد بودند

ि ازبکان: از اعقاب های جوچی پسر چنگیز خان مغول بودند که در نبرد مرو از شاه اسماعیل شکست
خوردند و شیبک خان سر دسته آنان کشته شد

ि:تیموریان: )گورکانیان( هند

ि دوعامل مهم در توسعۀ روابط صفویان با اروپاییان

ि پرتغالی ها نخستین اروپائیانی بودند که به خلیج فارس رسیدند

ि شاه عباس با انگیزه بهره برداری از دانش نظامی و فنی اروپائیان و نیز به منظور توسعه تجارت خارجی کوشید
تا مناسبات دوستانه ای را با کشور های اروپایی برقرار کند 

िروابط اروپاییان در زمینۀ تجارت ابریشم توسط تجار ایرانی و ارمنی و زیر نظر شاه عباس اول صورت می گرفت

ि اختالف دو دولت بر سر قندهار
ि روابط حسنه میان دو دولت
ि اهمیت قندهار از جهت حفظ مناطق شرقی و درآمد های گمرکی

برای ایران 

ि ۱_ تهاجم عثمانی ها به خاک اروپا
ि۲_انگیزه و اهداف اقتصادی و تجاری
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همۀ موارد زیر از نتایج  پیامد های روی کار آمدن حکومت صفویه می باشد به جز:-  

۴( آغاز نفوذ استعمار در ایران ۳( یکپارچه و متحد شدن ایران  ۲( رونق اقتصادی  ۱- رسمی شدن مذهب شیعه 

مهم ترین پیامد اجتماعی و مذهبی هجوم مغوالن به ایران کدام است؟-  

۲( متحد و یکدل شدن مسلمانان ۱( گسترش تصوف و تصرف تشیع 

۴( هم  نوایی دین و دولت ۳( ماهیت ایرانی-اسالمی پیدا کردن حکومت مغوالن 

بنیانگذار و رهبر معنوی طریقت صفوی.......... شاگرد و مرید......... بود.-  

۲( شیخ اسماعیل – شیخ زاهد گیالنی ۱( شیخ اسماعیل - شیخ صفی الدین اردبیلی 

۴( شیخ صفی الدین اردبیلی – شیخ حیدر ۳( شیخ صفی الدین اردبیلی – شیخ زاهد گیالنی 

طریقت صفوی در قرن نهم هجری تحت تاثیر چه شرایطی در ایران و ابتدا به چه مسئله ای گرایش پیدا کرد؟-  

۴( سیاسی و اقتصادی- سیاست ۳( سیاسی و اقتصادی-مذهب تشیع  ۲( فکری و مذهبی-سیاست  ۱( فکری و فرهنگی-مذهب تشیع 

اسماعیل پسر شیخ حیدر با شکست .......... که در .......... ایران حکومت می کردند توانست با تصرف تبریز به عنوان پادشاه -  
ایران تاجگذاری کند.

۴( آق قویونلو-غرب و جنوب ۳( قراقویونلوها-غرب و شمال  ۲( آق قویونلو-غرب و شمال  ۱( قراقویونلوها-غرب و جنوب 

مهمترین اقدام شاه اسماعیل صفوی، پس از نشستن بر تخت شاهی چه بود؟-  

۲( جنگ با عثمانی ۱( سرکوب سران قزلباش 

۴( شکست ازبکان ۳( رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی 

رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی توسط شاه اسماعیل چه پیامدهایی را به همراه داشت؟-  

الف-در خدمت دولت نو پای صفوی قرار گرفتن بسیاری از شیعیان

ب-تمایز آشکار ایران از همسایگان مسلمان خود

پ-افزایش درگیری های مذهبی بین فرق مختلف مسلمان

ت-گسترش مذهب تشیع در بیرون از مرزهای ایران

۴( ب وت  ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

خ
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سواالت درس سیزدهم

تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفوی

پایۀ یازدهم
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سلطان سلیم عثمانی به چه بهانه ای لشکر کشی گسترده ای را به ایران آغاز کرد و در کدام جنگ شاه اسماعیل اول را شکست داد؟-  

۲( نگرانی از ایجاد حکومت قدرتمند صفوی- آماسیه ۱( نگرانی از ایجاد حکومت قدرتمند صفوی-چالدران 

۴( فعالیت مریدان صفوی در قلمرو عثمانی-آماسیه ۳( فعالیت مریدان صفوی در قلمرو عثمانی- چالدران 

کدام پادشاه صفوی با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب داخلی و خارجی پایه های حکومت صفویان را تثبیت و تحکیم نمود؟-  
) کنکور سراسری خارج از کشور ٩٨(

۴( شاه تهماسب ۳( شاه اسماعیل دوم  ۲( شاه عباس دوم  ۱( شاه سلیمان 

پس از مرگ شاه تهماسب در دوران کوتاهی، در دوران پادشاهی چه کسانی، دوباره حکومت صفوی دچار هرج و مرج و بی ثباتی -   
سیاسی شد؟

۲( شاه صفی و شاه عباس دوم ۱( شاه صفی و سلطان محمد خدابنده 

۴( شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده ۳( شاه اسماعیل دوم و شاه عباس دوم 

همۀ موارد زیر ازجمله اقدام ها و اصالحات شاه عباس اول می باشند به جز:-   

۲( نوسازی تشکیالت و تجهیزات سپاه ۱( ایجاد ثبات سیاسی و برقراری نظم و امنیت داخلی 

۴( انتقال پایتخت از تبریز به اصفهان ۳( بیرون راندن بیگانگان از خاک ایران 

شاه عباس اول به چه منظوری اقدام به ایجاد سپاهی دائمی و حرفه ای کرد؟-   

الف-تقویت قدرت سیاسی و نظامی دولت مرکزی

ب_باز پس گیری نواحی اشغال شده ایران از نیروهای عثمانی و ازبکان

پ_کاهش توان سیاسی و نظامی ایران و ایالت قزلباش

ت_سرکوب مخالفان سیاسی و افزایش قدرت خود

۴(  الف و پ ۳( ب و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

بیشتر سپاه دائمی شاه عباس اول از میان جوانان زیر برگزیده می شدند به جز:-   

۴( گرجی ۳( قزلباش  ۲( ارمنی  ۱( چرکسی تازه مسلمان 

کدام یک از افراد گرجی زیر در زمان شاه عباس اول به باالترین مقامات سیاسی و نظامی دست یافت و شاه عباس برای پرداخت -   
حقوق و تامین تدارکات و تجهیزات سپاه جدید زمین های فراوانی را به چه نوع امالکی تبدیل کرد؟

۴( امام قلی خان- ممالک ۳( امام قلی خان- خاصه  ۲-الله وردی خان- ممالک  ۱( الله وردی خان- خاصه 

شاه عباس اول پایتخت را از کدام شهر به اصفهان منتقل کرد؟ -   

۴( اردبیل ۳( قزوین  ۲( تبریز  ۱( شیراز 

کدام پادشاه صفوی عراق و عتبات عالیات را به قلمرو صفوی افزود؟-   

۴( شاه سلیمان ۳( شاه تهماسب  ۲( شاه عباس اول  ۱( شاه اسماعیل اول 
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شاه عباس اول به کمک کشتی های کدام کشور توانست جزایر ایرانی خلیج فارس را از اشغال پرتغالی ها آزاد کند و به چه علت -   
ابتدا با عثمانی صلح کرد؟

۲( فرانسه- بتواند با ازبکان در خراسان بجنگد ۱( انگلیس- بتواند با ازبکان در خراسان بجنگد 

۴( فرانسه- بتواند یک ارتش دائمی و حرفه ای ایجاد کند ۳( انگلیس- بتواند یک ارتش دائمی و حرفه ای ایجاد کند 

همۀ موارد زیر در مورد شاه صفی صفوی درست است به جز:-   

۲( دستور قتل امام قلی خان حاکم فارس ۱( عدم برخورداری از تعادل روحی و سالمت عقل 

۴( شدت گرفتن روند انحطاط و زوال صفویان ۳( جدا شدن از قندهار توسط گورکانیان هند از ایران در زمان او 

این عبارت در مورد کدام پادشاه صفوی صادق است؟ »نسبت به پدر شجاعت و لیاقت بیشتری داشت و قندهار را پس گرفت.«-   

۴( شاه سلطان حسین ۳( شاه عباس دوم  ۲( شاه صفی  ۱( شاه سلیمان 

در دورۀ کدام پادشاه صفوی نفود زنان و خواجه سرایان افزایش یافته و آنان در امور کشور دخالت می کردند؟-   
) کنکور سراسری داخل کشور ٩٨(

۴( شاه سلطان حسین ۳( شاه عباس دوم  ۲( شاه سلیمان  ۱( شاه صفی 

کدام گزینه در مورد جدا شدن قندهار و الحاق مجدد آن به خاک ایران در دورۀ صفویه درست است؟-   
) کنکور سراسری داخل کشور ٩٩(

۱( در دورۀ شاه صفی از ایران جدا شد و شاه عباس دوم آن را به خاک ایران بازگرداند.

۲( در دورۀ سلطان محمد خدابنده از ایران جدا شد و شاه صفی بار دیگر آن را به خاک ایران ضمیمه کرد

۳( در دورۀ شاه صفی، ایران تسلط خود را بر قندهار از دست داد و شاه سلیمان موفق شد آن را به قلمرو ایران بازگرداند.

۴( در دورۀ کوتاه سلطنت اسماعیل دوم، از تسلط ایران خارج شد و محمد خدابنده آن را به قلمرو ایران ملحق کرد. 

به تخت نشستن کدام پادشاه صفوی،  روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت؟-   

۴( شاه سلطان حسین  ۳( شاه عباس دوم  ۲( شاه صفی  ۱-شاه سلیمان 

در دوران......... ، حکومت صفوی به نهایت ضعف و انحطاط رسید.-   

۴( شاه سلطان حسین  ۳( شاه عباس دوم  ۲( شاه صفی   ۱( شاه سلیمان 

همۀ موارد زیر در مورد سلطنت شاه سلطان حسین صفوی درست است به جز:-   

۲( تعصبات مذهبی و فشار بر اقلیت های دینی افزایش یافت. ۱( به شدت تحت نفوذ درباریان و مشاوران خرافه پرست و ناالیق خود بود. 

۴( کشاورزی و صنعت و تجارت دچار رکود و سستی شد. ۳( روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت. 

چه عاملی موجب رونق اقتصادی در شهرها و روستاهای ایران در دوران صفوی شده بود؟-   

۲-حمایت پادشاهان صفوی از اقدامات اقتصادی ۱( ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی 

۴( استفاده از همۀ منابع موجود در کشور ۳( برقراری روابط گسترده ی تجاری با اروپائیان 
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۴( کشاورزی و صنعت و تجارت دچار رکود و سستی شد. ۳( روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت. 

چه عاملی موجب رونق اقتصادی در شهرها و روستاهای ایران در دوران صفوی شده بود؟-   

۲-حمایت پادشاهان صفوی از اقدامات اقتصادی ۱( ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی 

۴( استفاده از همۀ منابع موجود در کشور ۳( برقراری روابط گسترده ی تجاری با اروپائیان 
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کدام دسته اراضی کشور در اختیار و تملک والیان ایالت ها بود و آنها این زمین ها را میان زیر دستان خود تقسیم می کردند؟-   

۴( خصوصی ۳( وقفی  ۲( خاصه  ۱( ممالک 

کدام گزینه دربارۀ  واژۀ » چوپان بیگی « درست است؟-   

۲( میزان مالیاتی که دامداران پرداخت می کردند. ۱( کسی که از طرف دولت ریاست امور دامداری را بر عهده داشت. 

۴( کسی که به جمع آوری مالیات از دامداران می پرداخت. ۳( کسی که دام های دولتی در اختیار او بود. 

شیبک خان ازبک سر دستۀ  ازبکان در کدام جنگ و از کدام پادشاه صفوی شکست خورد و کشته شد؟-   

۴( جام- شاه اسماعیل اول ۳( مرو- شاه عباس اول  ۲( جام- شاه عباس اول  ۱( مرو- شاه اسماعیل اول 

دولت ایران و گورکانیان هند بر سر چه شهری با هم اختالف داشتند و در مجموع روابط این دو دولت در دورۀ صفویه چگونه بود؟-   

۴( قندهار- خصمانه  ۳( قندهار- حسنه  ۲( هرات- حسنه  ۱( هرات- خصمانه 

کدام شهر برای حفظ مناطق  شرقی و درآمدهای گمرکی برای ایران در دورۀ صفویه اهمیت داشت؟-   

۴( مرو ۳( بلخ  ۲( قندهار  ۱( هرات 

دو عاملی که نقش بسزایی در توسعۀ  روابط صفویان با اروپائیان داشت؛ کدام اند؟-   

الف-تهاجم گستردۀ  ارتش عثمانی به خاک اروپا

ب-اهداف استعماری اروپائیان در ایران

پ_انگیزه و اهداف اقتصادی و تجاری

ت-رقابت سیاسی و نظامی دولت های اروپایی با یکدیگر

۴( پ و ت ۳( الف و پ  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

نخستین اروپائیانی که از طریق راه های جدید دریایی به اقیانوس هند در خلیج فارس رسیدند کدام کشور بود؟-   

۴( پرتغال ۳( هلند  ۲( اسپانیا  ۱( انگلیس 
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گزینه » « صحیح است. صفویان موفق شدند ایران را از جهات سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی، یکپارچه و متحد کنند، مذهب شیعه را رسمیت (  سوال 
ببخشند و رونق اقتصادی به وجود آورند و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای میان ایران و همسایگان و دولت های اروپایی به وجود آورند.

گزینه » « صحیح است.مهم ترین پیامد اجتماعی و مذهبی هجوم مغوالن به ایران، گسترش تصرف و تشیع و پیوند روزافزون آنها با یکدیگر بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. بنیانگذار و رهبر معنوی طریقت صفویان، شیخ صفی الدین اردبیلی شاگرد و مرید شیخ زاهد گیالنی بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. طریقت صفویان در قرن نهم هجری تحت تاثیر شرایط فکری و فرهنگی جامعۀ  ایران نخست به مذهب تشیع گرایش (  سوال 
یافت و سپس به جنبش سیاسی و مذهبی تبدیل شد.

گزینه » « صحیح است. اسماعیل پسر شیخ حیدر با شکست آق قویونلوها که در غرب وجنوب ایران حکومت می کردند توانست با تصرف تبریز (  سوال 
به عنوان پادشاه ایران تاج گذاری کند.

گزینه » « صحیح است. مهم ترین اقدام شاه اسماعیل صفوی، پس از نشستن بر تخت شاهی، رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی توسط شاه اسماعیل دو پیامد مهم داشت : نخست، اینکه بسیاری از شیعیان (  سوال 
در خدمت دولت نوپای صفوی قرار گرقتند و در سایۀ  این دولت متشکل، منسجم و متحد شدند. دوم، اینکه این اقدام سبب تمایز آشکار ایران از همسایگان خود، 

به ویژه امپراتوری عثمانی در غرب و ازبکان و گورکانیان هند در شرق شد.

گزینه » « صحیح است. سلطان سلیم فعالیت مریدان طریقت صفوی را در قلمرو خود بهانۀ  لشکرکشی گسترده ای قرار داد، اما علت واقعی آن، (  سوال 
نگرانی وترسی بود که او از ایجاد حکومت صفوی در دل داشت و در نهایت در جنگ چالدران سپاه شاه اسماعیل را شکست داد و تبریز را اشغال کرد.

گزینه » « صحیح است. شاه تهماسب، با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب داخلی و خارجی، توانست پایه های حکومت صفوی را تثبیت و (  سوال 
تحکیم نماید.

گزینه » « صحیح است. پس از مرگ شاه تهماسب، در دوران کوتاه پادشاهی شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدا بنده دوباره حکومت صفوی (   سوال 
دچار هرج و مرج و بی ثباتی شد.

گزینه » « صحیح است. شاه عباس اول پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. صفویان موفق شدند ایران را از جهات سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی، یکپارچه و متحد کنند، مذهب شیعه را رسمیت (  سوال 
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گزینه » « صحیح است. بنیانگذار و رهبر معنوی طریقت صفویان، شیخ صفی الدین اردبیلی شاگرد و مرید شیخ زاهد گیالنی بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. طریقت صفویان در قرن نهم هجری تحت تاثیر شرایط فکری و فرهنگی جامعۀ  ایران نخست به مذهب تشیع گرایش (  سوال 
یافت و سپس به جنبش سیاسی و مذهبی تبدیل شد.

گزینه » « صحیح است. اسماعیل پسر شیخ حیدر با شکست آق قویونلوها که در غرب وجنوب ایران حکومت می کردند توانست با تصرف تبریز (  سوال 
به عنوان پادشاه ایران تاج گذاری کند.

گزینه » « صحیح است. مهم ترین اقدام شاه اسماعیل صفوی، پس از نشستن بر تخت شاهی، رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی توسط شاه اسماعیل دو پیامد مهم داشت : نخست، اینکه بسیاری از شیعیان (  سوال 
در خدمت دولت نوپای صفوی قرار گرقتند و در سایۀ  این دولت متشکل، منسجم و متحد شدند. دوم، اینکه این اقدام سبب تمایز آشکار ایران از همسایگان خود، 

به ویژه امپراتوری عثمانی در غرب و ازبکان و گورکانیان هند در شرق شد.

گزینه » « صحیح است. سلطان سلیم فعالیت مریدان طریقت صفوی را در قلمرو خود بهانۀ  لشکرکشی گسترده ای قرار داد، اما علت واقعی آن، (  سوال 
نگرانی وترسی بود که او از ایجاد حکومت صفوی در دل داشت و در نهایت در جنگ چالدران سپاه شاه اسماعیل را شکست داد و تبریز را اشغال کرد.

گزینه » « صحیح است. شاه تهماسب، با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب داخلی و خارجی، توانست پایه های حکومت صفوی را تثبیت و (  سوال 
تحکیم نماید.

گزینه » « صحیح است. پس از مرگ شاه تهماسب، در دوران کوتاه پادشاهی شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدا بنده دوباره حکومت صفوی (   سوال 
دچار هرج و مرج و بی ثباتی شد.

گزینه » « صحیح است. شاه عباس اول پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. شاه عباس اول به منظور تقویت قدرت سیاسی و نظامی دولت مرکزی و کاهش توان سیاسی و نظامی امیران و ایالت (   سوال 
قزلباش، اقدام به ایجاد سپاهی دائمی و حرفه ای کرد.

گزینه » « صحیح است. بیشتر افراد سپاه شاه عباس اول از میان جوانان گرجی، ارمنی و چرکسی تازه مسلمان برگزیده شدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. الله وردی خان گرجی به باالترین مقامات نظامی و سیاسی دست یافت و شاه عباس اول برای پرداخت حقوق و تامین (   سوال 
تدارکات و تجهیزات سپاه جدید، زمین های فراوانی را به امالک خاصه  پادشاهی تبدیل کرد. 

گزینه » « صحیح است. پاسخ تست )۱۱((   سوال 

گزینه » « صحیح است. شاه عباس اول، عراق و عتبات عالیات را به قلمرو صفوی افزود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. شاه عباس اول به کمک کشتی های انگلیسی توانست سواحل و جزایر ایرانی خلیج  فارس را از اشغال پرتغالی ها آزاد (   سوال 
کند و چون همزمان نمی توانست با ازبکان در شرق و عثمانی ها در غرب بجنگد، ابتدا با عثمانی صلح کرد.

گزینه » « صحیح است. شاه صفی، نوه و جانشین شاه عباس اول، از تعادل روحی و سالمت عقل بهرۀ  کافی نداشت. او دستور قتل سردار با (   سوال 
کفایتی مانند امام قلی خان، حاکم فارس را داد. در زمان همین شاه بود که قندهار توسط گورکانیان هند از ایران جدا شد.

گزینه » « صحیح است. شاه عباس دوم، پسر و جانشین شاه صفی، اگر چه نسبت به پدر شجاعت و لیاقت بیشتری داشت و قندهار را پس (   سوال 
گرفت، اما نتوانست روند ضعف و انحطاط حکومت صفویان را متوقف سازد.

گزینه » « صحیح است. شاه سلیمان صفوی با امور و اصول کشورداری بیگانه بود و در زمان او اعضای حرم سرا نفوذ زیادی داشتند و در ادارۀ (   سوال 
امور حکومت دخالت می کردند.

گزینه » « صحیح است. قندهار در دورۀ شاه صفی از ایران جدا شد و شاه عباس دوم آن را به خاک ایران بازگرداند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. با به تخت نشستن شاه سلیمان، روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در دوران شاه سلطان حسین، حکومت صفوی به نهایت ضعف و انحطاط رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. شاه سلطان حسین شاهی ضعیف و بی  اراده بود و نسبت به امور مملکت بی توجه بود، کشاورزی، صنعت و تجارت در (   سوال 
این دوره دچار رکود و سستی شد و تعصبات مذهبی و فشار بر اقلیت های دینی افزایش یافت.

گزینه » « صحیح است.ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی، موجب رونق اقتصادی در شهر ها و روستا های ایران در عصر صفوی شده بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. اراضی ممالک در اختیار و تملک والیان ایالت ها بود و آنها این زمین ها را میان زیردستان خود تقسیم می کردند .(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در دورۀ صفوی، دامداران مبالغی مالیات تحت عنوان »چوپان بیگی« می پرداختند.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. شیبک خان سردسته ازبکان در جنگ مرو از شاه اسماعیل اول شکست خورد و کشته شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. دولت های صفوی و گورکانیان با اینکه بر سر مسئله ی قندهار با یکدیگر اختالف داشتند، اما در مجموع روابط آنها (   سوال 
حسنه بود.

گزینه » « صحیح است. قندهار برای حفظ مناطق شرقی و درآمد های گمرکی برای ایران در دورۀ صفوی اهمیت زیادی داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تهاجم گسترده ارتش عثمانی به خاک اروپا و نیز انگیزه و اهداف اقتصادی و تجاری، دو عامل مهم در توسعۀ  روابط (   سوال 
صفویان با اروپاییان بود.

گزینه » « صحیح است. پرتغالی ها نخستین اروپاییانی بودند که از طریق راه های دریایی جدید به اقیانوس هند و خلیج فارس رسیدند. (   سوال 
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گزینه » « صحیح است. شیبک خان سردسته ازبکان در جنگ مرو از شاه اسماعیل اول شکست خورد و کشته شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. دولت های صفوی و گورکانیان با اینکه بر سر مسئله ی قندهار با یکدیگر اختالف داشتند، اما در مجموع روابط آنها (   سوال 
حسنه بود.

گزینه » « صحیح است. قندهار برای حفظ مناطق شرقی و درآمد های گمرکی برای ایران در دورۀ صفوی اهمیت زیادی داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تهاجم گسترده ارتش عثمانی به خاک اروپا و نیز انگیزه و اهداف اقتصادی و تجاری، دو عامل مهم در توسعۀ  روابط (   سوال 
صفویان با اروپاییان بود.

گزینه » « صحیح است. پرتغالی ها نخستین اروپاییانی بودند که از طریق راه های دریایی جدید به اقیانوس هند و خلیج فارس رسیدند. (   سوال 
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فرهنگ و تمدن در عصر صفوی
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زمینه های شکوفایی 
فرهنگ و هنر

تعلیم و تربیت و 
مراکز آموزشی

ि صفویان با ایجاد وحدت سیاسی، یکپارچگی جغرافیایی و انسجام اجتماعی، توانستند زمینه مساعد و مناسبی برای توسعه
و شکوفایی فرهنگی و تمدنی ایجاد کنند.

िرواج سنت وقف در این دوره

िعلوم و معارف

िمراکز علمی و آموزشی

िعلما و دانشمندان

ि دعوت از علمای شیعه جبل عامل لبنان،عراق و بحرین به ایران توسط شاهان صفوی برای ترویج معارف
شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه

िشاعران این دوره

िافول علوم تجربی و ریاضیات در این دوره

िشیوه های تاریخ نگاری

िمشهورترین آثار تاریخ نگاری

िمدرسه چهارباغ مشهور به مدرسه مادر شاه و مدرسه شیخ لطف الله در اصفهان

ि.به معلمان مدارس، مدرس می گفتند

ि.به دستیاران مدرس، خلیفه )مبصر( یا معید می گفتند

ि محمد تقی مجلسی در حوزه فقه و حدیث و مولف کتاب هایی در این زمینه

िمحمد باقر مجلسی در حوزه فقه و حدیث و مولف بحاراألنوار

िوحشی بافقی
िمحتشم کاشانی
िصائب تبریزی

िتاریخ عمومی
िتاریخ محلی
िتگ نگاری

िحبیب السیر اثر غیاث الدین خواندمیر در زمان شاه اسماعیل اول
िاحسن التواریخ اثر حسن بیگ روملو در زمان شاه تهماسب
िتاریخ عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیک منشی در زمان عباس اول
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िمیرداماد در حوزه فلسفه و عرفان و بنیانگذار مکتب فلسفی اصفهان

िشیخ بهایی در حوزه علوم دینی،عقلی و طبیعی و معلم مالصدرا

ि ،صدرالدین محمدبن قوام شیرازی در حوزه فلسفه و عرفان معروف به صدر المتالهین و مالصدرا شاخص ترین چهره فلسفی عصر صفوی
بنیانگذار مکتب فلسفی »حکمت متعالیه« که با درآمیختن فلسفه اشراق، مشأ، کالم و عرفان، نظام فلسفی نوینی را به وجود آورد.

معماری

هنر

ि شکوفا شدن معماری در دورۀ صفوی با برخورداری از تجارب معماری فاخر عصر تیموری، ثبات، امنیت و حمایت پادشاهان به ویژه شاه
عباس اول

िآثار معماری

िنگارگری و
خوش نویسی

िمیدان نقش جهان

िکاخ عالی قاپو: نماد قدرت سیاسی
िمسجد جامع عباسی: ساخته شدن در میدان نقش جهان در زمان شاه عباس
िمسجد شیخ لطف الله

िآوردن کمال الدین بهزاد از هرات به تبریز توسط شاه اسماعیل

िتلفیق مکتب هرات و عناصر جدید و پایه گذاری مکتب تبریز توسط کمال الدین بهزاد

ि.یکی از شاهکار های این عنصر: شاهنامه تهماسبی توسط محمد تبریزی و جالل الدین میرک به تصویر کشیده شد

िشکل گیری مکتب نگارگری قزوین در زمان شاه تهماسب

िاوج هنر نگارگری در دورۀ شاه عباس اول

िایجاد مکتب نگارگری اصفهان توسط آقا رضا عباسی در دورۀ شاه عباس اول

िمهمترین نوآوری رضا عباسی: کشیدن تصویر زندگی روزمرۀ عموم مردم و فعالیت اصناف و پیشه وران

िمهمترین خوشنویسان 

िساخته شدن به همت شاه عباس اول
ि مهمترین ویژگی آن شکوه، عظمت و کاربردهای متنوع
िارتباط داشتن با مرکز پر رفت و آمد شهر یعنی مسجد و بازار
िنماد معماری صفوی

िساخته شدن در میدان نقش جهان
िاز نظر وسعت و ابعاد کوچکتر از مسجد جامع
िهر دو مسجد دارای کاشی کاری هنرمندانه

िمیر علی هروی
िمیرعماد حسنی قزوینی
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िبافندگی

िفلزکاری

िتبدیل هنر فرش بافی به یک صنعت ملی

ि بافت فرش اردبیل به سفارش شاه تهماسب اول برای پیشکش به مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی توسط هنرمندان کاشانی

िعصر طالیی هنر پارچه بافی ایران

ि اصفهان، یزد و کاشان از مهمترین کانون های پارچه بافی زری بافت

िکرمان مهمترین کانون تولید شال ترمه

िتوسعۀ استفاده از فوالد

िنوشتن اشعار و سخنان زیبا روی فلزکاری ها

िمهمترین ویژگی های فلزی کاری این دوره : طالکاری روی فلزات
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صفویان از راه های مختلف، زمینه مساعد و مناسبی برای توسعه و شکوفایی فرهنگی و تمدنی ایران فراهم آوردند به جز:-  

۴( انسجام اجتماعی ۳( سرمایه گذاری های گسترده  ۲( یکپارچگی جغرافیایی  ۱( ایجاد وحدت سیاسی 

کدام  اقدام صفویان، تاثیرات عمیقی برهمۀ ابعاد جامعه گذاشت؟-  

۲( رسمیت یافتن مذهب شیعه دوازده امامی ۱( ایجاد وحدت سیاسی 

۴( ایجاد انسجام اجتماعی  ۳( یکپارچگی جغرافیایی 

سنت وقف در چه دوره ای گسترش یافت؟-  

۴( قاجاریه ۳( صفویه  ۲( زندیه  ۱( تیموری 

شاهان صفوی به جهات مختلف، عده ای از علمای شیعۀ جبل عامل لبنان، عراق و بحرین را به ایران دعوت کردند به جز:-  

۴( حمایت مادی و معنوی از آنان ۳( رفع نیاز های حقوقی جامعه  ۲( رفع نیاز های مذهبی  ۱( ترویج معارف شیعه 

کدام گزینه از شاعران شاخص دورۀ صفویه محسوب نمی گردد؟-  

۴( صائب تبریزی ۳( محتشم کاشانی  ۲( وحشی بافقی  ۱( خاقانی 

کدام علوم در دورۀ صفویه رو به افول گذاشت؟-  

۴( ادبیات و شعر ۳( تاریخ نگاری  ۲( علوم تجربی و ریاضیات  ۱( فلسفه و کالم 

تاریخ نگاری در دورۀ صفویه در سه حوزه ادامه یافت به جز:-  

۴( تاریخ سلسله ای ۳( تک نگاری  ۲( تاریخ محلی  ۱( تاریخ عمومی 

کتاب حبیب السیر تالیف چه کسی و مربوط به دورۀ پادشاهی چه کسی است؟-  

۲( غیاث الدین خواندمیر – شاه عباس اول ۱( حسن بیگ روملو – شاه تهماسب اول 

۴( حسن بیگ روملو – شاه عباس اول ۳( اسکندر بیک منشی – شاه عباس اول 

کدام مدرسه به مدرسه مادرشاه معروف بود و به کسانی که استاد را در امر آموزش کمک می کردند چه می گفتند؟-  

۴( شیخ لطف الله – مبصر ۳( چهار باغ – دبیر  ۲( شیخ لطف الله – خلیفه  ۱( چهار باغ – معید 

سواالت درس چهاردهم

فرهنگ و تمدن در عصر صفوی
پایۀ یازدهم

خ
ری

تا
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کتاب بحاراالنوار اثر کیست؟-   

۴( مالصدرا ۳( محمدباقر مجلسی  ۲( شیخ بهایی  ۱( محمد تقی مجلسی 

کدام فیلسوف دورۀ صفوی مکتب فلسفی اصفهان را بنیان گذاشت؟-   

۴( میرداماد ۳( شیخ بهایی  ۲( سهروردی  ۱( مالصدرا 

این فیلسوف دورۀ صفوی در همۀ  علوم دینی و عقلی و طبیعی عصر خود صاحب نظر بود:-   

۴( میرداماد ۳( شیخ بهایی  ۲( سهروردی  ۱( مالصدرا 

شاخص ترین چهرۀ  فلسفی عصر صفوی و دوران بعد تا زمان ما، چه کسی است؟-   

۴( میرداماد ۳( شیخ بهایی  ۲( سهروردی  ۱( مالصدرا 

موسس مکتب فلسفی»حکمت متعالیه«چه کسی است؟-   
۴( میرداماد ۳( شیخ بهایی  ۲-سهروردی  ۱( مالصدرا 

چه کسی میراث گرانقدر چهار جریان فکری بزرگ اسالمی یعنی فلسفه مشاء، اشراق و کالم و عرفان را در هم آمیخت و نظام -   
فلسفی نوینی را به وجود آورد؟

۴( میرداماد ۳( شیخ بهایی  ۲( سهروردی  ۱( مالصدرا 

معماری دوران صفویان با برخورداری از تجارب معماری فاخر کدام عصر و نیز در سایۀ  ثبات، امنیت و حمایت کدام پادشاه شکوفا -   
شد؟

۴( ایلخانان – شاه تهماسب ۳( تیموری – شاه تهماسب  ۲( تیموری – شاه عباس اول  ۱( ایلخانان – شاه عباس اول 

کدام اثر، نماد معماری عصر صفوی محسوب می شود؟-   
۴( میدان نقش جهان ۳( مسجد شیخ لطف الله  ۲( مسجد جامع عباسی  ۱( کاخ عالی قاپو 

مهم ترین ویژگی میدان نقش جهان کدام است؟-   
۲( کاربرد های متنوع – هماهنگی رنگ ها و نقش کاشی ها ۱( شکوه و عظمت – ارتباط با مراکز پر رفت و آمد شهر 

۴( ارتباط با مراکز پر رفت و آمد شهرها – کاربردهای متنوع ۳( شکوه و عظمت – کاربرد های متنوع 

کدام بنای دورۀ صفوی نماد قدرت سیاسی آن می باشد؟-   
۴( مسجد جامع عباسی ۳( چهل ستون  ۲( کاخ عالی قاپو  ۱( میدان نقش جهان 

ویژگی های شاخص دو مسجد شیخ لطف الله و مسجد جامع عباسی )مسجد جامع( کدام است؟ -   
)کنکور سراسری داخل کشور ۱۴۰۰(

۲( هماهنگی رنگ ها و طراحی بی نظیر آن دو مسجد ۱( شکوه و عظمت و کاردبرد های متنوع آنها 

۴( کاشی کاری هنرمندانه که تحسین و شگفتی هر بیننده ای را برمی انگیزد. ۳( عظمت بنای این دو مسجد اعجاب آور و شگفت انگیز است. 

شاه اسماعیل اول با فتح .........، یکی از نوابغ هنر نقاشی دربار تیموری به نام ........... را با خود به تبریز آورد.-   
۴( هرات – آقا رضا میر عباسی ۳( قندهار – کمال الدین بهزاد  ۲( هرات – کمال الدین بهزاد   ۱( قندهار – آقا رضا میرعباسی 
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کمال الدین بهزاد با ترکیب مکتب هرات با عناصر جدید کدام مکتب نقاشی را پایه گذاری کرد؟-   

۴( تبریز ۳( اصفهان  ۲( شیراز  ۱( قزوین 

شاهنامه تهماسبی توسط کدام هنرمندان به تصویر درآمد؟-   

۲( میرعلی هروی و میرعماد حسنی قزوینی ۱( سلطان محمد تبریزی و جالل  الدین میرک 

۴( سلطان محمد تبریزی و جالل الدین میرک ۳( سلطان محمد تبریزی و میرعماد حسنی قزوینی 

مکتب نگاری قزوین در دورۀ کدام پادشاه صفوی پایه  گذاری شد؟-   

۴( شاه صفی ۳( شاه عباس اول  ۲( شاه تهماسب  ۱( شاه اسماعیل اول 

هنر نگاری در چه دوره ای از عصر صفوی به اوج شکوفایی خود رسید؟-   

۴( شاه صفی ۳( شاه عباس اول  ۲( شاه تهماسب  ۱( شاه اسماعیل اول 

چه کسی مکتب نگارگری اصفهان را در زمان شاه عباس اول پایه گذاری کرد؟-   

۴( سلطان محمد تبریزی ۳( جالل الدین میرک  ۲( کمال الدین بهزاد  ۱( آقا رضا عباسی 

مهم ترین نوآوری ............ در نگارگری این بود که زندگی روزمرۀ عموم مردم و فعالیت اصناف و پیشه وران را به تصویر کشید .-   

۴( آقا رضا عباسی ۳( جالل الدین میرک  ۲( کمال الدین بهزاد  ۱( سلطان محمد تبریزی 

کدام خوشنویسان در دورۀ صفویه این هنر را به کمال رساندند؟-   

۲( سلطان محمد تبریزی و جالل الدین میرک ۱( میرعلی هروی و میرعماد حسنی قزوینی 

۴( سلطان محمد تبریزی و میرعلی هروی ۳( جالل الدین میرک و میر عماد حسنی قزوینی 

فرش اردبیل به سفارش کدام پادشاه صفوی و توسط هنرمندان کدام شهر برای پیشکش به مقبرۀ  شیخ صفی الدین اردبیلی -   
بافته شده است؟

۴-شاه تهماسب – اصفهان ۳( شاه عباس اول – کاشان  ۲-شاه تهماسب – کاشان  ۱( شاه عباس اول – اصفهان 

عصر طالیی پارچه بافی در ایران مربوط به کدام دوره است؟-   

۴-ایلخانی ۳( صفوی  ۲( قاجار  ۱( تیموری 

همۀ  موارد زیر از مهم ترین کانون های پارچه های زری بافت در دورۀ صفوی بودند به جز:-   

۳( کاشان           ۴( کرمان ۱( اصفهان                                            ۲( یزد 

در دورۀ صفوی، بافندگان کدام شهر در تولید شال ترمه مهارت داشتند؟-   

۴( کرمان ۳( کاشان  ۲( یزد  ۱( اصفهان 

یکی از ویژگی های فلزکاری عصر صفوی کدام است؟-   

۲( طالکاری روی فلزات ۱( استفاده ی بیشتر از فوالد 

۴( استفاده از اشعار زیبا و سخنان نغز روی آنها ۳( ایجاد نقش و نگار های فراوان 
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کمال الدین بهزاد با ترکیب مکتب هرات با عناصر جدید کدام مکتب نقاشی را پایه گذاری کرد؟-   

۴( تبریز ۳( اصفهان  ۲( شیراز  ۱( قزوین 

شاهنامه تهماسبی توسط کدام هنرمندان به تصویر درآمد؟-   

۲( میرعلی هروی و میرعماد حسنی قزوینی ۱( سلطان محمد تبریزی و جالل  الدین میرک 

۴( سلطان محمد تبریزی و جالل الدین میرک ۳( سلطان محمد تبریزی و میرعماد حسنی قزوینی 

مکتب نگاری قزوین در دورۀ کدام پادشاه صفوی پایه  گذاری شد؟-   

۴( شاه صفی ۳( شاه عباس اول  ۲( شاه تهماسب  ۱( شاه اسماعیل اول 

هنر نگاری در چه دوره ای از عصر صفوی به اوج شکوفایی خود رسید؟-   

۴( شاه صفی ۳( شاه عباس اول  ۲( شاه تهماسب  ۱( شاه اسماعیل اول 

چه کسی مکتب نگارگری اصفهان را در زمان شاه عباس اول پایه گذاری کرد؟-   

۴( سلطان محمد تبریزی ۳( جالل الدین میرک  ۲( کمال الدین بهزاد  ۱( آقا رضا عباسی 

مهم ترین نوآوری ............ در نگارگری این بود که زندگی روزمرۀ عموم مردم و فعالیت اصناف و پیشه وران را به تصویر کشید .-   

۴( آقا رضا عباسی ۳( جالل الدین میرک  ۲( کمال الدین بهزاد  ۱( سلطان محمد تبریزی 

کدام خوشنویسان در دورۀ صفویه این هنر را به کمال رساندند؟-   

۲( سلطان محمد تبریزی و جالل الدین میرک ۱( میرعلی هروی و میرعماد حسنی قزوینی 

۴( سلطان محمد تبریزی و میرعلی هروی ۳( جالل الدین میرک و میر عماد حسنی قزوینی 

فرش اردبیل به سفارش کدام پادشاه صفوی و توسط هنرمندان کدام شهر برای پیشکش به مقبرۀ  شیخ صفی الدین اردبیلی -   
بافته شده است؟

۴-شاه تهماسب – اصفهان ۳( شاه عباس اول – کاشان  ۲-شاه تهماسب – کاشان  ۱( شاه عباس اول – اصفهان 

عصر طالیی پارچه بافی در ایران مربوط به کدام دوره است؟-   

۴-ایلخانی ۳( صفوی  ۲( قاجار  ۱( تیموری 

همۀ  موارد زیر از مهم ترین کانون های پارچه های زری بافت در دورۀ صفوی بودند به جز:-   

۳( کاشان           ۴( کرمان ۱( اصفهان                                            ۲( یزد 

در دورۀ صفوی، بافندگان کدام شهر در تولید شال ترمه مهارت داشتند؟-   

۴( کرمان ۳( کاشان  ۲( یزد  ۱( اصفهان 

یکی از ویژگی های فلزکاری عصر صفوی کدام است؟-   

۲( طالکاری روی فلزات ۱( استفاده ی بیشتر از فوالد 

۴( استفاده از اشعار زیبا و سخنان نغز روی آنها ۳( ایجاد نقش و نگار های فراوان 
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و (  سوال  توسعه  برای  مناسبی  زمینۀ  ایران،  در  اجتماعی  انسجام  و  جغرافیایی  یکپارچگی  وحدت سیاسی،  ایجاد  با  گزینه » « صحیح است.صفویان 
شکوفایی فرهنگی و تمدنی فراهم آوردند. 

گزینه » « صحیح است.رسمیت یافتن و استقرار مذهب شیعه دوازده امامی، تأثیرات عمیقی بر همۀ  ابعاد جامعه گذاشت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دورۀ صفوی سنت وقف در جامعه گسترش یافت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. شاهان صفوی به منظور ترویج معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه، عده ای از علمای شیعۀ جبل عامل (  سوال 
لبنان، عراق و بحرین را به ایران دعوت کردند. 

گزینه » « صحیح است.از شاعران شاخص عصر صفوی می توان وحشی بافقی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی را نام برد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دورۀ صفوی که مقارن با تحوالت عظیم علمی در اروپا بود، علوم تجربی و ریاضیات در ایران رو به افول گذاشت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. تاریخ نگاری در دورۀ صفوی در سه حوزۀ تاریخ عمومی، تاریخ محلی و تک نگاری ادامه یافت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.از مشهورترین آثار تاریخ نگاری دورۀ صفوی می توان به کتاب حبیب السیر تألیف غیاث الدین خواند میر در زمان سلطنت (  سوال 
شاه اسماعیل اول، احسن التواریخ تألیف حسن بیگ روملو در زمان سلطنت شاه تهماسب اول و کتاب تاریخ عالم آرای عباسی تألیف اسکندر بیک منشی مربوط 

به دورۀ شاه عباس اول اشاره کرد. 

گزینه » « صحیح است.از مدارس معروف عصر صفوی در اصفهان می توان به مدرسۀ  چهار باغ، مشهور به مدرسۀ  مادر شاه و مدرسۀ  شیخ لطف (  سوال 
الله اشاره کرد و مدرسان، دستیارانی داشتند که به آنها خلیفه )معید( یا مبصر می گفتند. 

گزینه » « صحیح است.محمد باقر مجلسی صاحب دایره المعارف بزرگ حدیثی به نام بحاراالنوار بود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. در حوزۀ  فلسفه و عرفان، میرداماد، بنیان گذار مکتب فلسفی اصفهان را می توان نام برد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از برجسته ترین علمای ایران در عصر صفوی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی است که (   سوال 
در همۀ  علوم دینی و عقلی و طبیعی عصر صاحب نظر بود. 

پاسخنامۀ درس چهاردهم

فرهنگ و تمدن در عصر صفوی
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و (  سوال  توسعه  برای  مناسبی  زمینۀ  ایران،  در  اجتماعی  انسجام  و  جغرافیایی  یکپارچگی  وحدت سیاسی،  ایجاد  با  گزینه » « صحیح است.صفویان 
شکوفایی فرهنگی و تمدنی فراهم آوردند. 

گزینه » « صحیح است.رسمیت یافتن و استقرار مذهب شیعه دوازده امامی، تأثیرات عمیقی بر همۀ  ابعاد جامعه گذاشت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دورۀ صفوی سنت وقف در جامعه گسترش یافت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. شاهان صفوی به منظور ترویج معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه، عده ای از علمای شیعۀ جبل عامل (  سوال 
لبنان، عراق و بحرین را به ایران دعوت کردند. 

گزینه » « صحیح است.از شاعران شاخص عصر صفوی می توان وحشی بافقی، محتشم کاشانی و صائب تبریزی را نام برد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دورۀ صفوی که مقارن با تحوالت عظیم علمی در اروپا بود، علوم تجربی و ریاضیات در ایران رو به افول گذاشت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. تاریخ نگاری در دورۀ صفوی در سه حوزۀ تاریخ عمومی، تاریخ محلی و تک نگاری ادامه یافت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.از مشهورترین آثار تاریخ نگاری دورۀ صفوی می توان به کتاب حبیب السیر تألیف غیاث الدین خواند میر در زمان سلطنت (  سوال 
شاه اسماعیل اول، احسن التواریخ تألیف حسن بیگ روملو در زمان سلطنت شاه تهماسب اول و کتاب تاریخ عالم آرای عباسی تألیف اسکندر بیک منشی مربوط 

به دورۀ شاه عباس اول اشاره کرد. 

گزینه » « صحیح است.از مدارس معروف عصر صفوی در اصفهان می توان به مدرسۀ  چهار باغ، مشهور به مدرسۀ  مادر شاه و مدرسۀ  شیخ لطف (  سوال 
الله اشاره کرد و مدرسان، دستیارانی داشتند که به آنها خلیفه )معید( یا مبصر می گفتند. 

گزینه » « صحیح است.محمد باقر مجلسی صاحب دایره المعارف بزرگ حدیثی به نام بحاراالنوار بود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. در حوزۀ  فلسفه و عرفان، میرداماد، بنیان گذار مکتب فلسفی اصفهان را می توان نام برد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از برجسته ترین علمای ایران در عصر صفوی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی است که (   سوال 
در همۀ  علوم دینی و عقلی و طبیعی عصر صاحب نظر بود. 
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گزینه » « صحیح است.شاخص ترین چهرۀ فلسفی عصر صفوی و دوران بعد تا زمان ما، صدرالدین محمد بن قوام شیرازی معروف به صدر (   سوال 
متالهین و مالصدرا بود. 

گزینه » « صحیح است.مالصدرا که از شاگردان شیخ بهایی و میرداماد بود در فلسفه مؤسس مکتب فلسفی، حکمت متعالیه است. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.مالصدرا میراث گرانقدر چهار جریان فکری بزرگ اسالمی یعنی فلسفۀ  مشاء، اشراق، کالم و عرفان را به هم آمیخت (   سوال 
و نظام فلسفی نوینی را به وجود آورد. 

گزینه » « صحیح است.معماری ایرانی در دورۀ صفوی، با برخورداری از تجارب معماری فاخر عصر تیموری و نیز در سایۀ  اثبات، امنیت و حمایت (   سوال 
پادشاهان به ویژه شاه عباس اول شکوفا شد. 

گزینه » « صحیح است. میدان نقش جهان، نماد معماری صفوی محسوب می شود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.مهم ترین ویژگی میدان نقش جهان شکوه و عظمت و نیز کاربردهای متنوع بود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.کاخ عالی قاپو به عنوان نماد قدرت سیاسی به میدان نقش جهان اشراف داشت. (   سوال 

الله، کاشی کاری هنرمندانه ای است که (   سوال  از ویژگی های شاخص هر دو مسجد جامع عباسی و مسجد شیخ لطف  گزینه » « صحیح است. 
تحسین و شگفتی هر بیننده ای را بر می انگیزد. 

گزینه » « صحیح است. شاه اسماعیل اول با فتح هرات، یکی از نوابغ هنر نقاشی دربار تیموری، کمال الدین بهزاد را با خود به تبریز آورد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. بهزاد و شاگردانش با خلق آثار بی نظیر و ترکیب مکتب هرات با عناصر جدید، مکتب جدیدی به نام مکتب تبریز را (   سوال 
پایه گذاری کردند. 

گزینه » « صحیح است. تصاویر شاهنامۀ تهماسبی توسط هنرمندان برجسته ای مانند سلطان محمد تبریزی و جالل الدین میرک و دیگران (   سوال 
خلق گردید. 

گزینه » « صحیح است.مکتب نگارگری قزوین در دورۀ شاه تهماسب شکل گرفت. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.هنر نگارگری در دورۀ شاه عباس اول به اوج شکوفایی خود رسید. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.آقا رضا عباسی در دورۀ شاه عباس اول با طرح ها و نوآوری های بی نظیرش، مکتب اصفهان را پایه گذاری کرد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. مهم ترین نوآوری رضا عباسی در نگارگری این بود که زندگی روزمرۀ  عموم مردم و فعالیت اصناف و پیشه وران را به (   سوال 
تصویر می کشید. 

گزینه » « صحیح است.هنرمندانی مانند میرعلی هروی و میرعماد حسنی قزوینی هنر خوشنویسی را به کمال رساندند. (   سوال 
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گزینه » « صحیح است.فرش اردبیل به سفارش شاه تهماسب اول برای پیشکش به مقبرۀ  شیخ صفی الدین اردبیلی، توسط هنرمندان کاشانی (   سوال 
بافته شده است. 

گزینه » « صحیح است.برخی از محققان، دورۀ صفوی را عصر طالیی پارچه بافی در ایران شمرده اند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. اصفهان، یزد و کاشان در دورۀ صفوی از مهم ترین کانون های پارچه های زری بافت بودند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. بافندگان کرمان در تولید شال ترمه شهرت داشتند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از ویژگی های فلزکاری عصر صفوی، طال کاری روی فلزات است.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است.فرش اردبیل به سفارش شاه تهماسب اول برای پیشکش به مقبرۀ  شیخ صفی الدین اردبیلی، توسط هنرمندان کاشانی (   سوال 
بافته شده است. 

گزینه » « صحیح است.برخی از محققان، دورۀ صفوی را عصر طالیی پارچه بافی در ایران شمرده اند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. اصفهان، یزد و کاشان در دورۀ صفوی از مهم ترین کانون های پارچه های زری بافت بودند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. بافندگان کرمان در تولید شال ترمه شهرت داشتند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از ویژگی های فلزکاری عصر صفوی، طال کاری روی فلزات است.(   سوال 
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درسنامۀ درس پانزدهم

قرون وسطا
پایۀ یازدهم
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تحوالت سیاسی 
و اجتماعی

िامپراتوری روم شرقی
) بیزانس(

िتهاجم ژرمن ها به امپراتوری روم غربی

िپادشاهی شارلمانی و
امپراتوری مقدس روم

िگسترش و تحکیم نظام فئودالیسم

िتقسیم امپراتوری روم به دو بخش غربی و شرقی در قرن ۴م، بر اثر مشکالت اداری و اقتصادی

ि اهمیت ویژه داشتن قسطنطنیه پایتخت امپراتوری بیزانس برای تسلط بر والیات تابع،حفاظت از
راه های مهم تجاری، برخورداری از موقعیت جغرافیایی و ارتباطی ویژه و داشتن باروهای مستحکم

िمتالشی شدن امپراتوری روم شرقی با فتح قسطنطنیه توسط عثمانی

िفروپاشی امپراتوری روم غربی با تهاجم ژرمن ها

िافول شهرنشینی،رکود تجارت و گسترش زندگی روستانشینی

िتاسیس حکومت فرانک ها توسط دسته ای از ژرمن ها

िگسترش قلمرو فرانک ها پس از گرویدن به مسیحیت و اتحاد با کلیسای روم

िاوج قدرت پادشاهی فرانک ها: در زمان شارل بزرگ مشهور به شارلمانی

िبه زیر سلطه بردن بخش اعظم اروپای غربی و مرکزی توسط شارلمانی تا سال ۸۰۰م

िدادن لقب امپراتوری مقدس روم به شارلمانی توسط پاپ

ि)احیا نهاداداری دوران امپراتوری روم موسوم به کومس )کنت

िایجاد هرج و مرج در اروپا پس از انقراض امپراتوری شارلمانی

िایجاد سلسله مراتبی از ارباب یا فئودال و باجگزار یا واسال

ि.نظام فئودالیسم موجب تقسیم قدرت سیاسی میان فئودال ها شد

िحیطه قدرت فئودال هاिگرفتن مالیات
िپرداختن به قضاوت
िاعالن جنگ و صلح
िداشتن لوا و پرچم مخصوص
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िجنگ های صلیبی

िوضعیت و موقعیت سرف ها

िعوامل بهبود کشاورزی  در قرون وسطا
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پایگاهشان در سواحل شام

िآسیب و خسارات های جانی و مالی فراوان به ساکنان مناطق فلسطین،شام و مصر
िاستفاده اروپاییان از پیشرفت های علمی- فرهنگی و رفاه اقتصادی مسلمانان
िآشنا شدن اروپاییان با تمدن با شکوه اسالمی
िانتقال دستاوردهای علمی مسلمانان به اروپا
िافزایش اطالعات جغرافیایی اروپاییان

ि ۱۲ بر سر کار آمدن شاهان نیرومند در اروپا به ویژه در انگلستان و فرانسه در سده های
و ۱۳ م با احیای شهر ها و رشد تجارت

ि اقدام به تشکیل ارتش منظم و دائمی توسط شاهان به منظور ایجاد تمرکز و کاهش
وابستگی به نیروهای نظامی فئودال ها

िکاهش چشمگیر قدرت اشراف فئودال و تقویت حکومت مرکزی با ایجاد ارتش دائمی
ि حمایت بازرگانان و صنعتگران از شاه برای برقراری نظم و امنیت،وحدت اداری و

یکسان سازی قوانین

ि  کشاورزان وابسته به زمین را سرف می گفتند
िقرار داشتن در پایین ترین مرتبۀ اجتماعی نظام فئودالی
िاجازه نداشتن برای ترک ملک ارباب خود 

िاختراع خیش آهنی
िبهره گیری وسیع از اسب در امور زراعی
िاستفاده درست از کود حیوانی
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کلیسا و 
تحوالت آن

िجایگاه و موقعیت کلیسا

िپاپ ها و
پادشاهان

िعلم و آموزش

िحق انحصاری خود دانستن تفسیر کتاب مقدس توسط مقام های کلیسا

िانتشار کتاب مقدس فقط به زبان التین

िرسم بخشش گناهان: نشان دادن نفوذ و تاثیر گسترده کلیسا در قرون وسطا

ि استفاده کلیسا از حربه تفتیش عقاید ) انکیزیسیون( برای مقابله با بی دینی، بدعت گذاری و
جلوگیری از اندیشه های مخالفان خود

िآمیزه ای از اتحاد و همکاری و رقابت کشمکش در روابط کلیسا با شاهان وفئودال ها در قرون وسطا

िمدعی حقوق سیاسی و قدرت دنیوی شدن اسقف ها و پاپ پس از مرگ شارلمانی به سبب آشفتگی اوضاع

ि اختالف و درگیری شدید میان پاپ و امپراتور آلمان )امپراتوری مقدس روم( برسر انتصاب اسقف ها و اعطای
حلقه و عصای اسقفی در سده  ۱۱ و ۱۲م

िبی رونق شدن فعالیت های علمی و فرهنگی به دلیل افول شهرها در نیمه نخست قرون وسطا 

िاختصاص عمدۀ آموزش برای تربیت کشیشان و مبلغان مذهبی 

ि نیاز بیشتر به علم و آموزش در نیمه دوم قرون وسطا به ویژه پس از جنگهای صلیبی به دلیل رونق شهرهای 
اروپایی و افزایش ثروت و رشد جمعیت شهری

ि گشایش مدرسه های حقوق و طب در ایتالیا به عنوان نخستین مراکز آموزش عالی

ि.کتاب قانون ابن سینا در پزشکی از متون اصلی دانشگاه ها بود

ि توماس اکویناس برجسته ترین فیلسوف اروپایی در کتاب اصول الهی از برهان های ارسطو برای اثبات خدا 
استفاده کرد.
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امپراتوری روم در قرن   م بر اثر کدام مشکالت به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد؟-  

۴( نظامی ۳( اجتماعی  ۲( اقتصادی  ۱( سیاسی 

قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری بیزانس، به چه علت پایگاه مهمی برای تسلط آن امپراتوری بر والیات تابع و حفاظت از راه های مهم -  
تجاری به شمار می رفت؟

ب-داشتن ارتش و به خصوص نیروی دریایی نیرومند الف-برخورداری از موقعیت جغرافیایی و ارتباطاتی ویژه 

ت-داشتن باروهای دفاعی مستحکم  پ-داشتن اقتصاد قوی و پویا 

۴( الف و ت ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

امپراتوری روم شرقی سرانجام توسط کدام گروه متالشی شد؟-  

۴( امپراتوری روم غربی ۳( دسته هایی از ژرمن ها  ۲( نیروهای سلجوقی  ۱-ترکان مسلمان عثمانی 

همۀ موارد زیر از پیامد تهاجم ژرمن ها به امپراتوری روم غربی است به جز:-  

۴( گسترش زندگی روستانشینی ۳( رکود تجارت  ۲( فروپاشی نظام فئودالیسم  ۱( افول شهرنشینی 

با انقراض دولت امپراتوری روم غربی در دورۀ قرون وسطا به دست اقوام مهاجم و بر جای گذاشتن ویرانی بسیار در سراسر اروپا، -  
آنان به کدام روش روی آوردند؟

۲( تجارت در شهرهای مختلف را در اختیار گرفتند. ۱( به روستا نشینی و زندگی در قلعه ها روی آوردند 

۴( به شهرنشینی و کشاورزی در مناطق تحت تصرف خود پرداختند.  ۳( مرکز علم و آموزش در شهر را رونق بخشیدند. 

فرانک ها که دسته ای از ژرمن ها بودند، با تصرف کدام سرزمین، حکومت خود را بنیان نهادند و پس از کدام رویداد، قلمرو خود را -  
گسترش دادند؟

۲( سرزمین ُگل- تسلط بر بخش های اعظم اروپای غربی و مرکزی ۱( سرزمین ُگل- گرویدن به مسیحیت و اتحاد با کلیسای روم 

۴(  -بیزانس- تسلط بر بخش های اعظم اروپای غربی و مرکزی ۳( بیزانس- گرویدن به مسیحیت و اتحاد با کلیسای روم 

شارلمانی با جنگ و خونریزی تا سال ٨٠٠  م بر کدام نواحی اروپا مسلط شد؟   -  

۴( جنوب و غرب ۳( غرب و مرکز  ۲( شمال و مرکز  ۱( شرق و جنوب 

سواالت درس پانزدهم

قرون وسطا
پایۀ یازدهم

خ
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شارلمانی برای ادارۀ قلمرو خود کدام نهاد ادارۀ دوران روم باستان را احیا کرد؟-  

۴( کومس ۳( شوالیه  ۲( واسال  ۱( سرف 

کدام رویداد در قرن ٩م، باعث گردید تا هرج و مرج اروپا را فرا گیرد؟-  

۲( انقراض امپراتوری شارلمانی  ۱( حملۀ ژرمن ها به سرزمین ُگل 

۴-ناتوانی در تأمین هزینۀ  ارتش ۳( اختالف بین پاپ و شارلمانی 

به چه علت شاهان در اروپا درصدد برآمدند قسمت هایی از زمین ها و امالک خود را به زیر دستان و یا اشراف درجه دوم واگذار کنند؟-   

۲-فروپاشی نهاد کومس یا کنت ۱( ناتوانی در تأمین هزینه های ارتش 

۴( دریافت مالیات از فئودال ها ۳( فشار فئودال ها به پادشاهان 

واسال، موظف بود اقدامات زیر را برای ارباب خود انجام دهد به جز:-   

۲( حفاظت از کاخ و کوشک او ۱( یاری کردن او در هنگام جنگ 

۴( پرداخت عوارض و مالیات به او  ۳( کار بر روی زمین های او 

چه عاملی باعث گردید تا قدرت سیاسی میان زمین داران بزرگ و کوچک در قرون وسطا تقسیم شود؟-   

۲( افزایش هرج و مرج در اروپا  ۱( نظام فئودالیسم 

۴( اختالف میان کلیسا و فئودال ها  ۳( افزایش تنش میان فئودال ها 

در کدام گزینه وضعیت زندگی سرف ها در دورۀ مالکیت نظام فئودالیسم در اروپای قرون وسطا، به درستی توصیف شده است؟-   
) کنکور سراسری داخل کشور ٩٩(

۱( صاحبان مزارع کوچک و خارج از محدودۀ  اقتدار فئودال ها بودند.

۲( افراد حاشیه نشین شهر های آن دوره بودند و زندگی سختی داشتند.

۳( آنها حق ترک مزرعه و امالک ارباب خود و رفتن به جای دیگر را نداشتند.

۴-در شرایط سخت می توانستند مزرعه و ملک ارباب خود را ترک و به شهرها مهاجرت کنند. 

به کشاورزان وابسته به سرزمین در قرون وسطا چه می گفتند؟-   

۴( سرف ۳( کنت  ۲( واسال  ۱( کومس 

کدام گروه در پایین ترین مرتبه اجتماعی در نظام فئودالی قرار داشتند؟ -   

۴( کومس ۳( سرف  ۲( واسال  ۱( شوالیه 

همه گزینه های زیر از جمله مواردی بود که باعث گردید در قرون وسطا کشاورزی بهبود و تولید محصوالت افزایش پیدا کند به جز:-   

۲( بهره گیری وسیع از اسب در امور زراعی ۱( اختراع خیش آهنی 

۴( به کار گیری از نیروی کار سرف در مزارع ۳( استفاده درست از کود حیوانی 
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کدام گزینه از علل و عوامل شروع جنگ های صلیبی محسوب نمی گردد؟-   

۲( به خطر افتادن موجودیت امپراتوری بیزانس ۱( اختالف و دشمنی میان خالفت های فاطمیان و عباسیان 

۴( موفقیت های نظامی مسیحیان در اندلس ۳( مشکالت اقتصادی و اجتماعی سرزمین های اروپایی 

عاملی که سبب جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان از اواسط قرون وسطا در سرزمین های اسالمی شد،کدام است؟-   

۱( پاسخ مثبت پاپ به تقاضای کمک امپراتوری بیزانس

۲( پیروزی سلجوقیان بر روم شرقی) بیزانس( در نبرد مالزگرد

۳( پیشرفت مسلمانان در اندلس)اسپانیا( و اختالفات داخلی آنان با مسیحیان از علل آن بود.

۴( ازدیاد شوالیه ها در اروپا که خواستار جنگ در سرزمین های دیگر از جمله سرزمین های اسالمی بودند.

صیلبیان در نخستین جنگ صلیبی با استفاده از چه عاملی، شهر بیت المقدس و چند شهر دیگر منطقۀ شام در سواحل شرقی -   
مدیترانه را تصرف کردند؟

ب-شکست مسلمانان در اندلس    الف-غفلت حکومت  سلجوقی   

ت-به خطر افتادن موجودیت امپراتوری بیزانس پ-اختالف و دشمنی میان خلفای فاطمیان و عباسیان     

۴( الف و ت ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و پ 

کدام سردار ایرانی توانست، بیت المقدس را از اشغال صلیبیان آزاد کند؟-   

۴( الب ارسالن ۳( طغرل سلجوقی  ۲( طارق بن زیاد  ۱( صالح الدین ایوبی 

در سده های ١٢ و ١٣م، با چه رویدادی به تدریج شاهان نیرومندی در اروپا به ویژه در انگلستان و فرانسه بر سر کار آمدند؟ -   

۲( تشکیل ارتش منظم و دائمی ۱( ایجاد تمرکز و وابستگی به فئودال ها 

۴-احیای شهرها و رشد تجارت ۳( کاهش قدرت اشراف فئودال 

شاهان نیرومند اروپا به چه منظوری اقدام به تشکیل ارتش منظم و دائمی کردند و کدام گروه از این کار حمایت کردند؟-   

۱( احیای شهر ها و رشد تجارت- بازرگانان و صنعت گران

۲( ایجاد تمرکز و کاهش وابستگی به نیروهای نظامی فئودال ها-بازرگانان و صنعت گران

۳( احیای شهرها و رشد تجارت- پاپ و کلیسا

۴( ایجاد تمرکز و کاهش وابستگی به نیروی نظامی فئودال ها- پاپ و کلیسا

کدام رسم از جمله رسوم دینی بود که نفوذ و تاثیر گستردۀ  کلیسا را در قرون وسطا نشان می دهد؟-   

۴( انکیزیسیون ۳( غسل تعمید  ۲( بخشش گناهان  ۱( تفتیش عقاید 

کلیسا در قرون وسطا برای مقابله با بی دینی و بدعت گذاری با اندیشه های مخالفان خود، از چه حربه ای استفاده می کرد؟-   

۴( تفتیش عقاید ۳( مصادرۀ  اموال  ۲( تعیین مجازات های سنگین  ۱( بخشش گناهان 
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کدام گزینه از علل و عوامل شروع جنگ های صلیبی محسوب نمی گردد؟-   
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۲( تشکیل ارتش منظم و دائمی ۱( ایجاد تمرکز و وابستگی به فئودال ها 

۴-احیای شهرها و رشد تجارت ۳( کاهش قدرت اشراف فئودال 
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۴( ایجاد تمرکز و کاهش وابستگی به نیروی نظامی فئودال ها- پاپ و کلیسا

کدام رسم از جمله رسوم دینی بود که نفوذ و تاثیر گستردۀ  کلیسا را در قرون وسطا نشان می دهد؟-   

۴( انکیزیسیون ۳( غسل تعمید  ۲( بخشش گناهان  ۱( تفتیش عقاید 

کلیسا در قرون وسطا برای مقابله با بی دینی و بدعت گذاری با اندیشه های مخالفان خود، از چه حربه ای استفاده می کرد؟-   

۴( تفتیش عقاید ۳( مصادرۀ  اموال  ۲( تعیین مجازات های سنگین  ۱( بخشش گناهان 
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در سده های نخستین قرون وسطا، پاپ ها از چه طریقی تالش های سیاسی و نظامی امپراتوری بیزانس را برای تسلط بر کلیسای -   
رم ناکام گذاشتند؟

۲( ایجاد رقابت بین شاهان و امپراتوری بیزانس ۱( تکفیر امپراتور بیزانس 

۴( دعوت از مردم برای جنگ با امپراتوری بیزانس  ۳( همکاری و اتحاد پادشاهان و اشراف اروپای غربی 

پس از کدام واقعه، اسقف ها و پاپ،  مدعی حقوق و سیاسی و قدرت دنیوی شدند؟-   

۲( تجزیۀ  امپراتوری روم ۱( فروپاشی امپراتوری روم غربی 

۴( مرگ شارلمانی ۳( درگیری میان پاپ و امپراتور آلمان 

در سده های ١١ و ١٢ م اختالف و درگیری شدیدی میان پاپ و امپراتور مقدس روم بر سر مسائل زیر به وجود آمد به جز:-   

۴( انتصاب اسقف ها ۳( تعیین محل خدمت اسقف ها  ۲( اعطای عصای اسقفی  ۱( اعطای حلقۀ  اسقفی 

در نیمۀ نخست قرون وسطا به دلیل.......  فعالیت های علمی و فرهنگی، کساد و بی رونق شده و عمدۀ  آموزش به تربیت........  -   
اختصاص یافت.

۲( حاکمیت کلیسا- کشیشان و مبلغان مذهبی ۱( افول شهرها- کشیشان و مبلغان مذهبی 

۴( حاکمیت کلیسا- فرزندان فئودال ها ۳( افول شهرها- فرزندان فئودال ها 

در نیمۀ دوم قرون وسطا به ویژه بعد از جنگ های صلیبی عواملی موجب شد نیاز به علم و آموزش بیشتر شود، کدام گزینه در این -   
مورد نادرست است؟

۴( رشد جمعیت شهری ۳( افزایش ثروت  ۲( قدرت گرفتن شاهان  ۱( رونق شهرهای اروپایی 

مدرسه های حقوق و طب از نخستین مراکز آموزش عالی اروپایی بودند که در........  گشایش یافتند.-   

۴( اسپانیا ۳( ایتالیا  ۲( فرانسه  ۱( انگلستان 

کدام کتاب ابن سینا در پزشکی از دروس اصلی دانشگاه های اروپایی بود؟ نظریات فلسفی چه کسی تا قرن ها به عنوان فلسفه -   
رسمی کلیسای کاتولیک به شمار می رفت؟ 

۴( قانون- ارسطو کویناس  ۳( قانون- آ ۲( شفا- ارسطو  کویناس  ۱( شفا- آ

توماس آکویناس برجسته ترین فیلسوف اروپایی سده های ١٢ و ١٣م برای اثبات خدا در کتاب اصول الهیات از برهان های چه کسی -   
استفاده کرد؟

۴( افالطون ۳( ابن رشد  ۲( ابن سینا  ۱( ارسطو 
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گزینه » « صحیح است. در قرن ۴ م، امپراتوری روم بر اثر مشکالت اداری و اقتصادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری بیزانس، به سبب برخورداری از موقعیت جغرافیایی و ارتباطی ویژه و داشتن بارو های (  سوال 
دفاعی مستحکم، پایگاه مهمی برای تسلط آن امپراتوری بر والیات تابع و حفاظت از راه های مهم تجاری به شمار می رفت.

گزینه » « صحیح است. امپراتوری روم شرقی، سرانجام با فتح قسطنطنیه توسط ترکان مسلمان عثمانی متالشی شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. تهاجم ژرمن ها به امپراتوری روم غربی موجب افول شهرنشینی، رکود تجارت و گسترش زندگی شهرنشینی شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. با انقراض دولت امپراتوری روم غربی به دست اقوام مهاجم ژرمن، آنان به روستانشینی و زندگی در قلعه ها روی آوردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. فرانک ها دسته ای از ژرمن ها بودند که با تصرف سرزمین گل، حکومت خود را بنیان نهادند. آنان پس از گرویدن به دین (  سوال 
مسیحیت و اتحاد با کلیسا ی رم، قلمرو خود را گسترش دادند.

گزینه » « صحیح است. شارلمانی با جنگ های پی  در پی، بخش اعظم اروپای غربی و مرکزی را تا سال ۸۰۰ میالدی تحت تسلط خود درآورد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. شارلمانی برای ادارۀ قلمرو خود، نهاد اداری دوران امپراتوری روم موسوم به کومس یا کنت را احیا کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پس از انقراض امپراتوری شارلمانی در اوایل قرن ۹ م، هرج و مرج اروپا را فرا گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پادشاهان به دلیل ناتوانی در تامین هزینۀ  ارتش، قادر به حفظ اقتدار و امنیت خود نبودند. به همین دلیل اربابان، از (   سوال 
جمله پادشاهان درصدد برآمدند قسمت هایی از زمین ها و امالک خود را در برابر خدمات نظامی و غیر نظامی به زیردستان و یا اشراف درجه دوم واگذار کنند.

گزینه » « صحیح است. واسال یا باجگذار موظف بود که هنگام جنگ ارباب خود را یاری دهد، از کاخ و کوشک او حفاظت کند و به او عوارض (   سوال 
و مالیات بپردازد.

گزینه » « صحیح است. نظام فئودالیسم باعث شد که قدرت سیاسی میان فئودال ها یا زمین  داران بزرگ و کوچک تقسیم شود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. سرف  اجازه نداشت که ملک ارباب خود را ترک کند، اما در عین حال مانند برده نیز نبود که قابل خرید و فروش باشد.(   سوال 
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مسیحیت و اتحاد با کلیسا ی رم، قلمرو خود را گسترش دادند.

گزینه » « صحیح است. شارلمانی با جنگ های پی  در پی، بخش اعظم اروپای غربی و مرکزی را تا سال ۸۰۰ میالدی تحت تسلط خود درآورد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. شارلمانی برای ادارۀ قلمرو خود، نهاد اداری دوران امپراتوری روم موسوم به کومس یا کنت را احیا کرد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پس از انقراض امپراتوری شارلمانی در اوایل قرن ۹ م، هرج و مرج اروپا را فرا گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پادشاهان به دلیل ناتوانی در تامین هزینۀ  ارتش، قادر به حفظ اقتدار و امنیت خود نبودند. به همین دلیل اربابان، از (   سوال 
جمله پادشاهان درصدد برآمدند قسمت هایی از زمین ها و امالک خود را در برابر خدمات نظامی و غیر نظامی به زیردستان و یا اشراف درجه دوم واگذار کنند.

گزینه » « صحیح است. واسال یا باجگذار موظف بود که هنگام جنگ ارباب خود را یاری دهد، از کاخ و کوشک او حفاظت کند و به او عوارض (   سوال 
و مالیات بپردازد.

گزینه » « صحیح است. نظام فئودالیسم باعث شد که قدرت سیاسی میان فئودال ها یا زمین  داران بزرگ و کوچک تقسیم شود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. سرف  اجازه نداشت که ملک ارباب خود را ترک کند، اما در عین حال مانند برده نیز نبود که قابل خرید و فروش باشد.(   سوال 

پاسخنامۀ درس پانزدهم

قرون وسطا
پایۀ یازدهم
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گزینه » « صحیح است. سرف ها کشاورزان وابسته به زمین در قرون وسطا بودند که در پایین ترین مرتبۀ  اجتماعی نظام فئودالی قرار داشتند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. پاسخ تست )۱۴((   سوال 

گزینه » « صحیح است. اختراع خیش آهنی، بهره گیری وسیع از اسب در امور زراعی و استفاده درست از کود حیوانی موجب بهبود کشاورزی (   سوال 
و افزایش محصول شد.

گزینه » « صحیح است. مشکالت اقتصادی و اجتماعی سرزمین های اروپایی، به خطر افتادن موجودیت امپراتوری بیزانس و موفقیت های (   سوال 
نظامی مسیحیان در اندلس از علل و عوامل شروع جنگ های صلیبی بود.

گزینه » « صحیح است. پیروزی سلجوقیان بر امپراتوری بیزانس در جنگ مالزگرد و پیشروی آنان در آسیای صغیر، موجب شد که امپراتور (   سوال 
روم شرقی از پاپ علیه مسلمانان درخواست کمک نماید. در پی این تقاضا، پاپ اوربان دوم مسیحیان را به حمله به سرزمین های اسالمی و جنگ با مسلمانان 

فراخواند.

میان (   سوال  که  دشمنی هایی  و  اختالف  و  سلجوقی  حکومت  غفلت  از  استفاده  با  صلیبی  جنگ  نخستین  در  صلیبیان  است.  صحیح   » « گزینه 
خالفت های عباسیان و فاطمیان وجود داشت، شهر بیت  المقدس و چند شهر دیگر در منطقۀ شام در سواحل شرقی دریای مدیترانه را تصرف کردند.

گزینه » « صحیح است. صالح الدین ایوبی، سردار ُکرد مسلمان، بیت المقدس را از اشغال صلیبیان آزاد کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در سده های ۱۲ و ۱۳ م  با احیای شهر ها و رشد تجارت به تدریج شاهان نیرومندی در اروپا به ویژه در انگلستان و (   سوال 
فرانسه بر سر کار آمدند.

گزینه » « صحیح است. شاهان اروپایی به منظور ایجاد تمرکز و کاهش وابستگی به نیروی نظامی فئودال ها، اقدام به تشکیل ارتش منظم و (   سوال 
دائمی کردند. بازرگانان و صنعتگران در این کار از شاه پشتیبانی می کردند.

گزینه » « صحیح است. رسم بخشش گناهان از جمله رسوم دینی بود که نفوذ و تاثیر گستره ی کلیسا را در قرون وسطا نشان می دهد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کلیسا در قرون وسطا برای مقابله با بی دینی و بدعت گذاری و جلوگیری از اندیشه های مخالفان خود، از حربۀ تفتیش (   سوال 
عقاید یا انکیزیسیون استفاده می کرد.

گزینه » « صحیح است. در سده های نخستین قرون وسطا، پاپ ها از طریق همکاری و اتحاد با شاهان و اشراف اروپای غربی، تالش های (   سوال 
سیاسی و نظامی امپراتوری بیزانس را برای تسلط بر کلیسا ی روم ناکام گذاشتند.

گزینه » « صحیح است. پس از مرگ شارلمانی، اسقف ها و پاپ به سبب آشفتگی اوضاع، مدعی حقوق سیاسی و قدرت دنیوی شدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در سده ها ی ۱۱ و ۱۲ م اختالف و درگیری شدیدی میان پاپ و امپراتور آلمان )امپراتور مقدس روم( بر سر انتصاب (   سوال 
اسقف ها و اعطای حلقه و عصای اسقفی به وجود آمد.

گزینه » « صحیح است. در نیمۀ  نخست قرون وسطا به دلیل افول شهرها، فعالیت های علمی و فرهنگی، کساد و بی رونق شده و عمدۀ  آموزش (   سوال 
به تربیت کشیشان و مبلغان مذهبی اختصاص یافت.
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گزینه » « صحیح است.در نیمۀ  دوم قرون وسطا به ویژه بعد از جنگ های صلیبی، به سبب رونق شهرهای اروپایی و افزایش ثروت و رشد (   سوال 
جمعیت شهری، نیاز به علم و آموزش بیشتر شد.

گزینه » « صحیح است. مدرسه های حقوق و طب از نخستین مراکز آموزش عالی اروپایی بودند که در ایتالیا گشایش یافتند.(   سوال 

کویناس تا قرن ها (   سوال  گزینه » « صحیح است. کتاب قانون ابن سینا در پزشکی از متون اصلی دانشگاه های اروپایی بود و نظریات فلسفی توماس آ
به عنوان فلسفۀ  رسمی کلیسای کاتولیک به شمار می رفت.

کویناس، برجسته ترین فیلسوف اروپایی در سده های ۱۲ و ۱۳ م  در کتاب )اصول الهیات( خود از برهان های (   سوال  گزینه » « صحیح است. توماس آ
ارسطوبرای اثبات خدا استفاده می کرد.
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گزینه » « صحیح است.در نیمۀ  دوم قرون وسطا به ویژه بعد از جنگ های صلیبی، به سبب رونق شهرهای اروپایی و افزایش ثروت و رشد (   سوال 
جمعیت شهری، نیاز به علم و آموزش بیشتر شد.

گزینه » « صحیح است. مدرسه های حقوق و طب از نخستین مراکز آموزش عالی اروپایی بودند که در ایتالیا گشایش یافتند.(   سوال 

کویناس تا قرن ها (   سوال  گزینه » « صحیح است. کتاب قانون ابن سینا در پزشکی از متون اصلی دانشگاه های اروپایی بود و نظریات فلسفی توماس آ
به عنوان فلسفۀ  رسمی کلیسای کاتولیک به شمار می رفت.

کویناس، برجسته ترین فیلسوف اروپایی در سده های ۱۲ و ۱۳ م  در کتاب )اصول الهیات( خود از برهان های (   سوال  گزینه » « صحیح است. توماس آ
ارسطوبرای اثبات خدا استفاده می کرد.
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رنسانس و عصر جدید
پایۀ یازدهم

خ
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رنسانس

 ایتالیا زادگاه و 
پیشگام رنسانس

िبه معنای نوزایی و تجدید حیات

ि از نظر تاریخی به دگرگونی های فکری و فرهنگی که برای احیای فرهنگ یونان و روم باستان صورت گرفته می گویند که از ایتالیا آغاز و 
به تدریج در اروپا گسترش یافت.

िمهمترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس

ि۱_ رشد شهرنشینی
و تجارت

ि۱_ رشد شهرنشینی و تجارت

ि۲_ گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم

ि۳_ پیشینۀ فرهنگی و تاریخی

ि رونق تدریجی شهرنشینی و تجارت از سده ۱۱م در اروپا 

ि تاثیر فراوان جنگ های صلیبی بر رشد شهرها و تجارت به ویژه در مناطق ساحلی اروپا و شهرهای
ایتالیا

ि ،در اختیار داشتن تجارت در دریای مدیترانه و سواحل غربی اروپا توسط شهرهای بندری ونیز 
جنوا، پیزا و پالرمو 

िفلورانس: مرکز دادوستد کاالهای قیمتی، فلزی و چرمی

ि شکل گیری قشر جدیدی از شهرنشینان ثروتمند شامل بازرگانان، بانکداران و صاحبان صنایع به 
نام بورژوا

िعالقه مندی بورژوا ها به علم، فرهنگ و هنر

िحمایت جدی حاکمان شهر های ایتالیایی مانند خاندان مدیچی )حاکم فلورانس( از فرهنگ و هنر 

ि استقالل و آزادی عمل بیشتر برای دولت شهرهای ایتالیایی به دنبال درگیری پاپ و پادشاهان در
اواخر قرون وسطا
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رنسانس

 ایتالیا زادگاه و 
پیشگام رنسانس

िبه معنای نوزایی و تجدید حیات

ि از نظر تاریخی به دگرگونی های فکری و فرهنگی که برای احیای فرهنگ یونان و روم باستان صورت گرفته می گویند که از ایتالیا آغاز و 
به تدریج در اروپا گسترش یافت.

िمهمترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس

ि۱_ رشد شهرنشینی
و تجارت

ि۱_ رشد شهرنشینی و تجارت

ि۲_ گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم

ि۳_ پیشینۀ فرهنگی و تاریخی

ि رونق تدریجی شهرنشینی و تجارت از سده ۱۱م در اروپا 

ि تاثیر فراوان جنگ های صلیبی بر رشد شهرها و تجارت به ویژه در مناطق ساحلی اروپا و شهرهای
ایتالیا

ि ،در اختیار داشتن تجارت در دریای مدیترانه و سواحل غربی اروپا توسط شهرهای بندری ونیز 
جنوا، پیزا و پالرمو 

िفلورانس: مرکز دادوستد کاالهای قیمتی، فلزی و چرمی

ि شکل گیری قشر جدیدی از شهرنشینان ثروتمند شامل بازرگانان، بانکداران و صاحبان صنایع به 
نام بورژوا

िعالقه مندی بورژوا ها به علم، فرهنگ و هنر

िحمایت جدی حاکمان شهر های ایتالیایی مانند خاندان مدیچی )حاکم فلورانس( از فرهنگ و هنر 

ि استقالل و آزادی عمل بیشتر برای دولت شهرهای ایتالیایی به دنبال درگیری پاپ و پادشاهان در
اواخر قرون وسطا
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ि گاهی اروپاییان با ابعاد مختلف تمدن اسالمی و پیشرفت های علمی مسلمانان از طریق  افزایش آشنایی و آ
جنگهای صلیبی و گسترش روابط تجاری میان اروپا و شرق 

िپیشگام بودن مدارس عالی و دانشگاه های ایتالیایی در استفاده از آثار و نوشته های دانشمندان مسلمان

ि ۳_پیشینه فرهنگی و تاریخی

ि ریشه داشتن اومانیسم یا انسان گرایی در فرهنگ یونان باستان به عنوان یکی از وجوه مهم
تفکر رنسانس

िمعنای اومانیسم: حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و تصدیق استعدادها و توانایی های او 

िایجاد نهضت ادبی و شکوفایی هنر و معماری در ایتالیا به دنبال تفکر اومانیستی 

ि به وجود آمدن آثار بی نظیر توسط هنرمندان دورۀ رنسانس به ویژه در نقاشی، مجسمه سازی و 
معماری با محور قرار دادن انسان و طبیعت 

ि تاکید هنرمندان دورۀ رنسانس بر زیبایی و خصوصیات جسمانی انسان و قسمت های درونی
شخصیت های مورد نظر خود

ि شکوفایی هنر رنسانس با ظهور سه هنرمند مشهور ایتالیایی یعنی لئوناردو داوینچی، میکل آنژ
و رافائل

िتابلوی نقاشی شام آخر و مونالیزا )لبخند ژکوند( اثر داوینچی و تابلوی مدرسه آتن اثر رافائل 

ि بر اساس نظریه جدید آموزشی در دورۀ رنسانس هدف آموزش و پرورش تربیت دانشمندان
برجسته نبود بلکه می خواستند شهروندانی را تربیت کنند که نقش سودمندی در جامعه ایفا کنند 

و در حیات شهری فعال باشند.

ि ارائه نظریه چرخش زمین به دور خورشید توسط نیکوالس کوپرنیک در رساله گردش اجرام سماوی 

ि تایید نظریه کوپرنیک با مطالعات کپلر و اختراع تلسکوپ توسط گالیله

ि مطالعه کارکرد قلب و چگونگی گردش خون توسط ویلیام هاروی

ि ظهور و فالسفه ای مانند دکارت )بنیانگذار سبک تحقیق در ریاضی ( و فرانسیس بیکن )از طرفداران
روش شناخت تجربی در مطالعات علمی ( 

िاختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ آلمانی

ि۲_ گسترش روابط
فرهنگی با جهان اسالم

دستاوردها و 
تحوالت رنسانس 

و عصر جدید

ि۱_ گسترش اندیشه
اومانیسیم ) انسان گرایی(

ि۲_تحوالت علمی
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ि اکتشافات جغرافیایی و کشف راه های دریایی جدید موجب به هم خوردن موازنۀ تجارت جهانی و آغاز 
استعمارگری اروپاییان شد .

िانگیزه و عوامل
اکتشافات جغرافیایی

िدالیل عالقۀ پرتغالی ها و اسپانیایی ها
به کشف راه های جدید 

िپرتغالی ها، پیشگام
اکتشافات جغرافیایی

िآثار و پیامدهای
اکتشافات جغرافیایی

ि جاذبه سرزمین های شرق دور )هند و چین( برای اروپاییان به ویژه پرتغالی ها و
اسپانیایی ها

ि افزایش اطالعات جغرافیایی و توسعۀ مهارت های دریانوردی اروپاییان در 
دوران پس از جنگهای صلیبی و اواخر قرن وسطا

ि قادر نبودن به رقابت با دولت شهرهای ایتالیایی در دریای
مدیترانه و دشمنی و ستیز با حکومت عثمانی 

ि تکامل نقشه کشی توسط اروپایی ها و استفاده آنها از ابزارهایی
مانند قطب نما و اسطرالب )اختراع چینی ها ( 

ि بازگشت دریانوردان پرتغالی با مال التجاره ای شامل فلفل و
سنگ های قیمتی از هند

ि کشف سرزمین های جدید در سواحل غربی آفریقا توسط دریانوردان پرتغالی در 
نیمه دوم قرن ۱۵ م

ि نخستین گام های اروپاییان برای استعمار سرزمین های دیگر، ایجاد پایگاه 
تجاری - نظامی در خلیج فارس ، هندوستان و چین توسط آلبوکرک

िکشف قارۀ آمریکا توسط کریستف کلمب ایتالیایی با حمایت مالی اسپانیا 
िتسلط اسپانیایی ها بر آمریکای مرکزی و بخش اعظم آمریکای جنوبی 
ि تبدیل شدن اسپانیا به نیرومند ترین کشور اروپایی در سده ۱۶ و ۱۷ با غارت 

طال و نقره بومیان آمریکا
ि وارد رقابت استعماری شدن هلندی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها از اواخر قرن 

۱۶م
ि رقابت و درگیری پیاپی میان دولت های اروپایی برای تسلط بر مستعمرات بیشتر

و کسب منافع اقتصادی در سده ۱۷ م 

िبیشترین تاثیر در حوزه اقتصادی
िرونق اقتصادی و رشد تجاری شهرهای اروپایی با ذخیرۀ فلزات قیمتی 
िاز دست رفتن موقعیت اجتماعی اشراف فئودال و زمین دار 
िافزایش اعتبار و منزلت تجار و صنعتگران 
िافزایش بیشتر قدرت شاهان اروپایی
ि تجهیز ارتش های ملی و ناوگان های دریایی و تشدید رقابت و درگیری 

سیاسی، نظامی و اقتصادی دولت های اروپایی 
िآغاز تجارت برده توسط پرتغالی ها و سپس هلندی ها و انگلیسی ها

िشروع جنبش اصالح دینی با انتقاد و اعتراض به برخی از نظریات و عملکرد های کلیسا

ि مارتین لوتر آلمانی مهمترین شخصیت نهضت اصالح دینی که در اعتراض به مسیحیت کاتولیک
یکسره از کلیسا برید و مذهب تازه ای به نام پروتستان ایجاد کرد.

ि۳_ اکتشافات جغرافیایی و
شروع استعمارگری اروپاییان

ि۴_ اصالح دینی و نهضت پروتستان
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تا िدیدگاه لوتر این بود که آنچه مایه رستگاری انسان می شود ایمان است نه انجام کارهای نیک 

िانتقاد مارتین لوتر در مورد مسئله آمرزش گناهان توسط کلیسا در برابر پرداخت پول 

िآویختن نظرات مارتین لوتر بر در کلیسا در ویتنبرگ آلمان

िتکفیر مارتین لوتر توسط پاپ و درخواست پاپ از امپراتور مقدس روم برای سرکوب مارتین لوتر

िحمایت شاهزادگان آلمانی از لوتر و اعتراض )پروتست( به پاپ و امپراتور 

िدنبال شدن دیدگاه مارتین لوتر در سوئیس توسط ژان کالون 

िپیامد های نهضت پروتستانि از بین رفتن وحدت کلیسای کاتولیک 
िبروز جنگ های مذهبی میان کاتولیک و پروتستان ها
िتقویت پادشاهان و دولت های ملی
िرشد اندیشه های ملی گرایی در اروپا
िتضعیف قدرت کلیسای کاتولیک
िکاهش نقش کلیسا در زندگی مردم و جوامع اروپایی
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رنسانس به چه معناست و به چه منظوری و از کدام کشور آغاز گردید؟-  

۲( تجدید حیات – احیای فرهنگ یونان  و روم باستان – ایتالیا ۱( انسان گرایی – حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان – ایتالیا 

۴( تجدید حیات – احیای فرهنگ یونان و روم باستان – فرانسه ۳( انسان گرایی – حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان – فرانسه 

کدام گزینه از مهم ترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس نمی باشد؟-  

۲( گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم ۱( رشد شهرنشینی و تجارت 

۴( گسترش اندیشۀ اومانیسم ۳( پیشینۀ فرهنگی و تاریخی 

کدام رویداد تاثیر فراوانی بر رشد شهرها و تجارت و به ویژه در کدام مناطق اروپا گذاشت؟-  

۲( جنگ های صلیبی – مناطق ساحلی ۱( نهضت پروتستان – مناطق ساحلی 

۴( جنگ های صلیبی- مناطق غربی ۳( نهضت پروتستان – مناطق غربی 

کدام یک از شهر های ایتالیا، مرکز داد و ستد کاالهای قیمتی فلزی و چرمی بود؟-  

۴( جنوا ۳( فلورانس  ۲( پالرمو  ۱( ونیز 

به قشر جدیدی از شهرنشینان ثروتمند شامل بازرگانان، بانکداران و صاحبان صنایع چه می گفتند؟-  

۴( فئودال  ۳( اومانیست  ۲( بورژوا  ۱( کنت 

کدام یک از گروه های زیر نگرش و عالیق خاصی برای علم، فرهنگ و هنر داشتند؟-  

۴( فئودال ها ۳( اومانیست ها  ۲( شوالیه ها  ۱( بورژواها 

خاندان مدیچی که مشوق و حامی جدی فرهنگ، ادب و هنر بودند در کدام شهر حکومت می کردند؟-  

۴( فلورانس ۳( ونیز  ۲( جنوا  ۱( رم 

در دوران فئودالیسم، رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن شهرنشینان )بورژواها( از سواحل بندری کدام کشور اروپایی آغاز شد؟-  

۴( انگلستان ۳( فرانسه  ۲( ایتالیا  ۱( اسپانیا 

سواالت درس شانزدهم
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چه عاملی در اواخر قرون وسطا، استقالل و آزادی عمل بیشتری برای دولت شهر های ایتالیایی به وجود آورد؟-  

۲( پیدایش و گسترش اندیشۀ اومانیستی ۱( درگیری های پاپ ها وپادشاهان 
۴( پایان گرفتن جنگ های صلیبی ۳( پیدایش طبقۀ جدیدی به نام بورژوا 

دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از طریق چه مناطقی با دستاوردهای فکری و فرهنگی جهان اسالم آشنا شدند؟-   

۴( سیسیل و رم ۳( فلورانس و سیسیل  ۲( اندلس و سیسیل  ۱( اندلس و فلورانس 

مدارس عالی و دانشگاه های تازه تاسیس کدام سرزمین اروپایی در استفاده از آثار و نوشته های دانشمندان مسلمان پیشگام بودند؟-   

۴( ایتالیا ۳( انگلستان  ۲( فرانسه  ۱( اسپانیا 

یکی از وجوه مهم تفکر رنسانس که ریشه در فرهنگ یونان باستان داشت چه بود؟-   

۲( توجه ویژه داشتن به علم، فرهنگ و هنر ۱( حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان 
۴( توجه به افسانه های اساطیری ۳( محور قرار دادن انسان و طبیعت 

تفکر اومانیستی و گرایش های انسان گرایانه بیش از هرجای دیگر در کدام قلمرو ها انعکاس یافت و در کدام کشور به نهضتی در -   
این زمینه ها منجر گردید؟

۲( سیاست، فرهنگ و اقتصاد – فرانسه ۱( ادبیات ،هنر، معماری و تعلیم و تربیت – ایتالیا 
۴( ادبیات، هنر، معماری و تعلیم و تربیت – فرانسه ۳( سیاست، فرهنگ و اقتصاد – ایتالیا 

هنرمندان دورۀ رنسانس با محور قرار دادن چه موضوعی، آثار بی نظیری به وجود آوردند؟-   

۲( زیبایی و خصوصیات جسمانی انسان ۱( خصلت های درونی انسان 

۴( انسان و طبیعت ۳( طبیعت بکر و دست نخورده 

هنر رنسانس با حضور سه هنرمند مشهور ایتالیایی به اوج پیشرفت و شکوفایی رسید به جز:-   

۴( رافائل ۳( داوینچی  ۲( پیکاسو  ۱( میکل آنژ 

کدام یک از مشهور ترین نقاشان ایتالیایی و از نوابغ تاریخ هنر جهان، تابلوی شام آخر را به تصویر کشیده است؟ -   
)کنکور سراسری خارج کشور ۹۹(

۴( داوینچی  ۳( میکل آنژ  ۲( رامبراند  ۱( رافائل 

به ترتیب تابلوی مدرسۀ آتن و مونالیزا از آثار کدام نقاشان ایتالیایی است؟-   

۴( میکل آنژ – داوینچی ۳( داوینچی – رافائل  ۲( رافائل – میکل آنژ  ۱( رافائل – داوینچی 

کاخ ها و کلیساهایی که در عصر رنسانس به ویژه در شهرهای ایتالیا ساخته شد بیانگر اوج و شکوه معماری عصر رنسانس است به جز:-   

۴( ونیز ۳( فلورانس  ۲( رم  ۱( جنوا 

کدام -    اشاعه   نتیجۀ  در  اروپائیان  علمی  نگرش  و  بود  چه  پرورش  و  آموزش  هدف  رنسانس  عصر  در  جدید  نظریه های  اساس  بر 
اندیشه ها تغییر کرد؟

۲( تربیت دانشمندان و عالمان و متخصصان برجسته – اومانیستی ۱( تربیت شهروندانی برای ایفای نقش سودمند در جامعه – اومانیستی 
۴( تربیت دانشمندان و عالمان و متخصصان برجسته – بورژوازی ۳( تربیت شهروندانی برای ایفای نقش سودمند در جامعه – بورژوازی 
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در اواسط قرن شانزدهم چه کسی در رسالۀ  گردش اجرام سماوی، نظریۀ  چرخش زمین به دور خورشید را مطرح کرد؟-   

۴( گالیله ۳( کپلر  ۲( کوپرنیک  ۱( بطلمیوس 

چه کسی در زمینۀ کارکرد قلب و چگونگی گردش خون به موفقیت های مهمی دست یافت؟-   

۴( بیکن ۳( گوتنبرگ  ۲( دکارت  ۱( هاروی 

به ترتیب کدام فالسفه بنیانگذار سبک تحقیق در ریاضی و کدامیک از طرفداران روش شناخت تجربی در مطالعات علمی بودند؟-   

۴( اسپینوزا – کانت ۳( دکارت – بیکن  ۲( کانت – دکارت  ۱( اسپینوزا – بیکن 

دستگاه چاپ توسط چه کسی اختراع گردید؟-   

۴( گوتنبرگ ۳( کوپرنیک  ۲( بیکن  ۱( هاروی 

کدام رویداد موجب به هم خوردن موازنۀ تجارت جهانی و آغاز استعمارگری اروپائیان شد؟-   

۲( اکتشافات جغرافیایی و کشف راه های دریایی جدید ۱( رشد شهرنشینی و تجارت 

۴( آشنایی با پیشرفت های علمی مسلمانان ۳( اشاعه اندیشه های اومانیستی 

کدام کشور های اروپایی که از تجارت پررونق دریای مدیترانه و سرزمین های پیرامون آن سود نمی بردند، انگیزۀ بیشتری برای -   
کشف راه ها و سرزمین های جدید از خود نشان دادند؟

۴( ،پرتغالی ها و ایتالیایی ها ۳( ایتالیایی ها و هلندی ها  ۲( اسپانیایی ها و ایتالیایی ها  ۱( پرتغالی ها و اسپانیایی ها 

به چه دلیل کشورهای پرتغال و اسپانیا از تجارت پررونق دریای مدیترانه و سرزمین های پیرامون آن سود نمی بردند؟-   

ب- نفوذ زیاد فرانسه و انگلستان در این منطقه الف- رقابت دولت شهرهای ایتالیایی در این منطقه 

ت- دشمنی و ستیز با حکومت عثمانی پ- پایین بودن توان اقتصادی این کشورها 

۴( الف و ت ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

در نیمۀ  دوم سدۀ     م ، دریانوردان کدام کشور در سواحل غرب قارۀ آفریقا در اقیانوس اطلس مشغول کشف سرزمین های جدید -   
شدند؟

۴( انگلستان ۳( فرانسه  ۲( پرتغال  ۱( اسپانیا 

فارس، -    خلیج  سواحل  و  جزایر  در  تجاری-نظامی  پایگاه  تعدادی  توانست  او  و  کرد  گسیل  هند  به  را  دریانورد  کدام  پرتغال  دولت 
هندوستان و چین تأسیس کند؟

۴( بارتولمه دیاز ۳( واسکودوگاما  ۲( کریستف کلمب  ۱( آلبوکرک 

به دنبال پرتغالی ها، ........... گام در کشف راه ها و سرزمین های جدید نهادند.-   

۴( انگلیسی ها ۳( فرانسوی ها  ۲( اسپانیایی ها   ۱( ایتالیایی ها 

کدام کشور با غارت طال و نقره بومیان آمریکا، به یکی از نیرومندترین کشور اروپایی در سده های    و    میالدی تبدیل شد؟-   

۴( اسپانیا ۳( انگلستان  ۲( پرتغال  ۱( ایتالیا 
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در اواسط قرن شانزدهم چه کسی در رسالۀ  گردش اجرام سماوی، نظریۀ  چرخش زمین به دور خورشید را مطرح کرد؟-   

۴( گالیله ۳( کپلر  ۲( کوپرنیک  ۱( بطلمیوس 

چه کسی در زمینۀ کارکرد قلب و چگونگی گردش خون به موفقیت های مهمی دست یافت؟-   

۴( بیکن ۳( گوتنبرگ  ۲( دکارت  ۱( هاروی 

به ترتیب کدام فالسفه بنیانگذار سبک تحقیق در ریاضی و کدامیک از طرفداران روش شناخت تجربی در مطالعات علمی بودند؟-   

۴( اسپینوزا – کانت ۳( دکارت – بیکن  ۲( کانت – دکارت  ۱( اسپینوزا – بیکن 

دستگاه چاپ توسط چه کسی اختراع گردید؟-   

۴( گوتنبرگ ۳( کوپرنیک  ۲( بیکن  ۱( هاروی 

کدام رویداد موجب به هم خوردن موازنۀ تجارت جهانی و آغاز استعمارگری اروپائیان شد؟-   

۲( اکتشافات جغرافیایی و کشف راه های دریایی جدید ۱( رشد شهرنشینی و تجارت 

۴( آشنایی با پیشرفت های علمی مسلمانان ۳( اشاعه اندیشه های اومانیستی 

کدام کشور های اروپایی که از تجارت پررونق دریای مدیترانه و سرزمین های پیرامون آن سود نمی بردند، انگیزۀ بیشتری برای -   
کشف راه ها و سرزمین های جدید از خود نشان دادند؟

۴( ،پرتغالی ها و ایتالیایی ها ۳( ایتالیایی ها و هلندی ها  ۲( اسپانیایی ها و ایتالیایی ها  ۱( پرتغالی ها و اسپانیایی ها 

به چه دلیل کشورهای پرتغال و اسپانیا از تجارت پررونق دریای مدیترانه و سرزمین های پیرامون آن سود نمی بردند؟-   

ب- نفوذ زیاد فرانسه و انگلستان در این منطقه الف- رقابت دولت شهرهای ایتالیایی در این منطقه 

ت- دشمنی و ستیز با حکومت عثمانی پ- پایین بودن توان اقتصادی این کشورها 

۴( الف و ت ۳( پ و ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

در نیمۀ  دوم سدۀ     م ، دریانوردان کدام کشور در سواحل غرب قارۀ آفریقا در اقیانوس اطلس مشغول کشف سرزمین های جدید -   
شدند؟

۴( انگلستان ۳( فرانسه  ۲( پرتغال  ۱( اسپانیا 

فارس، -    خلیج  سواحل  و  جزایر  در  تجاری-نظامی  پایگاه  تعدادی  توانست  او  و  کرد  گسیل  هند  به  را  دریانورد  کدام  پرتغال  دولت 
هندوستان و چین تأسیس کند؟

۴( بارتولمه دیاز ۳( واسکودوگاما  ۲( کریستف کلمب  ۱( آلبوکرک 

به دنبال پرتغالی ها، ........... گام در کشف راه ها و سرزمین های جدید نهادند.-   

۴( انگلیسی ها ۳( فرانسوی ها  ۲( اسپانیایی ها   ۱( ایتالیایی ها 

کدام کشور با غارت طال و نقره بومیان آمریکا، به یکی از نیرومندترین کشور اروپایی در سده های    و    میالدی تبدیل شد؟-   

۴( اسپانیا ۳( انگلستان  ۲( پرتغال  ۱( ایتالیا 
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از اواخر قرن    م کدام کشورهای اروپایی گام به عرصۀ رقابت های استعماری نهادند؟-   

۲( پرتغالی ها، اسپانیایی ها و ایتالیایی ها ۱( هلندی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها 

۴( پرتغالی، فرانسوی ها و انگلیسی ها ۳( انگلیسی ها، فرانسوی ها و ایتالیایی ها 

کشفیات جغرافیایی در کدام حوزه بیشترین تاثیر را برجای گذاشت؟-   

۴( اقتصادی ۳( نظامی  ۲( اجتماعی  ۱( سیاسی 

کدام کشور تجارت بردگان آفریقایی را ابتدا در انحصار خود گرفت؟-   

۴( انگلیس ۳( هلند  ۲( اسپانیا  ۱( پرتغال 

مصلحان دینی در کدام زمینه آموزه های کلیسا را به چالش کشیدند؟-   

۲( دخالت کلیسا در امور سیاسی ۱( ناهنجاری های اخالقی کشیشان 

۴( شیوۀ تعلیم و تربیت و محتوای آموزشی کلیسا ۳( رابطۀ انسان و خدا 

مهم ترین شخصیتی که نهضت اصالح دینی به نام او شناخته می شود چه کسی بود؟-   

۴( جان ویکلیف ۳( ژان کالون  ۲-مارتین لوتر  ۱( ژان هوس 

اولین مسئله ای که ذهن مارتین لوتر را به خود مشغول کرد چه بود؟-   

۲( رسم بخشش گناهان توسط کلیسا  ۱( ارتباط ایمان با انجام دادن کارهای نیک 

۴( تجرد کشیشان ۳( رابطۀ انسان و خدا 

لوتر نظریات خود را در    اصل بر سردر کدام کلیسا آویخت و کدام گروه از او حمایت کردند؟-   

۴( نتردام – شاهزادگان آلمانی ۳( نتردام – امپراتور مقدس روم  ۲( ویتنبرگ – شاهزادگان آلمانی  ۱( ویتنبرگ – امپراتور مقدس روم 

بعد ها اصالحات مارتین لوتر در خارج از آلمان توسط چه کسی در سوئیس دنبال شد؟-   

۳( ژان کالون          ۴( ژان ویکلیف ۱( ژان هوس                                        ۲( دکارت 

کدام گزینه بیانگر واکنش پاپ نسبت به مارتین لوتر است؟-   

۲( او را تکفیر کرد و از امپراتور مقدس روم خواست تا او را سرکوب کند . ۱( او را تکفیر کرد و از کلیسا اخراج کرد. 

۴(  از کلیسا اخراج کرد و خواهان اخراج او از سرزمین امپراتوری مقدس روم شد. ۳( از شاهزادگان آلمانی درخواست نمود دست ازحمایت از او بردارند. 

همۀ  موارد زیر از پیامد های نهضت پروتستان است به جز:-   

۲( تقویت پادشاهان و دولت های ملی ۱( از میان رفتن وحدت کلیسای کاتولیک 

۴( رشد اندیشه های ملی گرایی در اروپا ۳( افزایش نقش کلیسا ی کاتولیک در زندگی مردم 

333

گزینه » « صحیح است.رنسانس به معنای نوزایی و تجدید حیات است و از نظر تاریخی به دگرگونی های فکری و فرهنگی گفته می شود که به (  سوال 
منظور احیای فرهنگ یونان و روم باستان، از ایتالیا آغاز شد. 

گزینه » « صحیح است. مهمترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس عبارت بودند از : ١-رشد شهرنشینی و تجارت ٢-گسترش روابط فرهنگی (  سوال 
با جهان اسالم  ٣-پیشینۀ  فرهنگی و تاریخی 

گزینه » « صحیح است.جنگ های صلیبی تأثیر فراوانی بر رشد شهرها و تجارت به ویژه در مناطق ساحلی اروپا گذاشت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.فلورانس، مرکز داد و ستد کاالهای قیمتی فلزی و چرمی بود و تجارت پارچه را در بخش وسیعی از اروپا به خود اختصاص (  سوال 
داده بود. 

گزینه » « صحیح است.به قشر جدیدی از شهرنشینان ثروتمند شامل بازرگانان، بانکداران و صاحبان صنایع، بورژوا می گفتند. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.بورژواها اهمیت و ارزش فراوانی برای علم و فرهنگ و هنر قائل بودند. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. خاندان معروف مدیچی که بر فلورانس حکومت می کرد، مشوق و حامی جدی فرهنگ، ادب و هنر بود. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران فئودالیسم، رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن شهرنشینان )بورژواها( از سواحل بندری ایتالیا آغاز شد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.درگیری های پاپ و شاهان در اواخر قرون وسطا، استقالل و آزادی عمل بیشتری برای دولت شهرهای ایتالیایی به وجود (  سوال 
آورد. 

گزینه » « صحیح است.دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از طریق اندلس)اسپانیای مسلمانان( و سیسیل با دستاوردهای فکری جهان اسالم (   سوال 
آشنا شدند. 

گزینه » « صحیح است. مدارس عالی و دانشگاه های تازه تأسیس ایتالیایی در استفاده از آثار و نوشته های دانشمندان مسلمان پیشگام بودند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از وجوه مهم تفکر  رنسانس که ریشه در فرهنگ یونان باستان داشت، حرمت نهادن به ارزش و اعتبار انسان و (   سوال 
تصدیق استعداد و توانایی های او بود که از آن به عنوان اومانیسم یا انسان گرایی تعبیر می شود. 

پاسخنامۀ درس شانزدهم

رنسانس و عصر جدید
پایۀ یازدهم

خ
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تا
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گزینه » « صحیح است.رنسانس به معنای نوزایی و تجدید حیات است و از نظر تاریخی به دگرگونی های فکری و فرهنگی گفته می شود که به (  سوال 
منظور احیای فرهنگ یونان و روم باستان، از ایتالیا آغاز شد. 

گزینه » « صحیح است. مهمترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس عبارت بودند از : ١-رشد شهرنشینی و تجارت ٢-گسترش روابط فرهنگی (  سوال 
با جهان اسالم  ٣-پیشینۀ  فرهنگی و تاریخی 

گزینه » « صحیح است.جنگ های صلیبی تأثیر فراوانی بر رشد شهرها و تجارت به ویژه در مناطق ساحلی اروپا گذاشت. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.فلورانس، مرکز داد و ستد کاالهای قیمتی فلزی و چرمی بود و تجارت پارچه را در بخش وسیعی از اروپا به خود اختصاص (  سوال 
داده بود. 

گزینه » « صحیح است.به قشر جدیدی از شهرنشینان ثروتمند شامل بازرگانان، بانکداران و صاحبان صنایع، بورژوا می گفتند. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.بورژواها اهمیت و ارزش فراوانی برای علم و فرهنگ و هنر قائل بودند. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. خاندان معروف مدیچی که بر فلورانس حکومت می کرد، مشوق و حامی جدی فرهنگ، ادب و هنر بود. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دوران فئودالیسم، رشد شهرنشینی و قدرت گرفتن شهرنشینان )بورژواها( از سواحل بندری ایتالیا آغاز شد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است.درگیری های پاپ و شاهان در اواخر قرون وسطا، استقالل و آزادی عمل بیشتری برای دولت شهرهای ایتالیایی به وجود (  سوال 
آورد. 

گزینه » « صحیح است.دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از طریق اندلس)اسپانیای مسلمانان( و سیسیل با دستاوردهای فکری جهان اسالم (   سوال 
آشنا شدند. 

گزینه » « صحیح است. مدارس عالی و دانشگاه های تازه تأسیس ایتالیایی در استفاده از آثار و نوشته های دانشمندان مسلمان پیشگام بودند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از وجوه مهم تفکر  رنسانس که ریشه در فرهنگ یونان باستان داشت، حرمت نهادن به ارزش و اعتبار انسان و (   سوال 
تصدیق استعداد و توانایی های او بود که از آن به عنوان اومانیسم یا انسان گرایی تعبیر می شود. 

پاسخنامۀ درس شانزدهم
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گزینه » « صحیح است. تفکر اومانیسمی و گرایش های انسان گرایانه، بیش از هر جای دیگر، در قلمرو ادبیات هنر و معماری و تعلیم و تربیت (   سوال 
انعکاس یافت و به نهضت ادبی و شکوفایی هنر و معماری در ایتالیا منجر شد. 

گزینه » « صحیح است. هنرمندان دورۀ رنسانس با محور قرار دادن انسان و طبیعت، آثار بی نظیری به وجود آوردند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.هنر رنسانس با ظهور سه هنرمند مشهور ایتالیایی یعنی لئوناردو داوینچی، رافائل و میکل آنژ به اوج پیشرفت و شکوفایی (   سوال 
رسید. 

گزینه » « صحیح است.مشهورترین اثر داوینچی شام آخر و مونالیزا یا لبخند ژکوند است. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.تابلوی مدرسه آتن اثر رافائل و مونالیزا اثر داوینچی است. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.کاخ ها و کلیساهایی که در عصر رنسانس در شهرهای مختلف ایتالیا به ویژه رم، فلورانس و ونیز ساخته شد، بیانگر اوج (   سوال 
و شکوه معماری عصر رنسانس است. 

گزینه » « صحیح است.بر اساس نظریۀ جدید هدف آموزش و پرورش تربیت دانشمندان برجسته نبود، بلکه می خواستند شهروندانی را تربیت (   سوال 
کنند که نقش سودمندی در جامعه ایفا کنند و در حیات شهری فعال باشند و نگرش علمی اروپاییان در نتیجۀ  آشنایی آنان با پیشرفت های علمی مسلمانان و 

اشاعۀ اندیشه های اومانیستی تغییر کرد. 

گزینه » « صحیح است.در اواسط قرن شانزدهم، نیکالس کوپرنیک در رساله گردش اجرام سماوی، نظریه چرخش زمین به دور خورشید را (   سوال 
مطرح کرد. 

گزینه » « صحیح است. ویلیام هاروی در زمینۀ کارکرد قلب و چگونگی گردش خون به موفقیت های مهمی دست یافت. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.فالسفه ای چون دکارت بنیان گذار سبک تحقیق در ریاضی و فرانسیس بیکن از طرفداران روش شناخت تجربی در (   سوال 
مطالعات علمی دیدگاه های نوینی را مطرح کردند. 

گزینه » « صحیح است.اختراع دستگاه چاپ توسط یوهانس گوتنبرگ آلمانی از مهم ترین ابداعات فناوری در عصر رنسانس بود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.اکتشافات جغرافیایی و کشف راه های دریایی، موجب بهم خوردن موازنۀ تجارت جهانی و آغاز استعمارگری اروپائیان (   سوال 
شد. 

پیرامون آن سود زیادی نمی بردند، (   سوال  پر رونق دریای مدیترانه و سر زمین های  از تجارت  گزینه » « صحیح است.پرتغالی ها و اسپانیایی ها که 
انگیزه و شوق بیشتری برای کشف راه ها و سرزمین های جدید از خود نشان می دادند زیرا از یک سو قادر به رقابت با دولت شهرهای ایتالیایی که تجارت منطقه 

را در انحصار خود داشتند، نبودند و از سوی دیگر با حکومت عثمانی که بر مناطق شمال و شمال شرقی و شرق مدیترانه مسلط بود، دشمنی و ستیز داشتند. 

گزینه » « صحیح است.) پاسخ ٢۵((   سوال 

گزینه » « صحیح است.در نیمۀ دوم سده ١۵م، دریانوردان پرتغالی در سواحل غربی قارۀ آفریقا در اقیانوس اطلس مشغول کشف سرزمین های (   سوال 
جدید شدند. 
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گزینه » « صحیح است.دولت پرتغال ناوگان دریایی خود را به فرماندهی آلبوکرک به هند گسیل کرد و او توانست تعدادی پایگاه تجاری-نظامی (   سوال 
در جزایر و سواحل خلیج فارس، هندوستان و چین تأسیس کند.

گزینه » « صحیح است.به دنبال پرتغالی ها، اسپانیایی ها گام در کشف راه ها و سرزمین های جدید نهادند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.طال و نقرۀ  غارت شدۀ بومیان آمریکا، اسپانیا را به یکی از نیرومندترین کشورهای اروپایی در سده های ١۶ و ١٧ تبدیل کرد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.از اواخر قرن ١۶ میالدی هلندی ها و انگلیسی ها و سپس فرانسوی ها گام به عرصۀ   رقابت های استعماری نهادند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. کشفیات جغرافیایی در حوزۀ اقتصادی بیشترین تأثیر را بر جای گذاشت. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.پرتغالی ها تجارت برده از آفریقا به آمریکا را در انحصار خود گرفتند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. مسلحان دینی از درون کلیسا پا به عرصه ی اعتراض و انتقاد نهاده و آموزه های کلیسا را دربارۀ  انسان و خدا به چالش (   سوال 
کشیدند. 

به (   سوال  اعتراض  در  که  بود  آلمانی  لوتر  مارتین  او شناخته می شود  نام  به  دینی  نهضت اصالح  که  گزینه » « صحیح است.مهمترین شخصیتی 
مسیحیت کاتولیک یکسره از کلیسا برید و مذهب تازه ای بنیاد نهاد.

گزینه » « صحیح است. اولین مسئله ای که ذهن مارتین لوتر را به خود مشغول کرد، ارتباط ایمان با انجام دادن کارهای نیک بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. لوتر، فهرستی از نظریات خود را در ۹۵ اصل تدوین کرد و بر سردر کلیسای ویتنبرگ آویخت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. بعدها اصالحات مارتین لوتر در خارج از آلمان توسط کسانی چون ژان کالون در سوئیس دنبال شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. پاپ با تکفیر لوتر از امپراتور مقدس روم خواست تا او را سرکوب کند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. نهضت پروتستان وحدت کلیسای کاتولیک را از بین برد و باعث بروز سلسله  جنگ های مذهبی میان پروتستان ها و (   سوال 
کاتولیک ها شد که بخش های وسیعی از اروپا را فرا گرفت. این نهضت هم  چنین به تقویت پادشاهان و دولت های ملی و رشد اندیشه ملی گرایی در اروپا کمک 

فراوانی کرد. پیامد دیگر نهضت پروتستان، تضعیف قدرت کلیسای کاتولیک و کاهش نقش آن در زندگی مردم و جوامع اروپایی بود.
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تحوالت تاریخ نگاری
دورۀ معاصر

िثبت وقایع شاهان و امور آنها

ि داشتن خصوصیات ادبی تالیفات آنها

िسخن گفتن با زبان تملق و مدح شاهان

िکاتب دربار بودن به جای مورخ حقیقت بودن

िسخت بودن سبک نگارش در بسیاری موارد

िکمتر بودن تحلیل و تفسیر در آثارشان

ि جنگ های ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه که توجه زمامداران و
نخبگان ایران را به دنیای غرب جلب کرد.

िآغاز ترجمه آثار اروپایی در زمان عباس میرزا

ि تاسیس مدرسه دارالفنون، ایجاد دارالطباعه دولتی و دارالترجمه همایونی
در زمان ناصرالدین شاه

ि نکته: ریاست دارالترجمه همایونی با محمدحسن خان اعتمادالسلطنه از
مورخان مشهور عصر قاجار بود.

ि نوشته های تاریخی بخش قابل توجهی از نخستین آثار ترجمه شده از
زبان های اروپایی به زبان فارسی را تشکیل می دادند.

ि با گسترش فعالیت علمی شرق شناسان، کتیبه های بیستون و طاق بستان
رمز گشایی شد.

ि گسترش کشفیات باستان شناسی در ایران، منابع نوینی را پیش روی
مورخان قرار داد و زمینۀ تحولی عمیق و اساسی در تاریخ نگاری فراهم آورد.

िتاریخ نگاری سنتی و میراث تاریخی
)ویژگی تاریخ نگاران سنتی(

िتاریخ نگاری معاصر
)زمینه های پیدایش(

درسنامۀ درس اول

تاریخ نگاری و منابع دورۀ معاصر
پایۀ دوازدهم
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از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی در دورۀ فتحعلی شاهिانتقاد به تاریخ نویسی سنتی

िنام کتاب : تاریخ ذوالقرنین

िعالقه مند به حقیقت نویسی و مختصرنویسی و نکوهش تملق گویی

िاز مورخان عصر ناصری و منتقد تملق گویی

िنام کتاب: حقایق االخبار ناصری

ि.نخستین کسی است که واقعیت قتل امیرکبیر را بازتاب داده است

ि تا حدودی از پرده پوشی ها و مداحی های رایج مورخان رسمی در
آثارش دور شد.

ि.در کتاب صدرالتواریخ، امیرکبیر را ستایش کرد

िخاوری شیرازی

िمیرزا جعفر خورموجی

िمحمد حسن خان اعتماد السلطنه

िمیرزا فتحعلی خان آخوندزادهि.مورخ نبود

ि.تاریخ نویسی سنتی را به شیوه ای علمی نقد کرد

ि انتقاد از شیوۀ تاریخ نویسی رضاخان هدایت در رسالۀ ایراد، به دلیل
استفادۀ از شعر در بیان رویدادها و به کار بردن الفاظ مصنوع ادبی .

روش تاریخ نگاری 
معاصر

ि در این روش، تاریخ نگاران، با استفاده از روش تحقیق علمی، بهره برداری از منابع و اسناد و مدارک معتبر و گزینش و نقد آنها
رویدادهای تاریخی را ارزیابی و به زبان ساده می نوشتند.

िبهره گیری از نتایج تحقیقات علوم باستان شناسی، زبان شناسی، جغرافیا، جامعه شناسی و اسطوره شناسی

ि گسترش مدارس جدید، تاسیس دانشگاه و رواج آموزش تاریخ به عنوان یک رشته علمی در دورۀ معاصر، به ترویج و توسعه
روش پژوهش علمی تاریخ در ایران کمک شایانی کرد.
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بینش
تاریخ نگاری معاصر

ि عوامل موثر در بینش مورخان ایرانی 

ि اساس کار تاریخ نگاری سنتی، غالبًا بررسی زندگی شاهان و شرح فتوحات آنان بود، اما در تاریخ نویسی معاصر، به
برخی جنبه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حیات انسانی بیشتر توجه می شود.

ि.انقالب مشروطیت تاثیر عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی داشت

ि.در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان اثر میرزا محمد ناظم االسالم کرمانی به نقش مردم توجه شده است

ि انقالب مشروطه
िنفوذ و دخالت های کشورهای استعمارگر
िجنگ های جهانی اول و دوم و اشغال ایران
िجنبش ملی شدن نفت
िانقالب اسالمی

گونه های منابع تاریخی 
در دورۀ معاصر

ि.یکی از ابداعات تاثیرگذار غربی که از دوره قاجار وارد ایران شد

ि)اولین روزنامه: کاغذ اخبار )میرزا صالح شیرازی

ि)وقایع اتفاقیه بعدها روزنامه دولت عّلیه ایران )امیرکبیر

िدالیل انتشار روزنامه در خارج از کشورि ماهیت استبدادی
िنبود آزادی بیان قاجار

िالف( کتاب ها

िب( نشریات

ि پ( اسناد و منابع
آرشیوی

िکتاب های تاریخی
िخاطرات
ि)سفرنامه ها )از دورۀ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه
ि)زندگی نامه ها )تذکره ها

ि.... شامل کلیه مکاتبات حکومتی، فرمان ها، معاهدات سیاسی و نامه های شخصی و اداری و

ि محل نگهداری، حفاظت، مرمت، طبقه بندی و آماده سازی اسناد برای استفاده محققان را
آرشیو ملی می گویند.
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آرشیو ملی می گویند.
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کدام گزینه دربارۀ تاریخ نگاران سنتی درست نمی باشد؟-  

۲(تحلیل و تفسیر کمتر در آثار آنان به چشم می خورد ۱( غالبًا با خصوصیات ادبی اقدام به تالیف می کردند. 

۴( بیش از آنکه کاتب دربار باشند مورخ حقیقت بودند. ۳(سبک نگارش در بسیاری از موارد سخت بود 

تاریخ نگاری که در ایران در دورۀ معاصر شکل گرفت از چه نظراتی با تاریخ نویسی سنتی تفاوت داشت؟-  

۴( نگارش و انشا ۳( شکل و محتوا  ۲(دیدگاه و نظر  ۱(بینش و روش 

عاملی که در دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار، موجب جلب توجه زمامداران و نخبگان ایران به دنیای غرب گردید چه بود؟-  

۴( انقالب صنعتی در اروپا ۳( جنگ های ایران و روسیه  ۲(شکست روسیه از ژاپن  ۱(پیشرفت جوامع غربی 

کدام یک از اقدامات زیر در دوران عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه صورت گرفت؟-  

۴( تأسیس مدرسه دارالفنون ۳( ایجاد دارالطباعه دولتی  ۲(ترجمه آثار اروپایی  ۱(ایجاد دارالترجمه همایونی 

کدام یک از مراکز زیر در زمان ناصرالدین شاه ایجاد نگردید؟-  

۴( دارالترجمه همایونی ۳( مدرسه دارالفنون  ۲(دارالطباعه دولتی  ۱(روزنامه کاغذ اخبار 

ریاست دارالترجمه همایونی را کدام مورخ دورۀ قاجار بر عهده داشت؟-  

۴( محمد حسن خان اعتماد السلطنه ۳( میرزا حسین خان سپهساالر  ۲( رضا قلی خان هدایت  ۱(  میرزا فتحعلی آخوند زاده 

با رمزگشایی کدام کتیبه ها به دنبال گشترش فعالیت علمی شرق شناسان اطالعات دقیق و جدید دربارۀ تاریخ ایران ارائه گردید؟ -  

۴( بیستون و طاق بستان ۳( تخت جمشید و نقش رستم  ۲(بیستون و تخت جمشید  ۱( طاق بستان و گنج نامه 

با مطالعه کتیبه ..... توسط ..... دیپلمات انگلیسی خط میخی را خوانده شد.-  

۴(طاق بستان- آرتوپوپ ۳( راولینسون- بیستون   ۲( طاق بستان-راولینسون  ۱( بیستون- آرتوپوپ 

کدام اقدام موجب گردید تا منابع نوینی پیش روی مورخان ایرانی قرار بگیرد و زمینۀ تحولی عمیق و اساسی را در تاریخ نگاری سنتی -  
پدید آورد؟

۴( ترجمه آثار اروپایی ۳( روابط با اروپا  ۲( کشفیات باستان شناسی  ۱( جنگ های ایران و روسیه 
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کدام گزینه دربارۀ تاریخ نگاران سنتی درست نمی باشد؟-  
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با رمزگشایی کدام کتیبه ها به دنبال گشترش فعالیت علمی شرق شناسان اطالعات دقیق و جدید دربارۀ تاریخ ایران ارائه گردید؟ -  

۴( بیستون و طاق بستان ۳( تخت جمشید و نقش رستم  ۲(بیستون و تخت جمشید  ۱( طاق بستان و گنج نامه 

با مطالعه کتیبه ..... توسط ..... دیپلمات انگلیسی خط میخی را خوانده شد.-  

۴(طاق بستان- آرتوپوپ ۳( راولینسون- بیستون   ۲( طاق بستان-راولینسون  ۱( بیستون- آرتوپوپ 
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کدام یک از افراد زیر از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی در دورۀ فتحعلی شاه بود و چه کتابی توسط وی نگارش شد؟-   

۲( میرزا محمد جعفر خورموجی_ تاریخ ذوالقرنین ۱( خاوری شیرازی_تاریخ ذوالقرنین 
۴( میرزا محمد جعفر خورموجی_ حقایق االخبار ناصری ۳( خاوری شیرازی_حقایق االخبار ناصری 

همه موارد زیر در مورد خاوری شیرازی نادرست است به جز:-   

۱( او در آثار ادبی خود از شعر دربیان رویداد ها و به کار بردن الفاظ مصنوع ادبی استفاده می کرد.
۲( به حقیقت نویسی و مختصر نویسی عالقه نشان داد و تملق گویی را نکوهش کرد.

۳( او تاریخ نویسی سنتی را به شیوۀ علمی نقد کرد.
۴( تالش می کرد آثار خود را تا حدودی از پرده پوشی و مداحی های رایج مورخان رسمی دور سازد.

این جمله که: » تاریخ نگار را هم الزم است که  راست گفتاری پیشه کند ....... فرشته را دیو نخواند و دیو را فرشته نداند ..... « -   
مربوط به کدام شخصیت دورۀ قاجار است؟

۴( خاوری شیرازی ۳( محمد جعفر خورموجی  ۲( رضا قلی خان هدایت  ۱( میرزا فتحعلی آخوندزاده 

کدام عبارت درباره امیرکبیر و کدام کتاب مربوط به میرزا جعفر خورموجی است؟ -   

۱( نخستین کسی که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داد- صدرالتواریخ   
۲(نخستین کسی که واقعیت قتل امیر کبیر را بازتاب داد-حقایق االخبار ناصری    

۳( امیرکبیر را ستایش کرد-حقایق االخبار ناصری             
۴( امیرکبیر را ستایش کرد- صدرالتواریخ

کتاب صدرالتوریخ اثر کیست؟-   

۲(محمدجعفرخورموجی ۱( محمدحسن خان اعتمادالسطنه 
۴( میرزا فتحعلی آخوندزاده ۳(  خاوری شیرای 

کدام یک از افراد زیر تاریخ نویسی سنتی را به شیوۀ علمی مورد نقد قرار داد؟ -   

۲( میرزا محمدجعفر خورموجی    ۱( محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
۴( خاوری شیرازی ۳( میرزا فتحعلی خان آخوند زاده 

چه کسی در رسالۀ ایراد شیوه تاریخ نویسی رضاقلی خان هدایت را مورد انتقاد قرار داد و دلیل این انتقاد چه بود؟  -   

۱( میرزا فتحعلی خان آخوندزاده _ استفاده از روش های مصنوع و دشوار به همراه تملق گویی
۲( میرزا خاوری شیرازی _ استفاده از شعر در بیان رویدادها و به کار بردن الفاظ مصنوع ادبی

۳( میرزا آقاخان کرمانی_ استفاده از روش مصنوع و دشوار به همراه تملق گویی
۴( میرزا فتحعلی آخوندزاده_ استفاده از شعر در بیان رویدادها و به کار بردن الفاظ مصنوع ادبی

در شیوۀ تاریخ نگاری معاصر، تاریخ نویسان و پژوهشگران با استفاده از روش هایی، رویداد های تاریخی را ارزیابی کردند. کدام -   
گزینه در این باره نادرست است؟

۲(ایجاد مراکز تحقیقاتی و نشریات تخصصی ۱(گزینش و نقد منابع و اسناد 
۴( روش تحقیق علمی ۳(بهره برداری از منابع و اسناد و مدارک معتبر 
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تاریخ نگاران جدید تالش می کردند از نتایج تحقیقات علومی دیگر در مطالعه تاریخ استفاده کنند به جز: -   

۴( اسطوره شناسی ۳( زبان شناسی  ۲( انسان شناسی     ۱( جامعه شناسی 

همه موارد زیر به ترویج و توسعه روش پژوهش علمی تاریخ در ایران در دورۀ معاصر کمک کرده اند به جز:  -   

۲( گسترش مدارس جدید   ۱( رواج آموزش تاریخ به عنوان یک رشته علمی 
۴( تاسیس دانشگاه ۳( بهره برداری از منابع و اسناد معتبر 

کدام گزینه اساس کار تاریخ نگاری سنتی را تشکیل می داد؟-   

۲( داشتن روحیه تملق و چاپلوسی ۱( بی توجهی به علل و نتایج رویداد ها و تحوالت تاریخی 
۴( بی توجهی به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی مردم ۳( بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان 

کدام عبارت بیانگر اساس کار در تاریخ نگاری معاصر است؟-   

۱( توجه به سنجش و نقد منابع به دور از روحیه تملق و چاپلوسی    
۲( بررسی علل و نتایج رویدادها و تحوالت تاریخی با تاکید بر تکلف نویسی 

۳( استفاده از روش های تحقیق علمی و بهره برداری از منابع و اسناد و مدارک معتبر
۴( بررسی برخی از جنبه های گوناگون حیات انسانی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

در کدام کتاب تاریخی و به تالیف چه کسی، دگرگونی در بینش مورخان تحت تاثیر عمیق انقالب مشروطیت پدیدار گردید؟-   
۲( تاریخ بیداری ایرانیان- ناظم االسالم کرمانی ۱( تاریخ مفصل ایران- عباس اقبال آشتیانی 

۴( انقالب مشروطه- احمد کسروی  ۳( تاریخ کامل ایران- سرجان ملکم 

همه موارد زیر تاثیر عمیقی بر بینش مورخان ایرانی در دوره معاصر داشته اند به جز:-   
۲( جنبش ملی شدن صنعت نفت  ۱( جنگ جهانی اول و دوم 

۴( انقالب مشروطیت ۳( قیام پانزده خرداد 

کدام پادشاهان قاجار از خود سفرنامه های متعددی برجای گذاشته اند؟-   
۲( مظفرالدین شاه و احمد شاه ۱( ناصرالدین الدین شاه و مظفرالدین شاه 

۴( ناصرالدین شاه و محمد علی شاه ۳( محمد علی شاه و احمد شاه 

کدام یک گزینه های زیر حاوی اطالعات ارزشمندی درباره موضوع های اقتصادی مانند مالیات، گمرک،راه ها، مسائل اجتماعی -   
و مباحث فرهنگی هستند؟

۴( سفرنامه ها ۳( نشریات  ۲( خاطرات  ۱( کتاب های تاریخی 

نشریه در چه دوره ای به ایران راه پیدا کرد و اولین روزنامه ایران چه نام داشت؟-   
۴( پهلوی _وقایع اتفاقیه ۳( پهلوی_ کاغذ اخبار  ۲( قاجار_ کاغذ اخبار  ۱(  قاجار_وقایع اتفاقیه 

کدام روزنامه توسط امیر کبیر منتشر می شد و بعدها این روزنامه به چه نامی منتشر می شد؟-   
۲( کاغذ اخبار _روزنامه دولت عّلیه ایران  ۱( روزنامه دولت عّلیه ایران _وقایع اتفاقیه 

۴( وقایع اتفاقیه_ کاغذ اخبار ۳( وقایع اتفاقیه_ روزنامه دولت عّلیه ایران 
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۲( جنبش ملی شدن صنعت نفت  ۱( جنگ جهانی اول و دوم 

۴( انقالب مشروطیت ۳( قیام پانزده خرداد 

کدام پادشاهان قاجار از خود سفرنامه های متعددی برجای گذاشته اند؟-   
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و مباحث فرهنگی هستند؟

۴( سفرنامه ها ۳( نشریات  ۲( خاطرات  ۱( کتاب های تاریخی 

نشریه در چه دوره ای به ایران راه پیدا کرد و اولین روزنامه ایران چه نام داشت؟-   
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خ
ری

تا

345

گزینه » « صحیح است.مورخان سنتی با زبان تملق و مدح شاهان سخن گفته و بیش از آنکه مورخ حقیقت باشند کاتب دربار بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در دورۀ معاصر شکل جدیدی از تاریخ نگاری در ایران رواج یافت که از نظر بینش و روش با تاریخ نویسی سنتی متفاوت بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.جنگ های ایران و روسیه در دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار توجه زمامداران و نخبگان ایران را به دنیای غرب جلب (  سوال 
کرد.

گزینه » « صحیح است.از زمان عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه ترجمه آثار اروپایی به تدریج آغاز شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.با تاسیس مدرسه دارالفنون و ایجاد دارالطباعه دولتی و دارالترجمه همایونی در زمان ناصرالدین شاه ترجمه آثار اروپایی (  سوال 
گسترش یافت.

گزینه » « صحیح است.محمدحسن خان اعتمادالسلطنه از مورخان مشهور عصر قاجار یکی از چهره های فرهنگی بود که به ریاست دارالترجمه (  سوال 
همایونی برگزیده شد.

گزینه » « صحیح است.با گسترش فعالیت علمی شرق شناسان کتیبه های بیستون و طاق بستان رمزگشایی شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.سرهنری راولینسون دیپلمات انگلیسی در عصر قاجار نخستین شرق شناسی بود که با مطالعۀ کتیبه بیستون، موفق به (  سوال 
خواندن خط میخی شد.

گزینه » « صحیح است. گسترش کشفیات باستان شناسی در ایران منابع نوینی را پیش روی مورخان قرار داد و زمینۀ تحولی عمیق و اساسی را (  سوال 
در تاریخ نگاری فراهم آورد.

گزینه » « صحیح است.یکی از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی، خاوری شیرازی مورخ مشهور زمان فتحعلی شاه و نویسنده تاریخ (   سوال 
ذوالقرنین است.

گزینه » « صحیح است.خاوری شیرازی به حقیقت نویسی و مختصر نویسی عالقه نشان داد و تملق گویی را نکوهش کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.خاوری شیرازی در کتابش می نویسد: » تاریخ نگار را هم الزم است که راست گفتاری پیشه کند ........ فرشته را دیو (   سوال 
نخواند و دیو را فرشته را نداند”..... 

پاسخنامۀ درس اول

تاریخ نگاری و منابع دوره معاصر
پایۀ دوازدهم
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      یپ ت خ جدات ار هیکاخ  اخرت میالپ

گزینه » « صحیح است.میرزا محمد جعفری خورموجی از مورخان عصر ناصری و مولف کتاب حقایق االخبار ناصری که از منتقدان تملق گویی (   سوال 
بود، نخستین کسی است که واقعیت قتل امیرکبیر را بازتاب داده است.

گزینه » « صحیح است.محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در یکی از آثارش به نام صدر التواریخ امیرکبیر را ستایش کرده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، یکی از متفکران دوره قاجار، با این که مورخ نبود، تاریخ نویسی سنتی را به شیوۀ عملی (   سوال 
نقد کرد.

گزینه » « صحیح است.میرزا فتحعلی خان آخوندزاده در رسالۀ ایراد، شیوۀ تاریخ نویسی رضاقلی خان هدایت را به دلیل استفاده از شعر در بیان (   سوال 
رویدادها و به کار بردن الفاظ مصنوع ادبی مورد انتقاد قرار داد.

گزینه » « صحیح است.در شیوه تاریخ نگاری معاصر، تاریخ نویسان و پژوهشگران با استفاده از روش تحقیق علمی، بهره برداری از منابع و (   سوال 
اسناد و مدارک معتبر و نیز نقد و گزینش آنها، رویداد های تاریخی را به زبان ساده می نوشتند.

باستان شناسی، جغرافیا، جامعه شناسی، زبان (   سوال  نتایج تحقیقات علومی چون  از  گزینه » « صحیح است.تاریخ نگاران جدید تالش می کردند 
شناسی و اسطوره شناسی در مطالعه تاریخ بهره مند شوند.

گزینه » « صحیح است.گسترش مدارس جدید، تاسیس دانشگاه و رواج آموزش تاریخ به عنوان یک رشته علمی، در دورۀ معاصر به ترویج  و (   سوال 
توسعه روش پژوهش علمی تاریخ در ایران کمک شایانی کرد.

گزینه » « صحیح است.اساس کار تاریخ نگاری سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در تاریخ نویسی معاصر، جنبه های گوناگون حیات انسانی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (   سوال 
بررسی می شود.

گزینه » « صحیح است.تاثیر عمیق انقالب مشروطیت بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته میرزا محمد ناظم (   سوال 
االسالم کرمانی پدیدار شده است.

گزینه » « صحیح است.عالوه بر انقالب مشروطه، رویدادهای مهم دیگری، هم چون نفوذ دخالت کشورهای استعمارگر، جنگ های جهانی (   سوال 
اول و دوم و اشغال ایران، جنبش ملی شدن نفت و انقالب اسالمی تاثیر عمیقی در بینش مورخ ایرانی گذاشتند.

گزینه » « صحیح است.از ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه سفرنامه های متعددی بر جای مانده است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.سفرنامه ها حاوی اطالعات ارزشمندی درباره مسائل اقتصادی مانند مالیات، گمرک، راه ها، مسائل اجتماعی از قبیل (   سوال 
آداب و رسوم، پوشاک و تغذیه و مباحث فرهنگی، دینی، هنر و معماری هستند.

به (   سوال  اعزامی  از دانشجویان  را میرزا صالح شیرازی یکی  ایران  روزنامه  اولین  و  یافت  راه  ایران  به  قاجار  گزینه » « صحیح است.نشریه در دورۀ 
انگلستان با عنوان کاغذ اخبار در تهران منتشر کرد.

گزینه » « صحیح است.امیرکبیر روزنامه وقایع اتفاقیه را منتشر کرد که بعدًا به روزنامه دولت عّلیه ایران تغییر نام داد(   سوال 
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ایران از نادرشاه
افشار تا

آقا محمدخان قاجار

ि پیامد سقوط اصفهان و فروپاشی حکومت صفویان: آشفتگی امور و بروز هرج و مرج و آشوب های داخلی

िدالیل ناتوانی افغان ها در تشکیل حاکمیت مقتدر

िاشغال شمال و غرب ایران توسط روسیه و عثمانی

िتاسیس
حکومت افشاریه

िناتوانی در تسلط بر تمام قلمرو صفوی
िناآشنایی با اصول کشورداری

िموروثی شدن سلطنت در خاندان او
ि حمایت نکردن بزرگان و روسای طوایف از خاندان صفوی
ि حل اختالفات مذهبی با عثمانی

ि.ایل افشار از ایل های قزلباش بود که در به سلطنت رساندن حکومت صفویان نقش داشتند

ि بخشی از ایل افشار در عصر صفوی برای محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم ازبکان به نواحی
شمال آن دیار کوچانده شدند.

िتالش در جهت احیای حکومت صفوی توسط تهماسب دوم پسر شاه سلطان حسین صفوی

ि پیوستن نادر افشار و فتحعلی خان قاجار به تهماسب دوم و تصرف خراسان در نخستین گام

िکشته شدن فتحعلی خان قاجار و عهده دار شدن فرماندهی سپاه تهماسب توسط نادر

िشکست دادن افغان ها

ि شکست دادن عثمانی ها و آزاد کردن نواحی اشغال شده

िعقب نشینی روس ها از ایران به دلیل مشاهده توان نظامی نادر و جنگجویانش

ि فراهم شدن زمینۀ به تخت نشستن نادر با پیروزی های برق آسا در جنگ های داخلی و خارجی

ि)خلع تهماسب دوم به بهانۀ بی کفایتی )گام اول

ि تشکیل شورای دشت مغان و انتخاب نادر به عنوان پادشاه

िمهمترین شرایط نادر برای پذیرش سلطنت

िتالش نادر برای حل مشکالت سیاسی و مذهبی به ویژه اختالفات مذهبی با عثمانی

درسنامۀ درس دوم

پایۀ دوازدهم
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ایران و جهان در آستانه دورۀ معاصر
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िدالیل عدم موفقیت نادر در حل مشکالت با عثمانی

ि.در دورۀ نادرشاه، مذهب شیعه به عنوان عامل انسجام بخش مردم ایران تضعیف گردید

िکشته شدن نادر شاه در حین سرکوب شورش در خراسان با توطئه سرداران و نزدیکانش

िدالیل ناکامی نادر شاه در انتقال
آرام قدرت وتثبیت حکومت افشار

  

िافشاریان پس از نادر

िبه قدرت رسیدن زندیان

ि ایران پس از کریم خان

ि اشتغال پیوسته او به جنگ
िدریافت مالیات های اضافی از مردم برای تامین هزینه های جنگ
ि)بدگمانی وی به نزدیکان و بزرگان کشور و برخورد خشن با آنها )مهمترین عامل
िتوجه او به تقویت قوای نظامی و غفلت از دیگر عوامل موثر بر پایداری حکومت

ि مدارا با دشمنان
ि همدردی با مردم
ि ساده زیستی
िرفتار مناسب با اقلیت های دینی و مذهبی

िغرور و اشتباهات نظامی
ि روی گردانی افرادی چون ابراهیم خان

کالنتر از دربارش

ि)به قدرت رسیدن دوتن از برادر زادگان او )عادل شاه و ابراهیم شاه

ि به قدرت رسیدن شاهرخ ) نوه نادر( که قلمرو قدرت او فقط شهر مشهد بود و تا زمان
آقا محمد خان قاجار قدرت را در اختیار داشت.

िتاسیس حکومت زندیه توسط کریم خان

िدست کشیدن کریم خان از لشکر کشی و جنگ

िخودداری کریم خان از پذیرفتن عنوان شاه و انتخاب لقب وکیل الرعایا برای خود

िخصوصیات اخالقی کریم خان

ि فراگرفتن آشوب دوباره در ایران

ि رسیدن هفت تن از خاندان زند به قدرت در مدت ۱۵ سال

िفروپاشی سیاسی  و اقتصادی و آسیب دیدن توان نظامی و اداری کشور

िبه قدرت رسیدن لطفعلی خان زند به عنوان آخرین فرمانروای زند

िدالیل شکست لطفعلی خان از آقا محمد خان قاجار

िکشته شدن لطفعلی خان زند به دست آقا محمد خان قاجار

िکارشکنی های عثمانی
ि گرفتاری های داخلی و خارجی نادر
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िروابط خارجی ایران در
دورۀ افشاریه و زندیه

िنظام اداری و سیاسی

िاقتصاد، تجارت و کشاورزی

ि کاهش چشمگیر مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان خارج به علت درگیری های داخلی و
بی ثباتی سیاسی 

ि مهمترین مسائل خارجی ایران: برخوردهای سیاسی- نظامی با همسایگان غربی )عثمانی( و شمالی
)روسیه(

िدوام صلح ایران و عثمانی تا اواخر حکومت کریم خان با تصرف شهر بصره توسط سپاه زند

ि در نظر گرفتن معافیت های گمرک برای انگلیسی ها توسط نادر

ि استخدام جان التون انگلیسی برای استفاده از دانش آنان در زمینۀ تاسیس نیروی دریایی در دریای
مازندران و خلیج فارس توسط نادرشاه

ि آمدن هیئت هایی از فرانسه و انگلستان برای گرفتن امتیاز و ایجاد مراکز تجاری در ایران در دورۀ کریم
خان زند

िدالیل عدم اعتبار و قوت سازمان 
اداری و دیوانی ایران

ि.حکومت نادرشاه بر اقتدارگرایی مطلق شاه و تمرکز بر امور نظامی و ارتش متکی بود

िاستفاده نادرشاه از دوستان و نزدیکانش در امور اداری و اقتصادی

िبی توجهی نادر به نظام اداری و عدم انتخاب شهری به عنوان پایتخت

िمشهد و کالت محل گردآوری خزاین و غنایم نادر

ि ضعف و رکود شدید کشاورزی و تجارت ایران به دلیل جنگ های داخلی و اشغال بخش هایی از نواحی
غربی و شمالی ایران توسط عثمانی و روسیه 

िدالیل کاهش نیروی انسانی
در بخش کشاورزی

िنا به سامانی شدید اقتصادی به دلیل گرفتن مالیات های سنگین از مردم برای تأمین هزینه های نظامی 

िتبدیل شدن شیراز و بوشهر به مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی در زمان کریم خان زند

िحاکمیت عناصر ایلی
ि غلبه تفکر نظامی گری
ि بی ثباتی سیاسی
िکوتاه بودن دوران استقرار این سلسله ها

िتداوم جنگ های داخلی و خارجی در زمان نادرشاه
ि نیاز تشکیالت نظامی به نیروی رزمنده
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िعلم، ادبیات و آموزش

िهنر و معماری

िوضعیت دوگانۀ متضاد کشورها 
در سده هفدهم تا نوزدهم

ि۱_ عثمانی
)امپراتوری بیمار(

ि ۱_ شرق: ایران، عثمانی و گورکانیان هند که
دوران ضعف خود را سپری کردند.

ि ۲_ غرب: روسیه، انگلستان و فرانسه که در مسیر
قدرت و شکوفایی قرار داشتند.

ि حکومت بر بخش های وسیعی از شمال آفریقا و آسیای غربی تا
اروپایی شرقی

ि ضعف و زوال عثمانی همزمان با روی کار آمدن افشار به دلیل
مجموعه عوامل داخلی و نفوذ و مداخله قدرت های استعماری

ि مداخله دولت های انگلستان و روسیه،فرانسه و اتریش در امور
داخلی عثمانی به بهانه دفاع از حقوق اقلیت ها و در واقع برای 

گسترش مستعمرات و تامین منافع اقتصادی و سیاسی
िادامه حیات امپراتوری عثمانی تا پایان جنگ جهانی اول

िعوامل موثر در رونق اقتصادی
در دورۀ کریم خان 

िتعطیل شدن مدارس و حوزه های علمیه اصفهان با سقوط حکومت صفویه

िمهاجرت علما و طالب به عتبات عالیات

िرونق شعر و ادب فارسی در دورۀ زندیه با عنوان نهضت بازگشت ادبی

िتلفیق هنر ایرانی و هندی در دورۀ نادر با ورود هنرمندان و صنعتگران هندی

िرونق هنر و معماری در دورۀ کریم خان به سبب مدارا و احترام او به هنرمندان و علما

िبازسازی شهر اصفهان در زمان نادر شاه و ایجاد بنای باشکوه کاخ خورشید در منطقۀ کالت مشهد 

ि ساخت مجموعه مسجد و بازار و حمام وکیل، ارگ کریم خانی و بازسازی آرامگاه حافظ و سعدی و باغ
دلگشا در زمان کریم خان در شیراز

ि کاله فرنگی:بنایی تفریحی و کوچک و تزئینی در وسط باغ ها و تفریحگاه ها

िتطبیق هنر نقاشان با معیارهای هنری اروپا در دورۀ کریم خان

ि شکل گیری مکتب نقاشی شیراز در دورۀ مغوالن و به اوج رونق و زیبایی و رسیدن آن در زمان زندیه

ि نقاشان معروف دورۀ زندیه: محمد صادق، اشرف و میرزا بابا

िآرامش و ثبات سیاسی نسبی
ि کاهش مالیات ها
ि دربار کم تجمل
िتالش کریم خان در تثبیت قیمت کاالها

جهان در آستانه
دوران معاصر

ि الف( حکومت های مسلمان
در گرداب مشکالت
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ि:ب(اروپا و آمریکا
انقالب و استعمار 

ि۲_ گورکانیان هند
)مغوالن کبیر(

ि ۱_ انگلستان

ि۲_ آمریکا
درراه استقالل

िتاسیس حکومت توسط محمد بابر از نوادگان تیمور
िنقش مهم این حکومت در گسترش اسالم و زبان فارسی در هندوستان

ि عوامل ضعف و انحطاط

ि ورود پرتغالی ها و اسپانیایی ها به هند به عنوان نخستین استعمارگران
ि ورود فرانسه، هلند و انگلستان در قرن هجدهم و تاسیس کمپانی هند شرقی
िپیروزی انگلستان بر سایر استعمارگران در هند
ि دست اندازی بر سرزمین های مجاور و مداخله در امور کشورهای همسایه هند

توسط انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر هندوستان
िضمیمه شدن رسمی هند به خاک انگلستان پس از سرکوب شورش سربازان هندی
िلقب گرفتن ملکه انگلستان به امپراتریس هند و بریتانیا

िرخ دادن تحوالت سیاسی بزرگ در انگلستان در اواخر قرن هفدهم
ि درگیری میان مجلس به رهبری الیور کرامول و چارلزیکم پادشاه انگلستان و پیروز

شدن مجلس
िبر انداختن نظام پادشاهی توسط کرامول و رئیس جمهور شدن او
िدرگیری کرامول با مجلس به دالیل مذهبی و انحالل او توسط مجلس
ि احیای دوباره مجلس و سلطنت با مرگ کرامول
िدرگیری مجدد مجلس و پادشاه و شکل گرفتن انقالب باشکوه
ि پیامد انقالب باشکوه:  نفی منشاء الهی سلطنت و شناخته شدن مجلس به عنوان

منشا قدرت و تعیین کننده اختیارات پادشاه
ि شکست اسپانیا و فرانسه پس از انقالب باشکوه
ि تبدیل شدن به قدرت اول جهان در زمان ملکه ویکتوریا

िحاکمیت بریتانیا بر اکثر مناطق آمریکا 

िدالیل جنگ بین دولت
انگلیس و مردم این سرزمین 

ि پیروزی مستعمره نشینان انگلستان و انتخاب شدن جورج واشینگتن به عنوان اولین
رئیس جمهور آمریکا

िپیشروی دولت آمریکا به سمت غرب و کشتار وسیع سرخ پوستان
ि افزودن سرزمین های وسیعی در جنوب با اشغال خاک مکزیک و افزودن کالیفرنیا و

تگزاس به خاک آمریکا
िتوسعه اقتصاد آمریکا با بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی

िوضع قوانین سخت توسط دولت انگلیس
ि تمایل اشراف آمریکایی به بیرون راندن رقیب
िتحریکات فرانسویان

ि۱_اختالف و دشمنی میان هندوها و مسلمانان
ि۲_ سوء مدیریت و ضعف شاهان
ि ۳_ دسته بندی و توطئه های درباریان
ि۴_ورود استعمارگران به این هند

िوضعیت دوگانۀ متضاد کشورها 
در سده هفدهم تا نوزدهم

ि۱_ عثمانی
)امپراتوری بیمار(



       پ ت خ هدرت اا هیکرخ  اخات ییرلپ

351

ि:ب(اروپا و آمریکا
انقالب و استعمار 

ि۲_ گورکانیان هند
)مغوالن کبیر(

ि ۱_ انگلستان

ि۲_ آمریکا
درراه استقالل

िتاسیس حکومت توسط محمد بابر از نوادگان تیمور
िنقش مهم این حکومت در گسترش اسالم و زبان فارسی در هندوستان

ि عوامل ضعف و انحطاط

ि ورود پرتغالی ها و اسپانیایی ها به هند به عنوان نخستین استعمارگران
ि ورود فرانسه، هلند و انگلستان در قرن هجدهم و تاسیس کمپانی هند شرقی
िپیروزی انگلستان بر سایر استعمارگران در هند
ि دست اندازی بر سرزمین های مجاور و مداخله در امور کشورهای همسایه هند

توسط انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر هندوستان
िضمیمه شدن رسمی هند به خاک انگلستان پس از سرکوب شورش سربازان هندی
िلقب گرفتن ملکه انگلستان به امپراتریس هند و بریتانیا

िرخ دادن تحوالت سیاسی بزرگ در انگلستان در اواخر قرن هفدهم
ि درگیری میان مجلس به رهبری الیور کرامول و چارلزیکم پادشاه انگلستان و پیروز

شدن مجلس
िبر انداختن نظام پادشاهی توسط کرامول و رئیس جمهور شدن او
िدرگیری کرامول با مجلس به دالیل مذهبی و انحالل او توسط مجلس
ि احیای دوباره مجلس و سلطنت با مرگ کرامول
िدرگیری مجدد مجلس و پادشاه و شکل گرفتن انقالب باشکوه
ि پیامد انقالب باشکوه:  نفی منشاء الهی سلطنت و شناخته شدن مجلس به عنوان

منشا قدرت و تعیین کننده اختیارات پادشاه
ि شکست اسپانیا و فرانسه پس از انقالب باشکوه
ि تبدیل شدن به قدرت اول جهان در زمان ملکه ویکتوریا

िحاکمیت بریتانیا بر اکثر مناطق آمریکا 

िدالیل جنگ بین دولت
انگلیس و مردم این سرزمین 

ि پیروزی مستعمره نشینان انگلستان و انتخاب شدن جورج واشینگتن به عنوان اولین
رئیس جمهور آمریکا

िپیشروی دولت آمریکا به سمت غرب و کشتار وسیع سرخ پوستان
ि افزودن سرزمین های وسیعی در جنوب با اشغال خاک مکزیک و افزودن کالیفرنیا و

تگزاس به خاک آمریکا
िتوسعه اقتصاد آمریکا با بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی

िوضع قوانین سخت توسط دولت انگلیس
ि تمایل اشراف آمریکایی به بیرون راندن رقیب
िتحریکات فرانسویان

ि۱_اختالف و دشمنی میان هندوها و مسلمانان
ि۲_ سوء مدیریت و ضعف شاهان
ि ۳_ دسته بندی و توطئه های درباریان
ि۴_ورود استعمارگران به این هند

िوضعیت دوگانۀ متضاد کشورها 
در سده هفدهم تا نوزدهم

ि۱_ عثمانی
)امپراتوری بیمار(



ترا خ هریع کنکوا       پ ت خ هدرت اا هیکرخ  اخات ییرلپ

352

ि۳_ فرانسه انقالبی برای
آزادی و برابری

ि،۴- انقالب صنعتی
دگرگونی جهان

ि دالیل ورشکستگی اقتصادی و
ضعف سیاسی و نظامی فرانسه

 در قرن هجدهم 

िطبقات اجتماعی
 فرانسه

ि گروهی از روشنفکران فرانسوی به نام اصحاب دایره المعارف با طرح مباحث علمی و
ادبی شروع به انتقاد از وضع موجود کردند.

िولتر: سخن گفتن از اطاعت انسان از عقل مادی و مبارزه با خرافات
िمنتسکیو: دفاع از تفکیک قوا و حقوق بشر
िروسو: تاکید بر اهمیت انتخابات و حاصل قرارداد اجتماعی دانستن تشکیل حکومت

िدالیل شعله ور شدن
 خشم مردم:

िآغاز انقالب با حمله مردم پاریس به زندان باستیل 
ि وادار کردن لویی شانزدهم به پذیرش نظام مشروطۀ سلطنتی
िعزل پادشاه توسط انقالبیون تندرو و اعالم نظام جمهوری
िاعدام لویی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت
ि شروع جنگ دولت های اروپایی با فرانسه به دلیل افکار و شعارهای آزادی خواهانه

انقالبیون
ि به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت طی یک کودتا 
िانتخاب ناپلئون به عنوان امپراتور فرانسه

िنیروی بازوی انسان عامل اصلی تولید تا اواخر قرن هجدهم
ि جایگزینی نیروی محرکه آب و بخار به جای نیروی جسمی انسان در انقالب صنعتی
िآغاز انقالب صنعتی با اختراع و تکمیل ماشین بخار در انگلستان

ि عوامل موثر در
شکل گیری

انقالب صنعتی

ि ۱_ سرازیر شدن ثروت افسانه ای سرزمین های مستعمره
مانند هند و آمریکا

ि ۲_نظام گسترده برده برداری و تجارت پرسود آن

ि۱_ شکست نظامی از انگلستان
ि ۲_  صرف منابع مالی هنگفت در

سرزمین آمریکا برای عقب نماندن از 
مسابقۀ استعماری

ि ۱_طبقه ممتاز شامل اشراف و زمین داران بزرگ که از
پرداخت مالیات معاف بودند.

ि ۲_طبقه متوسط که اغلب تحصیل کرده بودند و به
شدت از وضعیت موجود ناراضی بودند.

ि ۳_طبقه فقیر که بخش اعظمی از جامعه را تشکیل
می دادند و بار اصلی مالیات و خدمات نظامی بر دوش 

آنان بود که
ि و حکومت لویی شانزدهم و طبقه ممتاز را عامل سیه

روزی خود می دانستند

िغفلت لویی شانزدهم از احوال مردم
ि تجمالت و ولخرجی های لویی شانزدهم و

درباریان
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ि۵- روسیه در مسیر
توسعه طلبی نظامی 

िصورت گرفتن نخستین تحول صنعتی در نساجی و پارچه بافی
ि انقالب صنعتی موجب تغییر مناسبات انسانی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و جهان

شد زیرا در نتیجه صنعتی شدن، کشورهای اروپایی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان، 
بازار فروش محصوالت، سرمایه مادی فراوان و حمایت دولت ها نیاز پیدا کردند .

िپیامد انقالب صنعتی

िمسائل و مشکالت ناشی از انقالب صنعتی

िنداشتن جایگاه در رقابت استعماری اروپاییان تا پیش از به قدرت رسیدن پترکبیر

िاقدامات پیر کبیر برای وارد شدن
به رقابت های استعماری

िاقدامات پترکبیر برای قدرتمند شدن روسیه

ि اقدامات جانشینان پترکبیر در

ि۱_ گسترش استعمار و غارت کشورهای آسیایی و آفریقایی
ि۲_  افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران در داخل اروپا

ि گسترش بی رویه شهرها
िرشد سریع جمعیت
िبه وجود آمدن فاصلۀ طبقاتی
ि نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی
िآلودگی های زیست محیطی

ि۱_ استخدام کارشناسان اروپایی
ि۲_ تاسیس مدارس و دانشگاه های جدید
ि۳_ تقویت ارتش به ویژه نیروی دریایی

ि ۱_ گسترش سرزمین روسیه
ि ۲_دستیابی به دریاهای آزاد برای

کسب منافع تجاری و سیاسی

िنواحی شرقی اروپا
िحوزه های دریای بالتیک و سیاه و مازندران
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افغانها به چه دلیل پس از سقوط صفویان نتوانستدحاکمیت مقتدری تشکیل دهند؟-  

الف( اشغال بخش های شمالی و غربی کشور توسط روسیه و عثمانی

ب( ناتوانی در تسلط بر تمام قلمرو صفوی

پ( ناآشنایی با اصول کشورداری

ت(حمالت بی امان سپاه نادر به آنان

۴( الف و ت  ۳( پ و ت  ۲(  ب و پ  ۱(الف و ب 

پس از سقوط صفویان شمال و غرب ایران به اشغال کدام کشورها در آمد؟-  

۴( روس ها و عثمانی ها ۳( گورکانیان و عثمانی ها  ۲( عثمانی ها و ازبکان  ۱( ازبکان و روس ها 

در عصر صفوی بخشی از ایل افشار به چه منظوری و به کدام نواحی کشور کوچانده شدند؟-  

۲ (محافظت از مرزهای آذربایجان در برابر هجوم عثمانی ها _غرب ۱( محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم ازبکان_ شمال 

۴( محافظت از مرزهای استرآباد در برابر هجوم  روس ها _شمال شرقی ۳( محافظت از مرزهای سیستان در برابر هجوم گورکانیان هند_ شرق 

پس از تسلط افغانها کدام یک از خاندان صفوی برای گردآوری نیرو و بازگرداندن حکومت به صفویان از پایتخت گریخت و کدام -  
فرد از خاندان قاجار به او پیوست؟

۲ (عباس سوم_ فتحعلی خان ۱( عباس سوم_ محمد حسن خان 

۴( تهماسب دوم_ محمد حسن خان ۳( تهماسب دوم_ فتحعلی خان 

در نخستین گام پیوستن نادر افشار و فتحعلی خان قاجار به تهماسب دوم صفوی و کدام ناحیه را تصرف کردند و پس از کدام -  
رویداد نادر فرماندهی سپاه تهماسب را عهده دار شد؟

۲ (اصفهان _کشته شدن فتحعلی خان قاجار ۱ (اصفهان_ شکست افغانی ها 

۴( خراسان_ کشته شدن فتحعلی خان قاجار ۳ (خراسان_ شکست افغانی ها 

کدام کشور با مشاهده توان نظامی نادر و جنگجویانش پیش از برخورد نظامی نیروهای خود را از ایران بیرون برد؟-  

۴( عثمانی  ۳( هند  ۲ (ازبکان  ۱( روسیه 

سواالت درس دوم

ایران و جهان در آستانه دورۀ معاصر
پایۀ دوازدهم
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چه رویدادی زمینه بر تخت شاهی نشستن نادر را فراهم آورد و نخست دست به چه اقدامی زد؟-  

۱( پیروزی های برق آسای نادر در جنگ های داخلی و خارجی_ خلع تهماسب دوم از سلطنت
۲ ( پیروزی های برق آسای نادر در جنگ های داخلی و خارجی _ تشکیل شورای دشت مغان

۳( خلع تهماسب دوم از سلطنت به دلیل بی کفایتی_  تشکیل شورای دشت مغان
۴( خلع تهماسب دوم از سلطنت به دلیل بی کفایتی _ تالش در جهت حل مشکالت سیاسی و مذهبی با عثمانی

کدام گزینه از جمله شرایط نادر برای پذیرفتن سلطنت در شورای دشت مغان است؟-  

الف ( موروثی شدن سلطنت در خاندان او
ب ( خلع تهماسب دوم از سلطنت 

پ( حمایت نکردن بزرگان و روسای طوایف از خاندان صفوی
ت( حل اختالفات مذهبی با عثمانی

۴( الف- ب- ت  ۳( ب- پ- ت  ۲( الف- پ- ت  ۱( الف- ب- پ 

نادرشاه برای حل کدام اختالف با عثمانی بیشتر تالش کرد و کدام عامل انسجام بخش مردم ایران در این دوره تضعیف شد؟-  

۴( مذهبی _ زبان فارسی ۳( مذهبی _ شیعه  ۲( سیاسی _ شیعه  ۱( سیاسی _ زبان فارسی 

به چه دالیلی تالش های نادر شاه برای حل مشکالت سیاسی و مذهبی با عثمانی نتیجه چندان مطلوبی نداشت ؟-   

۲( کارشکنی های عثمانی_ تضعیف مذهب شیعه در ایران ۱( کارشکنی های عثمانی_ گرفتاری  های داخلی و خارجی نادر 
۴( دسیسه های اطرافیان_ گرفتاری های داخلی و خارجی نادر ۳( دسیسه های اطرافیان_ تضعیف مذهب شیعه در ایران 

کدام گزینه درباره مرگ نادر شاه افشار درست است؟-   

۲( در جریان سرکوب مخالفین خود به دست آنان به قتل رسید. ۱(در نبرد با کریم خان زند کشته شد 
۴( در جنگ با عثمانی ضمن بازگشت به دست یکی از سردارانش به قتل رسید. ۳(در جریان سرکوب شورشی در خراسان با توطئه نزدیکانش کشته شد. 

کدام یک از عوامل زیر از علل ناکامی نادر شاه در انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشار نقش مهم تری داشته است؟-   

۲( دریافت مالیات های اضافی از مردم برای تامین هزینه جنگ ۱( اشتغال پیوسته او به جنگ 
۴( بدگمانی وی به نزدیکان و بزرگان کشور و برخورد خشن با آنان ۳( توجه او به تقویت قوای نظامی و غفلت از عوامل دیگر پایداری حکومت 

به ترتیب بعد از نادرشاه چه کسانی از خاندان افشار به قدرت رسیدند؟-   

۲(عادل شاه _ابراهیم شاه_ شاهرخ ۱( شاهرخ_عادل شاه _ابراهیم شاه 
۴( عادل شاه_ شاهرخ_ ابراهیم شاه ۳( ابراهیم شاه_ شاهرخ _عادل شاه 

شاهرخ نوه نادر شاه به حکومت کدام شهر بسنده کرد و توسط چه کسی از میان برداشته شد؟-   

۴( مشهد_ کریم خان زند ۳( اصفهان_ آقا محمد خان قاجار  ۲( اصفهان _کریم خان زند   ۱( مشهد_ آقا محمد خان قاجار 

چه مسئله ای موجبات آرامش و رونق و آبادانی قلمرو کریم خان به ویژه شیراز پایتخت زندیان را فراهم کرد؟-   

۲( مدارا و احترام کریم خان نسبت به هنرمندان و علما  ۱( ساده زیستی و رفتار مناسب با اقلیت های دینی و مذهبی 

۴( عالقه کریم خان به ساختن بناهای باشکوه ۳ (دست کشیدن از لشکرکشی و جنگ  
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 کدام یک از افراد زیر برای خود لقب وکیل الرعایا را برگزید؟-   

۴( کریم خان زند  ۳( تهماسب دوم صفوی  ۲(لطفعلی خان زند   ۱( نادر شاه افشار 

همه موارد از خصوصیات اخالقی کریم خان زند است به جز :-   

۲( سختگیری نسبت به اقلیت های دینی و مذهبی ۱( مدارا با دشمنان 

۴( ساده زیستی ۳( همدردی با مردم 

لطفعلی خان زند به چه دلیل و از چه کسی شکست خورد و کشته شد؟-   

۱( غرور و اشتباهات نظامی_ آقا محمد خان قاجار 

۲( رویگردانی افرادی چون ابراهیم خان کالنتر از دربارش _کریم خان زند

۳( فقدان لیاقت و شجاعت_ آقا محمد خان قاجار 

۴( فروپاشی سیاسی و اقتصادی و آسیب دیدن توان نظامی و اداری کشور_ کریم خان زند

مهمترین مسائل خارجی ایران در دورۀ افشاریه و زندیه چه بود؟-   

۲( برخوردهای سیاسی و نظامی با روسیه و عثمانی ۱( اشغال جزایر خلیج فارس توسط پرتغالی ها 

۴( حمالت ازبکان و عثمانی ها به خاک ایران ۳(نفوذ تدریجی فرانسه و انگلیس در ایران 

همه موارد زیر را اقدامات نادر برای توسعه روابط با انگلیسی ها می باشد به جز:-   

۱(در نظر گرفتن معافیت های گمرکی برای انگلیسی ها

۲(استخدام جان آلتون انگلیسی

۳(تالش در جهت استفاده از دانش انگلیسی ها در زمینۀ تاسیس نیروی دریایی 

۴( واگذاری جزیره خارک به انگلیسی ها

سازمان اداری و دیوانی ایران در عصر افشاریه و زندیه به دالیل زیر اعتبار و قوت سابق را نداشت به جز:-   

۲(غلبه تفکر نظامی گری ۱(حاکمیت عناصر ایلی 

۴( بی ثباتی سیاسی  ۳(فقدان وزیران و مشاوران الیق 

حکومت نادر شاه بر چه مسئله ای متکی بود؟-   

۲(حاکم کردن عناصر ایلی و غلبه تفکر نظامی گری ۱(اقتدارگرایی مطلق شاه و تمرکز بر امور نظامی و ارتش 

۴( بی توجهی به وزارت و دیوان ساالری ۳(استفاده از دوستان و نزدیکانش به عنوان مشاور 

عواملی موجب نا به سامانی های اقتصادی های و کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی در دورۀ حکومت نادرشاه افشار -   
گردید به جز:

۲(نیاز تشکیالت نظامی به نیروی رزمنده ۱(تداوم جنگ های داخلی و خارجی 

۴( بی توجهی و عدم عالقه او به مسائل اقتصادی ۳(گرفتن مالیات های سنگین برای تامین هزینه های نظامی 



       پ ت خ هدرت اا هیکرخ  اخات ییرلپ

357

 کدام یک از افراد زیر برای خود لقب وکیل الرعایا را برگزید؟-   

۴( کریم خان زند  ۳( تهماسب دوم صفوی  ۲(لطفعلی خان زند   ۱( نادر شاه افشار 

همه موارد از خصوصیات اخالقی کریم خان زند است به جز :-   

۲( سختگیری نسبت به اقلیت های دینی و مذهبی ۱( مدارا با دشمنان 

۴( ساده زیستی ۳( همدردی با مردم 

لطفعلی خان زند به چه دلیل و از چه کسی شکست خورد و کشته شد؟-   

۱( غرور و اشتباهات نظامی_ آقا محمد خان قاجار 

۲( رویگردانی افرادی چون ابراهیم خان کالنتر از دربارش _کریم خان زند

۳( فقدان لیاقت و شجاعت_ آقا محمد خان قاجار 

۴( فروپاشی سیاسی و اقتصادی و آسیب دیدن توان نظامی و اداری کشور_ کریم خان زند

مهمترین مسائل خارجی ایران در دورۀ افشاریه و زندیه چه بود؟-   

۲( برخوردهای سیاسی و نظامی با روسیه و عثمانی ۱( اشغال جزایر خلیج فارس توسط پرتغالی ها 

۴( حمالت ازبکان و عثمانی ها به خاک ایران ۳(نفوذ تدریجی فرانسه و انگلیس در ایران 

همه موارد زیر را اقدامات نادر برای توسعه روابط با انگلیسی ها می باشد به جز:-   

۱(در نظر گرفتن معافیت های گمرکی برای انگلیسی ها

۲(استخدام جان آلتون انگلیسی

۳(تالش در جهت استفاده از دانش انگلیسی ها در زمینۀ تاسیس نیروی دریایی 

۴( واگذاری جزیره خارک به انگلیسی ها

سازمان اداری و دیوانی ایران در عصر افشاریه و زندیه به دالیل زیر اعتبار و قوت سابق را نداشت به جز:-   

۲(غلبه تفکر نظامی گری ۱(حاکمیت عناصر ایلی 

۴( بی ثباتی سیاسی  ۳(فقدان وزیران و مشاوران الیق 

حکومت نادر شاه بر چه مسئله ای متکی بود؟-   

۲(حاکم کردن عناصر ایلی و غلبه تفکر نظامی گری ۱(اقتدارگرایی مطلق شاه و تمرکز بر امور نظامی و ارتش 

۴( بی توجهی به وزارت و دیوان ساالری ۳(استفاده از دوستان و نزدیکانش به عنوان مشاور 

عواملی موجب نا به سامانی های اقتصادی های و کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی در دورۀ حکومت نادرشاه افشار -   
گردید به جز:

۲(نیاز تشکیالت نظامی به نیروی رزمنده ۱(تداوم جنگ های داخلی و خارجی 

۴( بی توجهی و عدم عالقه او به مسائل اقتصادی ۳(گرفتن مالیات های سنگین برای تامین هزینه های نظامی 
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کدام گزینه از جمله عوامل موثر در رونق اقتصادی در دوره کریم خان زند محسوب نمی گردد؟-   

۴( دربار کم تجمل ۳( کاهش مالیات ها  ۲(رونق گرفتن شیراز و بوشهر  ۱(آرامش و ثبات سیاسی نسبی 

شعر و ادب فارسی در چه دوره ای تحول چشمگیری یافت که محققان از آن به عنوان »نهضت بازگشت ادبی« یاد کرده اند و -   
چهره های برجسته ادبی آن به چه سبکی شعر می سرودند؟

۴( افشاریه _سبک خراسانی ۳( زندیه_ سبک عراقی  ۲(افشاریه_ سبک عراقی  ۱( زندیه_ سبک خراسانی 

 ورود هنرمندان کدام کشور در دورۀ نادرشاه موجب تلفیق هنر ایرانی و هنر این کشور گردید و در دورۀ او کدام شهر بازسازی شد؟-   

۴( هند _مشهد ۳( عثمانی _ اصفهان  ۲(هند_اصفهان   ۱( عثمانی_ مشهد 

 چه عاملی در دوران کریم خان زند موجب رونق هنر و معماری شد؟-   

۲( وجود هنرمندان زبردست  در این دوره ۱( عالقه زیاد او به ساختن بناهای باشکوه 

۴( مدارا و احترام او نسبت به هنرمندان و علما ۳(  وجود آرامش و ثبات نسبی 

بنای خورشید و کاله فرنگی به ترتیب مربوط به چه دورانی است؟-   

۴( زندیه _افشاریه ۳( افشاریه_ افشاریه  ۲( زندیه_ زندیه  ۱(افشاریه _زندیه 

مکتب نقاشی شیراز در چه دوره ای شکل گرفت و در چه دوره ای به اوج رونق و زیبایی رسید؟-   

۴( مغوالن_ افشاریه ۳( سلجوقیان_ زندیه  ۲(مغوالن_ زندیه   ۱( سلجوقیان _افشاریه 

همه موارد زیر از نقاشان برجسته دورۀ زندیه می باشند به جز:-   

۴( میرزا بابا ۳( اشرف  ۲(محمدصادق  ۱(کلهر 

امپراتوری مسلمان عثمانی در قرن هجدهم بر بخشهای وسیعی از کدام نواحی حکومت می کرد؟-   

۲(شرق آفریقا و آسیای جنوبی تا اروپای شرقی ۱( شمال آفریقا و آسیای غربی تا اروپای غربی 

۴( شمال آفریقا و آسیای غربی تا اروپای شرقی ۳(شرق آفریقا و آسیای جنوبی تا اروپای غربی 

 همزمان با روی کار آمدن ........... حکومت عثمانی دچار ضعف و زوال گردید.-   
ً
تقریبا

۴( قاجاریه  ۳( زندیه  ۲(افشاریه  ۱(صفویه 

کدام کشورهای اروپایی با ضعف امپراتوری عثمانی در قرن هجدهم میالدی برای منافع و به بهانه دفاع از حقوق اقلیت های قومی -   
و مذهبی در امور داخلی این کشور دخالت می کردند؟)کنکور سراسری خارج کشور ۹۸(

۲( فرانسه، روسیه ،انگلیس و هلند ۱(اتریش،روسیه، آلمان و فرانسه 

۴( انگلیس، فرانسه، هلند و اتریش ۳(انگلیس، فرانسه، اتریش و روسیه 
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دولت های اروپایی در واقع به چه منظوری در امور داخلی عثمانی دخالت می کردند و امپراتوری عثمانی تا چه زمانی به حیات خود -   
ادامه داد؟

۱( گسترش مستعمرات و تامین منافع اقتصادی و سیاسی_ شروع جنگ جهانی دوم
۲( دفاع از حقوق اقلیت ها_ شروع جنگ جهانی دوم
۳( دفاع از حقوق اقلیت ها _پایان جنگ جهانی اول

۴( گسترش مستعمرات و تامین منافع اقتصادی و سیاسی_ پایان جنگ جهانی اول

حکومت گورکانیان هند را چه کسی تاسیس کرد و او از نوادگان چه کسی بود؟-   

۴( بهادر شاه دوم_ چنگیز ۳( بهادر شاه دوم_ تیمور  ۲(محمدبابر_ چنگیز  ۱( محمد بابر_ تیمور 

همه موارد زیر از جمله عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان هند می باشد به جز:-   

۲( ورود استعمار گران به این سرزمین ۱(اختالف و دشمنی میان هندوها و مسلمانان 
۴( دسته بندی و توطئه های درباریان ۳( سوء مدیریت و ضعف درباریان 

آخرین پادشاه گورکانی هند چه کسی بود و به کجا تبعید شد؟-   

۴( بهادر شاه دوم_ برمه ۳( محمد بابر_ نپال  ۲( محمد بابر _برمه  ۱( بهادر شاه دوم _ نپال 

نخستین استعمارگران اروپایی که به هند وارد شدند چه کسانی بودند ؟-   
ت( هلندی ها پ( اسپانیایی ها  ب( پرتغالی ها  الف( انگلیسی ها 

۴( الف،ت ۳( پ،ت  ۲(ب،پ  ۱( الف،ب 

کدام دولت ها با وارد شدن به هندوستان، کمپانی هند شرقی را برای فعالیتهای استعماری خود گسترش دادند؟-   

۴( پرتغال،اسپانیا و فرانسه ۳( فرانسه ،انگلستان و پرتغال   ۲(پرتغال، اسپانیا و هلند  ۱(فرانسه، هلند و انگلستان  

استعمارگران اروپایی به تدریج چگونه در آن توانستند بخش هایی از سرزمین هند را تصرف کنند؟-   
۲( سرکوب شورش سربازان هندی ۱( تاسیس کمپانی هند شرقی  

۴( دست اندازی به سرزمین های مجاور هند ۳(دامن زدن به اختالفات دینی و قومی 

انگلیسی ها برای حفظ سلطۀ خود هندوستان دست به چه اقدامی زدند؟-   
۲( ضمیمه کردن هند به قلمروی انگلستان ۱(سرکوب شورش سربازان هندی 

۴( دست اندازی به سرزمین های مجاور هند ۳(تاسیس کمپانی هند شرقی 

 هند را جزئی از قلمرو خویش اعالم کرد؟-   
ً
سرانجام در سال      م دولت انگلستان در پی کدام اقدام رسما

۲( تشکیل امپراتریس هند و بریتانیا  ۱( سرکوب شورش سربازان هندی 
۴( دست اندازی به سرزمین های مجاور هند ۳( تاسیس کمپانی هند شرقی 

کدام گزینه از مهمترین پیامدهای ظهور انقالب صنعتی در کشورهای اروپایی است؟ )کنکور سراسری خارج از کشور ۹۹(-   
۲( شتاب گرفتن و گسترش استعمار ۱( دخالت در امور کشورهای دیگر 

۴( غارت ثروت سرزمین های ثروتمند تحت سلطه ۳( رقابت شهید استعمارگران برای تصرف سرزمین ها 
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دولت های اروپایی در واقع به چه منظوری در امور داخلی عثمانی دخالت می کردند و امپراتوری عثمانی تا چه زمانی به حیات خود -   
ادامه داد؟

۱( گسترش مستعمرات و تامین منافع اقتصادی و سیاسی_ شروع جنگ جهانی دوم
۲( دفاع از حقوق اقلیت ها_ شروع جنگ جهانی دوم
۳( دفاع از حقوق اقلیت ها _پایان جنگ جهانی اول

۴( گسترش مستعمرات و تامین منافع اقتصادی و سیاسی_ پایان جنگ جهانی اول

حکومت گورکانیان هند را چه کسی تاسیس کرد و او از نوادگان چه کسی بود؟-   

۴( بهادر شاه دوم_ چنگیز ۳( بهادر شاه دوم_ تیمور  ۲(محمدبابر_ چنگیز  ۱( محمد بابر_ تیمور 

همه موارد زیر از جمله عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان هند می باشد به جز:-   

۲( ورود استعمار گران به این سرزمین ۱(اختالف و دشمنی میان هندوها و مسلمانان 
۴( دسته بندی و توطئه های درباریان ۳( سوء مدیریت و ضعف درباریان 

آخرین پادشاه گورکانی هند چه کسی بود و به کجا تبعید شد؟-   

۴( بهادر شاه دوم_ برمه ۳( محمد بابر_ نپال  ۲( محمد بابر _برمه  ۱( بهادر شاه دوم _ نپال 

نخستین استعمارگران اروپایی که به هند وارد شدند چه کسانی بودند ؟-   
ت( هلندی ها پ( اسپانیایی ها  ب( پرتغالی ها  الف( انگلیسی ها 

۴( الف،ت ۳( پ،ت  ۲(ب،پ  ۱( الف،ب 

کدام دولت ها با وارد شدن به هندوستان، کمپانی هند شرقی را برای فعالیتهای استعماری خود گسترش دادند؟-   

۴( پرتغال،اسپانیا و فرانسه ۳( فرانسه ،انگلستان و پرتغال   ۲(پرتغال، اسپانیا و هلند  ۱(فرانسه، هلند و انگلستان  

استعمارگران اروپایی به تدریج چگونه در آن توانستند بخش هایی از سرزمین هند را تصرف کنند؟-   
۲( سرکوب شورش سربازان هندی ۱( تاسیس کمپانی هند شرقی  

۴( دست اندازی به سرزمین های مجاور هند ۳(دامن زدن به اختالفات دینی و قومی 

انگلیسی ها برای حفظ سلطۀ خود هندوستان دست به چه اقدامی زدند؟-   
۲( ضمیمه کردن هند به قلمروی انگلستان ۱(سرکوب شورش سربازان هندی 

۴( دست اندازی به سرزمین های مجاور هند ۳(تاسیس کمپانی هند شرقی 

 هند را جزئی از قلمرو خویش اعالم کرد؟-   
ً
سرانجام در سال      م دولت انگلستان در پی کدام اقدام رسما

۲( تشکیل امپراتریس هند و بریتانیا  ۱( سرکوب شورش سربازان هندی 
۴( دست اندازی به سرزمین های مجاور هند ۳( تاسیس کمپانی هند شرقی 

کدام گزینه از مهمترین پیامدهای ظهور انقالب صنعتی در کشورهای اروپایی است؟ )کنکور سراسری خارج از کشور ۹۹(-   
۲( شتاب گرفتن و گسترش استعمار ۱( دخالت در امور کشورهای دیگر 

۴( غارت ثروت سرزمین های ثروتمند تحت سلطه ۳( رقابت شهید استعمارگران برای تصرف سرزمین ها 
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 در سال      م میان مجلس به رهبری ....... و ........ پادشاه انگلستان جنگی در گرفت که به پیروزی ........... انجامید.-   

۲( کرامول_ ملکه ویکتوریا_ ملکه ۱(کرامول_ چارلز یکم_ مجلس 

۴( تکومسه_ ملکه ویکتوریا _ملکه  ۳( تکومسه_ چارلزیکم_ مجلس 

چه کسی نظام پادشاهی در انگلستان را برانداخت و خود رئیس جمهور شد و به چه دلیل با مجلس درگیر شد و آن را منحل کرد؟-   

۴( کرامول_ سیاسی  ۳( چارلزیکم_ مذهبی  ۲(کرامول_ مذهبی  ۱(چارلزیکم _سیاسی 

پس از کدام واقعه مجلس و نظام سلطنت در انگلستان دوباره احیا شد و یکی از پیامدهای انقالب باشکوه کدام است؟-   

۱( انقالب باشکوه_ نفی منشا الهی سلطنت و شناخته شدن مجلس به عنوان منشا قدرت و تعیین کنندۀ اختیارات پادشاه 

۲(مرگ کرامول _ حذف نظام جمهوری و استقرار نظام پادشاهی

۳( انقالب باشکوه_ حذف نظام جمهوری و استقرار نظام پادشاهی

۴( مرگ کرامول_ نفی منشا الهی سلطنت و شناخته شدن مجلس به عنوان منشا قدرت و تعیین کننده اختیارات پادشاه

همه موارد زیر مربوط به وقایع بعد از انقالب با شکوه در انگلستان است به جز:-   

۲( تبدیل شدن به قدرت اول جهان ۱( شکست اسپانیا و فرانسه 

۴( دست یافتن به بخش های بزرگی از آفریقا و آسیا ۳( انحالل مجلس به دالیل مذهبی  

کدام گزینه از جمله دالیل جنگ طوالنی بین مستعمره نشینان آمریکا و انگلستان محسوب نمی گردد؟-   

۲( تبدیل شدن آمریکا به کشورهای رقیب برای انگلستان ۱( وضع قوانین سخت توسط دولت انگلستان 

۴( تحریکات فرانسویان  ۳( تمایل اشراف آمریکایی به بیرون راندن رقیب 

نخستین رئیس جمهور آمریکا چه کسی بود و این کشور پس از استقالل به کدام اقدام دست زد؟-   

۱( جورج واشینگتن_ پیشروی به سوی غرب و کشتار سرخپوستان

۲(آبراهام لینکلن_ بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی برای توسعه اقتصاد خود

۳(آبراهام لینکلن_ پیشروی به سوی غرب و کشتار سرخپوستان

۴( جورج واشینگتن_ بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی برای توسعه اقتصاد خود

دولت آمریکا پس از استقالل با...... اقتصاد خود را توسعه داد.-   

۲( اشغال سرزمین پهناوری از مکزیک ۱( پیشروی به سوی غرب و کشتار وسیع سرخپوستان 

۴( با افزودن سرزمین های کالیفرنیا و تگزاس به خاک خود ۳( بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی 

به چه دالیلی در قرن    م دولت فرانسه با ورشکستگی اقتصادی و ضعف سیاسی و نظامی مواجه شد؟-   

۱( شکست نظامی از انگلستان و صرف منابع مالی هنگفت در سرزمین آمریکا

۲( غفلت لوئی شانزدهم از احوال مردم و تجمالت و ولخرجی های درباریان او 

۳( شکست نظامی از انگلستان و عقب ماندن از مسابقه استعماری

۴( عقب ماندن از مسابقه استعماری و صرف منابع مالی هنگفت در سرزمین آمریکا
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کدام گزینه در مورد طبقه متوسط جامعه فرانسه درست است؟-   

۲( از اینکه طبقه ممتاز برایشان امتیازی قائل نبود،  به شدت ناراضی بودند. ۱( پادشاه فرانسه و طبقه ممتاز را عامل سیه روزی خود می دانستند. 

۴( عالوه بر داشتن امتیازات بسیار، از پرداخت مالیات معاف بودند. ۳( بار اصلی مالیات ها و خدمات نظامی بر دوش آنان بود. 

کدام مورد درباره وضعیت طبقه متوسط جامعه فرانسه در آستانۀ انقالب آن کشور در قرن هجدهم درست است؟-   

)کنکور سراسری داخل کشور ۹۹(
۱( عالقه اصلی آنها زمین داری بود و از پرداخت مالیات معاف بودند.

۲(به دلیل وجود آرامش و امنیت در کشور از نظام سلطنت رضایت داشتند.

۳( به کارهایی چون وکالت و نویسندگی اشتغال داشتند و اغلب تحصیل کرده بودند.

۴( بیشتر اعضای این طبقه با سواد و تحصیل کرده و از معافیت مالیاتی برخوردار بودند.

کدام گزینه در مورد اصحاب دایرةالمعارف درست است؟-   

۱(گروهی از روشنفکران فرانسوی که با طرح مباحث علمی و ادبی شروع به انتقاد از وضع موجود کردند

۲( طبقه متوسط جامعه فرانسه که مشاغلی همچون وکالت، نویسندگی، طبابت، روزنامه نگاری و تجارت داشتند.

۳( گروهی از انقالبیون تندرو فرانسه که خواهان عزل پادشاه و استقرار نظام جمهوری بودند.

۴( گروهی از روشنفکران فرانسوی که لویی شانزدهم را وادار به امضای قانون اساسی جدید و پذیرش نظام مشروطه سلطنتی کردند.

کدام یک از موارد زیر در مورد روسو درست است؟-   

الف( بر اهمیت انتخابات تاکید می کرد.

ب( از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع می کرد.

پ( از اطاعت انسان از عقل مادی و مبارزه با خرافات سخن می گفت.

ت( تشکیل حکومت را حاصل قرارداد اجتماعی می دانست.

۴( ب،پ ۳( الف،ت  ۲(الف،پ  ۱( الف،ب 

چه عاملی باعث شعله ور شدن خشم مردم فرانسه در آستانۀ انقالب این کشور گردید؟-   

۱( غفلت لوئی شانزدهم از احوال مردم و تجمالت و ولخرجی های او و درباریان

۲( شکست نظامی فرانسه از انگلستان و ورشکستگی های اقتصادی

۳( بر دوش داشتن بار اصلی مالیات ها و خدمات نظامی

۴( صرف هزینه های هنگفت در سرزمین آمریکا برای عقب نماندن از مسابقه استعماری

انقالبیون پاریس پس از حمله به زندان باستیل و آغاز انقالب، خود دست چه اقدامی می زدند؟-   

۲(پادشاه را وادار به امضای قانون اساسی جدید و پذیرش نظام مشروطه سلطنتی کردند  ۱( پادشاه را عزل و نظام جمهوری را برقرار نمودند 
۴( پس از عزل پادشاه، ناپلئون را به عنوان امپراتور انتخاب کردند ۳(لویی شانزدهم پادشاه فرانسه و همسرش ماری آنتوانت را اعدام کردند 

پیامد اعدام لوئی شانزدهم و همسرش ونیز افکار و شعار های آزادی خواهانه انقالبیون فرانسه چه بود؟ -   
۲( کودتای نظامی ناپلئون بناپارت و به قدرت رسیدن او  ۱(ترس و خشم کشورهای اروپایی و وارد جنگ شدن با فرانسه 

۴( شکل گیری یک دورۀ طوالنی هرج و مرج در فرانسه ۳( گسترش افکار انقالبی در سایر کشورهای اروپایی  
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خ
ری

تا

تا چه زمانی عامل اصلی تولید، نیرو بازوی انسان بود و انقالب صنعتی عطی از کدام کشور آن را آغاز گردید؟-   

۴( اوایل قرن ۱۸ -آلمان ۳( اوایل قرن ۱۹- انگلستان  ۲( اواخر قرن ۱۸- انگلستان  ۱( اواخر قرن ۱۹- آلمان 

همه موارد زیر به شکل گیری انقالب صنعتی کمک کردند به جز:-   

۱( سرازیر شدن ثروت افسانه ای سرزمین های استعمار شده ای مانند هند و آمریکا

۲( گستردگی نظام برده داری و تجارت پر سود آن

۳( اختراع و تکمیل ماشین بخار

۴( شتاب گرفتن و گسترش استعمار

 نخستین تحول صنعتی در کدام زمینه صورت گرفت و در انقالب صنعتی ابتدا چه نیرویی جایگزین نیروی جسمی انسان شد؟-   

۲( کشاورزی و حمل و نقل_ نیروی بخار ۱( کشاورزی و حمل و نقل_ نیروی محرکه آب 

۴( نساجی و پارچه بافی _نیروی محرکه آب ۳( نساجی و پارچه بافی _نیروی بخار 

 کدام پیامد اقتصادی و اجتماعی ناشی از انقالب صنعتی موجب بهره کشی از کارگران در داخل اروپا گردید و کدام مورد از اثرات -   
منفی انقالب صنعتی می باشد؟

۲( گسترش استعمار- آلودگی های زیست محیطی ۱( افزایش استثمار_ ایجاد فاصله طبقاتی 

۴( افزایش استثمار_نیاز به نیروی کار ارزان ۳( گسترش استعمار- گسترش بی رویه شهرها 

 در نتیجه صنعتی شدن، کشورهای اروپایی به چه مسائلی نیازمند شدند؟-   

ب( فرآورده های صنعتی و تولیدات ماشینی الف( مواد اولیه و نیروی کار ارزان 

ت( سرمایه فراوان و حمایت دولت ها پ( بازار فروش محصوالت 

۴( الف،پ،ت ۳( الف،ب،ت  ۲(الف،ب،پ  ۱(ب،پ،ت 

پترکبیر با اقدام های زیر روسیه را وارد مسابقه استعماری کرد به جز:-   

۲( تاسیس مدارس و دانشگاه های جدید ۱( استخدام کارشناسان اروپایی 

۴( تقویت ارتش به ویژه نیروی دریایی ۳( دستیابی به دریاهای آزاد 

یکی از برنامه های پتر کبیر برای قدرتمند شدن روسیه چه بود و برای رسیدن به این برنامه ها و روس ها دست به چه اقداماتی زدند؟-   

۲( گسترش سرزمین روسیه_  اقدامات تجاری در نواحی غربی اروپا ۱( دستیابی به دریاهای آزاد_ اقدامات نظامی در حوزۀ دریای بالتیک 

۴( دستیابی به دریای آزاد_ اقدامات تجاری در نواحی غربی اروپا ۴( گسترش سرزمین روسیه_ اقدامات نظامی در حوزۀ غربی اروپا  
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گزینه » « صحیح است. افغان ها به دلیل ناتوانی در تسلط قلمرو صفوی و ناآشنایی با اصول کشورداری نتوانستند حاکمیت مقتدری تشکیل دهند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.روسیه و عثمانی پس از سقوط صفویان بخش هایی از شمال و غرب ایران را اشغال کردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.در عصر صفوی بخشی از ایل افشار برای محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم ازبکان به نواحی شمالی آن دیار (  سوال 
کوچانده شدند.

و (  سوال  نیرو  برای گردآوری  تهماسب  نام  به  از پسران شاه سلطان حسین صفوی  ، یکی  بر اصفهان  افغانها  از تسلط  گزینه » « صحیح است. پس 
بازگرداندن حکومت صفویان از پایتخت گریخت و نادر افشار و فتحعلی خان قاجار به او پیوستند.

گزینه » « صحیح است.با پیوستن نادر افشار و فتحعلی خان قاجار به تهماسب صفوی در نخستین گام، خراسان را تصرف کردند و پس از کشته (  سوال 
شدن فتحعلی خان قاجار، فرماندهی سپاه تهماسب را نادر عهده دار شد.

گزینه » « صحیح است.روس ها با مشاهده توان نظامی نادر و جنگجویانش پیش از برخورد نظامی نیروهای خود را از ایران بیرون بردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پیروزی های برق آسای نادر در جنگ های داخلی و خارجی زمینۀ نشستن او بر تخت شاهی را فراهم آورد و نخست (  سوال 
تهماسب دوم را به بهانۀ بی کفایتی از سلطنت خلع کرد.

گزینه » « صحیح است.مهمترین شرایط نادر برای پذیرش سلطنت عبارتند از :(  سوال 

۱( موروثی شدن سلطنت در خاندان او

۲( حمایت نکردن بزرگان و روسای طوایف از خاندان صفوی

۳( حل اختالفات مذهبی با عثمانی

گزینه » « صحیح است.نادرشاه برای حل مشکالت سیاسی و مذهبی به ویژه رفع اختالفات مذهبی با عثمانی بسیار تالش کرد و در این دوره (  سوال 
عامل انسجام بخش مردم ایران یعنی مذهب شیعه تضعیف گردید.

گزینه » « صحیح است.تالش های نادرشاه برای رفع مشکالت سیاسی و مذهبی با عثمانی به سبب کارشکنی های عثمانی و گرفتاری های (   سوال 
داخلی و خارجی نادر نتیجه چندان مطلوبی به همراه نداشت.

گزینه » « صحیح است. نادرشاه افشار سرانجام هنگامی که مشغول سرکوب شورشی در خراسان بود با توطئه نزدیکانش و سردارانش کشته شد.(   سوال 

پاسخنامۀ درس دوم

پایۀ دوازدهم
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ایران و جهان در آستانه دورۀ معاصر
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ایران و جهان در آستانه دورۀ معاصر
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گزینه » « صحیح است.اشتغال پیوسته نادر به جنگ و گرفتن مالیات های اضافی از مردم برای تامین هزینه های نظامی و توجه به تقویت قوای (   سوال 
نظامی و غفلت از عوامل موثر دیگر بر پایداری حکومت  و مهمتر از همه بدگمانی وی به نزدیکان و بزرگان کشور و برخورد خشن با آنان در سالهای پایانی حکومتش 

از جمله علل و عواملی بود که مانع از انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از او گردید.

گزینه » « صحیح است.پس از نادرشاه دو تن از برادرزادگانش ) عادل شاه و ابراهیم شاه( یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند و در نهایت نوۀ (   سوال 
او شاهرخ به قدرت رسید.

گزینه » « صحیح است.شاهرخ نوه نادر شاه از قلمرو وسیع نادر به شهر مشهد بسنده کرد و حکومتش تا زمانی که آقا محمد خان قاجار آن را (   سوال 
از میان برداشت ادامه یافت.

گزینه » « صحیح است.کریم خان برخالف نادر از ادامه لشکرکشی و جنگ برای در اختیار گرفتن سایر مناطق ایران دست کشید و همین امر (   سوال 
موجبات آرامش، رونق و آبادانی قلمرو  او به ویژه شیراز پایتخت زندیان را فراهم آورد.

گزینه » « صحیح است. کریم خان برخالف سنت معمول از پذیرفتن عنوان شاه امتناع کرد و خود را وکیل مردم ایران )وکیل الرعایا( خواند .(   سوال 

گزینه » « صحیح است.بعضی از خصوصیات اخالقی کریم خان مانند مدارا با دشمنان، همدردی با مردم، ساده زیستی و رفتار مناسب با اقلیت (   سوال 
های دینی و مذهبی باعث شده است که نام و نشان نیکی از او در تاریخ به جا بماند. 

گزینه » « صحیح است. لطفعلی خان آخرین فرمانروای زند به دلیل غرور او اشتباهات نظامی و رویگردانی افرادی چون ابراهیم خان کالنتر از (   سوال 
دربارش از آقا محمد خان قاجار شکست خورد و پس از دستگیری کشته شد.

گزینه » « صحیح است.مهمترین مسائل خارجی ایران در دورۀ افشاریه و زندیه، برخوردهای سیاسی- نظامی با همسایگان غربی )عثمانی( و (   سوال 
شمالی )روسیه( بود.

گزینه » « صحیح است. نادر برای انگلیسی ها معافیت گمرکی در نظر گرفت و در صدد برآمد از دانش آنان در زمینۀ تاسیس نیروی دریایی در (   سوال 
دریای مازندران و خلیج فارس استفاده کند. به همین منظور جان آلتون انگلیسی را استخدام کرد.

گزینه » « صحیح است. سازمان اداری و دیوانی ایران در عصر افشاریه و زندیه تا حدودی به سبب حاکمیت عناصر ایلی، غلبه تفکر نظامی گری، (   سوال 
بی ثباتی سیاسی و کوتاه بودن دوران استقرار سلسله های مذکور اعتبار و قوت سابق را نداشت.

گزینه » « صحیح است.حکومت نادرشاه بر اقتدارگرایی مطلق شاه و تمرکز بر امور نظامی و ارتش متکی بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تداوم جنگ های داخلی و خارجی در زمان نادرشاه و نیاز تشکیالت نظامی به نیروی رزمنده به کاهش شدید نیروی (   سوال 
انسانی در بخش کشاورزی انجامید همچنین مالیات های سنگینی که از مردم برای تأمین هزینه های نظامی گرفته می شد نابسامانی اقتصادی را تشدید کرد.

گزینه » « صحیح است.آرامش و ثبات سیاسی نسبی، کاهش مالیات ها، دربار کم تجمل و تالش کریم خان برای تثبیت قیمت کاالها از جمله (   سوال 
عوامل موثر در رونق اقتصادی این دوره بود.

گزینه » « صحیح است. شعر و ادب فارسی در دورۀ زندیه تحول چشمگیری یافت که محققان از آن با عنوان نهضت بازگشت ادبی یاد کرده اند. (   سوال 
چهره های برجسته این سبک ادبی به سبک خراسانی و شیوه شعرایی چون فرخی، عنصری، سعدی و حافظ شعر می سرودند.
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گزینه » « صحیح است.ورود هنرمندان و صنعتگران هندی پس از فتوحات نادر در هند، موجب تلفیق هنر ایرانی و هندی شد و در دورۀ نادرشاه (   سوال 
اصفهان بازسازی شد.

گزینه » « صحیح است.مدارا و احترام کریم خان نسبت به هنرمندان و علما موجب رونق هنر و معماری در زمان او شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.بنای کاخ خورشید مربوط به دورۀ افشار و عمارت کاله فرنگی مربوط به دورۀ زندیه است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.مکتب نقاشی شیراز که در دورۀ مغوالن شکل گرفته بود در زمان زندیه به اوج رونق و زیبایی رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.نقاشان برجسته مانندمحمد صادق، اشرف و میرزا بابا آثار زیبایی را در دورۀ زندیه آفریدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.امپراتوری مسلمان عثمانی در قرن ۱۸ م بر بخش های وسیعی از شمال آفریقا و آسیای غربی تا اروپای شرقی حکومت می کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تقریبا هم زمان با روی کار آمدن افشارها، عثمانی دوره ای از ضعف و زوال را آغاز کرده بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان، روسیه، فرانسه و اتریش به بهانه دفاع از حقوق اقلیت ها در امور داخلی عثمانی ها (   سوال 
مداخله می کردند.

گزینه » « صحیح است.کشورهای اروپایی در واقع به دنبال گسترش مستعمرات و تامین منافع اقتصادی و سیاسی خود در امپراتوری عثمانی (   سوال 
بودند و این امپراتوری تا پایان جنگ جهانی اول به حیات خود ادامه داد.

گزینه » « صحیح است.حکومت گورکانیان هند یا مغوالن کبیر را محمد بابر نواده تیمور گورکانی تاسیس کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.اختالف و دشمنی میان هندوها و مسلمانان، سوءمدیریت و ضعف شاهان، دسته بندی و توطئه های درباریان و ورود (   سوال 
استعمارگران به هند از عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان هند بود.

گزینه » « صحیح است.بهادرشاه دوم، آخرین فرمانروای گورکانی هند بود که کمپانی هند شرقی انگلستان او را از قدرت برکنار و به برمه تبعید کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.پرتغالی ها و اسپانیایی ها نخستین استعمارگرانی بودند که به هند وارد شدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.در سده هجدهم دولتهای فرانسه، هلند و انگلستان وارد هندوستان شدند و با تأسیس شرکت های بزرگ تجاری به نام (   سوال 
کمپانی هند شرقی فعالیت های استعماری خود را گسترش دادند.

گزینه » « صحیح است. استعمارگران اروپایی به تدریج با دامن زدن به اختالفات دینی و قومی در هند، بخش هایی از آن سرزمین را تصرف (   سوال 
کردند.

گزینه » « صحیح است.انگلیسی ها برای حفظ سلطه خویش بر هندوستان، اقدام به دست اندازی به سرزمین های مجاور و مداخله در امور (   سوال 
کشورهای همسایه هند از جمله ایران کردند.
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گزینه » « صحیح است. سرانجام در سال ۱۸۵۷ م پس از سرکوب شورش سربازان هندی، دولت انگلستان رسمًا هند را جزئی از قلمرو خویش (   سوال 
اعالم کرد.

 گزینه » « صحیح است.ظهور انقالب صنعتی تحوالت مهمی در پی داشت که شتاب گرفتن و گسترش استعمار از جملۀ آنها بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در سال ۱۶۴۶ م میان مجلس به رهبری الیور کرامول و چارلز یکم پادشاه انگلستان جنگ درگرفت که به  پیروزی (   سوال 
مجلس انجامید.

گزینه » « صحیح است.کرامول نظام پادشاهی را در انگلستان برانداخت و خود رئیس جمهور شد. او سپس به دالیل مذهبی با مجلس درگیر (   سوال 
شد و آن را منحل کرد.

گزینه » « صحیح است.پس از مرگ کرامول مجلس و نظام سلطنت دوباره احیا شدند و یکی از پیامدهای انقالب باشکوه در انگلستان این بود (   سوال 
که منشا الهی سلطنت نفی و مجلس منشاء قدرت و تعیین کننده اختیارات پادشاه شناخته شد.

گزینه » « صحیح است.انگلستان پس از انقالب باشکوه رقبای بزرگی همچون اسپانیا و فرانسه را شکست داد. این کشور به ویژه در دوران (   سوال 
حکومت طوالنی ملکه ویکتوریا به قدرت اول جهان تبدیل شد و به بخش های بزرگی از آفریقا، آسیا و اقیانوسیه و آمریکای شمالی دست یافت.

تحریکات (   سوال  و  رقیب  راندن  بیرون  به  آمریکایی  اشراف  تمایل  و  انگلیس  دولت  توسط  سخت  قوانین  وضع  نتیجه  در  است.  صحیح   » « گزینه 
فرانسویان، مردم این سرزمین برای رسیدن به استقالل وارد جنگ طوالنی با انگلستان شدند.

گزینه » « صحیح است.جورج واشینگتن اولین رئیس جمهور آمریکا بود و دولت آمریکا پس از استقالل این کشور با پیشروی به سوی غرب و (   سوال 
کشتار وسیع سرخپوستان، سرزمین های وسیعی را تصاحب کرد.

گزینه » « صحیح است.دولت آمریکا پس از استقالل با بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی اقتصاد خود را توسعه داد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.کشور فرانسه در قرن ۱۸ م به سبب شکست نظامی از انگلستان و صرف منابع مالی هنگفت در سرزمین آمریکا برای (   سوال 
عقب نماندن از مسابقه استعماری به راه افتاده، با ورشکستگی اقتصادی و ضعف سیاسی و نظامی روبرو شد.

گزینه » « صحیح است.طبقه متوسط جامعه فرانسه از اینکه طبقه ممتاز برایشان امتیازی قائل نبود به شدت ناراضی بودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.طبقه متوسط جامعه فرانسه اغلب تحصیل کرده بودند و مشاغلی همچون وکالت ،نویسندگی ،طبابت ، روزنامه نگاری (   سوال 
و تجارت داشتند.

گزینه » « صحیح است.گروهی از روشنفکران فرانسوی که به اصحاب دایره المعارف شهرت داشتند با طرح مباحث علمی و ادبی شروع به (   سوال 
انتقاد از وضع موجود کردند.

گزینه » « صحیح است.روسو بر اهمیت انتخابات تأکید می کرد و تشکیل حکومت را حاصل قراردادی اجتماعی می دانست.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.غفلت لویی شانزدهم از احوال مردم از یک سو و تجمالت ولخرجی های او و  درباریان از سوی دیگر آتش خشم مردم (   سوال 
را شعله ور ساخت .
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گزینه » « صحیح است.انقالبیون پاریس پس از حمله به زندان باستیل انقالب خود را آغاز کردند و سرانجام لویی شانزدهم پادشاه مستبد (   سوال 
فرانسه را وادار به امضای قانون اساسی جدید و پذیرش نظام مشروطه سلطنتی کردند .

گزینه » « صحیح است.اعدام لوئی شانزدهم و همسرش و بسیاری از مخالفان با گیوتین و نیز افکار و شعارهای آزادی خواهانه انقالبیون ،موجب (   سوال 
ترس و خشم دولت های اروپایی شد. در نتیجه آنها با فرانسه وارد جنگ شدند

گزینه » « صحیح است. تا اواخر قرن هجدهم عامل اصلی تولید نیروی بازوی انسان بود .(   سوال 

گزینه » « صحیح است. اختراع و تکمیل ماشین بخار در انگلستان آغاز انقالب صنعتی بود، اگرچه سرازیر شدن ثروت افسانه ای سرزمین های (   سوال 
استعمار شده ای مانند هند و آمریکا و نیز نظام گسترده برده داری و تجارت پرسود آن نیز به شکل گیری انقالب صنعتی کمک کرد.

گزینه » « صحیح است. نخستین تحول صنعتی در نساجی و پارچه بافی صورت گرفت و در انقالب صنعتی نیروی محرکه آب و سپس بخار (   سوال 
جایگزین نیروی جسمی انسان شد.

گزینه » « صحیح است. گسترش استعمار و غارت کشورهای آسیایی و آفریقایی و نیز افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران در داخل اروپا دو (   سوال 
پیامد مهم انقالب صنعتی بود و گسترش بی رویه شهرها، رشد سریع جمعیت، به وجود آمدن فاصله طبقاتی، نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی و آلودگی های 

زیست محیطی از مسائل و مشکالت ناشی از انقالب صنعتی بود.

گزینه » « صحیح است.در نتیجۀ انقالب صنعتی کشور های اروپایی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان، بازار فروش محصوالت، سرمایه مادی (   سوال 
فراوان و حمایت دولت ها نیاز پیدا کردند.

گزینه » « صحیح است. پتر کبیر با استخدام کارشناسان اروپایی، تاسیس مدارس و دانشگاه های جدید و تقویت ارتش به ویژه نیروی دریایی، (   سوال 
روسیه را وارد مسابقه استعمار کرد.

گزینه » « صحیح است.یکی از برنامه های پتر کبیر برای قدرتمند شدن روسیه گسترش سرزمین روسیه و دستیابی به دریاهای آزاد برای کسب (   سوال 
منافع تجاری و سیاسی بود، برای رسیدن به این برنامه ها جانشینان او در نواحی شرقی اروپا و در حوزۀ دریایی بالتیک، سیاه و مازندران اقدامات نظامی وسیع 

انجام دادند.
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تحوالت سیاسی 
ि آقا محمد خان

قاجار

िفتحعلی شاه
)باباخان(

िپسر بزرگ محمد حسن خان قاجار 

िگروگان کریم خان زند در شیراز پس از کشته شدن پدرش

िرفتن به استرآباد )گرگان( و متحد کردن افراد ایل قاجار برای رویارویی با زندیان پس از مرگ کریم خان

ि)اقدامات آقامحمدخان قبل از تاج گذاری )به ترتیب

िاقدامات آقامحمدخان بعد از تاج گذاری در تهران

िکشته شدن آقا محمد خان به دست چند تن از همراهانش

ि تالش آقامحمدخان جهت یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی به سرتاسر قلمرو ایران

ि بی رحم و کینه توز در برخورد با مخالفان و رقیبان که ریشه در ستم هایی داشت که در زمان کودکی و
نوجوانی بر او رفته بود

ि سپری شدن سال های نخست سلطنت به سرکوب شورش های داخلی و تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار

ि وقایع دوران حکومت طوالنی او

िموفق بودن در یکپارچگی کشور و سامان دادن به اوضاع داخلی

िناکام بودن در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی

िتصرف نواحی شمالی و مرکزی ایران
िغلبه بر لطفعلی خان زند
िسرکوب طغیان حاکم گرجستان

ि رفتن به خراسان برای برچیدن بساط حکومت
جانشینان نادرشاه و دستیابی به غنایم و گنجینه 

جواهرات او
िلشکرکشی به قفقاز به منظور برقراری نظم و امنیت

ि تهاجم نظامی گسترده روسیه
ि رقابت دولت های انگلستان و فرانسه برای نفوذ سیاسی و اقتصادی

در ایران 

درسنامۀ درس سوم

سیاست و حکومت در عصر قاجار
پایۀ دوازدهم
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िمحمد شاه

िناصرالدین شاه

ि پسر عباس میرزا و نوه فتحعلی شاه

िرسیدن به سلطنت با تدابیر میرزا ابولقاسم خان قائم مقام فراهانی

िعوامل بدبین شدن محمدشاه
نسبت به قائم مقام و دستور قتل او

िروی کار آمدن حاجی میرزا آقاسی به عنوان صدراعظم با قتل قائم مقام

िافزایش نفوذ دولت های روسیه و انگلستان در ایران در دوران صدارت حاجی میرزا آقاسی

िپسر محمد شاه

ि)به تخت نشستن او با درایت میرزا تقی خان فراهانی امیرکبیر

ि قتل امیرکبیر با توطئه و دسیسۀ مخالفان داخلی و خارجی

ि عالقه و شور و اشتیاق فراوان او به نوگرایی و اخذ تمدن اروپایی

ि نقش موثر میرزا حسین خان سپهساالر صدراعظم او در تشویق شاه برای سفر به فرنگ، اخذ تمدن اروپایی و ترغیب
شاه به دادن امتیاز های فراوان به انگلیس و روسیه تزاری

िناموفق بودن برنامه های میرزا حسین خان سپهساالر به دلیل مخالفت های داخلی و تردید های شاه

िدرک ناصرالدین شاه به ضرورت نوگرایی و جبران عقب ماندگی کشور

िترس ناصرالدین شاه از نتایج سیاسی اصالحات و کاهش قدرت و اختیارات نامحدود شاه

िنماد ترقی قلمداد کردن مدرسه دارالفنون توسط ناصرالدین شاه

िعالقه فراوان او به انتشار کتاب و روزنامه

िبیمناک بودن او از نشر اندیشۀ سیاسی جدید و ترویج افکار مشروطه طلبی و جمهوری خواهی در ایران

ि افزایش نفوذ سیاسی روسیه و انگلستان در زمان حکومت او

िروی آوردن به سرودن شعر، نقاشی و شکار در اواخر دوران حکومت

िبه قتل رسیدن توسط میرزا رضا کرمانی از هواداران سید جمال الدین اسد آبادی در آستانه پنجاهمین سال سلطنت

िایستادگی قائم مقام در مقابل زیاده خواهی های انگلیسی ها
ि تالش برای کاستن از دخالت های ناروای محمد شاه و درباریان در امور کشور
िدسیسه گری مخالفانش
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िمقام و جایگاه شاه

िصدر اعظم

िحکومت ایاالت
و والیات

िتشکیالت اداری

िپادشاهی مطلقه و استبدادی

ि در راس هرم قدرت بودن شاه

ि دارای اختیارات نامحدود

ि در انحصار داشتن هر سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضاوت

िدالیل ناکامی در کار بردن کامل و همیشه
قدرت استبدادی و اختیارات نامحدود 

ि.قادر به اظهارنظر و مداخله در تمام امور کشور برپایه اختیاراتی که شاه به او می داد

िنداشتن امنیت جانی و مالی کافی

ि برگزیدن والیان و حاکمان ایاالت و والیات شهرها و روستاها از میان خاندان های زمین دار، اعیان یا بزرگان
محلی، سران ایالت و عشایر و شاهزادگان قاجار 

ि شاهان قاجار از طریق برقراری پیوند ازدواج با خاندان های زمین دار ، بزرگان محلی و مقام های بلندپایه
حکومتی به دنبال گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند.

ि.ادارۀ ایالت آذربایجان با مرکزیت شهر تبریز همواره بر عهدۀ ولیعهد بود

िبسیار کوچک بودن نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار

िمحدود شدن به چهار وزارت خانه

िافزایش وزارت خانه ها در دورۀ ناصرالدین شاه

िاداره شدن وزارتخانه ها به صورت مورثی توسط خانواده های سرشناس

िپرسابقه ترین و گسترده ترین وزارت خانه: مالیه به ریاست مستوفی الممالک

ि)مسئولیت مستوفیان:  محاسبه و گردآوری مالیات ها و نظارت بر امالک دیوانی و سلطنتی )خاصه

ि فاقد ابزارهای الزم مانند نظام اداری کارآمد و ارتش ثابت
و حرفه ای برای اعمال قدرت مطلقه

िنفوذ اجتماعی و دینی روحانیت و مراجع شیعه
िقدرت سیاسی و نظامی ایالت
ि نفوذ و دخالت قدرت های استعمارگر

ि مالیه
िجنگ
ि عدلیه
ि امور خارجه

نظام سیاسی 
و اداری
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نظام سیاسی 
و اداری
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ि ارتش و
تشکیالت نظامی 

िروسیه

िانواع محاکم قضایی 

िدست گرفتن قدرت با استفاده از جنگاوران ایل خود و دیگر ایل های متحد در زمان آقامحمدخان قاجار 

िناکارآمد بودن ارتش ایلیاتی قاجار در برابر ارتش های اروپایی و به خصوص ارتش روسیه
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ि ۱_ محاکم عرف

ि۲_ محاکم شرع

िپیمان شکنی دولت فرانسه 
िبدعهدی دولت انگلیس
िموانع و مشکالت داخلی

िنیروی نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنت
िدفع کننده شورش ها و اعتراض های داخلی

ि ،رسیدگی به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت
نزاع و عدم پرداخت مالیات

ि اداره شدن توسط قضات و ماموران حکومتی در قبال دریافت حقوق

िحل و فصل دعاوی مدنی مانند دعواهای خانوادگی، ملکی و ارثی
ि قضاوت در دست روحانیون و دریافت هزینه های رسیدگی از

طرفین دعوا

روابط خارجی
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िانگلستان

िدالیل شکست ایران

िانعقاد قرارداد گلستان بین ایران و روسیه به دنبال پیروزی روس ها

िشروع دور دوم جنگ های ایران و روسیه و تداوم آنها به مدت سه سال

िدالیل شروع دور دوم جنگ

िدالیل شکست ایران در دور دوم جنگ ها

ि انعقاد معاهده ترکمانچای با روس ها به دنبال شکست در دور دوم جنگ ها

ि نتایج و پیامدهای جنگ ها

िتسخیر مناطق وسیع از سرزمین های ایران در شرق دریای خزر )خوارزم و ماوراء النهر( بر اساس عهدنامه آخال
 
िگسترش نفوذ اقتصادی در ایران و تسلط بر بازار نیمه شمالی کشور با ضمیمه کردن یک قرارداد تجاری به عهدنامه ترکمانچای

िواگذاری امتیازات اقتصادی و سیاسی

ि دلیل توجه انگلستان به ایران در سده هجدهم: سلطۀ استعماری انگلستان بر هندوستان

िانعقاد معاهدات مجمل و مفصل با ایران در اوایل دورۀ قاجار برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران

िحضور در خلیج فارس و تسلط بر برخی از جزایر ایرانی برای گسترش نفوذ و دخالت سیاسی و نظامی و اقتصادی

ि تالش جهت جدا کردن سرزمین های شرقی ایران برای ایجاد منطقه ای حائل و تحت نفوذ خود در مرزهای هندوستان در اواخر
عهد فتحعلی شاه 

िعدم توازن قدرت نظامی و اقتصادی دو کشور 
ि ضعف سیاسی حکومت قاجار
िپیمان شکنی های دولت های فرانسه و انگلستان

ि مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامه گلستان
ि ادعاهای ارضی جدید روس ها
िفریاد کمک خواهی مردم مناطق جدا شده بر اساس قرارداد انگلستان
िصدور فتوای جهاد برخی از علما

िناتوانی فتحعلی شاه در تامین تدارکات سپاه 
िسستی برخی از فرماندهان مانند آصف الدوله
िاعتماد به وعده ها و قدرت خارجی

ि۱_واگذاری مناطق وسیعی از سرزمین های ایران در غرب دریای خزر )کاسپین( به روسیه
ि۲_  تعیین رود ارس به عنوان مرز دو کشور
ि)۳_  محروم شدن ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای خزر )عهدنامه گلستان
ि)۴_ پرداخت ۵ میلیون تومان غرامت به دولت روسیه )عهد نامه ترکمانچای
ि )۵_ دادن حق کاپیتوالسیون )مصونیت قضایی( به اتباع روسیه )عهدنامه ترکمانچای

िتاسیس بانک استقراضی
िشیالت شمال
िتاسیس نیروی قزاق

ि ۱_ محاکم عرف

ि۲_ محاکم شرع
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ि فرانسه

िعثمانی

ि حمایت از حاکم نافرمان هرات و امیران شورشی افغان در عهد محمد شاه و ناصرالدین شاه

ि جداکردن افغانستان و هرات از خاک ایران طبق معاهده پاریس

ि جدا کردن مناطقی از سیستان و بلوچستان از ایران و ضمیمه کردن به خاک هندوستان طبق قرارداد گلداسمیت

िکسب امتیازات در دوره ناصرالدین شاه

ि امتیاز رویتر

िاعتراض به امتیاز تنباکو به عنوان یکی از مهمترین جنبش ها با فتوای آیت الله میرزای شیرازی

ि قدرت گرفتن ناپلئون همزمان با روی کار آمدن قاجارها در ایران

ि عدم توان رویارویی مستقیم ناپلئون با انگلستان به دلیل

िتصرف مصر از مستعمرات انگلستان توسط ناپلئون

िانعقاد عهدنامه فین کنشتاین بین ایران و فرانسه

िاعزام هیئت نظامی فرانسه به ایران جهت تعلیم و تجهیز سپاه ایران

ि بر هم خوردن روابط ایران و فرانسه به دلیل صلح فرانسه و روسیه و زیر پاگذاشتن تمام تعهدات خود در قبال ایران

ि ادامه روابط ایران و فرانسه در حوزه قراردادهای بازرگانی و همکاری های فرهنگی به خصوص در زمینۀ واگذاری امتیاز
کاوش های باستان شناختی

िکاهش درگیری های ایران و عثمانی در دورۀ قاجار به سبب درگیری های مستمر دو کشور با دولت های اروپایی

िدالیل تنش های میان دو کشور در عهد فتحعلی شاه و محمد شاه 

ि رویتر
िبانک شاهنشاهی
ि)توتون و تنباکو )رژی/ تالبوت

ि جزیره ای بودن انگلستان
िبرخورداری انگلستان از نیروی دریایی نیرومند

िاختالفات مرزی
ि بد رفتاری عثمانی ها با زائران ایرانی عتبات عالیات
िمشکالت تجاری

िواگذاری این امتیاز به شخصی به نام رویتر با تالش های میرزا حسین خان سپهساالر
िواگذاری حق احداث راه آهن، تراموا
ि بهره برداری از کلیه معادن و منابع ایران به جز طال و نقره و سنگ های قیمتی و بهره برداری از جنگل ها و

احداث قناتها و کانال های آبیاری به مدت ۷۰ سال و اداره گمرک و صدور همه نوع محصوالت انگلیسی به 
مدت ۲۵ سال

िمخالفت شدید حاج مالعلی کنی با این قرارداد
िلغو قرارداد واگذاری امتیاز رویتر و دادن امتیاز بانک شاهنشاهی به مدت ۶۰ سال به او
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िروابط با 
سایر کشورها  

िانعقاد قراردادهای صلح ارزنه الروم اول و دوم بین ایران و عثمانی با وساطت دولت های انگلستان و روسیه

िگرایش اندیشمندان ایرانی در اواخر دوره قاجار به سمت عثمانی با شعار اتحاد اسالم

ि دالیل گرایش به ایجاد روابط با سایر کشورها:  کاستن از نفوذ و دخالت های روز افزون روسیه و انگلستان

िتالش جهت ارتباط با آمریکا، ایتالیا و اتریش و بلژیک

िدالیل عدم موفقیتिسنگ اندازی روس ها و انگلیسی ها 
िبی رغبتی این کشورها
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ایل قاجار در زمان...... صفوی برای مقابله با حمالت .... به مناطق ... کوچانده شدند.-  

۲(شاه عباس اول_ ازبکان_ شمال شرقی ۱( شاه تهماسب دوم_ ازبکان_ شمال غربی 

۴( شاه عباس اول _ روس ها_ شمال غربی ۳( شاه طهماسب دوم_  روس ها_ شمال شرقی 

پدر آقا محمد خان قاجار چه نام داشت و در شیراز گروگان چه کسی بود؟-  

۲( فتحعلی خان قاجار _لطفعلی خان زند ۱( محمد حسن خان قاجار _کریم خان زند 

۴( فتحعلی خان قاجار_ کریم خان زند ۳( محمد حسن خان قاجار _لطفعلی خان زند 

آقا محمد خان بعد از متحد کردن افراد ایل قاجار ابتدا دست به چه اقدامی زد؟-  

۲(  شکست لطفعلی خان زند ۱(  قرار دادن تهران به عنوان پایتخت 

۴( تصرف نواحی شمالی و مرکزی ایران ۳(  سرکوب طغیان حاکم گرجستان 

آقا محمد خان پس از تاج گذاری دست به چه اقدامی زد؟-  

۲(  لشکر کشی به قفقاز به منظور برقراری نظم ۱( سرکوب طغیان حاکم گرجستان 

۴( شکست لطفعلی خان زند ۳(  لشکرکشی به خراسان برای برچیدن بساط حکومت جانشینان نادرشاه  

آقا محمد خان در کدام منطقه به دست چند تن از همراهانش به قتل رسید؟-  

۴( فارس ۳( آذربایجان  ۲( خراسان  ۱( قفقاز 

این عبارت در مورد کدام پادشاه قاجار درست است؟-  

» برای ایجاد یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی به سرتاسر ایران بسیار کوشید، ولی به سبب بی رحمی و کینه توزی 
اش در برخورد با مخالفان و رقیبان، در تاریخ نام او به نکویی برده نمی شود.«

۴( محمد شاه ۳( ناصرالدین شاه  ۲(  آقا محمد خان  ۱(  فتحعلی شاه 

باباخان نام کدام پادشاه قاجار است؟-  

۴( ناصرالدین شاه ۳( محمد شاه  ۲(  فتحعلی شاه  ۱(  آقا محمد خان 

سواالت درس سوم

سیاست و حکومت در عصر قاجار
پایۀ دوازدهم

خ
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باباخان نام کدام پادشاه قاجار است؟-  
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سواالت درس سوم

سیاست و حکومت در عصر قاجار
پایۀ دوازدهم

خ
ری

تا
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 سالهای نخست سلطنت فتحعلی شاه چگونه گذشت؟-  

۲(   مقابله با تهاجم نظامی روسیه به ایران ۱(  سرکوب شورش های داخلی و تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار      

۴( درگیری با دولت عثمانی در مرزهای غربی کشور ۳(  مقابله با نفوذ دولتهای انگلستان و فرانسه             

 طوالنی کدام پادشاه قاجار از یک سو با تهاجم نظامی گسترده روسیه و از سوی دیگر با رقابت های انگلستان و فرانسه -  
ً
دوران نسبتا

برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران مواجه بود و این پادشاه در کدام زمینه موفق بود؟

۱(  فتحعلی شاه_ مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی

۲(  ناصرالدین شاه_ مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی

۳(  ناصرالدین شاه_ حفظ یکپارچگی کشور و سامان دادن به اوضاع داخلی

۴( فتحعلی شاه _ حفظ یکپارچگی کشور و سامان دادن به اوضاع داخلی

محمد میرزا پس از مرگ چه کسی و با تدابیر چه کسی و چگونه به سلطنت رسید؟-   

۱(  عباس میرزا_ میرزا تقی خان فراهانی_ با سرکوب شورش های داخلی 

۲( فتحعلی شاه_ میرزا تقی خان فراهانی_ سرکوب چند تن از عموها و برادران خود

۳(  فتحعلی شاه_ میرزا ابوالقاسم فراهانی_ سرکوب چند تن از عموها و برادران خود 

۴( عباس میرزا_ میرزا ابوالقاسم فراهانی_ با سرکوب شورش های داخلی

چه عواملی موجب گردید تا محمدشاه نسبت به میرزا ابوالقاسم خان فراهانی بدبین شود و او را به قتل برساند؟-   

ب( ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های انگلیسی ها الف( توطئه های مشترک روس و انگلیس 

ت( دسیسه گری های مخالفانش پ( دخالت های ناروای محمد شاه 

۴( ب و ت  ۳( پ و ت  ۲(  ب و پ  ۱(  الف و ب 

پس از قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام چه کسی به مقام صدر اعظمی محمدشاه رسید و کدام رویداد مربوط به دوران صد ارتش -   
می باشد؟

۱( میرزا تقی خان امیرکبیر-انجام اصالحات در امور سیاسی و اقتصادی کشور

۲(  حاجی میرزا آقاسی_ افزایش نفوذ دولت های روسیه و انگلستان در ایران

۳(  میرزا حسین خان سپهساالر _تشویق شاه برای سفر به فرنگ

۴( عین الدوله_ افزایش فشار و اختناق در جامعه

کدام پادشاه قاجار شور و اشتیاق فراوانی به نوگرایی و اخذ تمدن اروپایی از خود نشان می داد؟-   

۴( مظفر الدین شاه ۳( ناصرالدین شاه  ۲(  محمد شاه  ۱(  فتحعلی شاه 

به دادن -    ترغیب وی  و  اروپایی  تمدن  اخذ  و  به فرنگ  برای سفر  در تشویق شاه  ناصری نقش موثری  در دورۀ  کدام صدر اعظم 
امتیازات فراوان به انگلیس و روس داشت؟ 

۴( حاجی میرزا آقاسی ۳( امیر کبیر  ۲( میرزا حسین خان سپهساالر  ۱( قائم مقام فراهانی 
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دلیل عدم موفقیت برنامه های میرزا حسین خان سپهساالر چه بود؟-   

۲( مخالفت های داخلی و دسیسه های روس و انگلیس ۱( تردید های شاه و دسیسه های روس و انگلیس 

۴( دسیسه های روس و انگلیس و عدم توجه بر ضرورت نوگرایی ۳( تردید های شاه و مخالفت های داخلی 

ناصرالدین شاه کدام مورد را نماد ترقی قلمداد می کرد و عالقه فراوانی به چه مسئله ای داشت؟-   

۲( مدرسه دارالفنون _نقاشی و شکار  ۱( مدرسه دارالفنون_ انتشار کتاب و روزنامه 

۴( انتشار کتاب و روزنامه_ نقاشی و شکار  ۳( انتشار کتاب و روزنامه_ سرودن شعر 

چرا با توجه به اینکه ناصرالدین شاه ضرورت نوگرایی و جبران عقب ماندگی کشور را درک کرده بود اما اقدامی موثر در این زمینه -   
انجام نمی داد؟

۱( دسیسه های درباریان مانع از تصمیم گیری و اقدام در این زمینه ها می شد.

۲( دخالت بیگانگان به ویژه روسیه و انگلستان موجب وحشت او شده بود.

۳( فکر می کرد با انجام اقدامات نوگرایی کنترل امور از دست او خارج می شود.

۴( از نتایج سیاسی آن که کاهش قدرت و اختیارات نامحدود شاه بود به شدت وحشت داشت.

موارد زیر باعث گردید تا اصالحات عهد ناصرالدین شاه به تغییر اساسی منجر نشود به جز: -   

۲( ترس از ترویج افکار مشروطه طلبی  ۱( ترس از نشر اندیشه های سیاسی جدید 

۴( ترس از افزایش نفوذ بیگانگان ۳( ترس از جمهوری خواهی در ایران 

چه کسی ناصرالدین شاه را در آستانه پنجاهمین سال سلطنتش به قتل رساند؟-   

۴( آقاخان کرمانی ۳( یپرم خان ارمنی  ۲( میرزا رضا کرمانی  ۱( سید جمال الدین اسدآبادی 

همه موارد زیر از جمله دالیلی بودند که پادشاهان قاجار در عمل نمی توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی و اختیارات -   
نامحدود خود را به کار ببندند به جز:

۲( قدرت سیاسی و نظامی ایالت ۱( نفوذ اجتماعی و دینی روحانیت و مراجع شیعه 

۴( دخالت قدرتهای استعمارگر  ۳( قیام ها و شورش های مردمی 

شاهان قاجار چگونه به دنبال گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند و اداره کدام ایالت بر عهدۀ ولیعهد بود؟-   

۱( برقراری پیوند ازدواج با خاندان های زمین دار، بزرگان محلی و مقام های بلندپایه حکومتی_ آذربایجان

۲( واگذاری امتیازات سیاسی اقتصادی به روس ها و انگلیس ها_ آذربایجان

۳( واگذاری امتیازات سیاسی و اقتصادی به روس ها و انگلیس ها _خراسان 

۴( برقراری پیوند ازدواج با خاندان زمین دار، بزرگان محلی و مقام های بلندپایه حکومتی_ خراسان

 در اوایل عصر قاجار چهار اداره یا وزارتخانه قدیمی نظام اداری ایران را تشکیل می دادند، کدام گزینه در این زمینه نادرست است؟-   

۴( جنگ ۳( امور خارجه  ۲( داخله  ۱( عدلیه 
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پر سابقه ترین و گسترده ترین وزارتخانه در دوره قاجار کدام است و توسط چه کسی اداره می شد؟-   

۴( مالیه _ محتسب ۳( مالیه_ مستوفی الممالک   ۲(عدلیه _محتسب   ۱( عدلیه_ مستوفی الممالک  

مسئولیت محاسبه و گردآوری مالیات ها و نظارت بر امالک دیوانی و سلطنتی  )خاصه( برعهده ......... بود .-   

۴( داروغه ها ۳( کالنتر ها  ۲(گزمه ها  ۱(مستوفیان 

محاکم عرف چه وظایفی داشتند و توسط چه کسانی اداره می شدند؟-   

۲(رسیدگی به تخلفات و جرایم سیاسی و توسط قضات حکومتی ۱(رسیدگی به دعاوی مدنی و توسط روحانیون  

۴( رسیدگی به دعاوی مدنی و توسط قضات حکومتی ۳( رسیدگی به تخلفات و جرایم سیاسی و توسط روحانیون  

در دورۀ قاجار قضات محاکم شرع کدام دسته از دعاوی و اختالفات را و رسیدگی و حل و فصل می کردند؟) کنکور سراسری خارج کشور ۹۹(-   

۲(سرقت، نزاع و دعاوی خانوادگی ۱(دعاوی ملکی، ارث و سرقت  

۴( دعاوی ملکی و ارث ۳(ارث، نزاع و دعاوی خانوادگی 

اداره کدام محاکم قضایی در دست روحانیون بود و هزینه های قضات را چه کسی پرداخت می کرد؟-   

۴( عرف_ طرفین دعوا ۳( شرع _دولت  ۲(عرف_ دولت  ۱(شرع_ طرفین دعوا  

همه موارد زیر از جمله دالیل بی نتیجه ماندن تالش های عباس میرزا برای تجدید سازمان ارتش و مجهز کردن آن به سالح های -   
مدرن است به جز:

۲(پیمان شکنی دولت فرانسه ۱( بدعهدی دولت انگلیس  

۴( موانع و مشکالت داخلی ۳( شکست ایران در جنگ با روسیه  

ناصرالدین شاه امتیاز تاسیس بریگاد قزاق را به کدام کشور داد و وظیفه آن چه بود ؟-   

۲(انگلستان_ نیروی نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنت  ۱(روسیه _دفع کننده شورش ها و اعتراض های داخلی  

۴( انگلستان _دفع کننده شورش ها و اعتراض های داخلی ۳( روسیه_ حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی  

دولت روسیه از زمان چه کسی سیاست توسعه طلبانه ای را و با چه هدفی آغاز کرد؟-   

۲( پترکبیر _تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی  ۱( لنین_ تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی 

۴( لنین_ دستیابی به آبهای گرم ۳(پتر کبیر _ دستیابی به آبهای گرم 

اقتدار نظامی کدام پادشاهان باعث گردید روس ها مدت کوتاهی از ایران عقب نشینی کنند؟-   

۲( شاه عباس اول و نادر شاه ۱( نادر شاه و کریم خان 

۴( نادر شاه و آقا محمد خان ۳( آقا محمد خان قاجار و کریم خان  
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در زمان کدام پادشاه قاجار و پس از چه رویدادی روس ها به منطقه قفقاز لشکرکشی کردند؟-   

۱( محمدشاه _تحت حمایت قرار گرفتن حاکم گرجستان توسط دولت روسیه 
۲(فتحعلی شاه_فتوای جهاد علما علیه دولت روسیه

۳(  فتحعلی شاه_تحت حمایت قرار گرفتن حاکم گرجستان توسط دولت روسیه
۴( محمد شاه_فتوای جهاد علما علیه دولت روسیه

کدام عامل در شکست ایران در جنگ اول با روسیه نقش داشت و پیامد این شکست انعقاد کدام پیمان بود؟-   

۲( ضعف سیاسی حکومت قاجار_ ترکمانچای ۱(عدم توازن قدرت نظامی و اقتصادی دو کشور _گلستان 
۴( بی کفایتی و سستی برخی از فرماندهان مانند آصف الدوله _گلستان ۳( پیمان شکنی دولتهای فرانسه و انگلستان_ ترکمانچای  

همه موارد زیر از جمله علل شروع دور دوم جنگ های ایران و روسیه است به جز:-   

۲(ادعاهای ارضی جدید روس ها ۱(مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامه گلستان 
۴( پیمان شکنی دولتهای فرانسه و انگلستان ۳(فریاد کمک خواهی مردم مسلمان شهرها و روستاهای نواحی اشغالی 

همه موارد زیر از جمله علل شکست ایران در دور دوم جنگ با روسیه محسوب می شوند به جز:-   

۲(بی کفایتی  و سستی برخی از فرماندهان مانند آصف الدوله ۱( ناتوانی فتحعلی شاه در تامین تدارکات سپاه  
۴( اعتماد به وعده ها و قدرت خارجی ۳( ادعاهای ارضی جدید روس ها  

به ترتیب محروم شدن ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای خزر و پرداخت   میلیون تومان غرامت به دولت روسیه مربوط به -   
کدام عهدنامه های ایران و روسیه است؟

۴( ترکمانچای _گلستان ۳( گلستان _گلستان  ۲( ترکمانچای_ ترکمانچای   ۱(  گلستان _ ترکمانچای 

 روس ها مناطق وسیعی از سرزمین های ایرانی در شرق دریای کاسپی )خوارزم و ماوراء النهر( را بر اساس کدام عهد نامه از -   
ایران جدا کردند؟

۴( مفصل ۳( ترکمانچای  ۲( آخال  ۱(  گلستان 

روس ها  یک قرارداد تجاری را ضمیمه کدام عهدنامه کردند و نتیجه آن چه بود؟-   

۱(  ترکمانچای_ گسترش نفوذ اقتصادی آنان در ایران و تسلط بر بازار نیمه شمالی ایران
۲(  گلستان_ گسترش نفوذ اقتصادی آنان در ایران و تسلط بر بازار نیمه شمالی ایران
۳(  گلستان_ دادن امتیازات تاسیس بانک استقراضی، شیالت شمال و نیروی قزاق

۴( ترکمانچای_ دادن امتیازات تاسیس بانک استقراضی، شیالت شمال و نیروی قزاق

همه موارد زیر از جمله امتیازاتی بودند که روس ها  در ایران کسب کردند به جز:-   

۴( تاسیس نیروی قزاق ۳( شیالت شمال  ۲( بانک استقراضی  ۱(  بانک شاهنشاهی 

 چه عاملی موجب توجه بیشتر انگلیسی ها به ایران در سده هجدهم گردید؟-   

۲(  کسب امتیازات اقتصادی در ایران ۱(  ضعف پادشاهان قاجار 

۴( سلطه استعمار انگلستان بر هندوستان ۳( رقابت بین انگلستان و روسیه 
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در زمان کدام پادشاه قاجار و پس از چه رویدادی روس ها به منطقه قفقاز لشکرکشی کردند؟-   
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۳(  فتحعلی شاه_تحت حمایت قرار گرفتن حاکم گرجستان توسط دولت روسیه
۴( محمد شاه_فتوای جهاد علما علیه دولت روسیه
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دولت انگلستان با اعزام سفیران کارکشته و امضای کدام معاهدات نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در میهن ما گسترش داد؟-   

ت( مفصل پ( گلداسمیت  ب( مجمل  الف( پاریس 

۴( ب،ت ۳( پ،ت  ۲(ب،پ  ۱(الف،ب 

از چه زمانی دولت انگلیس درصدد برآمد که با جدا کردن سرزمین های شرقی ایران منطقه ای حائل و تحت نفوذ خود در مرزهای -   
هندوستان به وجود آورد؟

۴( اواخر عهد محمد شاه ۳( اوایل عهد محمد شاه  ۲( اوایل عهد ناصرالدین شاه  ۱( اواخر عهد فتحعلی شاه 

در زمان کدام پادشاهان قاجار، دولت انگلستان از حاکم نافرمان هرات و دیگر امیران شورشی افغان حمایت کرد؟-   

۴( ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ۳( فتحعلی شاه و محمد شاه  ۲(محمد شاه و ناصرالدین شاه  ۱( فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه  

 انگلستان با تحمیل معاهده .............................  به حکومت قاجار، .................................. را از ایران جدا کرد.-   

۱( مفصل_ سیستان و بلوچستان  ۲( گلداسمیت- افغانستان و هرات

۴( پاریس- سیستان و بلوچستان ۳( پاریس _افغانستان و هرات  

 انگلیسی ها با کدام قرارداد، مناطقی از سیستان و بلوچستان را از ایران جدا شده و ضمیمه خاک هندوستان کردند؟-   

۴( گلداسمیت ۳( پاریس  ۲( مجمل  ۱( مفصل 

همه موارد زیر از جمله امتیازات مهمی بودند که دولت انگلستان در زمان قاجار در ایران به دست آورد به جز:-   

۴( تالبوت ۳( رویتر  ۲(بانک شاهنشاهی  ۱( شیالت شمال 

رویتر پس از لغو امتیازش در ایران موفق شد کدام امتیاز را به مدت    سال در ایران به دست آورد؟-   

۴( شیالت شمال ۳( توتون و تنباکو  ۲( بانک شاهنشاهی   ۱(رژی 

حاج مال علی کنی با کدام امتیاز واگذار شده به بیگانگان به شدت مخالفت کرد؟-   

۴( رویتر ۳( تالبوت  ۲( رژی  ۱( بانک شاهنشاهی 

امتیاز رویتر در زمان کدام پادشاه قاجار و با تالش چه کسی منعقد گردید؟-   

۲( محمد شاه-» میرزا ابوالقاسم خان فراهانی ۱( محمد شاه_ میرزا حسین خان سپهساالر 

۴( ناصرالدین شاه _میرزا ابوالقاسم خان فراهانی ۳( ناصرالدین شاه_ میرزا حسین خان سپهساالر 

کدام یک از موارد زیر به مدت    سال به رویتر واگذار شد؟-   

۲( اداره گمرک و حق صدور همه نوع محصوالت انگلیسی به ایران ۱(بهره برداری از کلیه معادن و منابع ایران 

۴( بهره برداری از جنگل ها و احداث قنات ها ۳( حق احداث راه آهن و تراموا  

آیت الله میرزا شیرازی با کدام قرارداد به مخالفت برخاست؟-   

۴( بانک استقراضی ۳( رژی  ۲( بانک شاهنشاهی  ۱( رویتر 
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همزمان با چه رویدادی در ایران ناپلئون بناپارت در فرانسه قدرت گرفت؟-   

۴( قتل قائم مقام فراهانی ۳( مرگ عباس میرزا   ۲(به تخت نشستن ناصرالدین شاه  ۱( روی کار آمدن قاجار ها  

به چه علت ناپلئون بناپارت توان رویارویی مستقیم با انگلستان را نداشت و کدام مستعمره انگلستان را در ابتدا تصرف کرد؟-   

۲( برخورداری انگلستان از نیروی دریایی قدرتمند_ مصر ۱( برخورداری انگلستان از نیروی دریایی قدرتمند_ هندوستان 

۴( جزیره ای بودن انگلستان _ایران ۳( جزیره ای بودن انگلستان _سودان 

با روسیه، پیشنهاد امپراتوری فرانسه را پذیرفت و کدام قرارداد بین دو کشور -    کدام پادشاه قاجار به دلیل درگیر بودن در جنگ 
منعقد گردید؟

۳( فتحعلی شاه _فین کنشتاین  ۴( فتحعلی شاه _پاریس ۲( محمدشاه _پاریس   ۱( محمدشاه _فین کنشتاین 

پس از عهدنامه فین کنشتاین به چه منظور هیئتی از فرانسه به ایران آمد و چرا اتحاد سیاسی و نظامی ایران و فرانسه دوام نیاورد؟-   

۱( تعلیم و تجهیز سپاه ایران _صلح فرانسه و روسیه 
۲( تعلیم و تجهیز سپاه ایران_ شکست فرانسه از روسیه

۳( امضای قراردادهای بازرگانی و همکاری های فرهنگی _صلح فرانسه و روسیه
۴( امضای قراردادهای بازرگانی و همکاری های فرهنگی_  شکست فرانسه از روسیه

 پس از فراز و نشیب های زیاد در روابط ایران و فرانسه این دو کشور بیشتر در چه زمینه ای به همکاری خود ادامه دادند؟-   

۲( امتیاز تاسیس مدارس جدید ۱( واگذاری استخراج منابع طبیعی 
۴( واگذاری امتیاز کاوش های باستان شناختی ۳( امتیاز اولین راه آهن در ایران 

در عصر قاجار دو کشور مسلمان ایران و عثمانی به چه دلیل مجال کمتری برای دشمنی و جدال با یکدیگر داشتند؟-   

۲( درگیری های داخلی در کشورهای خود  ۱( سرگرم شدن به ایجاد روابط با کشورهای اروپایی 
۴( درگیری های مستمر با دولت های اروپایی ۳(سرگرم بودن ایران در مرزهای شرقی خود 

 معاهده ارزنه الروم اول و دوم بین ایران و ......... و با وساطت دولت انگلستان و .......... منعقد گردید -   

۴( فرانسه_ روسیه ۳( روسیه_ فرانسه  ۲(عثمانی_ فرانسه   ۱(عثمانی_ روسیه  

در زمان فتحعلی شاه و محمد شاه به دالیلی تنش هایی میان ایران و عثمانی بروز کرد. کدام گزینه در این باره نادرست است؟-   

۲( بدرفتاری عثمانیان با زائران ایرانی عتبات عالیات  ۱( اختالفات مرزی 
۴( مشکالت تجاری ۳(دسیسه های روسیه و انگلستان 

حکومت قاجار به کدام منظور تالش می کرد که با کشورهایی مانند آمریکا، اتریش، ایتالیا و بلژیک ارتباط برقرار کند و دالیل عدم -   
موفقیت این تالش ها چه بود؟

۱( بهره برداری از تجربه و علوم این کشورها_ بی رغبتی این کشورها
۲( کاستن از نفوذ و دخالت های روز افزون روسیه و انگلستان_ موانع و مشکالت داخلی

۳( بهره برداری از تجربه و علوم این کشورها_ موانع و مشکالت داخلی
۴( کاستن از نفوذ و دخالت های روز افزون روسیه و انگلستان_ بی رغبتی این کشورها
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ناحیه (  سوال  در  و  کوچاند  ایران  شرقی  شمال  مناطق  به  قاجار  ایل  ازبکان،  حمالت  با  مقابله  برای  اول  عباس  است.شاه  صحیح   » « گزینه 
استرآباد )دشت گرگان( اسکان داد.

گزینه » « صحیح است.آقا محمد خان پسر بزرگ محمد حسن خان قاجار بود که پس از کشته شدن پدرش به عنوان گروگان در شیراز پایتخت (  سوال 
کریم خان زند به سر می برد.

گزینه » « صحیح است. کریم خان زند پس از مّتحد کردن افراد ایل قاجار برای رویارویی با زندیان نخست نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف (  سوال 
کرد.

گزینه » « صحیح است.آقامحمدخان پس از تاج گذاری به عزم برچیدن بساط حکومت جانشینان  نادر شاه و دست یابی به غنایم و گنجینه (  سوال 
جواهرات وی راه خراسان را در پیش گرفت. 

گزینه » « صحیح است.اقا محمد خان به منظور برقرار کردن نظم و امنیت به منطقه قفقاز لشکرکشی کرد و در همین زمان به دست چند تن از (  سوال 
همراهانش به قتل رسید.

گزینه » « صحیح است.آقامحمدخان برای ایجاد یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی به سرتاسر قلمرو ایران بسیار کوشید (  سوال 
ولی به سبب بی رحمی و کینه توزی در برخورد با مخالفان و رقیبان که تا حدودی  ریشه  در ستم هایی داشت که در زمان کودکی و نوجوانی بر او رفته بود، در 

تاریخ نام او به نکویی برده نمی شود.

گزینه » « صحیح است.بعد از مرگ آقامحمدخان برادرزاده اش باباخان که به فتحعلی شاه معروف شد زمام امور را به دست گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. سال های نخست سلطنت فتحعلی شاه به سرکوب شورش های داخلی و تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار گذشت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در دوران سلطنت نسبتا طوالنی فتحعلی شاه حکومت قاجار از یک سو با تهاجم نظامی گسترده روسیه و از سوی دیگر (  سوال 
با رقابت دولت های انگلستان و فرانسه برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران مواجه بود. فتحعلی شاه در حفظ یکپارچگی کشور و سامان دادن به اوضاع داخلی 

موفق بود اما در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی ناکام بود.

گزینه » « صحیح است. محمد میرزا پس از مرگ فتحعلی شاه با تدابیر میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی و سرکوب چند تن از عمو ها و (   سوال 
برادران خود که مدعی سلطنت بودند به تخت پادشاهی نشست.
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ناحیه (  سوال  در  و  کوچاند  ایران  شرقی  شمال  مناطق  به  قاجار  ایل  ازبکان،  حمالت  با  مقابله  برای  اول  عباس  است.شاه  صحیح   » « گزینه 
استرآباد )دشت گرگان( اسکان داد.

گزینه » « صحیح است.آقا محمد خان پسر بزرگ محمد حسن خان قاجار بود که پس از کشته شدن پدرش به عنوان گروگان در شیراز پایتخت (  سوال 
کریم خان زند به سر می برد.

گزینه » « صحیح است. کریم خان زند پس از مّتحد کردن افراد ایل قاجار برای رویارویی با زندیان نخست نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف (  سوال 
کرد.

گزینه » « صحیح است.آقامحمدخان پس از تاج گذاری به عزم برچیدن بساط حکومت جانشینان  نادر شاه و دست یابی به غنایم و گنجینه (  سوال 
جواهرات وی راه خراسان را در پیش گرفت. 

گزینه » « صحیح است.اقا محمد خان به منظور برقرار کردن نظم و امنیت به منطقه قفقاز لشکرکشی کرد و در همین زمان به دست چند تن از (  سوال 
همراهانش به قتل رسید.

گزینه » « صحیح است.آقامحمدخان برای ایجاد یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزی به سرتاسر قلمرو ایران بسیار کوشید (  سوال 
ولی به سبب بی رحمی و کینه توزی در برخورد با مخالفان و رقیبان که تا حدودی  ریشه  در ستم هایی داشت که در زمان کودکی و نوجوانی بر او رفته بود، در 

تاریخ نام او به نکویی برده نمی شود.

گزینه » « صحیح است.بعد از مرگ آقامحمدخان برادرزاده اش باباخان که به فتحعلی شاه معروف شد زمام امور را به دست گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. سال های نخست سلطنت فتحعلی شاه به سرکوب شورش های داخلی و تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار گذشت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در دوران سلطنت نسبتا طوالنی فتحعلی شاه حکومت قاجار از یک سو با تهاجم نظامی گسترده روسیه و از سوی دیگر (  سوال 
با رقابت دولت های انگلستان و فرانسه برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در ایران مواجه بود. فتحعلی شاه در حفظ یکپارچگی کشور و سامان دادن به اوضاع داخلی 

موفق بود اما در مقابله با تهاجم نظامی و نفوذ سیاسی کشورهای اروپایی ناکام بود.

گزینه » « صحیح است. محمد میرزا پس از مرگ فتحعلی شاه با تدابیر میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی و سرکوب چند تن از عمو ها و (   سوال 
برادران خود که مدعی سلطنت بودند به تخت پادشاهی نشست.
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گزینه » « صحیح است. ایستادگی قائم مقام فراهانی در مقابل زیاده خواهی های انگلیسی ها و تالش برای کاستن از دخالت ناروای محمد شاه (   سوال 
و درباریان در امور کشور اسباب دسیسه گری مخالفانش را فراهم آورد و شاه را نسبت به وزیرش بدبین کرد.

گزینه » « صحیح است. پس از قتل قائم مقام فراهانی، حاجی میرزا آقاسی به صدارت رسید. در دوران صدارت او نفوذ دولت های انگلستان و (   سوال 
روسیه در ایران افزایش یافت.

گزینه » « صحیح است. ناصرالدین شاه شور و اشتیاق فراوان به نوگرایی و اخذ تمدن اروپایی نشان می داد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. میرزا حسین خان سپهساالر یکی از صدراعظم های عصر ناصری نقش موثری در تشویق شاه برای سفر به فرنگ و (   سوال 
اخذ تمدن اروپایی و ترغیب وی به دادن امتیاز های فراوان به انگلیس و روس تزاری داشت.

گزینه » « صحیح است. برنامه های میرزا حسین خان سپهساالر به سبب مخالفت های داخلی و تردید های شاه به جایی نرسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. ناصرالدین شاه مدرسه دارالفنون را نماد ترقی قلمداد می کرد و عالقه فراوانی به انتشار کتاب و روزنامه داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.ناصرالدین شاه اگرچه ضرورت نوگرایی و جبران عقب ماندگی کشور را درک کرده بود، اما از نتایج سیاسی آن که کاهش (   سوال 
قدرت و اختیارات نامحدود شاه بود به شدت وحشت داشت.

گزینه » « صحیح است.ناصرالدین شاه از نشر اندیشۀ سیاسی جدید و ترویج افکار مشروطه طلبی و جمهوری خواهی در ایران سخت بیمناک (   سوال 
بود از این رو اصالحات عهد او به تغییرات اساسی منجر نشد.

گزینه » « صحیح است.ناصرالدین شاه در آستانه پنجاهمین سالگرد سلطنتش توسط میرزا رضا کرمانی که از هواداران ستم کشیده سید جمال (   سوال 
الدین اسدآبادی بود به قتل رسید.

گزینه » « صحیح است. پادشاهان قاجار در عمل نمی توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی و اختیارات نامحدود خود را به کار (   سوال 
ببندند زیرا از یک سو فاقد ابزارهای الزم مانند نظام اداری کارآمد و ارتش ثابت و حرفه ای برای اعمال قدرت مطلقه بودند و از سوی دیگر نفوذ اجتماعی و دینی 

روحانیت و مراجع شیعه و نیز قدرت سیاسی و نظامی ایالت و نفوذ و دخالت قدرتهای استعمارگر دامنه قدرت و اختیارات شاهان را تا حدودی محدود می کرد.

گزینه » « صحیح است. شاهان قاجار از طریق برقراری پیوند ازدواج با خاندان های زمین دار، بزرگان محلی و مقام های بلندپایه حکومتی به (   سوال 
دنبال گسترش نفوذ و استحکام سلطنت خود بودند و اداره ایالت آذربایجان با مرکزیت شهر تبریز، همواره به عهده ولیعهد بود.

گزینه » « صحیح است.نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار بسیار کوچک بود و به چهار اداره یا وزارت خانه قدیمی مالیه، جنگ، عدلیه و (   سوال 
امور خارجه محدود می شد.

گزینه » « صحیح است.پر سابقه ترین و گسترده ترین آنها وزارت مالیه به ریاست مستوفی الممالک بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. مستوفیان مسئولیت محاسبه و گردآوری مالیات ها و نظارت بر امالک دیوانی و سلطنتی )خاصه( را بر عهده داشتند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.محاکم عرف به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، سرقت و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کردند این (   سوال 
محاکم را قضات و مأمورانی اداره می کردند که از مقام های حکومتی فرمان  می بردند و حقوق می گرفتند.
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گزینه » « صحیح است.محاکم شرع دعاوی مدنی مانند دعوای خانوادگی، ملکی و ارثی را حل و فصل می کردند. در این محاکم روحانیون (   سوال 
قضاوت می کردند و هزینه های رسیدگی بر عهده  طرفین دعوا بود.

گزینه » « صحیح است.پاسخ تست ۲۶(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تالش های عباس میرزا برای تجدید سازمان ارتش و مجهزکردن آن به سالح های مدرن به دلیل پیمان شکنی دولت (   سوال 
فرانسه، بد عهدی دولت انگلیس و موانع و مشکالت داخلی بی نتیجه ماند.

با عنوان بریگاد قزاق را به روسیه واگذار کرد که بیشتر به (   سوال  گزینه » « صحیح است.ناصرالدین شاه امتیاز تاسیس یک واحد نظامی حرفه ای 
عنوان نیروی نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنتی و دفع کننده شورش و اعتراض های داخلی عمل می کرد و در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی کارایی 

چندانی نداشت.

گزینه » « صحیح است.دولت روسیه از زمان پترکبیر سیاست توسعه طلبانه را با هدف تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی آغاز کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.اقتدار نظامی نادر شاه و سپس آقامحمدخان مدت کوتاهی روس ها را وادار به عقب نشینی نمود.(   سوال 

 گزینه » « صحیح است. روس ها در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار پس از آن که حاکم گرجستان خود را تحت حمایت دولت روسیه قرار داد (   سوال 
به منطقه قفقاز لشکرکشی کردند و گرجستان را تصرف نمودند. این اقدام آغاز جنگ های ایران و روسیه به حساب می آید.

گزینه » « صحیح است.دور اول جنگ های ایران و روسیه سرانجام به سبب عدم توازن قدرت نظامی و اقتصادی دو کشور،  ضعف سیاسی (   سوال 
حکومت قاجار و پیمان شکنی دولتهای فرانسه و انگلستان به پیروزی روسیه و انعقاد معاهده گلستان انجامید.

گزینه » « صحیح است. از جمله علل شروع دور دوم جنگ های ایران و روسیه مشخص نبودن خطوط مرزی در عهدنامه گلستان و ادعاهای (   سوال 
ارضی جدید  روس ها و دیگری فریاد کمک خواهی مردم مسلمان شهرها و روستاهایی بود که به واسطه معاهده گلستان تحت سلطه و ستم روسیه قرار گرفته 

بودند.

گزینه » « صحیح است. ناتوانی فتحعلی شاه در تامین تدارکات سپاه و بی کفایتی و سستی برخی از فرماندهان مانند آصف الدوله و نیز اعتماد (   سوال 
به وعده ها و قدرت  خارجی در شکست دور دوم جنگ های ایران و روسیه تاثیرگذار بود.

گزینه » « صحیح است. محروم شدن ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای خزر مربوط به عهدنامه گلستان و پرداخت ۵ میلیون تومان (   سوال 
غرامت به دولت روسیه و دادن حق مصونیت قضایی )کاپیتوالسیون( مربوط به عهدنامه ترکمانچای است.

گزینه » « صحیح است.روس ها مناطق وسیعی از سرزمین های ایرانی در شرق دریای کاسپی )خوارزم و بین النهرین( را تسخیر و عهدنامه (   سوال 
آخال را بر حکومت قاجار تحمیل کردند.

گزینه » « صحیح است.روس ها یک قرارداد تجاری را ضمیمه عهدنامه ترکمانچای کردند که نتیجه آن گسترش نفوذ اقتصادی آنان در ایران (   سوال 
و تسلط بر بازارهای نیمه شمالی کشور ما بود.

گزینه » « صحیح است.روسیه در رقابت با انگلستان امتیازات اقتصادی و سیاسی متعددی مانند تاسیس بانک استقراضی ، شیالت شمال و (   سوال 
تاسیس نیروی قزاق را گرفت
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گزینه » « صحیح است.محاکم شرع دعاوی مدنی مانند دعوای خانوادگی، ملکی و ارثی را حل و فصل می کردند. در این محاکم روحانیون (   سوال 
قضاوت می کردند و هزینه های رسیدگی بر عهده  طرفین دعوا بود.

گزینه » « صحیح است.پاسخ تست ۲۶(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تالش های عباس میرزا برای تجدید سازمان ارتش و مجهزکردن آن به سالح های مدرن به دلیل پیمان شکنی دولت (   سوال 
فرانسه، بد عهدی دولت انگلیس و موانع و مشکالت داخلی بی نتیجه ماند.

با عنوان بریگاد قزاق را به روسیه واگذار کرد که بیشتر به (   سوال  گزینه » « صحیح است.ناصرالدین شاه امتیاز تاسیس یک واحد نظامی حرفه ای 
عنوان نیروی نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنتی و دفع کننده شورش و اعتراض های داخلی عمل می کرد و در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی کارایی 

چندانی نداشت.

گزینه » « صحیح است.دولت روسیه از زمان پترکبیر سیاست توسعه طلبانه را با هدف تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی آغاز کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.اقتدار نظامی نادر شاه و سپس آقامحمدخان مدت کوتاهی روس ها را وادار به عقب نشینی نمود.(   سوال 

 گزینه » « صحیح است. روس ها در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار پس از آن که حاکم گرجستان خود را تحت حمایت دولت روسیه قرار داد (   سوال 
به منطقه قفقاز لشکرکشی کردند و گرجستان را تصرف نمودند. این اقدام آغاز جنگ های ایران و روسیه به حساب می آید.

گزینه » « صحیح است.دور اول جنگ های ایران و روسیه سرانجام به سبب عدم توازن قدرت نظامی و اقتصادی دو کشور،  ضعف سیاسی (   سوال 
حکومت قاجار و پیمان شکنی دولتهای فرانسه و انگلستان به پیروزی روسیه و انعقاد معاهده گلستان انجامید.
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گزینه » « صحیح است.روس ها مناطق وسیعی از سرزمین های ایرانی در شرق دریای کاسپی )خوارزم و بین النهرین( را تسخیر و عهدنامه (   سوال 
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تاسیس نیروی قزاق را گرفت
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گزینه » « صحیح است.سلطه استعماری انگلستان بر هندوستان در سده هجدهم موجب توجه بیشتر انگلیسی ها به ایران شد(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در اوایل دورۀ قاجار، دولت انگلیس کوشید با اعزام سفیران کارکشته به ایران و امضای معاهدات مجمل و مفصل، (   سوال 
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گزینه » « صحیح است.از اواخر عهد فتحعلی شاه، دولت انگلیس درصدد برآمد که با جدا کردن سرزمین های شرقی ایران منطقه ای حائل و (   سوال 
تحت نفوذ خود را در مرزهای هندوستان به وجود آورد.

گزینه » « صحیح است.در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه، انگلستان از حاکم نافرمان هرات و دیگر امیران شورشی افغان حمایت کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. انگلستان با تحمیل معاهده پاریس به حکومت قاجار، افغانستان و هرات را از ایران جدا کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.انگلیسی ها با قرارداد گلداسمیت مناطقی از سیستان و بلوچستان را از ایران جدا و ضمیمه خاک هندوستان کردند (   سوال 
که خود بر آن فرمان می راندند.

گزینه » « صحیح است.در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، انگلیسی ها امتیازات اقتصادی متعددی از ایران گرفتند که امتیازهای رویتر، بانک (   سوال 
شاهنشاهی و توتون و تنباکو )رژی و تالبوت( از جمله مهم ترین آنها بود .

گزینه » « صحیح است. رویتر در نهایت موفق شد امتیاز بانک شاهنشاهی را به مدت ۶۰ سال به دست آورد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.حاج مالعلی کنی مجتهد بزرگ تهران به شدت با امتیاز رویتر مخالفت کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.امتیاز رویتر در زمان ناصرالدین شاه و با تالش میرزا حسین خان سپهساالر بسته شد(   سوال 

گزینه » « صحیح است.حق احداث راه آهن و تراموا و بهره برداری از کلیه معادن و منابع ایران به جز طال نقره و سنگ های قیمتی و بهره (   سوال 
برداری از جنگلها و احداث قنات ها و کانالهای آبیاری به مدت ۷۰ سال و اداره گمرک و حق صدور همه نوع محصوالت انگلیسی به ایران به مدت ۲۵ سال به 

رویتر واگذار گردید.

گزینه » « صحیح است.آیت الله میرزای شیرازی با صدور فتوایی به امتیاز تالبوت )رژی( اعتراض کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.همزمان با روی کار آمدن قاجارها در ایران، ناپلئون بناپارت در فرانسه قدرت گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. ناپلئون به دلیل جزیره ای بودن و برخورداری از نیروی دریایی قدرتمند انگلستان، توان رویارویی مستقیم با این کشور (   سوال 
را نداشت و ابتدا مصر را تصرف کرد.

گزینه » « صحیح است. فتحعلی شاه که درگیر جنگ با روسیه بود و به متحد قدرتمندی نیاز داشت از پیشنهاد امپراتور فرانسه برای برقراری (   سوال 
رابطه استقبال کرد. در نهایت عهدنامه فین کنشتاین بین دو کشور منعقد گردید.

گزینه » « صحیح است. به دنبال قرارداد فین کنشتاین هیئتی نظامی از فرانسه برای تعلیم و تجهیز سپاه به ایران آمد اما به دلیل صلح فرانسه (   سوال 
و روسیه این پیمان دوام نیاورد.
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و (   سوال  بازرگانی  قراردادهای  در حوزه  دو کشور  روابط  آمد  پیش  فرانسه  و  ایران  روابط  در  که  هایی  نشیب  و  فراز  از  گزینه » « صحیح است. پس 
همکاری های فرهنگی به خصوص در زمینه واگذاری امتیاز کاوش های باستان شناختی ادامه یافت.

گزینه » « صحیح است.در عصر قاجار دو کشور مسلمان ایران و عثمانی به سبب درگیری های مستمر با دولت های اروپایی مجال کمتری (   سوال 
برای دشمنی و جنگ با یکدیگر داشتند.

گزینه » « صحیح است.معاهده ارزنه الروم اول و دوم بین ایران و عثمانی و با وساطت دولت انگلستان و روسیه منعقد گردید.(   سوال 

ایرانی عتبات عالیات و (   سوال  با زائران  گزینه » « صحیح است.در زمان فتحعلی شاه و محمد شاه به سبب اختالفات مرزی، بدرفتاری عثمانیان 
مشکالت تجاری تنش های میان دو کشور بروز کرد اما با وساطت دولت های انگلستان و روسیه مذاکراتی میان ایران و عثمانی صورت گرفت و قراردادهای صلح 

ارزنه الروم اول و دوم میان آنها بسته شد و به کشمکش ها پایان داد.

گزینه » « صحیح است. حکومت قاجار برای کاستن از نفوذ و دخالت های روز افزون روسیه و انگلستان در امور ایران تالش می کرد که با (   سوال 
کشورهای دیگر مانند آمریکا، اتریش، ایتالیا و بلژیک ارتباط برقرار کند اما به سبب سنگ اندازی روس ها و انگلیسی ها و بی رغبتی این کشورها در این باره موفقیت 

چندانی به دست نیاورد.
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िنظام تولید

िکشاورزی

िشیوه های تولید

िوضعیت صنایع و تاثیر
واردات خارجی بر آن

िافزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه بدلیل جنگ داخلی آمریکا

ि کمک بازرگانان روسی و ارمنی به روند افزایش صادرات پنبه با حمایت های مالی، نصب دستگاه های پنبه
پاک کنی، توزیع بذر و باال بردن استانداردهای تولید

ि افزایش زمین های زیر کشت پنبه در آستانۀ جنگ جهانی اول

ि تجاری شدن کشاورزی ایران در عصر قاجار موجب افزایش درآمد مالکان و مشارکت روز افزون تجار ایرانی
و خارجی در صدور تولیدات برخی محصوالت کشاورزی گردید.

िورود محصوالت جدید کشاورزی به ایران

ि)شیوۀ تولید سهم بری دهقانی )در روستاها
ि )شیوۀ تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی )در شهرها
ि)شیوۀ تولید شبانکارگی یا ایلیاتی )در ایالت

िرشد و رونق مجدد صنایع دستی در اوایل دورۀ قاجار
िعدم ورود کاالهای خارجی )اروپایی( به ایران به علت جنگ های ناپلئون
ि سرازیر شدن سیل کاالهای اروپایی و انحطاط تدریجی صنایع دستی ایران با

پایان یافتن جنگ در اروپا

ि ورود محصوالت جدید مانند گوجه فرنگی، نخود فرنگی و
سیب زمینی در دورۀ ناصرالدین شاه

ि تشویق کشاورزان به کشت سیب زمینی در دورۀ مظفرالدین
شاه برای مقابله با قحطی

اوضاع اقتصادی

درسنامۀ درس چهارم

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار

پایۀ دوازدهم
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िفرش در دوره قاجار

िوجود مدارس مروی و سپهساالری

िمراکز آموزشی جدید

िهنر و معماری

ि رشد چشمگیر تولید فرش و صدور آن به کشورهای جهان

िعوامل رشد تولید و صادرات
 فرش در دوران قاجار

ि تاسیس نخستین مدرسه ها به دست مسیونرهای اروپایی و آمریکایی

ि تاسیس مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر با هدف آموزش علوم مختلف به
دانشجویان ایرانی در داخل کشور

ि تاسیس مدرسه های جدید به ویژه در دورۀ تحصیلی ابتدایی توسط رشدیه با هدف
فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرهای مختلف جامعه 

ि تاسیس مدرسه دوشیزگان توسط بی بی خانم استرآبادی به منظور تحصیل
دختران در تهران

ि نقش موثر دانش آموختگان مراکز علمی و آموزشی جدید در انتشار و ترویج افکار نو
به ویژه تفکر مشروطه خواهی و حکومت قانون

िنقاشیिوحدت سیاسی
ि استقرار امنیت
ि حمایت پادشاهان و دربار
िارتباط با غرب

िعوامل تحول اساسی در نقاشی در دوره قاجار

ि گردآوردن برجسته ترین هنرمندان نقاش در تهران توسط فتحعلی شاه و
تشویق آنان به کشیدن پرده های بزرگ برای نصب در کاخ ها

ि تحت تاثیر قرار گرفتن سنت نگارگری ایرانی از هنر نقاشی مدرن اروپایی
در دورۀ ناصرالدین شاه 

ि پا به عرصه نهادن نقاشان بزرگ مانند محمد غفاری )کمال الملک( در
دورۀ ناصرالدین شاه

ि ارزانی نیروی کار
ि طرح و نقش های زیبا و متنوع
िهنرمندی و ظرافت بافندگان ایرانی
िتقاضای بازار جهانی
िسرمایه گذاری خارجی در تولید و تجارت
ि رکود صنعت صادرات ابریشم
िکمبود طال و نقره برای تامین مالی واردات کاال از خارج

نگاهی به اوضاع علمی و 
فرهنگی ایران در عصر قاجار 
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िتعزیه

िنمایش کمدی: با مضامین جدی و انتقادهای سیاسی و اجتماعی

िتئاتر

िمعماری

ि ریشه در آیین های باستانی
ि رواج در دورۀ صفوی
िگسترش در دورۀ ناصرالدین شاه
िاجرای تعزیه در تکیه دولت در تهران

िگسترش تئاتر به سبک اروپایی در دورۀ قاجار به همت دانشجویان اعزامی به اروپا
ि ساخت تاالر نمایش در محل فعلی دارالفنون به دستور ناصرالدین شاه و توسط میرزا علی اکبر خان مزین

الدوله)نقاش باشی(

िتداوم هنر معماری در دورۀ قاجار با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی و نوع مصالح ساختمانی
िبناهای کارت پستالی: تلفیق هنر معماری ایرانی و اروپایی مانند کاخ شمس العماره در مجموعه کاخ گلستان
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िنمایش کمدی: با مضامین جدی و انتقادهای سیاسی و اجتماعی

िتئاتر

िمعماری

ि ریشه در آیین های باستانی
ि رواج در دورۀ صفوی
िگسترش در دورۀ ناصرالدین شاه
िاجرای تعزیه در تکیه دولت در تهران

िگسترش تئاتر به سبک اروپایی در دورۀ قاجار به همت دانشجویان اعزامی به اروپا
ि ساخت تاالر نمایش در محل فعلی دارالفنون به دستور ناصرالدین شاه و توسط میرزا علی اکبر خان مزین

الدوله)نقاش باشی(

िتداوم هنر معماری در دورۀ قاجار با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی و نوع مصالح ساختمانی
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کدام عبارت زیر در مورد روستائیان در دورۀ قاجار درست است؟-  

۱( همیشه تحت ستم اربابان و ماموران مالیاتی بودند. که زمین نداشتند و در اراضی مالکان کار می کردند.

۲( کم و بیش تحت ستم اربابان و ماموران مالیاتی بودند و اغلب افرادی بودند که زمین نداشتند و در اراضی مالکان کار می کردند. 

۳( کم و بیش تحت ستم اربابان و ماموران بودند و کم و بیش افرادی بودند که زمین نداشتند و در اراضی مالکان کار می کردند.

۴( همیشه تحت ستم اربابان و ماموران مالیاتی بودند و کم و بیش افرادی بودند که زمین نداشتند و در اراضی مالکان کار می کردند.

به چه علت افراد ایل نسبت به روستائیان وضعیت بهتری داشتند؟ به دلیل:-  

۲(یکی از منابع تامین نیروی نظامی حکومت قاجار به شمار می رفتند. ۱( کارهایی که برای رهبران خود انجام می دادند. 

۴( تمام مناسبات و روابط حکومت و ایل زیر نظر آن ها انجام می گرفت. ۳(اغلب در مناطق تحت نفوذ خو به طور مستقل حکومت می کردند. 

روحانیون به چه علت در دورۀ قاجار از نظر مالی مستقل از حکومت بودند؟-  

۱( به دلیل ساختار مذهبی جامعه سنتی ایران در میان اقشار مختلف مردم نفوذ فراوانی داشتند.

۲( به دلیل عدم وابستگی به حکومت و آموزه های دینی

۳( به سبب نظارت بر موقوفات و دریافت وجوهات شرعی

۴( به جهت ایستادگی در برابر قدرت های خارجی و به چالش کشیدن پادشاهان و درباریان

همه موارد زیر از شیوه های تولید در دورۀ قاجار می باشند به جز:-  

۲( شیوۀ تولید گروهی ۱( شیوۀ تولید سهم بری دهقانی 

۴( شیوۀ تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی ۳( شیوۀ تولید شبانکارگی 

صنایع دستی ایران در چه دوره ای از حکومت قاجار رشد و رونق یافت و دلیل این امر چه بود؟-  

۲( اواخر دوره قاجار_ جنگ داخلی آمریکا ۱(اواخر دوره قاجار_ جنگ های ناپلئون  

۴( اوایل دوره قاجار_ جنگ های ناپلئون ۳(اواخر دوره قاجار_ جنگ داخلی آمریکا 

چه عاملی در دورۀ قاجار باعث گردید با سرازیر شدن سیل کاالهای اروپایی، صنایع دستی ایران به تدریج رو به انحطاط برود؟-  

۲(نفوذ روسیه و انگلستان در اقتصاد ایران ۱( پایان یافتن جنگ در اروپا 

۴( نابودی و ضعف مراکز پر رونق صنایع دستی ۳(ناتوانی حکومت در جلوگیری از ورود کاالها 

سواالت درس چهارم

پایۀ دوازدهم
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در دورۀ صدارت چه کسی تالش های زیادی برای احیا صنایع دستی ایران صورت گرفت؟-  

۴( حاجی میرزا اقاسی ۳( میرزا ابوالقاسم خان فراهانی  ۲(میرزا تقی خان فراهانی  ۱(میرزا حسین خان سپهساالر 

جنگ.......... موجب افزایش تولید و صادرات ........... از ایران به ..............شد.-  

۲( ناپلئون_ برنج _ روسیه ۱(داخلی امریکا_ برنج_ انگلستان 

۴( ناپلئون_ پنبه_ انگلستان ۳(داخلی آمریکا_ پنبه_ روسیه 

کدام گزینه از شیوه های کمک بازرگانان روسی و ارمنی به روند افزایش صادرات پنبه نمی باشد؟-  

۲(نصب دستگاه های پنبه پاک کنی ۱(حمایت های مالی 

۴( به زیر کشت بردن زمین های وسیع ۳(توزیع بذر 

تجاری شدن کشاورزی در عصر قاجار چه تاثیری داشته است؟-   

۱( تغییر گسترده فنون کشاورزی_ افزایش درآمد مالکان

۲( افزایش درآمد مالکان_ مشارکت روز افزون تجار ایرانی و خارجی در صدور تولیدات

۳(مشکالت روز افزون تجار ایرانی و خارجی در صدور تولیدات_تغییر گسترده فنون کشاورزی

۴( تغییر گسترده فنون کشاورزی_ به کار گیری وسایل پیشرفته در امور کشاورزی

در دورۀ سلطنت............ با ورود محصوالت جدید کشاورزی مانند......... از اروپا به ایران تحولی عظیم در شیوۀ تغذیه ایرانیان -   
ایجاد شد.

۲(مظفرالدین شاه_ گوجه فرنگی  ۱(ناصرالدین شاه_ سیب زمینی 

۴( مظفرالدین شاه_نخود فرنگی ۳(ناصرالدین شاه_ ذرت 

در زمان کدام پادشاه قاجار و به چه منظوری کشاورزان به کشت سیب زمینی تشویق می شدند؟-   

۲(ناصرالدین شاه_ درآمد زایی ۱( ناصرالدین شاه_ مقابله با قحطی 

۴( مظفرالدین شاه_ درآمد زایی ۳(مظفرالدین شاه_ مقابله با قحطی 

کدام یک از عوامل موثر در تولید و صادرات فرش به کشورهای جهان در دوره قاجار محسوب می شود؟-   

الف( ارزانی نیروی کار_ طرح و نقش های زیبای هنرمندان

ب( رونق صادرات ابریشم و افزایش طال و نقره

پ(تقاضای بازار جهانی و سرمایه گذاری در تولید و تجارت

ت(هنرمندی و ظرافت بافندگان ایرانی

۴( الف، پ، ت ۳( ب،پ ، ت  ۲(الف، ب، پ  ا( الف، ب، ت 

تجار داخلی و سرمایه گذاران خارجی در دورۀ قاجار در شهرهای........... و ............ کارگاه های کوچک و بزرگ فرش دایر کرده بودند.-   

۴( کاشان_ کرمان ۳( تبریز_ اصفهان  ۲( کاشان_ همدان  ۱( اراک_ تبریز 
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تاسیس -    پایتخت  در  که  بودند  قاجار  دوره  بزرگ  و  مهم  آموزشی  و  علمی  مراکز  جمله  از  های.............و................  مدرسه 
شدند.

۴( مروی_ رشدیه ۳( دارالفنون_ سپهساالر  ۲( مروی_ سپهساالر  ۱( دارلفنون_ رشدیه 

نخستین مدرسه های جدید در دورۀ قاجار به وسیله چه کسی یا کسانی در ایران تاسیس گردید؟ )سراسری داخل کشور ۹۸( -   

۴( میرزا حسین خان سپهساالر ۳( مسیونرهای غربی  ۲( میرزا حسن رشدیه  ۱( دانشجویان اعزامی به اروپا 

کدام مورد از اهداف امیرکبیر در تاسیس مدرسه دارالفنون است؟) کنکور سراسری داخلی کشور ۱۴۰۰( -   

الف( انتشار و ترویج افکار نو به ویژه تفکر مشروط خواهی و ضد استبدادی

ب(فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرها مختلف جامعه

ج( آموزش دانش نظامی جدید و اشاعه آن و تقویت توان جنگی و دفاعی کشور

د( آموزش علوم جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور و نظارت بر محتوا، اساتید و روش های تدریس

۴( ج _ د ۳( ب_ ج  ۲( الف_ ج  ۱( الف_ ب 

چه کسی و با چه هدفی اقدام به تاسیس مدرسه های جدید به ویژه در دورۀ تحصیلی ابتدایی در شهرهای مختلف ایران کرد؟-   

۱( امیرکبیر_ آموزش علوم مختلف  و فنون جدید به دانش آموزان ایرانی

۲( رشدیه_ فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرهای جامعه

۳( رشدیه_ آموزش علوم مختلف و فنون جدید به دانش آموزان ایرانی

۴( امیرکبیر_ فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرهای جامعه

برای نخستین بار مدرسه دوشیزگان برای تحصیل دختران به وسیله بی بی خانم استرآبادی در کدام شهر تاسیس گردید؟-   
) کنکور سراسری خارج از کشور۱۴۰۰(

۴( شیراز ۳( تهران  ۲( تبریز  ۱( رشت 

چه کسانی نقش موثری در انتشار و ترویج افکار نو به ویژه تفکر مشروطه خواهی و حکومت قانون داشتند؟-   

۲( بازرگانان و تجار ۱( روحانیون حوزه های علمیه نجف 

۴( دانشجویان اعزامی به اروپا ۳( دانش آموختگان مراکز علمی و آموزشی جدید 

همه موارد زیر از جمله عواملی هستند که در عصر قاجار موجب تحول اساسی در نقاشی شدند به جز:-   

۲( حمایت پادشاهان و دربار ۱( وحدت سیاسی و استقرار امنیت 

۴( وجود هنرمندان بزرگی چون کمال الملک ۳( ارتباط با غرب 

کدام پادشاه قاجار برجسته ترین هنرمندان نقاش را تهران گرد آورد و آن ها را به کشیدن پرده های بزرگ برای نصب در کاخ ها -   
تشویق کرد؟

۴( مظفرالدین شاه ۳( ناصرالدین شاه  ۲( محمدشاه  ۱( فتحعلی شاه 



      خجرق  هکررااو  شکیرات خ لپننیا ایپ شرهرا

397

تاسیس -    پایتخت  در  که  بودند  قاجار  دوره  بزرگ  و  مهم  آموزشی  و  علمی  مراکز  جمله  از  های.............و................  مدرسه 
شدند.

۴( مروی_ رشدیه ۳( دارالفنون_ سپهساالر  ۲( مروی_ سپهساالر  ۱( دارلفنون_ رشدیه 

نخستین مدرسه های جدید در دورۀ قاجار به وسیله چه کسی یا کسانی در ایران تاسیس گردید؟ )سراسری داخل کشور ۹۸( -   

۴( میرزا حسین خان سپهساالر ۳( مسیونرهای غربی  ۲( میرزا حسن رشدیه  ۱( دانشجویان اعزامی به اروپا 

کدام مورد از اهداف امیرکبیر در تاسیس مدرسه دارالفنون است؟) کنکور سراسری داخلی کشور ۱۴۰۰( -   

الف( انتشار و ترویج افکار نو به ویژه تفکر مشروط خواهی و ضد استبدادی

ب(فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرها مختلف جامعه

ج( آموزش دانش نظامی جدید و اشاعه آن و تقویت توان جنگی و دفاعی کشور

د( آموزش علوم جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور و نظارت بر محتوا، اساتید و روش های تدریس

۴( ج _ د ۳( ب_ ج  ۲( الف_ ج  ۱( الف_ ب 

چه کسی و با چه هدفی اقدام به تاسیس مدرسه های جدید به ویژه در دورۀ تحصیلی ابتدایی در شهرهای مختلف ایران کرد؟-   

۱( امیرکبیر_ آموزش علوم مختلف  و فنون جدید به دانش آموزان ایرانی

۲( رشدیه_ فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرهای جامعه

۳( رشدیه_ آموزش علوم مختلف و فنون جدید به دانش آموزان ایرانی

۴( امیرکبیر_ فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرهای جامعه

برای نخستین بار مدرسه دوشیزگان برای تحصیل دختران به وسیله بی بی خانم استرآبادی در کدام شهر تاسیس گردید؟-   
) کنکور سراسری خارج از کشور۱۴۰۰(

۴( شیراز ۳( تهران  ۲( تبریز  ۱( رشت 
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۴( وجود هنرمندان بزرگی چون کمال الملک ۳( ارتباط با غرب 

کدام پادشاه قاجار برجسته ترین هنرمندان نقاش را تهران گرد آورد و آن ها را به کشیدن پرده های بزرگ برای نصب در کاخ ها -   
تشویق کرد؟

۴( مظفرالدین شاه ۳( ناصرالدین شاه  ۲( محمدشاه  ۱( فتحعلی شاه 
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در چه دوره ای سنت نگارگری ایرانی تحت تاثیر هنر نقاشی مدرن اروپایی قرار گرفت و کدام نقاش معروف پا به عرصه هنر نهاد؟-   

۲( ناصرالدین شاه_ محمد غفاری  ۱( فتحعلی شاه- ابوالحسن غفاری 

۴( ناصرالدین شاه_ حسین بهزاد  ۳(فتحعلی شاه_ محمد ابراهیم نقاش باشی 

هنر تعزیه در دورۀ کدام پادشاه قاجار گسترش پیدا کرد و ریشه آن به چه دوره ای برمی گردد؟-   

۲(  مظفرالدین شاه _عصر صفوی  ۱( ناصرالدین شاه_ عصر صفوی  

۴( مظفرالدین شاه _آیین های باستانی ۳( ناصرالدین شاه _ آیین های باستانی 

 هنر تئاتر به سبک اروپایی از دورۀ قاجار به همت ....... در ایران گسترش یافت.-   

۲( مسیونر های اروپایی و آمریکایی ۱( میرزا علی اکبر خان مزین الدوله 

۴( دانشجویان اعزامی به اروپا ۳(  دانش آموختگان مراکز علمی و آموزش جدید 

به دستور کدام پادشاه و توسط چه کسی در محل فعلی دارالفنون یک تاالر نمایش ساخته شد؟-   

۲( مظفرالدین شاه_ کمال الملک ۱( ناصرالدین شاه_ مزین الدوله 

۴( مظفرالدین شاه_ مزین الدوله ۳( ناصرالدین شاه_ کمال الملک 

به بناهایی که با تلفیق عناصر و ویژگی های معماری ایرانی و اروپایی ترکیب شده بود، بناهای .....  گفته می شود که  ........ در -   
...... نمونه ای از آن است.

۲( کاله فرنگی _شمس العماره _کاخ نیاوران ۱(کارت پستالی_ خانه بروجردی ها_ کاشان 

۴( کاله فرنگی_ خانه بروجردی ها_ شیراز ۳( کارت پستالی_ شمس العماره_ کاخ گلستان 

کدام ساختمان های ساخته شده در عصر قاجار به بناهای کارت پستالی معروف شدند؟)کنکور سراسری داخل کشور ۹۹ (-   

۲(بناهایی کوچک و تزئینی که با کاربرد تفریحی بناشدند. ۱( بناهایی که به تقلید از کشورهای اروپایی ساخته می شدند . 

۴( سفارت خانه کشورهای اروپایی که بر اساس معماری جدید ساخته شد. ۳( بناهایی که به وسیله معماران سنتی با طرح جدیدی ساخته شد. 
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گزینه » « صحیح است.جمعیت روستایی اغلب افرادی بودند که زمین نداشتند و در اراضی مالک آن کار می کردند و کم و بیش تحت ستم اربابان (  سوال 
و ماموران مالیاتی بودند.

گزینه » « صحیح است. افراد ایل به سبب کارهایی که برای رهبران خود انجام می دادند نسبت به روستاییان وضعیت بهتری داشتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. روحانیون به سبب نظارت بر موقوفات و دریافت وجوهات شرعی از نظر مالی مستقل از حکومت بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در دورۀ قاجار شیوه تولید وجود داشت:(  سوال 

۱- شیوۀ تولید سهم بری دهقانی

۲- شیوۀ تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی 

۳-شیوۀ تولید شبانکارگی

گزینه » « صحیح است. صنایع دستی ایران در اوایل دورۀ قاجار رشد و رونق یافت. در این زمان به علت جنگ های ناپلئون، کاالهای صنعتی (  سوال 
اروپایی چندان به ایران وارد نمی شد.

گزینه » « صحیح است.با پایان یافتن جنگ در اروپا و سرازیر شدن سیل کاالهای اروپایی، صنایع دستی ایران به تدریج رو به انحطاط رفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در دورۀ صدارت میرزا تقی خان فراهانی )امیرکبیر( تالش های زیادی برای احیای صنایع دستی ایران صورت گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.جنگ داخلی آمریکا موجب افزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. بازرگانان روسی و ارمنی با حمایت های مالی، نصب دستگاه های پنبه پاک کنی، توزیع بذر و باال بردن استانداردهای تولید (  سوال 
به روند افزایش صادرات پنبه کمک کردند.

گزینه » « صحیح است.تجاری شدن کشاورزی ایران در عصر قاجار تغییر چندانی در فنون کشاورزی ایران ایجاد نکرد اما موجب افزایش درآمد (   سوال 
مالکان و مشارکت روز افزون تجار ایرانی و خارجی در صدور تولیدات برخی از محصوالت کشاورزی نظیر پنبه و تریاک شد.

گزینه » « صحیح است.در دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه با ورود محصوالت جدید کشاورزی مانند گوجه فرنگی, نخود فرنگی و سیب زمینی از (   سوال 
اروپا به ایران، تحول عظیمی در شیوۀ تغذیه ایرانیان ایجاد شد.

پاسخنامۀ درس چهارم

پایۀ دوازدهم

خ
ری

تا

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار



399

گزینه » « صحیح است.جمعیت روستایی اغلب افرادی بودند که زمین نداشتند و در اراضی مالک آن کار می کردند و کم و بیش تحت ستم اربابان (  سوال 
و ماموران مالیاتی بودند.

گزینه » « صحیح است. افراد ایل به سبب کارهایی که برای رهبران خود انجام می دادند نسبت به روستاییان وضعیت بهتری داشتند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. روحانیون به سبب نظارت بر موقوفات و دریافت وجوهات شرعی از نظر مالی مستقل از حکومت بودند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در دورۀ قاجار شیوه تولید وجود داشت:(  سوال 

۱- شیوۀ تولید سهم بری دهقانی

۲- شیوۀ تولید خرده کاالیی دولتی و خصوصی 

۳-شیوۀ تولید شبانکارگی

گزینه » « صحیح است. صنایع دستی ایران در اوایل دورۀ قاجار رشد و رونق یافت. در این زمان به علت جنگ های ناپلئون، کاالهای صنعتی (  سوال 
اروپایی چندان به ایران وارد نمی شد.

گزینه » « صحیح است.با پایان یافتن جنگ در اروپا و سرازیر شدن سیل کاالهای اروپایی، صنایع دستی ایران به تدریج رو به انحطاط رفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در دورۀ صدارت میرزا تقی خان فراهانی )امیرکبیر( تالش های زیادی برای احیای صنایع دستی ایران صورت گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.جنگ داخلی آمریکا موجب افزایش تولید و صادرات پنبه از ایران به روسیه شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. بازرگانان روسی و ارمنی با حمایت های مالی، نصب دستگاه های پنبه پاک کنی، توزیع بذر و باال بردن استانداردهای تولید (  سوال 
به روند افزایش صادرات پنبه کمک کردند.

گزینه » « صحیح است.تجاری شدن کشاورزی ایران در عصر قاجار تغییر چندانی در فنون کشاورزی ایران ایجاد نکرد اما موجب افزایش درآمد (   سوال 
مالکان و مشارکت روز افزون تجار ایرانی و خارجی در صدور تولیدات برخی از محصوالت کشاورزی نظیر پنبه و تریاک شد.

گزینه » « صحیح است.در دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه با ورود محصوالت جدید کشاورزی مانند گوجه فرنگی, نخود فرنگی و سیب زمینی از (   سوال 
اروپا به ایران، تحول عظیمی در شیوۀ تغذیه ایرانیان ایجاد شد.

پاسخنامۀ درس چهارم

پایۀ دوازدهم

خ
ری

تا

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار
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گزینه » « صحیح است. در زمان مظفرالدین شاه برای مقابله با قحطی، کشاورزان برای کشت سیب زمینی تشویق شدند.(   سوال 

و (   سوال  جهانی  بازار  تقاضای  ایرانی،  بافندگان  ظرافت  و  هنرمندی  متنوع،  و  زیبا  های  نقش  و  طرح   ، کار  نیروی  است.ارزانی  صحیح   » « گزینه 
سرمایه گذاری خارجی در تولید و تجارت، سبب رشد تولید و صادرات فرش در دوران قاجار شد. عالوه بر آن رکود صنعت صادرات ابریشم و کمبود طال و نقره برای 

تامین مالی واردات کاال از اروپا و سایر کشورها تاثیر بسزایی بر رونق صادرات فرش به عنوان یک کاالی جایگزین داشت.

گزینه » « صحیح است.تجار داخلی و سرمایه گذاران خارجی در دورۀ قاجار در شهرهای اراک و تبریز کارگاه های کوچک و بزرگ فرش دایر (   سوال 
کرده بودند.

گزینه » « صحیح است.مدرسه های مروی و سپهساالر از جمله مراکز علمی و آموزشی مهم و بزرگ دورۀ قاجاریه بودند که در پایتخت تاسیس شدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.نخستین مدرسه های جدید به دست مسیونرهای اروپایی و آمریکایی )غربی( تاسیس شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.آموزش دانش نظامی جدید و اشاعه آن و تقویت توان جنگی و دفاعی کشور و نیز آموزش علوم جدید به دانشجویان (   سوال 
ایرانی در داخل کشور و نظارت بر محتوا و اساتید و روش های تدریس از اهداف تاسیس دارالفنون توسط امیرکبیر بود.

گزینه » « صحیح است.میرزا حسن رشدیه با هدف فراهم آوردن شرایط برای سواد آموزی به فرزندان تمام قشرهای مختلف جامعه، اقدام به (   سوال 
تاسیس مدرسه های جدید به ویژه در دورۀ تحصیلی ابتدایی در شهرهای مختلف ایران نمود

گزینه » « صحیح است.بی بی خانم استرآبادی مدرسه دوشیزگان را به منظور تحصیل دختران در تهران تاسیس کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.دانش آموختگان مراکز علمی و آموزشی جدید نقش موثری در انتشار و ترویج افکار نو به ویژه تفکر مشروطه خواهی و (   سوال 
حکومت قانون داشتند.

گزینه » « صحیح است.نقاشی در عصر قاجار به دنبال وحدت سیاسی و استقرار امنیت در سایه حمایت پادشاهان و دربار از یک سو و ارتباط با (   سوال 
غرب از سوی دیگر دچار تحول اساسی شد.

گزینه » « صحیح است.فتحعلی شاه برجسته ترین هنرمندان نقاش را در تهران گرد آورد و آنها را به کشیدن پرده های بزرگی برای نصب در (   سوال 
کاخ ها تشویق کرد.

گزینه » « صحیح است.در دورۀ ناصرالدین شاه سنت نگار گری ایرانی تحت تاثیر هنر نقاشی مدرن اروپایی قرار گرفت. سبک نوینی در نقاشی (   سوال 
به وجود آمد که نقاشان بزرگی مانند محمد غفاری معروف به کمال الملک پا به عرصه نهادند.

گزینه » « صحیح است. تعزیه که ریشه در آیین های باستانی داشت در دورۀ ناصرالدین شاه گسترش پیدا کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. هنر تئاتر به سبک اروپایی از دورۀ قاجار به همت دانشجویان اعزامی به اروپا در ایران گسترش یافت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.میرزا علی اکبر خان مزین الدوله )نقاش باشی ( به دستور ناصرالدین شاه در محل فعلی دارالفنون یک تاالر نمایش ساخت.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است.بناهایی که با تلفیق عناصر و ویژگی های معماری ایرانی و اروپایی ترکیب شده بود بناهای کارت پستالی گفته می شود (   سوال 
که شمس العماره در مجموعه کاخ گلستان نمونه ای از آن است

گزینه » « صحیح است. به بناهایی که به تقلید از کشورهای اروپایی و با تلفیق هنر معماری ایران ساخته شدند بناهای کارت پستالی می گویند(   سوال 
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گزینه » « صحیح است.بناهایی که با تلفیق عناصر و ویژگی های معماری ایرانی و اروپایی ترکیب شده بود بناهای کارت پستالی گفته می شود (   سوال 
که شمس العماره در مجموعه کاخ گلستان نمونه ای از آن است

گزینه » « صحیح است. به بناهایی که به تقلید از کشورهای اروپایی و با تلفیق هنر معماری ایران ساخته شدند بناهای کارت پستالی می گویند(   سوال 
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پایۀ دوازدهم
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درسنامۀ درس پنجم

نهضت مشروطه ایران

خ
ری

تا

ि۱_ از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران

ि۲_ غلبه استعمار بر مملکت

ि۳_ استبداد دستگاه حاکم

ि۴_ مخالفت های مردم و
علما با استبداد و استعمار

िزمینه های سلطۀ بیگانگان بر مملکت 

ि
िنتیجۀ سلطۀ بیگانگان بر مملکت: دادن امتیازهای متعدد به خارجیان

िافزایش میزان دریافت وام از بیگانگان به دلیل عالقۀ شاهان قاجار به مسافرت به اروپا

ि عوامل جریحه دار شدن
احساسات مردم 

ि مشروعیت نسبی قدرت حکام از دیدگاه مکتب شیعه مشروط به پاسداری از باورهای دینی مردم
و حفظ تمامیت ارضی کشور بود.

िکشیدن خط بطالن بر مطلق بودن قدرت پادشاهان در جریان تحریم تنباکو توسط مرجعیت شیعه

ि گاهی مردم ثمره افزایش آ

िنتایج پیروزی نهضت تنباکو

ि ضعف حکومت قاجار در زمان گسترش
استعمارگری های اروپاییان

िطمع ورزی و فساد مالی درباریان

िدادن امتیازات
िگرفتن وام
ि اعمال حق کاپیتوالسیون
ि دخالت های دولت های بیگانگان در امور

داخلی ایران

िپیروزی در نهضت تنباکو

िلغو قرارداد توتون و تنباکو
ि آشکار شدن قدرت و رهبری روحانیون شیعه در صحنه

سیاسی کشور
ि آسیب پذیری استبداد داخلی و استعمار خارجی در برابر

ارادۀ ملت

زمینه های 
نهضت مشروطه
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िنتایج پیروزی نهضت تنباکو

ि ضعف حکومت قاجار در زمان گسترش
استعمارگری های اروپاییان

िطمع ورزی و فساد مالی درباریان

िدادن امتیازات
िگرفتن وام
ि اعمال حق کاپیتوالسیون
ि دخالت های دولت های بیگانگان در امور

داخلی ایران

िپیروزی در نهضت تنباکو

िلغو قرارداد توتون و تنباکو
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ارادۀ ملت

زمینه های 
نهضت مشروطه
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ि ۵_  ورود
اندیشه های جدید

िرهبران روحانی نهضت

ि زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران

िالف( روزنامه ها

िب(آثار روشنفکران

िدر داخل

ि در نجف

िاعزام دانشجو به خارج
िسفر های درباریان و سیاستمداران به خارج
िمهاجرت ایرانیان به کشورهای مختلف

िداخلی

िخارجی

ि۱_ سفرنامه

ि کتابها و آثار دیگر

िآیت الله سید محمد طباطبایی
िآیت الله سید عبدالله بهبهانی
िآیت الله شیخ فضل الله نوری

िآیت الله محمد کاظم خراسانی
िآیت الله شیخ عبدالله مازندرانی
िآیت الله حاج میرزا حسین

िدولتی
िغیردولتی

ि.اولین نشانه های اندیشه های نوین در سفرنامه ها مشاهده می شود
िسفرنامه میرزا صالح شیرازی
िسیاحت نامه ابراهیم بیگ اثر حاج زین العابدین مراغه ای

िمعروفترین روشنفکران: میرزا ملکم خان
िمیرزا یوسف خان مستشار الدوله
ि عبدالرحیم خان طالبوف
ि میرزا فتحعلی خان آخوندزاده
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िمظفرالدین شاه

ि مهمترین حوادث منجر
به پیروزی نهضت مشروطه

ि.ترور ناصرالدین شاه آخرین نمونه نارضایتی عمومی بود

ि.مظفرالدین شاه فردی سست عنصر، بی اراده و بیمار بود

ि.عین الدوله مستبد، صدر اعظم مظفرالدین شاه بود

ि۱_ ماجرای نوز بلژیکی

ि۲_ نارضایتی های مردم ایالت ها

ि۳_ ماجرای بانک استقراضی روس

ि۴_فلک شدن بازرگانان

ि۵_مهاجرت صغری

ि۶_ مهاجرت کبری

िتحصن در سفارت انگلیس

ि.نوز بلژیکی کارگزار  روس ها در امور گمرک ایران بود
िگرفتن عکس توسط او با لباس روحانیت 
िرهبری جریان: آیت الله سید عبدالله بهبهانی

ि اخراج سه تن از علمای کرمان پس از مقابله با
فرقه شیخیه 

ि محور اصلی سخنرانی واعظان تهران: موضوع
توهین به عالمان در کرمان

ि مخالفت شدید آیت الله طباطبایی با احداث این
بانک در قبرستان متروک

ि تخریب بنای بانک توسط مردم تهران با هدایت
روحانیون مبارز 

िگران شدن قند به علت جنگ روس و ژاپن
िبه چوب بستن بازرگانان به بهانه  گران شدن قند
ि تحصن مردم در حرم عبدالعظیم به پیشنهاد آیت الله

طباطبایی

िتحصن در صحن حضرت عبدالعظیم
िاولین مرحله اتحاد نیروهای ضد استبداد
ि سفیر عثمانی واسطه بین مهاجرین و مظفرالدین شاه

िمهمترین خواسته ها

ि))تحصن در شهر مقدس قم )حضرت معصومه)س
िعدم اجرای عین الدوله به وعده های دروغین 
िارسال نامه از طرف آیت الله طباطبایی به مظفرالدین شاه 
ि قیام مردم و کشته شدن یک طلبه 
ि.به دلیل گسترده تر بودن به مهاجرت کبری معروف شد

ि حمایت دولت انگلستان از مشروطه خواهان برای
رسیدن به مقاصد و منافع استعماری

ि بست نشستن عده ای از مردم در سفارت انگلستان 

ि ایجاد عدالت خانه در تمام شهرها
ि عمل به قانون اسالمی

آغاز حرکت مردم 
علیه استبداد و پیروزی 

نهضت مشروطه
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ि محمد علی شاه

िتدوین متمم
قانون اساسی 
و شدت گرفتن

اختالف ها 

ि پیروزی نهضت و تشکیل مجلس شورای ملی

ि تدوین متمم قانون اساسی و شدت گرفتن اختالف ها 

ि.در قانون اساسی از حقوق و تکالیف دولت نسبت به ملت و بالعکس سخنی به میان نیامده بود

ि تشکیل کمیسیون شش نفره از نمایندگان برای تدوین متمم قانون اساسی 

ि تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر نظارت پنج تن از مجتهدان و فقیهان اسالم بر
مصوبات مجلس که خالف قواعد اسالمی و دستورهای شرع نباشد.

िجدا شدن شیخ فضل الله نوری از نهضت مشروطه به دلیل انحراف از مسیر اسالمی و ملی اولیه

ि اعتقاد شیخ فضل الله نوری به ایجاد مشروطه مشروعه 

ि به سلطنت رسیدن محمد علی شاه پس از مرگ مظفرالدین شاه

ि اولین بی اعتنایی محمدعلی شاه به مجلس با عدم دعوت از نمایندگان مجلس در مراسم تاج گذاری

िآغاز کشمکش محمدعلی شاه با مجلس

िمهمترین خواسته مهاجرین

िتسلیم مظفرالدین شاه در برابر خواسته های مردم
िعزل عین الدوله و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی
ि تدوین قانون اساسی و امضای آن توسط مظفرالدین شاه 
िدرگذشت مظفرالدین شاه

ि۱_ برکناری عین الدوله از صدارت
ि ۲_ فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران

به تهران
ि ۳_ ایجاد عدالت خانه
ि۴_تشکیل دارالشورا

مشروطه در دورۀ 
محمدعلی شاه
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िخودداری محمدعلی شاه از امضای متمم قانون اساسی

िامضای متمم قانون اساسی توسط محمدعلی شاه با فشار مراجع تقلید و مردم

ि۱_ اهداف روسیه

िاهداف انگلستان

ि حضور آلمان ها به عنوان یک قدرت جدید در صحنۀ سیاست جهان و کنار گذاشتن اختالفات
بین روس و انگلیس با به خطر افتادن مستعمره های آنها توسط آلمان و امضای قرارداد ۱۹۰۷ با 

پادرمیانی فرانسه و تقسیم ایران به سه منطقه در قرارداد ۱۹۰۷

िرد قرارداد ۱۹۰۷ توسط نمایندگان مجلس

िرد دریافت وام از دولت های خارجی توسط مجلس و اقدام برای تاسیس بانک ملی 

िاخراج نوز بلژیکی از ایران 

िتوافق استعمارگران برای سرکوب مجلس 

ि واگذاری ریاست دولت به میرزا علی اصغرخان امین السلطان از مخالفان جدی مشروطه توسط
محمدعلی شاه

िاتخاذ سیاست دوگانه توسط امین السلطان

िترور امین السلطان توسط یکی از طرفداران مشروطه 

िترور نافرجام محمد علی شاه و بهانه قرار دادن این مسئله برای تعطیل کردن مجلس 

िحملۀ لیاخوف روسی فرماندۀ نیروهای قزاق به مجلس به دستور محمد علی شاه 

ि دستگیری، شکنجه و تبعید آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی 

ि ۱-جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی از مشروطه
طلبان حمایت می کرد.

ि.۲_کمک به محمد علی شاه که طرفدار روس بود
ि ۳_ پیش گیری از قیام ملت های منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی تحت تاثیر

پیروزی مشروطه خواهان در ایران

ि۱_ افزایش اعتبار خود در ایران برای دستیابی به موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه
ि۲_  به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس
ि۳_ محافظت از مرزهای هندوستان و سایر مستعمرات انگلستان در منطقه

िخودداری محمدعلی شاه از امضای متمم قانون اساسی

िاهداف انگلستان و روسیه
برای مداخله در نهضت مردم

िقرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس

िاقدامات انقالبی مردم و مجلس

िبه توپ بستن مجلس و استبداد صغیر
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ि اعدام میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل، ملک المتکلمین و سید جمال الدین واعظ به دستور محمد علی شاه

िپناه بردن بعضی از نمایندگان مجلس مانند تقی زاده به سفارت انگلیس

िبرقراری استبداد صغیر به مدت یک سال 

िآغازگری مقاومت در برابر استبداد توسط تبریز 

िمقاومت تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان 

ि حمایت علمای نجف از مشروطه مانند آیت الله محمد کاظم خراسانی، آیت الله سید عبدالله مازندرانی و آیت الله 
حاج میرزا حسین فرزند میرزا خلیل تهرانی

ि راهی شدن نیروهای مردمی هوادار مشروطه از اصفهان و بختیاری و گیالن به تهران

िپناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه و پایان حکومت استبدادی او

ि۱_ اختالف های شدید بین طرفداران مشروطه

ि ۲_ مداخله های آشکار و سلطه گرانۀ روس و انگلیس در سرنوشت ایران

ि ،تشکیل مجلسی فوق العاده مرکب از سران و روسای مجاهدان
شاهزادگان، اعیان و وکالی سابق مجلس

ि خلع محمدعلی شاه از سلطنت و برگزیدن احمد میرزای ولیعهد به عنوان
پادشاه

ि رفتن محمد علی شاه به بندر ادسا در روسیه و تعیین مقرری برای او

िمامور شدن یپرم خان ارمنی برای دستگیری آیت الله شیخ فضل الله نوری

ि اعدام شیخ فضل الله نوری که در جریان نهضت تنباکو نماینده آیت الله میرزای
شیرازی بود

िمقاومت مردم

िویژگی های بارز دوره دوم مشروطه

िقدرت گرفتن جریان جدید درانقالب
مشروطه و اختالف های داخلی

ि شهادت شیخ فضل الله نوری

دورۀ دوم مشروطه 
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ि افزایش اختالف میان مشروطه خواهان به دنبال اعدام شیخ فضل الله نوری و تشکیل دومین دورۀ مجلس

ि رابطه دین و سیاست از موضوعات مهم این اختالف نظر بود

िحاکم شدن جّو وحشت و ترور بر جامعه با ترور رهبرانی از هر دو گروه

ि نداشتن ابزارهای الزم برای اداره کشور توسط دولت و مجلس 

िخالی بودن خزانه و نبود وزارتخانه و تشکیالت منسجم برای اجرای قوانین

ि استخدام چندین کارشناس آمریکایی به ریاست مورگان شوستر برای اصالح امور اداری و مالی و نیز تعدادی
کارشناس سوئدی برای تاسیس نیروی ژاندارمری

ि عصبانی شدن روس و انگلیس از اقدامات مورگان شوستر

िاخطار روسیه به ایران مبنی بر اخراج مورگان شوستر از ایران

िدرخواست های روسیه 

िرد  اخطار روسیه از طرف مجلس و پذیرش آن توسط دولت از ترس اشغال پایتخت

ि انحالل مجلس توسط دولت 

िسرکوب کانون های مقاومت تبریز و مشهد توسط روس ها

िبه توپ بستن مرقد امام هشتم توسط  روس ها 

िورود نیروهای انگلستان و اشغال نواحی جنوبی کشور 

چالش های دورۀ دوم 
مشروطه و مداخله بیگانگان

ि.۱_ اقدامات مورگان شوستر متوقف و او از ایران اخراج شود

ि.۲_ بدون موافقت روس و انگلیس، از استخدام اتباع خارجی در ایران، خودداری شود

ि.۳_ هزینه نگهداری قوای روسیه در ایران را، دولت ایران پرداخت کند

ि۱_ اختالف های شدید بین طرفداران مشروطه

ि ۲_ مداخله های آشکار و سلطه گرانۀ روس و انگلیس در سرنوشت ایران
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نهضت مشروطه جنبش ....... گسترده و قدرتمند بود که در زمان ..... به وقوع پیوست.-  

۲(سیاسی و اجتماعی _ناصرالدین شاه  ۱( سیاسی و اقتصادی_ مظفرالدین شاه 

۴( سیاسی و اقتصادی _ناصرالدین شاه ۳(سیاسی و اجتماعی_ مظفرالدین شاه 

 کدام گزینه از زمینه های نهضت مشروطه محسوب نمی گردد؟-  

۲( غلبه استعماربر مملکت ۱( از دست رفتن بخشی از سرزمین ایران 

۴( ماجرای نوز بلژیکی ۳(استبداد دستگاه حاکم 

 چه عواملی زمینه سلطه بیگانگان بر مملکت را فراهم کرده بود؟-  

ب( از دست رفتن بخشی از سرزمین ایران  الف_ ضعف حکومت قاجار در زمان گسترش استعمارگران اروپایی  

ت( طمع ورزی و فساد مالی درباریان پ( دخالت دولت ها بیگانه در امور داخلی  

۴( الف و ت ۳( پ وت  ۲(ب وپ  ۱(الف و ب 

بارزترین زمینۀ سلطۀ بیگانگان بر مملکت ...... بود.-  

۲( دریافت وام از بیگانگان ۱( امتیاز های متعدد به خارجیان 

۴( از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران ۳( توسط ورزی و فساد مالی درباریان 

چه عاملی انگیزه و میزان دریافت وام از بیگانگان را در دورۀ قاجار افزایش داد؟-  

۲(طمع ورزی و فساد مالی درباریان  ۱(عالقه شاهان قاجار به مسافرت به اروپا 

۴( فقدان تشکیالت منسجم و کارامد اداری ۳(دخالت های دولت های بیگانه در امور داخلی ایران 

کدام پادشاهان قاجار قرض هایی از روسیه و انگلیس دریافت کردند؟-  

۲( ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ۱( ناصرالدین شاه و محمد علی شاه 

۴( محمد شاه و محمد علی شاه  ۳( مظفرالدین شاه و محمد شاه 

همه موارد زیر از عوامل ملی محسوب می شوند که موجب شد تا احساسات ملی مردم جریحه دار شود به جز:-  

۲( استبداد دستگاه حاکم ۱( دخالت های دولت های بیگانه در امور داخلی 

۴( دادن امتیازات ۳( گرفتن وام 

پایۀ دوازدهم
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 دیدگاه مکتب شیعه درباره قدرت مطلق سالطین در کدام عبارت زیر به درستی بیان شده است؟-  

۱( آن را مشروع می دانست به شرطی که به اوضاع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مردم آسیبی وارد نگردد.

۲( آن را نامشروع می دانست و اعتقاد دارد که قدرت مطلق از آن خداست و اصوال هیچ نوع قدرتی را از طرفی سالطین به رسمیت نمی شناسد.

۳( آن را مشروع می دانست به شرطی که از باورهای دینی مردم و تمامیت ارضی کشور دفاع کند. 

۴( آن را نامشروع می دانست و مشروعیت نسبی قدرت حاکم را مشروط به پاسداری از باورهای دینی مردم و حفظ تمامیت ارضی کشور می داند.

مرجعیت شیعه در عصر قاجار در جریان کدام مسئله خط بطالنی به مطلق بودن قدرت شاه کشید؟-  

۴( سفر ناصرالدین شاه به اروپا ۳( نوز بلژیکی  ۲(نهضت تحریم تنباکو  ۱( نهضت مشروطه 

کدام گزینه از نتایج پیروزی نهضت تنباکو نمی باشد؟-   

۲( لغو قرارداد توتون و تنباکو  ۱( زمینه ساز شدن برای نهضت مشروطه 

۴( آسیب پذیر بودن استبداد داخلی و استعمار خارجی در برابر ارادۀ ملت ۳( آشکار شدن قدرت و رهبری روحانیون شیعه 

همه افراد زیر از مراجعی بودند که از نجف اشرف نهضت مشروطه را رهبری می کردند به جز:-   

۲( آیت الله محمد کاظم خراسانی ۱( آیت الله سید عبدالله بهبهانی 

۴( آیت الله حاج میرزا حسین ۳( آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی 

کدام یک از افراد زیر جزء مراجع تقلیدی نبودند بلکه که در داخل ایران نهضت مشروطه را رهبری می کردند؟-   

۲(آیت الله محمد کاظم خراسانی  ۱( آیت الله سید عبدالله بهبهانی 

۴( آیت الله شیخ فضل الله نوری  ۳(آیت الله سید محمد طباطبایی 

زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی در ایران به شکل های مختلف صورت گرفت به جز:-   

۲( سفر های درباریان و سیاستمداران به خارج ۱( اعزام دانشجو به خارج  

۴( جنگ های ایران و روسیه ۳( مهاجرت برخی از ایرانیان به خارج 

اولین نشانه های اندیشه های نوین در کدام منابع عهد قاجار مشاهده می شود ؟-   

۴( کتاب های تاریخی  ۳( اسناد  ۲( سفرنامه ها  ۱(روزنامه ها 

سیاحت نامه ابراهیم بیگ اثر چه کسی است؟-   

۴( حاج زین العابدین مراغه ای  ۳( میزا ملکم خان  ۲( میرزا فتحعلی آخوندزاده  ۱( میرزا صالح شیرازی 

چه کسی در سفرنامه خود به روشنی از اندیشه های غربی به ویژه نظام حکومت مشروطۀ انگلیس تعریف و تمجید کرده است؟-   

۴( حاج زین العابدین مراغه ای ۳( میزا ملکم خان  ۲( میرزا فتحعلی آخوندزاده  ۱( میرزا صالح شیرازی 

در کدام کتاب نویسندۀ آن، اوضاع نابه سامان کشور را به زبان ساده بیان کرده و در مقابل از ویژگی های تمدن غربی ستایش -   
کرده است؟

۴( حقایق االخبار ناصری ۳( تاریخ بیداری ایرانیان  ۲( سفرنامه میرزا صالح شیرازی   ۱( سیاحت نامه ابراهیم بیگ 
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 پذیرش اندیشه های غربی و شیفتگی و خودباختگی بی چون و چرا در برابر فرهنگ بیگانه از ویژگی بارز افکار کدام یک از افراد -   
زیر نمی باشد؟

۲( میرزا یوسف خان مستشارالدوله ۱( میرزا فتحعلی آخوندزاده 

۴( میرزا رضا کرمانی ۳( عبدالرحیم خان طالبوف 

 آخرین نمونه نارضایتی عمومی قبل از شکل گیری نهضت مشروطه کدام واقعه بود و کدام پادشاه قاجار فردی سست عنصر، بی -   
اراده و بیمار بود؟

۲( جنبش تنباکو_ محمدعلی شاه  ۱( ترور ناصرالدین شاه _محمدعلی شاه 

۴( جنبش تنباکو_ مظفرالدین شاه  ۳( ترور ناصرالدین شاه _ مظفرالدین شاه 

مظفرالدین شاه ....... را که فردی......... بود به عنوان صدراعظم انتخاب کرد.-   

۴( عین الدوله، مستبد ۳( عین الدوله، سست عنصر  ۲( امین السلطان، مستبد  ۱( امین السلطان، سست عنصر 

کدام واقعه واکنشی در برابر توهین به مقدسات مردم مسلمان ایران به شمار می رود و آغازگر یک جنبش عمومی شد؟-   

۲( ماجرای بانک استقراضی روس ۱(ماجرای نوز بلژیکی 

۴( شالق خوردن سه تن از علمای کرمان ۳( فلک شدن بازرگانان 

نوز بلژیکی کارگزار کدام کشور در امور گمرک ایران بود و رهبری حرکت علیه نوز بلژیکی را چه کسی بر عهده داشت؟-   

۲( انگلستان _آیت الله سید محمد طباطبایی ۱(روسیه_ آیت الله سید محمد طباطبایی 

۴ (انگلستان_ آیت الله سید عبدالله بهبهانی ۳ (روسیه _آیت الله سید عبدالله بهبهانی 

اولین جرقۀ نهضت مشروطه با کدام جریان زده شد؟-   

۲( فلک شدن بازرگانان  ۱ (ماجرای بانک استقراضی روس 

۴ ( ماجرای نوز بلژیکی  ۳(مهاجرت صغری 

همزمان با جریان ....... و سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا عده ای  از ........  در حرم .......... تحصن کردند .-   

۱( ماجرای نوز بلژیکی_ بازرگانان _حضرت عبدالعظیم

۲(  ماجرای بانک استقراضی روس ها_  بازرگانان_ حضرت معصومه )س(

۳( ماجرای بانک استقراضی روس ها_ بازرگانان_ حضرت عبدالعظیم

۴( ماجرای نوز بلژیکی_ روحانیون_ حضرت معصومه )س(

علمای کدام شهر با قیام علیه فرقه شیخیه بعد از فلک شدن از شهر اخراج گردیدند؟-   

۴( کرمان ۳( قم  ۲(کاشان  ۱( تبریز 

کدام روحانی برجسته با احداث بانک استقراضی روس در محل یک قبرستان متروک به شدت مخالفت کرد؟-   

۲( آیت الله سید محمد طباطبایی ۱( آیت الله سید عبدالله بهبهانی 

۴( ایت الله سید محمد کاظم خراسانی ۳( آیت الله شیخ فضل الله نوری 
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۴( عین الدوله، مستبد ۳( عین الدوله، سست عنصر  ۲( امین السلطان، مستبد  ۱( امین السلطان، سست عنصر 

کدام واقعه واکنشی در برابر توهین به مقدسات مردم مسلمان ایران به شمار می رود و آغازگر یک جنبش عمومی شد؟-   

۲( ماجرای بانک استقراضی روس ۱(ماجرای نوز بلژیکی 

۴( شالق خوردن سه تن از علمای کرمان ۳( فلک شدن بازرگانان 

نوز بلژیکی کارگزار کدام کشور در امور گمرک ایران بود و رهبری حرکت علیه نوز بلژیکی را چه کسی بر عهده داشت؟-   

۲( انگلستان _آیت الله سید محمد طباطبایی ۱(روسیه_ آیت الله سید محمد طباطبایی 

۴ (انگلستان_ آیت الله سید عبدالله بهبهانی ۳ (روسیه _آیت الله سید عبدالله بهبهانی 

اولین جرقۀ نهضت مشروطه با کدام جریان زده شد؟-   

۲( فلک شدن بازرگانان  ۱ (ماجرای بانک استقراضی روس 

۴ ( ماجرای نوز بلژیکی  ۳(مهاجرت صغری 

همزمان با جریان ....... و سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا عده ای  از ........  در حرم .......... تحصن کردند .-   

۱( ماجرای نوز بلژیکی_ بازرگانان _حضرت عبدالعظیم

۲(  ماجرای بانک استقراضی روس ها_  بازرگانان_ حضرت معصومه )س(

۳( ماجرای بانک استقراضی روس ها_ بازرگانان_ حضرت عبدالعظیم

۴( ماجرای نوز بلژیکی_ روحانیون_ حضرت معصومه )س(

علمای کدام شهر با قیام علیه فرقه شیخیه بعد از فلک شدن از شهر اخراج گردیدند؟-   

۴( کرمان ۳( قم  ۲(کاشان  ۱( تبریز 

کدام روحانی برجسته با احداث بانک استقراضی روس در محل یک قبرستان متروک به شدت مخالفت کرد؟-   

۲( آیت الله سید محمد طباطبایی ۱( آیت الله سید عبدالله بهبهانی 

۴( ایت الله سید محمد کاظم خراسانی ۳( آیت الله شیخ فضل الله نوری 
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دلیل گران شدن قند در دوران قاجار در جریان نهضت مشروطه ........  بود.-   

۴( جنگ روسیه و ژاپن ۳( افزایش مالیات  ۲(جنگ ایران و روسیه  ۱(احتکار بازرگانان 

 به پیشنهاد کدام روحانی برجسته روحانیون و مردم با حالت اعتراض تهران را ترک و در حرم عبدالعظیم تحصن کردند؟-   

۲(آیت الله شیخ فضل الله نوری ۱( آیت الله سید عبدالله بهبهانی 

۴( آیت الله سید محمد کاظم خراسانی ۳( آیت الله سید محمد طباطبایی 

کدام گزینه اولین مرحله اتحاد نیروهای ضد استبداد بود؟-   

۴( ماجرای بانک استقراضی روس ۳( مهاجرت کبری  ۲(ماجرای نوز بلژیکی  ۱(مهاجرت صغری 

مهاجران به حضرت عبدالعظیم با پادرمیانی سفیر کدام کشور خواسته های خود را به گوش مظفرالدین شاه رساندند؟-   

۴( انگلستان ۳( عثمانی  ۲( فرانسه  ۱( روسیه 

 مهمترین خواسته های مهاجرین به حضرت عبدالعظیم )مهاجرت صغری( چه بود؟-   

۱( ایجاد عدالت خانه در همه شهرها _عمل به قانون اساسی 

۲( برکناری عین الدوله از صدارت _فراهم کردن زمینه برای  بازگشت مهاجران به تهران 

۳( تشکیل دارالشورا_ ایجاد عدالت خانه در همه شهرها

۴( عمل به قانون اساسی_ فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران

همه موارد زیر از مهمترین خواسته های معترضان به حکومت قاجار می باشد به جز: -   

۲( فراهم کردن زمینه برای ایجاد حکومت مشروطه  ۱( برکناری عین الدوله از صدارت  

۴( تشکیل دارالشورا ۳( ایجاد عدالت خانه  

مظفرالدین شاه پس از ......................... فرمان  ......................... را در    مرداد      صادر کرد.-   

۲( تدوین قانون اساسی _ عزل عین الدوله ۱( عزل عین الدوله _ تشکیل مجلس شورای ملی 

۴( تشکیل مجلس شورای ملی_ تدوین قانون اساسی ۳( تدوین قانون اساسی _ تشکیل مجلس شورای ملی 

پس از مظفرالدین شاه چه کسی به سلطنت رسید و اولین بی اعتنایی او به مجلس چه بود؟-   

۱( احمد شاه_ دعوت نکردن از نمایندگان مجلس در مراسم تاج گذاری

۲( محمدعلی شاه_ خودداری از امضای متمم قانون اساسی

۳( محمد علی شاه_ دعوت نکردن از نمایندگان مجلس در مراسم تاج گذاری

۴( احمدشاه_ خودداری از امضای متمم قانون اساسی

با تالش های پیگیر و مجاهدت های فراوان ........... اصل ................. متمم قانون اساسی تصویب شد که مورد تایید علمای -   
ایران و مراجع نجف قرار گرفت.

۲( آیت الله شیخ فضل الله نوری_ چهارم ۱( آیت الله سیدمحمد طباطبایی_ چهارم 

۴( آیت الله شیخ فضل الله نوری_ دوم ۳ (آیت الله سید محمد طباطبایی_ دوم 
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چه کسی معتقد بود که مشروطه مشروعه باید ایجاد گردد؟-   

۲(سید جمال الدین اسد آبادی ۱(آیت الله شیخ فضل الله نوری 

۴( آیت الله سید عبدالله بهبهانی  ۳(آیت الله سید محمد طباطبایی 

کدام گزینه از جمله دالیل مختلف روس ها با انقالب مشروطه در ایران نمی باشد؟-   

۲( کمک به محمد علی شاه که طرفدار آنان بود. ۱( جلوگیری از نفوذ انگلیس در برابر حمایت از مشروطه خواهان  

۴( به قدرت رساندن مهره های روسی در دستگاه حاکم و مجلس ۳( پیش گیری از قیام ملت های منطقه قفقاز 

 همه موارد از جمله دالیل حمایت انگلیسی ها از مشروطه خواهان می باشد به جز: -   

۱( افزایش اعتبار خود در ایران برای دستیابی به موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه

۲( به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس

۳( نفوذ در منطقه قفقاز از طریق انتشار افکار مشروطه خواهی

۴( محافظت از مرزهای هندوستان و سایر مستعمرات انگلستان در منطقه

 ظهور کدام کشور به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان موجب گردید تا روس ها و انگلیسی ها اختالفات را کنار -   
گذاشته و در مورد ایران توافق کنند؟

۴( فرانسه ۳( ایتالیا  ۲( آلمان  ۱( آمریکا 

قرارداد      بین روس و انگلیس با پادرمیانی کدام کشور منعقد شد و طی این قرارداد ایران به چند منطقه تقسیم گردید؟-   

۴( فرانسه_۲ ۳( آمریکا_۳  ۲( آمریکا_۲  ۱( فرانسه _۳ 

واکنش نمایندگان مجلس شورای ملی به قرارداد      چه بود و چه کسی را از ایران اخراج کرد؟-   

۲( به اتفاق آرا آن را رد کرد_ مورگان شوستر ۱( به اتفاق آرا آن را رد کرد_ نوز بلژیکی 

۴( تحت فشار آن را پذیرفت_ مورگان شوستر ۳( تحت فشار آن را پذیرفت _ نوز بلژیکی 

مجلس شورای ملی پس از رد دریافت وام از دولت های خارجی برای حل مشکل، دست به چه اقدامی زد؟-   

۲( مورگان شوستر آمریکایی را برای اداره امور مالی استخدام کرد. ۱( نوز بلژیکی را که پست مهم مالی ایران در دست او بود را اخراج کرد. 

۴( تالش کرد با فروش اوراق قرضه تامین مالی نماید. ۳( اقدام به تاسیس بانک ملی نمود. 

محمدعلی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان چه کسی را به نخست وزیری برگزید؟-   

۴( وثوق الدوله ۳( عین الدوله  ۲( امین السلطان  ۱( صمصام السلطنه 

امین السلطان نخست وزیر چه موضعی را در قبال مشروطه خواهان اتخاذ کرد؟-   

۴( سیاست بی طرفانه ۳( سیاست دوگانه  ۲( همراهی با آنان  ۱( مخالفت با آنان 
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چه کسی معتقد بود که مشروطه مشروعه باید ایجاد گردد؟-   

۲(سید جمال الدین اسد آبادی ۱(آیت الله شیخ فضل الله نوری 

۴( آیت الله سید عبدالله بهبهانی  ۳(آیت الله سید محمد طباطبایی 

کدام گزینه از جمله دالیل مختلف روس ها با انقالب مشروطه در ایران نمی باشد؟-   

۲( کمک به محمد علی شاه که طرفدار آنان بود. ۱( جلوگیری از نفوذ انگلیس در برابر حمایت از مشروطه خواهان  

۴( به قدرت رساندن مهره های روسی در دستگاه حاکم و مجلس ۳( پیش گیری از قیام ملت های منطقه قفقاز 

 همه موارد از جمله دالیل حمایت انگلیسی ها از مشروطه خواهان می باشد به جز: -   

۱( افزایش اعتبار خود در ایران برای دستیابی به موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه

۲( به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس

۳( نفوذ در منطقه قفقاز از طریق انتشار افکار مشروطه خواهی

۴( محافظت از مرزهای هندوستان و سایر مستعمرات انگلستان در منطقه

 ظهور کدام کشور به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان موجب گردید تا روس ها و انگلیسی ها اختالفات را کنار -   
گذاشته و در مورد ایران توافق کنند؟

۴( فرانسه ۳( ایتالیا  ۲( آلمان  ۱( آمریکا 

قرارداد      بین روس و انگلیس با پادرمیانی کدام کشور منعقد شد و طی این قرارداد ایران به چند منطقه تقسیم گردید؟-   

۴( فرانسه_۲ ۳( آمریکا_۳  ۲( آمریکا_۲  ۱( فرانسه _۳ 

واکنش نمایندگان مجلس شورای ملی به قرارداد      چه بود و چه کسی را از ایران اخراج کرد؟-   

۲( به اتفاق آرا آن را رد کرد_ مورگان شوستر ۱( به اتفاق آرا آن را رد کرد_ نوز بلژیکی 

۴( تحت فشار آن را پذیرفت_ مورگان شوستر ۳( تحت فشار آن را پذیرفت _ نوز بلژیکی 

مجلس شورای ملی پس از رد دریافت وام از دولت های خارجی برای حل مشکل، دست به چه اقدامی زد؟-   

۲( مورگان شوستر آمریکایی را برای اداره امور مالی استخدام کرد. ۱( نوز بلژیکی را که پست مهم مالی ایران در دست او بود را اخراج کرد. 

۴( تالش کرد با فروش اوراق قرضه تامین مالی نماید. ۳( اقدام به تاسیس بانک ملی نمود. 

محمدعلی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان چه کسی را به نخست وزیری برگزید؟-   

۴( وثوق الدوله ۳( عین الدوله  ۲( امین السلطان  ۱( صمصام السلطنه 

امین السلطان نخست وزیر چه موضعی را در قبال مشروطه خواهان اتخاذ کرد؟-   

۴( سیاست بی طرفانه ۳( سیاست دوگانه  ۲( همراهی با آنان  ۱( مخالفت با آنان 
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لیاخوف روسی به فرمان چه کسی مجلس را به توپ بست و کدام صدر اعظم توسط یکی از طرفداران مشروطه ترور شد؟-   

۲ ( احمدشاه_ امین السلطان ۱( محمد علی شاه_ امین السلطان 

۴( احمد شاه_ عین الدوله ۳( محمدعلی شاه _عین الدوله 

کدام یک از افراد زیر به دستور محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی اعدام نگردید؟-   

۲( ملک المتکلمین ۱( میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل 

۴( سید جمال الدین واعظ ۳( شیخ فضل الله نوری 

 کدام یک از شخصیت های زیر پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه دستگیر و شکنجه و تبعید شدند؟ -   

۲( آیت الله شیخ فضل الله نوری و آیت الله بهبهانی ۱( آیت الله طباطبایی و آیت الله بهبهانی 

۴( آیت الله شیخ فضل الله نوری و سید جمال الدین اسد آبادی ۳( آیت الله طباطبایی و آیت الله شیخ فضل الله همدانی  

 بعضی از نمایندگان مجلس مانند ..................... پس از به توپ بستن مجلس به سفارت ................. پناه بردند.-   

۴( تقی زاده_ روسیه ۳( یپرم خان ارمنی_ انگلستان  ۲( تقی زاده_ انگلستان  ۱( یپرم خان ارمنی_ روسیه 

استبداد صغیر چه مدت طول کشید؟-   

۴( ۳ سال ۳( یک سال  ۲( ۶ سال  ۱( ۲ سال 

 پس از به توپ بستن مجلس و شروع استبداد صغیر کدام شهر آغازگر مقاومت بود؟-   

۴( تبریز ۳( اصفهان  ۲( تهران  ۱( قم 

در دوران استبداد صغیر سیاست روس و انگلیس در قبال محمد علی شاه چه بود و محمدعلی شاه به سفارت کدام کشور پناهنده شد؟-   

۲( عزل محمدعلی شاه_ انگلیس  ۱( حفظ محمدعلی شاه_ انگلیس 

۴( عزل محمدعلی شاه_ روسیه ۳( حفظ محمدعلی شاه_ روسیه 

دورۀ دوم مشروطه با کدام واقعه آغاز شد؟-   

۲( فتح تهران به دست مشروطه خواهان ۱( پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه 

۴( اعدام شیخ فضل الله نوری  ۳( مقاومت مردم تبریز در برابر استبداد 

 در جریان نهضت تنباکو چه کسی نمایندۀ میرزای شیرازی در ایران بود؟-   

۴( سید جمال الدین اسدآبادی ۳( شیخ جمال الدین واعظ  ۲( حاج مال علی کنی   ۱( شیخ فضل الله نوری 

 چه کسی مامور دستگیری شیخ فضل الله نوری شد و عده ای اعدام او را انتقام استعمار از روحانیت برای جبران کدام مسئله می دانند؟-   

۲( یپرم خان ارمنی_ پیروزی نهضت مشروطه ۱( حسن تقی زاده _پیروزی نهضت مشروطه  

۴( یپرم خان ارمنی_ شکست در نهضت تنباکو ۳( حسن تقی زاده_ شکست در نهضت تنباکو 
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کدام اقدام بزرگان مشروطه گسترش اختالفات داخلی و یاس و سرخوردگی روحانیان موافق مشروطیت را به همراه داشت؟-   
) کنکور سراسری خارج از کشور ۹۹(

۲( عدم محاکمه و مجازات محمدعلی شاه ۱( اجازه خروج به شاه مخلوع از کشور 

۴( انتصاب بسیاری از مستبدان به سمت های مهم ۳( شهادت شیخ فضل الله نوری 

مجلس شورای ملی در دورۀ دوم، کارشناسان کدام کشور ها را به ترتیب برای تاسیس نیروی ژاندارمری و امور مالی استخدام -   
کرد؟

۴( امریکا_ سوئد ۳( آمریکا_ فرانسه  ۲( سوئد_ آمریکا  ۱( فرانسه_ آمریکا 

کدام گزینه از درخواست های روسیه از ایران و تعیین مهلت    ساعته برای اجرای آن نمی باشد؟-   

۱( اقدام های مورگان شوستر متوقف و او از ایران اخراج شود.

۲( بدون موافقت روس و انگلیس، از استخدام اتباع خارجی در ایران خودداری شود.

۳( هزینه نگهداری قوای روسیه در ایران را دولت ایران پرداخت کند.

۴( در صورت نیاز به کارشناس فقط باید از کارشناسان روسیه و انگلستان استفاده شود.

 واکنش مجلس و نخست وزیر ایران در برابر تهدید روس ها مبنی بر اشغال ایران در صورت اجرا نشدن خواسته هایش چه بود؟-   

۱( مجلس آن را رد کرد اما نخست وزیر از ترس اشغال پایتخت آن را پذیرفت.

۲( مجلس و دولت آن را رد کردند ولی دولت روسیه مجلس را منحل کرد.

۳( نخست وزیر آن را رد کرد ولی مجلس از ترس اشغال پایتخت آن را پذیرفت.

۴( مجلس  و دولت از ترس اشغال پایتخت آن را پذیرفتند.

 مورگان شوستر برای اصالح امور مالی و گمرک از چه کشوری به استخدام ایران درآمد؟-   

۴( سوئد ۳( فرانسه  ۲( بلژیک  ۱( آمریکا 

پس از اشغال ایران توسط روسیه کدام مرجع بزرگ شیعه مقیم عراق تصمیم گرفت به سوی ایران حرکت کند و نیروهای کدام -   
کشور کانون های مقاومت تبریز و مشهد را به شدت سرکوب کردند؟

۲( آیت الله آخوند خراسانی _روسیه ۱( آیت الله مازندرانی_ روسیه 

۴( آیت الله آخوند خراسانی_ انگلیس ۳( آیت الله مازندرانی _انگلیس 
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کدام اقدام بزرگان مشروطه گسترش اختالفات داخلی و یاس و سرخوردگی روحانیان موافق مشروطیت را به همراه داشت؟-   
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۴( مجلس  و دولت از ترس اشغال پایتخت آن را پذیرفتند.
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گزینه » « صحیح است.نهضت مشروطه جنبش سیاسی و اجتماعی گسترده و قدرتمندی بود که در زمان مظفرالدین شاه به وقوع پیوست.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران، غلبه استعمار بر مملکت، استبداد دستگاه حاکم، مخالفت های مردم و علما (  سوال 
با استبداد و استعمار و ورود اندیشه های جدید زمینه های نهضت مشروطه بود.

گزینه » « صحیح است.ضعف حکومت قاجار در زمان گسترش استعمارگرهای اروپاییان و نیز طمع ورزی و فساد مالی درباریان زمینه سلطۀ (  سوال 
بیگانگان بر مملکت را فراهم کرده است.

گزینه » « صحیح است.بارزترین نتیجه سلطۀ بیگانگان بر مملکت، امتیازهای متعددی بود که به خارجیان داده می شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.عالقه شاهان قاجار به مسافرت به اروپا، انگیزه و میزان دریافت وام از بیگانگان را افزایش داد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قرض هایی از روس ها و انگلیس ها دریافت کردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.دادن امتیازات، گرفتن وام و اعمال حق کاپیتوالسیون که از عهدنامه ترکمانچای برقرار شد و نیز دخالت های دولت های (  سوال 
بیگانه در امور داخلی ایران، احساسات ملی را جریحه دار کرده بود.

از (  سوال  پاسداری  به  و مشروعیت نسبی قدرت حکام، مشروط  نامشروع می دانست  را  گزینه » « صحیح است.مکتب شیعه قدرت مطلق سالطین 
باورهای دینی مردم و حفظ تمامیت ارضی کشور بود.

گزینه » « صحیح است.مرجعیت شیعه در جریان نهضت تحریم تنباکو خط بطالنی بر مطلق بودن قدرت شاه کشید.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پیروزی نهضت تنباکو عالوه بر لغو قرارداد توتون و تنباکو قدرت و رهبری روحانیون شیعه در صحنه سیاسی کشور را (   سوال 
آشکار کرد و آسیب پذیری استبداد داخلی و استعمار خارجی را در برابر اراده ملت نشان داد.

گزینه » « صحیح است.مراجعی هم چون آیت الله محمد کاظم خراسانی، آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی، آیت الله حاج میرزا حسین فرزند میرزا (   سوال 
خلیل تهرانی در نجف اشرف نهضت مشروطه را رهبری کردند.

گزینه » « صحیح است.آیت الله سید محمد طباطبایی و آیت الله سید عبدالله بهبهانی و آیت الله شیخ فضل الله نوری از داخل ایران نهضت (   سوال 
مشروطه را رهبری کردند.
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گزینه » « صحیح است.نهضت مشروطه جنبش سیاسی و اجتماعی گسترده و قدرتمندی بود که در زمان مظفرالدین شاه به وقوع پیوست.(  سوال 
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گزینه » « صحیح است.ضعف حکومت قاجار در زمان گسترش استعمارگرهای اروپاییان و نیز طمع ورزی و فساد مالی درباریان زمینه سلطۀ (  سوال 
بیگانگان بر مملکت را فراهم کرده است.

گزینه » « صحیح است.بارزترین نتیجه سلطۀ بیگانگان بر مملکت، امتیازهای متعددی بود که به خارجیان داده می شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.عالقه شاهان قاجار به مسافرت به اروپا، انگیزه و میزان دریافت وام از بیگانگان را افزایش داد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قرض هایی از روس ها و انگلیس ها دریافت کردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.دادن امتیازات، گرفتن وام و اعمال حق کاپیتوالسیون که از عهدنامه ترکمانچای برقرار شد و نیز دخالت های دولت های (  سوال 
بیگانه در امور داخلی ایران، احساسات ملی را جریحه دار کرده بود.

از (  سوال  پاسداری  به  و مشروعیت نسبی قدرت حکام، مشروط  نامشروع می دانست  را  گزینه » « صحیح است.مکتب شیعه قدرت مطلق سالطین 
باورهای دینی مردم و حفظ تمامیت ارضی کشور بود.

گزینه » « صحیح است.مرجعیت شیعه در جریان نهضت تحریم تنباکو خط بطالنی بر مطلق بودن قدرت شاه کشید.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. پیروزی نهضت تنباکو عالوه بر لغو قرارداد توتون و تنباکو قدرت و رهبری روحانیون شیعه در صحنه سیاسی کشور را (   سوال 
آشکار کرد و آسیب پذیری استبداد داخلی و استعمار خارجی را در برابر اراده ملت نشان داد.

گزینه » « صحیح است.مراجعی هم چون آیت الله محمد کاظم خراسانی، آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی، آیت الله حاج میرزا حسین فرزند میرزا (   سوال 
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گزینه » « صحیح است. زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران به شکلهای مختلفی نظیر اعزام دانشجو به خارج، سفر های درباریان (   سوال 
و سیاستمداران به خارج و مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهای مختلف فراهم شد.

گزینه » « صحیح است. نشانه های اندیشه های نوین در سفرنامه های عهد قاجار مشاهده می شود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. سیاحت نامه ابراهیم بیگ اثر حاج زین العابدین مراغه ای است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.میرزا صالح شیرازی در سفرنامه خود به روشنی از اندیشه های نوین غربی به ویژه نظام حکومت مشروطه انگلیس (   سوال 
تعریف و تمجید کرده است.

گزینه » « صحیح است.حاج زین العابدین مراغه ای در کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیگ اوضاع نابسامان کشور را به زبان ساده بیان کرده و در (   سوال 
مقابل از ویژگی های تمدن غرب ستایش کرده است.

گزینه » « صحیح است.پذیرش اندیشه های غربی و شیفتگی و خودباختگی بی چون و چرا در برابر فرهنگ بیگانه از ویژگی های بارز افکار (   سوال 
افرادی همچون میرزا ملکم خان، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، عبدالرحیم خان طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده بود.

گزینه » « صحیح است.ترور ناصرالدین شاه آخرین نمونه نارضایتی عمومی بود و مظفرالدین شاه فردی سست عنصر ، بی اراده و بیمار بود که (   سوال 
توانایی سر و سامان دادن به امور کشور را نداشت.

گزینه » « صحیح است.مظفرالدین شاه، عین الدوله را که فردی مستبد بود به عنوان صدراعظم انتخاب کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از حوادث شتاب دهنده جنبش مشروطیت، ماجرای نوز بلژیکی بود .این واقعه واکنشی در برابر توهین به مقدسات (   سوال 
مردم مسلمان به شمار می رود که آغازگر یک جنبش عمومی شد.

گزینه » « صحیح است.مسیو نوز بلژیکی طبق قرارداد گمرکی ایران و روسیه کارگزار روس ها در امور گمرک ایران بود و رهبری حرکت علیه نوز (   سوال 
بلژیکی را آیت الله سید عبدالله بهبهانی بهداشت به عهده داشت.

گزینه » « صحیح است.ماجرای نوز بلژیکی در واقعه اولین جرقه نهضت مشروطه بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.هم زمان با ماجرای نوز بلژیکی و سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا عده ای از بازرگانان در حرم حضرت عبدالعظیم (   سوال 
تحصن کردند.

گزینه » « صحیح است.سه تن از علمای کرمان که برای مقابله با فرقه شیخیه در این شهر قیام کرده بودند بعد از آنکه به فلک بسته شدند از (   سوال 
شهر اخراج گردیدند.

گزینه » « صحیح است.با وجود مخالفت عمومی  روس ها در محل یک قبرستان متروک ساختمان بانک استقراضی روس را بنا نهادند. آیت (   سوال 
الله محمد طباطبایی به شدت با این کار مخالف بود.

گزینه » « صحیح است.در اثر جنگ روسیه و ژاپن نرخ قند که از روسیه وارد ایران می شد افزایش یافت.(   سوال 
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حضرت (   سوال  حرم  در  و  ترک  را  تهران  اعتراض  حالت  با  مردم  و  روحانیون  طباطبایی،  محمد  سید  الله  ایت  پیشنهاد  است.به  صحیح   » « گزینه 
عبدالعظیم تحصن کردند.

گزینه » « صحیح است.مهاجرت صغری، اولین مرحله اتحاد نیروهای ضد استبداد بود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.مهاجران به حضرت عبدالعظیم مجبور شدند سفیر عثمانی را واسطه قرار دهند و توسط او خواسته های خود را به (   سوال 
گوش مظفرالدین شاه برسانند.

گزینه » « صحیح است.ایجاد عدالت خانه در همه شهرها و عمل به قانون اسالمی، به طور دقیق و به دور از مالحظه های شخصی مهم ترین (   سوال 
خواسته ها در مهاجرت صغری بود.

گزینه » « صحیح است. برکناری عین الدوله از صدارت، فراهم کردن زمینه برای بازگشت مهاجران به تهران، ایجاد عدالت خانه و تشکیل دارالشورا (   سوال 
از مهم ترین خواسته معترضان بود.

گزینه » « صحیح است.مظفرالدین شاه پس از عزل عین الدوله، فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را صادر کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.بعد از مظفرالدین شاه ولیعهد او، محمدعلی میرزا با عنوان محمد علی شاه به سلطنت رسید و اولین بی اعتنایی او به (   سوال 
مجلس شورای ملی، عدم دعوت از نمایندگان مجلس برای شرکت در مراسم تاج گذاری بود.

گزینه » « صحیح است.با تالش های پیگیر و مجاهدت های فراوان به آیت الله شیخ فضل الله نوری اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب (   سوال 
شد که بر اساس آن هیئتی پنج نفره از مجتهدان و فقیهان اسالم به عنوان عضو در مجلس شورای ملی شرکت می کردند تا بر قانون هایی که تدوین و تصویب 

می شد، نظارت کنند که خالف قواعد اسالمی و دستورهای شرع نباشد.

گزینه » « صحیح است. شیخ فضل الله نوری به دلیل اعمال نفوذ غرب گرایان در نهضت مشروطه و انحراف از مسیر اسالمی و ملی اولیه از (   سوال 
صف طرفداران مشروطه جدا شد. او معتقد بود که باید مشروطه مشروعه ایجاد شود.

گزینه » « صحیح است.روسیه به چند دلیل با نهضت مشروطه ایران مخالفت کرد:(   سوال 

۱-   جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی، از مشروطه طلبان حمایت می کرد.

۲- کمک به محمدعلی شاه  که طرفدار روس بود.

۳-  پیش گیری از قیام ملت های منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی تحت تاثیر پیروزی مشروطه خواهان ایران

گزینه » « صحیح است.انگلیس به دالیل زیر از مشروطه حمایت می کرد:(   سوال 

۱- افزایش اعتبار خود در ایران برای دستیابی به موقعیت بهتر یا را برابر با روسیه

۲- به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس

۳- محافظت از مرزهای هندوستان و سایر مستعمرات انگلستان در منطقه

گزینه » « صحیح است.موضوع جدیدی که روس و انگلیس را وادار به رفع اختالف ها و توافق در مورد ایران کرد حضور آلمان به عنوان یک (   سوال 
قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود.



     خدرا یوپخر    پ ت

421

حضرت (   سوال  حرم  در  و  ترک  را  تهران  اعتراض  حالت  با  مردم  و  روحانیون  طباطبایی،  محمد  سید  الله  ایت  پیشنهاد  است.به  صحیح   » « گزینه 
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گزینه » « صحیح است. بر اساس قرارداد ۱۹۰۷ بین روس و انگلیس که با پادرمیانی فرانسه که از قدرت روزافزون آلمان بیمناک بود ایران به (   سوال 
سه منطقه تقسیم شد.

گزینه » « صحیح است.نمایندگان مجلس به اتفاق آرا قرارداد ۱۹۰۷ را رد کردند و نوز بلژیکی را که پست مهم مالی ایران در دست او بود را (   سوال 
اخراج کردند.

گزینه » « صحیح است.مجلس شورای ملی دریافت وام از دولت های خارجی را و برای حل این مشکل به تاسیس بانک ملی اقدام کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. محمدعلی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان میرزا علی اضعر خان امین السلطان را که از مخالفان جدی مشروطه (   سوال 
بود و در اروپا به سر می برد، به کشور دعوت کرد تا ریاست دولت را به او بسپارد.

گزینه » « صحیح است.امین السلطان در دوره نخست وزیری خود، سیاست دوگانه در پیش گرفت(   سوال 

گزینه » « صحیح است. لیاخوف روسی به دستور محمدعلی شاه ، مجلس را به توپ بست و امین السلطان توسط یکی از طرفداران مشروطه (   سوال 
ترور شد.

گزینه » « صحیح است.به دستور شاه، میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل، ملک المتکلمین و سید جمال الدین واعظ اعدام شدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. ایت الله سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی، توسط قزاق ها دستگیر، شکنجه و تبعید شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. بعضی از نمایندگان مجلس مانند تقی زاده، پس از به توپ بستن مجلس به سفارت انگلستان پناه بردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.پس از به توپ بستن مجلس، که یک سال به طول انجامید، بار دیگر استبداد به جای مشروطیت حاکم شد. از این (   سوال 
رو  آن را دوره استبداد صغیر نامیدند.

گزینه » « صحیح است.مقاومت گروه هایی از مردم، علما و روشنفکران پس از به توپ بستن مجلس نیز ادامه پیدا کرد. تبریز آغازگر مقاومت (   سوال 
در این دوره بود.

گزینه » « صحیح است.سیاست روس و انگلیس در دوران استبداد صغیر، بر حفظ محمد علی شاه بود و با پناهنده شدن محمدعلی شاه  به (   سوال 
سفارت روسیه حکومت استبدادی او به پایان رسید.

گزینه » « صحیح است. دوره دوم مشروطه با فتح تهران به دیت مشروطه خواهان آغاز شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در جریان نهضت تنباکو، شیخ فضل الله نوری به عنوان نماینده میرزای شیرازی در ایران، به حمایت از این نهضت (   سوال 
پرداخت.

گزینه » « صحیح است. یپرم خان ارمنی، مامور دستگیری شیخ فضل الله نوری شد و عده ای اعدام شیخ فضل الله نوری را انتقام استعمار از (   سوال 
روحانیت ایران برای جبران شکست در نهضت تحریم تنباکو  و پیشگیری از تکرار مقاومت های مشابه آن می دانند.

گزینه » « صحیح است.اعدام شیخ فضل الله نوری، موجب یأس و سرخوردگی روحانیت موافق مشروطیت و گسترش اختالفات داخلی شد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. مجلس تعدادی کارشناس نظامی سوئدی برای تاسیس نیروی ژاندارمری و تعدادی کارشناس آمریکایی برای اصالح (   سوال 
امور اداری و مالی استخدام کرد.

گزینه » « صحیح است.درخواست های روسیه عبارتنداز: ۱-اقدام های مورگان شوشتر متوقف و او از ایران اخراج شود. (   سوال 

۲- بدون موافقت روس و انگلیس، از استخدام اتباع خارجی خودداری شود، ۳- هزینه نگهداری قوای روسیه در ایران را دولت ایران پرداخت کند.

گزینه » « صحیح است. مجلس، اخطار روسیه را رد کرد، ولی نخست وزیر ایران از ترس، اشغال پایتخت تسلیم شد و مجلس شورای ملی را (   سوال 
منحل کرد.

گزینه » « صحیح است. مورگان شوشتر آمریکایی برای اصالح امور مالی و گمرک استخدام شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. پس از اشغال ایران توسط روسیه، آیت الله آخوند خراسانی تصمیم گرفت از عراق به سوی ایران حرکت کند و روس ها (   سوال 
کانون های مقاومت  در تبریز و مشهد را به سختی سرکوب کردند.
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درسنامۀ درس ششم خ
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تا

ि.عمده تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن نوزدهم متاثر از تأثیرات و پیامدهای انقالب کبیر فرانسه و انقالب صنعتی بود

िعمده ترین تحوالت تاریخ
جهان در قرن نوزدهم

िالف( تداوم و
گسترش استعمار

िب(رشد اندیشه های ملی گرایی
و ظهور قدرت های جدید

ि رقابت و ستیز دولت های استعمارگر به ویژه فرانسه و انگلستان با 
گسترش مستعمرات خود

ि عقب مانده تر بودن کشور روسیه از کشورهای مرکزی و غربی اروپا از 
نظر علمی و فرهنگی و تقویت قدرت نظامی در قرن نوزدهم 

ि یورش و تصرف مناطق وسیعی از قلمرو امپراتوری عثمانی در شبه
جزیرۀ بالکان و حوزۀ دریای سیاه و سرزمین ایران توسط روسیه با هدف 

دستیابی به دریاهای گرم و آبراهه های مهم
ि تبدیل ایاالت متحده آمریکا به کشوری صنعتی و قدرتمند در قرن 

نوزدهم و نفوذ و مداخله این کشور در امور کشورهای آمریکایی التین 

ि مقاومت در برابر استعمار

ि پا گرفتن دو جریان فکری ملی گرایی و آزادی خواهی
در قرن نوزدهم و زمینه ساز شدن شکل گیری کشورها 

و دولتهای ملی جدید
िوحدت ایتالیا 

ि قیام مهدیون در سودان به رهبری
مهدی سودانی در مقابل انگلیس

ि قیام مردم الجزایر به رهبری امیر 
عبدالقادر بر ضد ارتش فرانسه

ि اتحاد مسلمانان و هندوها بر ضد
استعمار در هند 

ि جنبش استقالل طلبانۀ مردم آمریکای
التین به رهبری سیمون بولیوار 

ि چند پاره بودن ایتالیا تا حدود اواسط
قرن نوزدهم 

ि قیام ملی گرایان ایتالیایی
ि متحد شدن ایتالیا با استفاده از

رقابت بین اتریش و فرانسه 

 زمینه ها و علل 
جنگ جهانی اول

پایۀ دوازدهم

جنگ جهانی اول و ایران
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िاتحاد آلمان

ि تشکیل اتحاد و
اتفاق سه گانه

ि فاقد حکومت یکپارچه بودن تا اواسط قرن نوزدهم
ि وجود اتحادیه آلمانی ضعیف
िمخالفت امپراتوری اتریش- مجارستان با تشکیل کشور آلمان
ि پیشگام وحدت بودن ایالت پروس 
िاتحاد و تاسیس امپراتوری آلمان در زمان ویلهلم یکم فرمانروای پروس و بیسمارک صدراعظم ملقب به مرد آهنین آن ایالت 
िشکست دانمارک، اتریش- مجارستان و فرانسه توسط ایالت پروس 
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िمهمترین علل بروز جنگ جهانی اول
ि۱_اختالف مرزی و دشمنی شدید آلمان و فرانسه
ि ۲_ مسابقه تسلیحاتی
ि۳_رقابت بر سر مستعمرات
ि۴_ اقدام برای توسعه نفوذ و دخالت بر منطقه بالکان
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िشروع جنگ 

िانقالب روسیه

ि اعالن جنگ اتریش به صربستان در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به دست یک صرب ملی گرا در
شهر سارایوو 

ि پیوستن امپراتوری عثمانی و بلغارستان به اتحاد مثلث

िپیوستن ژاپن، یونان، پرتغال، رومانی به اتفاق مثلث

िجدا شدن ایتالیا از اتحاد مثلث و پیوستن به اتفاق مثلث 

िادامه جنگ به مدت چهار سال

िعمیق ترین شدن فاصله طبقاتی در روسیه تزاری با ثروت حاصل از برنامه های استعماری

िانجام اصالحات در سال ۱۹۰۵ به دنبال شکل گیری گروه های مخالف علیه تزار 

ि کافی ندانستن اصالحات و خواستار حذف سرمایه داری خصوصی و مدیریت کارخانه ها و زمین های 
کشاورزی توسط کارگران و کشاورزان از طرف گروهی از مارکسیست ها به نام بلشویک ها

ि رسیدن به اهداف انقالبی خود با استفاده از فرصت به دست آمده از جنگ جهانی اول توسط رهبران 
بلشویک

िبازگشت رهبران تبعیدی بلشویک به روسیه با کمک آلمان 

िشعار بلشویک ها به رهبری لنین 

िدستگیری و کشتن تزار روسیه

िاعالم حکومت کمونیستی از طرف بلشویک ها 

िواگذاری متصرفات وسیعی به متحدین از طرف لنین و صلح با آنان

ि بازگشت سربازان از جبهه های جنگ 

िشروع جنگ های داخلی  روسیه

िسرکوب مخالفان داخلی 

िتاسیس کشور اتحاد جماهیر شوروی

ि صلح، زمین، نان
िتسلط کارگران بر تولید
िهمه قدرت ها از آن شورا ها 

جنگ جهانی اول
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िپایان جنگ

िآثار و پیامدهای جنگ

ि ۱۹۱۷ اعالن جنگ آمریکا به آلمان و نیروهای متحدین در سال 

िپایان جنگ و شکست متحدین

िپیمان صلح ورسای 

िفروپاشی عثمانی و تغییر
نقشه سیاسی خاورمیانه

िتشکیل جامعه ملل

िگردهم آمدن کشورهای مختلف در کاخ ورسای پاریس با هدف عقد قرارداد صلح

िتعهدات آلمان 

िاشغال عثمانی  توسط نیروهای متفقین 
िتقسیم سرزمین عثمانی بین فرانسه و انگلیس 
िواگذاری لبنان و سوریه به فرانسه 
िواگذاری فلسطین، اردن و عراق به انگلیس 
ि فروپاشی امپراتوری روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی 
ि فروپاشی امپراتوری هابسبورگ و شکل گیری جمهوری اتریش و

جمهوری های متعدد در اروپای شرقی
ि فروپاشی عثمانی و شکل گیری ترکیه و دولت های نوین غربی در خاورمیانه 

ि تقسیم مستعمرات آن بین متفقین 
िواگذاری بخش هایی از خاک آن به فرانسه و لهستان
ि پرداخت غرامت به متفقین 
िمحدود نگه داشتن توان نظامی

िتشکیل جامعه ملل با عضویت ۴۰ کشور در ژنو سوئیس
िهدف: صلح و امنیت جهانی 
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िدالیل نابسامان بودن ایران

िاشغال نظامی ایران

िمقاومت ایرانیان در برابر اشغالگران

िآثار و نتایج جنگ

िایستادگی دالورمردان تنگستانی، دشتستانی  و دشتی به فرماندهی رئیسعلی دلواری

ि ایستادگی مردم کازرون به رهبری ناصر دیوان کازرونی

ि»نبرد عشایر عرب خوزستان با قوای بیگانه در »نبرد جهاد

ि جان دادن بسیاری از ایرانیان به سبب گرسنگی، سوءتغذیه و بیماری ناشی از آن

ि نقش سیاست ها و اقدامات انگلستان در بروز قحطی فراگیر

ि پیامدهاिویرانی اقتصادی
िتلفات گسترده انسانی 
िتزلزل و بی ثباتی دولت مرکزی 
िتعطیلی مجلس شورای ملی
िتضعیف نظام مشروطه 

ایران در
اختالف های سیاسی داخلیिجنگ جهانی اول

िضعف تشکیالت اداری و نظامی 

िمشکالت اقتصادی

िدخالت های فزاینده خارجی 

िاعالم بی طرفی ایران با شروع جنگ جهانی اول

ि لشکرکشی انگلستان و روسیه به ایران به بهانۀ اقدامات ماموران و جاسوسان آلمانی در ایران بر 
ضد دولت های اتفاق مثلث 

ि تشکیل نیروی پلیس جنوب توسط انگلیس در ایران متشکل از افسران انگلیسی و مزدوران
هندی 

ि تقسیم ایران به دو قسمت بین انگلیس و روسیه در سال ۱۹۱۵م

िاشغال نواحی غربی ایران توسط ارتش عثمانی

ि تشکیل دولت موقت ملی در کرمانشاه توسط شماری از  ملیون با نزدیک شدن ارتش روسیه به 
تهران 

िفروپاشی دولت موقت ملی با شکست سپاه عثمانی
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ि۱۹۱۹ قراردادिخارج شدن نیروهای روسیه از ایران به دنبال پیروزی انقالب روسیه

िاشغال نواحی شمالی ایران توسط انگلستان 

िامضای قرارداد ۱۹۱۹ انگلستان با دولت وثوق الدوله 

ि تعهدات ایران 

िتعهدات انگلستان: دادن وام به ایران و هزینه کردن آن تحت نظارت کارشناسان انگلیسی

ि۱۹۱۹ مخالفت گسترده و شدید با قرارداد

ि۱۹۱۹ آیت الله مدرس جدی ترین مخالفت با قرارداد

िسقوط دولت وثوق الدوله 

ि واگذاری اداره امور دارایی و ادارات و وزارتخانه های ایران به انگلستان
ि واگذاری مسئولیت تجدید سازمان و ایجاد ارتش یکپارچه ایران و تامین اسلحه و تدارکات

آن به افسران انگلیسی

431

در کدام گزینه عوامل موثر در رشد اندیشه ملی گرایی)ناسوینالیسم( در اروپا در عصر جدید و دورۀ معاصر به درستی بیان شده است؟-  
) کنکور سراسری خارج از کشور۱۴۰۰(

۲( آغاز و گسترش رقابت های استعماری، انقالب کبیر فرانسه ۱( نهضت پروتستان، انقالب فرانسه 

۴( اکتشافات جغرافیایی، گسترش استعمار و ظهور انقالب صنعتی ۳( نهضت پروتستان، تشدید رقابت های استعماری در قرن ۱۹ 

عمده تحوالت تاریخ جهان، به ویژه اروپا در قرن   م متاثر از تاثیرات و پیامدهای......... و.............. بود.-  

۲( انقالب کبیر فرانسه، انقالب صنعتی ۱( انقالب کبیر فرانسه، انقالب روسیه 

۴( انقالب صنعتی، جنگ جهانی اول ۳( انقالب روسیه، جنگ جهانی اول 

همه موارد زیر از مهم ترین تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن نوزدهم هستند به جز؛-  

۲( تداوم و گسترش رقابت های استعماری ۱( جنگ جهانی اول 

۴( ظهور قدرت های جدید ۳( رشد اندیشه ملی گرایی 

انقالب صنعتی و تولید سالح های پیشرفته چه پیامدی را به همراه داشت؟-  

۲( استثمار کارگران در داخل اروپا ۱( رشد سریع شهرنشینی و آلودگی های زیست محیطی  

۴( گسترش استعمار در جهان ۳( بروز جنگ جهانی اول و دوم 

کدام کشورهای اروپایی با گسترش مستعمرات خود در قاره های آسیا، آفریقا و آمریکا و اقیانوسیه بیشتر با یکدیگر به رقابت و ستیز -  
برخاستند؟

۴( فرانسه و آلمان ۳( انگلستان و فرانسه  ۲( پرتغال و اسپانیا  ۱( انگلستان و روسیه 

کدام کشور با وجود اینکه از نظر علمی و فرهنگی به مراتب از کشورهای اروپای مرکزی و غربی عقب مانده تر بود در قرن نوزدهم -  
قدرت نظامی خود را به طور فوق العاده ای تقویت کرد؟

۴( روسیه  ۳( ایتالیا  ۲(آلمان  ۱(عثمانی 

در طول قرن نوزدهم ارتش روسیه با چه هدفی به قلمرو عثمانی در شبه جزیره بالکان و حوزه دریای سیاه و سرزمین های ایران در -  
دو سوی دریای خزر یورش آورد ؟

۲(رقابت استعماری با سایر کشورها  ۱(رسیدن به دریاهای گرم و آبراه های مهم 

۴( دستیابی به ثروت این سرزمین ها ۳(تصرف مناطق وسیع و توسعه اراضی خود 

خ
ری

تا

سواالت درس ششم

پایۀ دوازدهم
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ری
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جنگ جهانی اول و ایران
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قدرت نظامی خود را به طور فوق العاده ای تقویت کرد؟

۴( روسیه  ۳( ایتالیا  ۲(آلمان  ۱(عثمانی 

در طول قرن نوزدهم ارتش روسیه با چه هدفی به قلمرو عثمانی در شبه جزیره بالکان و حوزه دریای سیاه و سرزمین های ایران در -  
دو سوی دریای خزر یورش آورد ؟

۲(رقابت استعماری با سایر کشورها  ۱(رسیدن به دریاهای گرم و آبراه های مهم 

۴( دستیابی به ثروت این سرزمین ها ۳(تصرف مناطق وسیع و توسعه اراضی خود 

خ
ری

تا

سواالت درس ششم

پایۀ دوازدهم

خ
ری

تا

جنگ جهانی اول و ایران



ترر خ هرمع کنکور     هنی هدرخا  خع خ   پ ت

432

 در قرن نوزدهم میالدی ایالت متحده آمریکا با بهره گیری از توان نظامی و ....... خود اقدام به نفوذ و مداخله در امور کشورهای -  
.........  کرد.

۴( اقتصادی_ آمریکای التین ۳( سیاسی_ آمریکای التین  ۲(اقتصادی_ خاورمیانه   ۱(سیاسی_ خاورمیانه 

به ترتیب قیام مهدیون به رهبری مهدی سودانی و مبارزات مردم الجزایر به رهبری امیر عبدالقادر علیه کدام کشور های اروپایی بود؟-  

۴(فرانسه_ انگلستان  ۳( انگلستان _ پرتغال  ۲(فرانسه_ پرتغال  ۱(انگلستان _ فرانسه 

جنبش استقالل طلبانۀ مردم آمریکای التین به رهبری ......... صورت گرفت.-   

۴( سیمون بولیوار ۳( بیسمارک  ۲(جورج واشینگتن  ۱(الیورکرامول 

در سده نوزدهم کدام جریان های فکری در بسیاری از سرزمین ها و جوامع اروپایی پاگرفت؟-   

۲(جدایی طلبی و استقالل طلبی ۱(استقالل طلبی و آزادی خواهی 
۴( آزادی خواهی و جدایی طلبی ۳(ملی گرایی و آزادی خواهی 

 همه موارد زیر از جمله اقوامی بودند که تحت تاثیر اندیشه های ملی گرایی برای تاسیس حکومت ملی به پا خاستند به جز:-   

۴( فرانسوی ها ۳( آلمانی ها  ۲(ایتالیایی ها  ۱( صرب ها 

 تا حدود اواسط قرن نوزدهم ایتالیا چگونه کشوری بود و چگونه توانست استقالل خود را به دست آورد؟-   

۲(یکپارچه_ شکست دادن کشورهای دانمارک و اتریش و فرانسه  ۱( چندپاره _استفاده از رقابت میان اتریش و فرانسه 
۴( یکپارچه_استفاده از رقابت میان اتریش و فرانسه ۳(چندپاره _شکست دادن کشورهای دانمارک و فرانسه 

کدام امپراتوری مخالف شکل گیری آلمان متحد بود؟-   

۴( فرانسه ۳( انگلستان  ۲( اتریش-مجارستان  ۱( روسیه 

ویلهلم یکم فرمانروای ....... به کمک صدراعظم خود ....... ملقب به مرد آهنین سرزمین های آلمانی را متحد و امپراتوری آلمان -   
را تاسیس کرد.

۴( پروس _ بولیوار ۳( پروس_بیسمارک  ۲(آلمان_ بولیوار   ۱(آلمان _بیسمارک 

سرزمین پروس برای رسیدن به موفقیت بزرگ یعنی تاسیس امپراتوری آلمان کشور هایی را شکست داد به جز:-   

۴( فرانسه  ۳( هلند  ۲(دانمارک  ۱(اتریش-مجارستان 

امپراتوری آلمان چگونه توانست به یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی در زمینۀ صنعت تبدیل شود؟-   

۱( تاسیس و توسعه مدارس و دانشگاه ها، بر پایی صنایع جدید و بسط شبکه حمل و نقل
۲( تاسیس، توسعه مدارس و دانشگاه ها، برپایی صنایع جدید و ایجاد نیروی دریایی قوی

۳( تاسیس و توسعه مدارس و دانشگاه ها بسط شبکه حمل و نقل و ایجاد نیروی دریایی قوی
۴( بسط شبکه حمل و نقل و برپایی صنایع جدید و ایجاد نیروی دریایی قوی
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امپراتوری آلمان از نظر نیروی نظامی با...... به رقابت برخاست.-   

۴( روسیه ۳( فرانسه  ۲(انگلستان  ۱(اتریش-مجارستان 

امپراتوری آلمان با چه اهدافی با برخی از کشورها پیمان اتحاد سیاسی و نظامی منعقد کرد؟-   

۱(خروج از انزوای سیاسی-مقابله با تهدیدهای خارجی به ویژه خطر حمله فرانسه
۲(خروج از انزوای سیاسی-پایان دادن به برتری جویی های انگلستان

۳(مقابله با تهدیدهای خارجی به ویژه خطر حمله فرانسه-پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه خود در اروپا
۴( پایان دادن به برتری جویی های انگلستان پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه خود در اروپا و فراسوی دریاها

همه کشورهای زیر عضو اتحاد مثلث )اتحاد سه گانه( بودند به جز:-   

۴( فرانسه ۳ (ایتالیا  ۲ (اتریش-مجارستان  ۱(آلمان 

فرانسه با چه اهدافی نخست با روسیه و سپس با انگلستان پیمان های جداگانه ای منعقد کرد؟-   

۱(خروج از انزوای سیاسی و پایان دادن به برتری جویی آلمان

۲(پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه خود در اروپا و پایان دادن به برتری جویی آلمان

۳(خروج از انزوای سیاسی و پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه  خود در اروپا

۴( مقابله با تهدیدهای خارجی به ویژه خطر حمله آلمان و پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه خود در اروپا

انگلستان و روسیه با بستن معاهده      به اختالفات خود در زمینه های زیر پایان دادند به جز:-   

۴( هندوستان ۳( افغانستان  ۲(ایران  ۱( تبت 

اتفاق سه گانه )مثلث( را کدام کشورها به وجود آوردند؟-   

۲(روسیه،انگلستان و فرانسه ۱(آلمان، اتریش _مجارستان و ایتالیا 

۴( ژاپن، روسیه و انگلستان ۳ (روسیه، آلمان و ایتالیا 

نتیجه ایجاد اتحاد و اتفاق مثلث چه بود؟-   

۲(افزایش تنش میان کشورها ۱(ایجاد توازن قدرت جدید در اروپا 

۴( تشدید رقابت های تسلیحاتی ۳(بروز جنگ جهانی اول 

کدام گزینه از مهمترین علل بروز جنگ جهانی اول نمی باشد؟-   

۲(رقابت بر سرمستعمرات  ۱(اختالف مرزی و دشمنی شدید میان روسیه و انگلستان 

۴( اقدام برای توسعه نفوذ و دخالت در منطقۀ شبه جزیرۀ بالکان ۳(مسابقه تسلیحاتی 

اتریش در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به کدام کشور اعالن جنگ کرد؟-   

۴( بلغارستان  ۳( صربستان  ۲(رومانی  ۱(مجارستان 



     هنی هدرخا  خع خ   پ ت

433

امپراتوری آلمان از نظر نیروی نظامی با...... به رقابت برخاست.-   

۴( روسیه ۳( فرانسه  ۲(انگلستان  ۱(اتریش-مجارستان 

امپراتوری آلمان با چه اهدافی با برخی از کشورها پیمان اتحاد سیاسی و نظامی منعقد کرد؟-   

۱(خروج از انزوای سیاسی-مقابله با تهدیدهای خارجی به ویژه خطر حمله فرانسه
۲(خروج از انزوای سیاسی-پایان دادن به برتری جویی های انگلستان

۳(مقابله با تهدیدهای خارجی به ویژه خطر حمله فرانسه-پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه خود در اروپا
۴( پایان دادن به برتری جویی های انگلستان پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه خود در اروپا و فراسوی دریاها

همه کشورهای زیر عضو اتحاد مثلث )اتحاد سه گانه( بودند به جز:-   

۴( فرانسه ۳ (ایتالیا  ۲ (اتریش-مجارستان  ۱(آلمان 

فرانسه با چه اهدافی نخست با روسیه و سپس با انگلستان پیمان های جداگانه ای منعقد کرد؟-   

۱(خروج از انزوای سیاسی و پایان دادن به برتری جویی آلمان

۲(پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه خود در اروپا و پایان دادن به برتری جویی آلمان

۳(خروج از انزوای سیاسی و پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه  خود در اروپا

۴( مقابله با تهدیدهای خارجی به ویژه خطر حمله آلمان و پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه خود در اروپا

انگلستان و روسیه با بستن معاهده      به اختالفات خود در زمینه های زیر پایان دادند به جز:-   

۴( هندوستان ۳( افغانستان  ۲(ایران  ۱( تبت 

اتفاق سه گانه )مثلث( را کدام کشورها به وجود آوردند؟-   

۲(روسیه،انگلستان و فرانسه ۱(آلمان، اتریش _مجارستان و ایتالیا 

۴( ژاپن، روسیه و انگلستان ۳ (روسیه، آلمان و ایتالیا 

نتیجه ایجاد اتحاد و اتفاق مثلث چه بود؟-   

۲(افزایش تنش میان کشورها ۱(ایجاد توازن قدرت جدید در اروپا 

۴( تشدید رقابت های تسلیحاتی ۳(بروز جنگ جهانی اول 

کدام گزینه از مهمترین علل بروز جنگ جهانی اول نمی باشد؟-   

۲(رقابت بر سرمستعمرات  ۱(اختالف مرزی و دشمنی شدید میان روسیه و انگلستان 

۴( اقدام برای توسعه نفوذ و دخالت در منطقۀ شبه جزیرۀ بالکان ۳(مسابقه تسلیحاتی 

اتریش در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به کدام کشور اعالن جنگ کرد؟-   

۴( بلغارستان  ۳( صربستان  ۲(رومانی  ۱(مجارستان 
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کدام کشورها به اتحاد مثلث پیوستند؟-   

۴( انگلستان و فرانسه ۳( پرتغال و رومانی  ۲(ژاپن و یونان  ۱(عثمانی و بلغارستان 

کشور....... در میانه جنگ از ..... جدا شد و به.... پیوست-   

۲(ژاپن_ اتفاق مثلث_ اتحاد مثلث ۱(ژاپن_ اتحاد مثلث_ اتفاق مثلث 

۴( ایتالیا_ اتفاق مثلث _اتحاد مثلث  ۳(ایتالیا _اتحاد مثلث_ اتفاق مثلث 

همه کشورهای زیر  به اتفاق مثلث پیوستند به جز:-   

۴( رومانی ۳( پرتغال  ۲(بلغارستان  ۱(یونان 

بلشویک های روسیه در مبارزه با تزار روسیه چاره کار را چه می دانستند و کدام رویداد این امکان را ایجاد کرد تا آنان به اهداف -   
خود برسند؟

۲(مرگ تزار روسیه- جنگ جهانی اول ۱(انقالبی بنیان افکن-جنگ جهانی اول 

۴( مرگ تزار روسیه- انقالبی بنیان افکن ۳(انقالبی بنیان افکن- مرگ تزار روسیه 

کدام کشور به تقویت معترضان روسیه پرداخت و به رهبران تبعیدی کمک کرد تا به روسیه بازگردند؟-   

۴( ایتالیا ۳( آلمان  ۲(فرانسه  ۱(انگلستان 

بلشویک ها به رهبری لنین توانستند با شعار هایی شورشیان را با خود همراه کنند کدام گزینه از جمله این شعارها نبود؟-   

۴( تقسیم زمین بین کشاورزان ۳( همه قدرت ها از آن شوراها  ۲(تسلط کارگران بر تولید  ۱(صلح، زمین، نان 

همه موارد زیر از اقدامات لنین است به جز؛-   

۲( سرکوب مخالفان داخلی و برقراری اتحاد ۱( واگذاری متصرفات وسیعی به متحدین 

۴( تاسیس کشور اتحاد جماهیر شوروی ۳( امضای پیمان عدم تجاوز با آلمان 

پیمان صلح ورسای در کجا و با چه هدفی صورت گرفت؟-   

۲( ژنو_ تعیین مجازات برای مسببین جنگ ۱( پاریس_ عقد قرارداد صلح 

۴( ژنو_ عقد قرارداد صلح ۳( پاریس_تعیین مجازات برای مسببین جنگ 

همه موارد از تعهدات آلمان در پیمان ورسای می باشد به جز،-   

۲( واگذاری بخش هایی از خاک آلمان به فرانسه و لهستان ۱( تقسیم سرزمین آلمان بین متفقین 

۴( پرداخت غرامت به دولت های متفق ۳( محدود نگه داشتن توان نظامی 

براساس قرارداد پنهانی بین انگلستان و فرانسه، کدام سرزمین های عثمانی تحت حمایت های انگلستان قرار گرفت؟-   

ث( عراق ت(سوریه  پ(فلسطین  ب( اردن  الف( لبنان 

۴( ب،پ،ث ۳( ب،پ،ت  ۲( الف، پ، ت  ۱( الف، ب،پ 

     هنی هدرخا  خع خ   پ ت

435

همه امپراتوری های زیر بعد از جنگ جهانی دوم فروپاشیدند به جز:-   

۴( هابسپورگ ۳( آلمان  ۲( تزار روسیه  ۱( عثمانی 

جامعه ملل با چه هدفی و در کدام شهر تاسیس شد؟-   

۲( صلح و امنیت جهانی_ژنو ۱( ایجاد جامعه جهانی متحد_ ژنو 

۴( صلح و امنیت جهانی_ نیویورک ۳( ایجاد جامعه جهانی متحد_نیویورک 

به دالیلی حکومت مشروطه ایران در زمان جنگ جهانی اول قادر به سروسامان دادن به امور و برقراری نظم و امنیت نبود به جز:-   

۲( مشکالت فرهنگی و اجتماعی ۱( اختالف های سیاسی و داخلی 

۴( دخالت های فزایندۀ خارجی ۳( ضعف تشکیالت اداری و نظامی 

دولت ایران در جنگ جهانی اول چه موضعی اتخاذ کرد و به چه بهانه ای انگلستان و روسیه به ایران لشکرکشی کردند؟-   

۱( بی طرف_اقدامات ماموران و جاسوسان آلمانی بر ضددولت های متفق

۲( طرفداری از متحدین_ اقدامات ماموران و جاسوسان آلمانی بر ضد دولت های متفق

۳( بی طرف_خودداری ایران از اخراج کارشناسان و سرمایه داران آلمانی

۴( طرفداری از متحدین_خودداری ایران از اخراج کارشناسان و سرمایه داران آلمانی

کدام کشور به کمک افسران خود و مزدوران چه کشوری در جنوب ایران اقدام به تاسیس نیروی پلیس جنوب کرد؟-   

۴( انگلستان_ هند ۳( انگلستان_ عثمانی  ۲( روسیه_ هند  ۱( روسیه_ عثمانی 

بر اساس کدام قرارداد دولت های روسیه و انگلستان ایران را به دو قسمت تقسیم کردند و ارتش عثمانی کدام نواحی ایران را -   
اشغال کرد؟

۴( ۱۹۰۷_جنوب ۳( ۱۹۱۵_جنوب  ۲( ۱۹۱۵_غرب  ۱( ۱۹۰۷_ غرب 

دولت موقت ملی به ترتیب، به دنبال کدام واقعه، تشکیل شد و به دنبال کدام واقعه فروپاشید؟-   

۱( نزدیک شدن ارتش روسیه به تهران- شکست عثمانی از متفقین

۲( شکست عثمانی از متفقین- نزدیک شدن ارتش روسیه به تهران

۳( تقسیم ایران به دو قسمت بر اساس قرارداد۱۹۱۵_شروع جنگ جهانی اول

۴( شروع جنگ جهانی اول_ تقسیم ایران به دو قسمت براساس قرارداد ۱۹۱۵

دولت موقت ملی در زمان جنگ جهانی اول در کدام شهر تشکیل گردید؟-   

۴( تهران ۳( اصفهان  ۲(قم  ۱(کرمانشاه 

 دالورمردان تنگستانی، دشتستانی و دشتی به فرماندهی............. با نیروهای انگلیسی نبرد کردند و .............   نیز در نبرد -   
جهاد غیورانه با قوای بیگانه جنگیدند.

۲(رئیسعلی دلواری_ عشایر کرد و لردر نواحی غربی کشور ۱(ناصر دیوان کازرونی_ عشایر عرب خوزستان 

۴( ناصر دیوان کازرونی_ عشایر کرد و لر در نواحی غربی کشور ۳(رئیسعلی دلواری _عشایر عرب خوزستان 
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همه امپراتوری های زیر بعد از جنگ جهانی دوم فروپاشیدند به جز:-   

۴( هابسپورگ ۳( آلمان  ۲( تزار روسیه  ۱( عثمانی 

جامعه ملل با چه هدفی و در کدام شهر تاسیس شد؟-   

۲( صلح و امنیت جهانی_ژنو ۱( ایجاد جامعه جهانی متحد_ ژنو 

۴( صلح و امنیت جهانی_ نیویورک ۳( ایجاد جامعه جهانی متحد_نیویورک 

به دالیلی حکومت مشروطه ایران در زمان جنگ جهانی اول قادر به سروسامان دادن به امور و برقراری نظم و امنیت نبود به جز:-   

۲( مشکالت فرهنگی و اجتماعی ۱( اختالف های سیاسی و داخلی 

۴( دخالت های فزایندۀ خارجی ۳( ضعف تشکیالت اداری و نظامی 

دولت ایران در جنگ جهانی اول چه موضعی اتخاذ کرد و به چه بهانه ای انگلستان و روسیه به ایران لشکرکشی کردند؟-   

۱( بی طرف_اقدامات ماموران و جاسوسان آلمانی بر ضددولت های متفق

۲( طرفداری از متحدین_ اقدامات ماموران و جاسوسان آلمانی بر ضد دولت های متفق

۳( بی طرف_خودداری ایران از اخراج کارشناسان و سرمایه داران آلمانی

۴( طرفداری از متحدین_خودداری ایران از اخراج کارشناسان و سرمایه داران آلمانی

کدام کشور به کمک افسران خود و مزدوران چه کشوری در جنوب ایران اقدام به تاسیس نیروی پلیس جنوب کرد؟-   

۴( انگلستان_ هند ۳( انگلستان_ عثمانی  ۲( روسیه_ هند  ۱( روسیه_ عثمانی 

بر اساس کدام قرارداد دولت های روسیه و انگلستان ایران را به دو قسمت تقسیم کردند و ارتش عثمانی کدام نواحی ایران را -   
اشغال کرد؟

۴( ۱۹۰۷_جنوب ۳( ۱۹۱۵_جنوب  ۲( ۱۹۱۵_غرب  ۱( ۱۹۰۷_ غرب 

دولت موقت ملی به ترتیب، به دنبال کدام واقعه، تشکیل شد و به دنبال کدام واقعه فروپاشید؟-   

۱( نزدیک شدن ارتش روسیه به تهران- شکست عثمانی از متفقین

۲( شکست عثمانی از متفقین- نزدیک شدن ارتش روسیه به تهران

۳( تقسیم ایران به دو قسمت بر اساس قرارداد۱۹۱۵_شروع جنگ جهانی اول

۴( شروع جنگ جهانی اول_ تقسیم ایران به دو قسمت براساس قرارداد ۱۹۱۵

دولت موقت ملی در زمان جنگ جهانی اول در کدام شهر تشکیل گردید؟-   

۴( تهران ۳( اصفهان  ۲(قم  ۱(کرمانشاه 

 دالورمردان تنگستانی، دشتستانی و دشتی به فرماندهی............. با نیروهای انگلیسی نبرد کردند و .............   نیز در نبرد -   
جهاد غیورانه با قوای بیگانه جنگیدند.
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۴( ناصر دیوان کازرونی_ عشایر کرد و لر در نواحی غربی کشور ۳(رئیسعلی دلواری _عشایر عرب خوزستان 



تاریخ جامع کنکور

436

خ
ری

تا
خ

ری
تا

یکی از اصلی ترین مقدمات بروز قحطی فراگیر در ایران،سیاست ها و اقدامات کدام کشور در ایران بود؟-   

۴( انگلستان ۳( عثمانی  ۲(آلمان  ۱(روسیه 

همه موارد زیر از پیامدهای جنگ جهانی اول برای کشور ایران می باشد به جز:-   

۲(سرنگونی حکومت قاجار  ۱(بی ثباتی دولت مرکزی 

۴( تضعیف بیشتر نظام مشروطه ۳(تعطیلی  مجلس شورای ملی 

به چه علت دولت روسیه نیروهایش را از ایران فراخواند؟ -   

۲( انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ ۱( شروع جنگ جهانی اول 

۴( فشارهای بین المللی ۳( پیروزی انقالب روسیه  

قرارداد      بین انگلستان و دولت ............. منعقد گردید.-   

۲( قوام السلطنه ۱( وثوق الدوله 

۴( میرزا حسین خان سپهساالر ۳( امین السلطان 

437

گزینه » « صحیح است.نهضت پروتستان در عصر جدید و انقالب فرانسه و انقالب صنعتی در عصر معاصر از عوامل موثر بر رشد اندیشه ملی (  سوال 
گرایی) ناسیونالیسم( بودند.

گزینه » « صحیح است.عمده تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن ۱۹ م متاثر از تاثیرات و پیامدهای انقالب کبیر فرانسه و انقالب صنعتی (  سوال 
بود.

گزینه » « صحیح است.  مهم ترین تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن ۱۹ م عبارتنداز؛(  سوال 

تداوم و گسترش رقابت های استعماری، رشد اندیشه ملی گرایی) ناسیونالیسم( و ظهور قدرت های جدید

گزینه » « صحیح است.انقالب صنعتی و تولید سالح های پیشرفته مانند توپ و کشتی های جنگی موجب گسترش استعمار در جهان شد.(  سوال 

و (  سوال  آمریکا  آفریقا،  آسیا،  قاره  در  با گسترش مستعمرات خود  فرانسه  و  انگلستان  به ویژه  اروپایی  استعمارگر  گزینه » « صحیح است.دولت های 
اقیانوسیه با یکدیگر به رقابت و ستیز پرداختند.

گزینه » « صحیح است. روسیه با وجود اینکه از نظر علمی و فرهنگی به مراتب از کشورهای اروپایی مرکزی و غربی عقب مانده بود، در قرن ۱۹ (  سوال 
م قدرت نظامی خود را به طور فوق العاده ای تقویت کرد.

گزینه » « صحیح است.ارتش روسیه در طول قرن ۱۹ م با هدف رسیدن به دریاهای گرم و آبراهه های مهم، بارها به قلمرو امپراتوری عثمانی در (  سوال 
شبه جزیرۀ بالکان و حوزۀ دریای سیاه و نیز سرزمین های ایرانی در دو سوی دریای خزر یورش آورد.

گزینه » « صحیح است. در قاره آمریکا، ایاالت متحده آمریکا در سده نوزدهم با بهره گیری از توان نظامی و اقتصادی خود اقدام به نفوذ و مداخله (  سوال 
در امور کشورهای آمریکای التین کرد.

گزینه » « صحیح است. قیام مهدیون در سودان به رهبری مهدی سودانی در مقابل انگلیس و مبارزات مردم الجزایر به فرماندهی امیر عبدالقادر (  سوال 
بر ضد ارتش فرانسه صورت گرفت.

گزینه » « صحیح است.جنبش استقالل طلبانه مردم آمریکای التین به رهبری سیمون بولیوار صورت گرفت(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در سده نوزدهم دو جریان فکری ملی گرایی و آزادی خواهی در بسیاری از سرزمین ها و جوامع اروپایی پا گرفت .(   سوال 

خ
ری

تا

پاسخنامۀ درس ششم

پایۀ دوازدهم

خ
ری

تا

جنگ جهانی اول و ایران



437

گزینه » « صحیح است.نهضت پروتستان در عصر جدید و انقالب فرانسه و انقالب صنعتی در عصر معاصر از عوامل موثر بر رشد اندیشه ملی (  سوال 
گرایی) ناسیونالیسم( بودند.

گزینه » « صحیح است.عمده تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن ۱۹ م متاثر از تاثیرات و پیامدهای انقالب کبیر فرانسه و انقالب صنعتی (  سوال 
بود.

گزینه » « صحیح است.  مهم ترین تحوالت تاریخ جهان به ویژه اروپا در قرن ۱۹ م عبارتنداز؛(  سوال 

تداوم و گسترش رقابت های استعماری، رشد اندیشه ملی گرایی) ناسیونالیسم( و ظهور قدرت های جدید

گزینه » « صحیح است.انقالب صنعتی و تولید سالح های پیشرفته مانند توپ و کشتی های جنگی موجب گسترش استعمار در جهان شد.(  سوال 

و (  سوال  آمریکا  آفریقا،  آسیا،  قاره  در  با گسترش مستعمرات خود  فرانسه  و  انگلستان  به ویژه  اروپایی  استعمارگر  گزینه » « صحیح است.دولت های 
اقیانوسیه با یکدیگر به رقابت و ستیز پرداختند.

گزینه » « صحیح است. روسیه با وجود اینکه از نظر علمی و فرهنگی به مراتب از کشورهای اروپایی مرکزی و غربی عقب مانده بود، در قرن ۱۹ (  سوال 
م قدرت نظامی خود را به طور فوق العاده ای تقویت کرد.

گزینه » « صحیح است.ارتش روسیه در طول قرن ۱۹ م با هدف رسیدن به دریاهای گرم و آبراهه های مهم، بارها به قلمرو امپراتوری عثمانی در (  سوال 
شبه جزیرۀ بالکان و حوزۀ دریای سیاه و نیز سرزمین های ایرانی در دو سوی دریای خزر یورش آورد.

گزینه » « صحیح است. در قاره آمریکا، ایاالت متحده آمریکا در سده نوزدهم با بهره گیری از توان نظامی و اقتصادی خود اقدام به نفوذ و مداخله (  سوال 
در امور کشورهای آمریکای التین کرد.

گزینه » « صحیح است. قیام مهدیون در سودان به رهبری مهدی سودانی در مقابل انگلیس و مبارزات مردم الجزایر به فرماندهی امیر عبدالقادر (  سوال 
بر ضد ارتش فرانسه صورت گرفت.

گزینه » « صحیح است.جنبش استقالل طلبانه مردم آمریکای التین به رهبری سیمون بولیوار صورت گرفت(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در سده نوزدهم دو جریان فکری ملی گرایی و آزادی خواهی در بسیاری از سرزمین ها و جوامع اروپایی پا گرفت .(   سوال 

خ
ری

تا

پاسخنامۀ درس ششم

پایۀ دوازدهم

خ
ری

تا

جنگ جهانی اول و ایران



ترر خ هرمع کنکور     هنی هدرخا  خع خ   پ ت

438

گزینه » « صحیح است.ایتالیایی ها، آلمانی ها، لهستانی ها، صرب ها و مجارها از جمله اقوامی بودند که تحت اندیشه ملی گرایی برای تاسیس (   سوال 
حکومت ملی به پا خواستند.

گزینه » « صحیح است.تا حدود اواسط قرن نوزدهم ایتالیا کشوری چند پاره بود که توانست با قیام ملی گرایان و با استفاده از رقابتی که میان (   سوال 
اتریش و فرانسه وجود داشت استقالل خود را به دست آورد.

گزینه » « صحیح است.امپراتوری اتریش-مجارستان که نفوذ فراوانی بر اتحادیه آلمانی داشت مخالف وحدت آلمانی ها بود و شکل گیری (   سوال 
آلمان متحد و نیرومند را تهدیدی برای خودش می دانست.

گزینه » « صحیح است.ویلهلم یکم فرمانروای پروس به کمک صدر اعظم خود بیسمارک ملقب به مرد آهنین آن، ایالت، سرزمین های آلمان (   سوال 
را متحد و امپراتوری آلمان را تاسیس کرد.

گزینه » « صحیح است.پروس برای رسیدن به تشکیل امپراتوری آلمان با کشورهای دانمارک، اتریش-مجارستان و فرانسه جنگید و آنها را (   سوال 
شکست داد.

گزینه » « صحیح است. امپراتوری آلمان با تاسیس و توسعه مدارس و دانشگاه ها، بر پایی صنایع جدید و بسط شبکه حمل و نقل و ارتباطات (   سوال 
خیلی زود به یکی از پیشروترین کشورهای اروپایی در زمینۀ صنعت تبدیل شد.

گزینه » « صحیح است. امپراتوری آلمان از نظر نیروی نظامی با انگلیسی ها به رقابت برخاست.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.آلمان از یک سو با هدف مقابله با تهدیدهای خارجی به ویژه خطر حمله فرانسه و از سوی دیگر برای پیشبرد سیاست (   سوال 
های توسعه طلبانه خود در اروپا و فراسوی دریا با برخی از کشورها پیمان اتحاد سیاسی و نظامی منعقد کرد.

گزینه » « صحیح است. آلمان نخست با امپراتوری اتریش-مجارستان پیمان اتحاد و سپس ایتالیا نیز وارد پیمان شد و اتحاد سه گانه )مثلث((   سوال 
را تشکیل دادند.

گزینه » « صحیح است. فرانسه برای خروج از انزوای سیاسی و پایان دادن به برتری جویی آلمان، نخست با روسیه و سپس با انگلستان پیمان (   سوال 
های جداگانه منعقد کرد.

گزینه » « صحیح است.انگلستان و روسیه با بستن معاهده ۱۹۰۷ م به اختالفات خود در ایران، افغانستان و تبت پایان دادند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. روسیه، انگلستان و فرانسه اتفاق مثلث )اتحاد سه گانه( را تشکیل دادند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.پیمان های اتحاد و اتفاق مثلث توازن قدرت جدیدی را در اروپا به وجود آورد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.مهمترین علل بروز جنگ جهانی اول اختالفات مرزی و دشمنی شدید آلمان و فرانسه، مسابقه تسلیحاتی، رقابت بر سر (   سوال 
مستعمرات و اقدام برای توسعه نفوذ و دخالت در منطقه شبه جزیرۀ بالکان بود

گزینه » « صحیح است.در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به دست یک صرب ملی گرا در شهر سارایوو مرکز بوسنی، اتریش به حکومت (   سوال 
صربستان مستقل اعالن جنگ کرد.
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گزینه » « صحیح است.با شروع جنگ امپراتوری عثمانی و بلغارستان به اتحاد مثلث پیوستند(   سوال 

گزینه » « صحیح است.ایتالیا در میانه جنگ از اتحاد مثلث جدا شد و به  اتفاق مثلث پیوست (   سوال 

گزینه » « صحیح است.با شروع جنگ، ژاپن، یونان، پرتغال، رومانی و برخی کشور های دیگر به اتفاق مثلث پیوستند (   سوال 

گزینه » « صحیح است.بلشویک های روسیه انقالبی بنیان افکن را چاره کار می دانستند و جنگ جهانی اول این فرصت را در اختیار رهبران (   سوال 
بلشویک قرار داد تا با استفاده از شرایط به اهداف خود برسند 

گزینه » « صحیح است.دولت آلمان به تقویت معترضان روسیه پرداخت  و به رهبران تبعیدی بلشویک کمک کرد تا به روسیه بازگردند و این (   سوال 
شورش ها را دامن بزنند 

از آن شوراها، (   سوال  تولید و همه قدرت  نان، تسلط کارگران  و  با شعار صلح، زمین  توانستند  لنین  به رهبری  گزینه » « صحیح است.بلشویک ها 
شورشیان را با خود همراه کرده تا جایی که تزار را دستگیر و در نهایت کشتند 

گزینه » « صحیح است.لنین متصرفات وسیعی را به متحدین واگذار کرد و در مقابل با آنها قرار داد صلح بست بعد از سرکوب مخالفان داخلی (   سوال 
و برقراری اتحاد تأسیس کشور و اتحاد جماهیر شوروی را اعالم کرد 

گزینه » « صحیح است.پس از خاتمه جنگ کشور های پیروز و شکست خورده با هدف عقد قرارداد صلح در کاخ ورسای پاریس گرد هم آمدند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.بر اساس  پیمان ورسای مستعمرات آلمان میان متفقین تقسیم شد و بخش هایی از خاک این کشور به فرانسه و لهستان (   سوال 
واگذار گردید و به عالوه آلمانی ها ملزم به پرداخت غرامت به دولت های متفق و محدود نگه داشتن توان نظامی خود شدند 

گزینه » « صحیح است.در طی پیمان پنهانی، انگلستان سرپرستی عراق، اردن و فلسطین را بر عهده گرفت و لبنان و سوریه تحت سرپرستی (   سوال 
فرانسه در آمدند

گزینه » « صحیح است.پس از پایان جنگ دولت های بزرگی چون روسیه تزاری،  امپراتوری هابسبورگ و عثمانی فروپاشید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.پس از جنگ جهانی اول تشکلی با عضویت ۴۰ کشور در ژنو سوئیس با هدف صلح و امنیت جهانی تاسیس شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.حکومت مشروطه در زمان جنگ جهانی اول به دلیل اختالف های سیاسی داخلی، ضعف تشکیالت اداری و نظامی، (   سوال 
مشکالت اقتصادی و دخالت فزاینده خارجی قادر به سر و سامان دادن به امور و برقراری نظم و امنیت نبود.

گزینه » « صحیح است.دولت ایران پس از شروع جنگ جهانی اول اعالم بی طرفی کرد اما انگلستان و روسیه به بهانه اقدامات ضد دولت های (   سوال 
اتفاق مثلث مأموران و جاسوسان آلمانی در مناطق مختلف ایران به کشورمان لشکر کشی کردند.

گزینه » « صحیح است. انگلستان گروهی از افسران انگلیسی و مزدوران هندی را به ایران فرستاد و در بخش های جنوبی میهن ما نیروی (   سوال 
پلیس جنوب را تشکیل داد.
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گزینه » « صحیح است.با شروع جنگ امپراتوری عثمانی و بلغارستان به اتحاد مثلث پیوستند(   سوال 
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گزینه » « صحیح است.بلشویک های روسیه انقالبی بنیان افکن را چاره کار می دانستند و جنگ جهانی اول این فرصت را در اختیار رهبران (   سوال 
بلشویک قرار داد تا با استفاده از شرایط به اهداف خود برسند 
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گزینه » « صحیح است. دولت های انگلستان و روسیه در قرارداد ۱۹۱۵ ایران را به دو قسمت تقسیم کردند نیمه شمالی متعلق به روسیه و نیمه (   سوال 
جنوبی سهم انگلستان شد با شروع جنگ بزرگ ارتش عثمانی نیز مناطقی  از غرب کشور ما را اشغال کرد.

گزینه » « صحیح است.با نزدیک شدن ارتش روسیه به تهران شماری از ملیون به کرمانشاه مهاجرت کردند و دولت ملیون را در آن شهر تاسیس (   سوال 
کردند اما به دنبال شکست سپاه عثمانی از نیروهای اتفاق مثلث دولت موقت فروپاشید

گزینه » « صحیح است.)پاسخ سوال۴۳((   سوال 

دیوان (   سوال  ناصر  رهبری  به  کازرون  مردم  و  دلواری  رئیسعلی  فرماندهی  به  و دشتی  تنگستانی، دشتستانی  مردان  گزینه » « صحیح است.دالور 
کازرونی با نیروهای انگلیسی به نبرد پرداختند و عشایر عرب خوزستان نیز در نبرد جهاد غیورانه با قوای بیگانه جنگیدند.

گزینه » « صحیح است.یکی از اصلی ترین مقدمات بروز قحطی فراگیری، سیاست ها و اقدامات انگلستان در ایران بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. جنگ جهانی اول و اشغال ایران عالوه بر ویرانی اقتصادی و تلفات گستردۀ انسانی، موجب تزلزل و بی ثباتی دولت (   سوال 
مرکزی، تعطیلی مجلس شورای ملی و تضعیف بیشتر نظام مشروطه نیز شد.

گزینه » « صحیح است.به دنبال پیروزی انقالب روسیه دولت بلشویکی این کشور نیروهایش را از ایران فراخواند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.قرارداد ۱۹۱۹ بین انگلستان و دولت وثوق الدوله منعقد گردید.(   سوال 
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درسنامۀ درس هفتم

پایۀ دوازدهم

िدالیل انگلیسی ها برای
تغییر سلطنت در ایران

िکودتای سیاه

ि۱_ ترس از انتشار اندیشه های انقالبی کمونیست های روسیه در ایران و به خطر افتادن منافعشان

ि۲_ اکتشاف نفت و پی بردن به اهمیت آن در مبادالت جهانی و لزوم سرمایه گذاری وسیع

ि۳_ قرار داشتن ایران در مسیر ارتباطی هندوستان و اروپا

ि۴_ ایران به عنوان بازار کاالهای تولیدی انگلستان

ि ۵_ قیام های مستقل مردمی و ترس از پیروز شدن انقالبیون مانند قیام سردار جنگل و شیخ
محمد خیابانی

ि۶_ هزینه باالی حضور نیروی های انگلستان در ایران

ि ۷_  بی کفایتی و فساد حکومت قاجار 

ि ۱۹۱۹ گاهی مردم پس از بی نتیجه ماندن قرارداد ۸_باال رفتن سطح آ

िطرح ریزی و اجرای برنامه کودتا با همکاری سفارت انگلیس و نیروهای انگلیسی مستقر در ایران

ि آیرون ساید فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران و طراح کودتا

िاستفاده آیرون ساید از سید ضیاء الدین طباطبایی و رضاخان برای انجام کودتا

िالقا کردن احمدشاه برای انجام کودتا توسط آیرون ساید

ि۱۲۹۹ انجام کودتا در سوم اسفند 

ि انتصاب سید ضیاءالدین طباطبایی به عنوان نخست وزیر

िانتصاب رضاخان به عنوان فرمانده ارتش وگرفتن لقب سردار سپه

िاستعفای سیدضیاء از نخست وزیری و وزیر جنگ شدن رضاخان

انگلستان و تغییر 
سلطنت در ایران

ایران در دورۀ حکومت رضاشاه
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ि تثبیت موقعیت رضاخان در سمت وزیر جنگ از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ با حمایت انگلستان

िانتصاب رضاخان به عنوان نخست وزیر

ि رفتن احمد شاه به اروپا 

ि پیشنهاد نظام جمهوری به جای حکومت سلطنتی از طرف رضاخان

िمخالفت آیت الله مدرس با پیشنهاد نظام جمهوری رضاخان

िتثبیت موقعیت رضاخان در غیاب احمدشاه 

िایجاد امنیت در کشور توسط رضاخان با سرکوب شورش خزعل و شورش های پراکنده دیگر 

िافزایش محبوبیت رضاخان و بدبینی مردم نسبت به احمد شاه 

िتصویب طرحی در مجلس شورای ملی مبنی بر خلع قاجاریه از سلطنت و سپردن حکومت موقت به رضاخان

िمخالفت بعضی از نمایندگان مجلس مانند مدرس و دکتر مصدق با سلطنت رضاخان

िبرگزاری انتخابات مجلس فرمایشی موسسان

िانتخاب رضاخان به عنوان پادشاه و موروثی شدن سلطنت در خاندان او

िشروع فصلی جدیدی در تاریخ ایران به نام استعمار نو با آغاز سلطنت پهلوی

ि در استعمار نو، ارتش و تجهیزات نظامی دشمن دیده نمی شود، بلکه مسئوالنی که زمام امر را در دست دارند وابسته به 
قدرت های مستکبر بوده و اقتصاد، فرهنگ و جامعه را به گونه ای معماری می کنند که منافع و خواست استعمارگران را تامین 

کنند.

िاصالحات رضاشاه
ि۱_ ایجاد ارتش منظم

ि ۲_  تغییرات در شیوۀ ادارۀ حکومت

िگسترش و تقویت ارتش و پلیس
ि اجباری کردن خدمت سربازی 
िخرید تجهیزات و سالح های جنگی
िافزایش قدرت رضاشاه برای سرکوب قیام های مخالفان حکومت 

ि افزایش تعداد وزارت خانه ها و بازسازی آنها
ساماندهی ثبت احوال و اسناد، نهادهای آموزشی، 

ادارات دولتی و دادگستری
ि نادیده گرفتن اصول مشروطه و بی احترامی به

مجلس و قوانین آن

رضاخان 
از نخست وزیری

تا پادشاهی

به سلطنت رسیدن 
رضاخان

ماهیت برخی 
از اصالحات و 

اقدامات رضاشاه
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ि آرزوی مدرس:  نجات ایران از چنگال استبداد و استعمار

िتبعید مدرس به خواف

िشهادت مدرس در کاشمر 

ि تصمیم دولت انگلستان مبنی بر تقویت کشور آلمان همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه با هدف کاهش مشکالت 
اقتصادی آلمان و جلوگیری از افتادن آنها به دام کمونیست

िدرخواست انگلستان از رضاشاه برای باز کردن درهای کشور به روی سرمایه های آلمانی 

ि۳_ احداث خط راه آهن سراسری

ि۴_ اسکان عشایر

ि ۵_ انباشت سرمایه شخصی

ि۶_ یک شکل کردن
لباس هاو کشف حجاب

िاحداث راه آهن سراسری از بندر ترکمن تا بندر شاهپور
ि احداث این راه آهن می توانست دسترسی به انگلستان به منابع نفتی شمال ایران را آسان تر

کند و از طرفی در صورت پیشروی روس ها در شمال ایران، آنها سریع می توانستند نیروهای 
خود را به شمال بفرستند.

िاقدام به اسکان اجباری عشایر با هدف مهار کردن نیروی رزمی آن ها

िپیامد اسکان عشایر

िاقدام به یک شکل کردن لباس ها و برداشتن حجاب بانوان به نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی
िقیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد
ि تصور رضاشاه مبنی بر تقلید از غرب و اشاعه فرهنگ غربی به عنوان مهمترین راه پیشرفت و توسعه کشور 
िمبارزه با همه سنت های اسالمی پس از سفر ترکیه و آشنایی با آتاتورک

िاقدامات رضاشاه جهت تضعیف روحانیت 

िایجاد نارضایتی و خشم در بین عشایر 
ि کاهش رونق دامداری
िنیازمند شدن کشور از نظر دامی  به بیگانه

िدستور دادن به روحانیت برای کنار گذاشتن لباس هایشان
िتعطیل کردن دفترخانه های شرعی 
ि ممنوع کردن دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی 
ि غدغن کردن عزاداری سیدالشهدا
िجلوگیری از انجام بسیاری آداب مذهبی

 از میان برداشتن مخالفان 
و شهادت مدرس

رضا شاه و سیاست گرایش 
به آلمان

िگسترش و تقویت ارتش و پلیس
ि اجباری کردن خدمت سربازی 
िخرید تجهیزات و سالح های جنگی
िافزایش قدرت رضاشاه برای سرکوب قیام های مخالفان حکومت 
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िدرخواست انگلستان از رضاشاه برای باز کردن درهای کشور به روی سرمایه های آلمانی 

ि۳_ احداث خط راه آهن سراسری

ि۴_ اسکان عشایر

ि ۵_ انباشت سرمایه شخصی

ि۶_ یک شکل کردن
لباس هاو کشف حجاب

िاحداث راه آهن سراسری از بندر ترکمن تا بندر شاهپور
ि احداث این راه آهن می توانست دسترسی به انگلستان به منابع نفتی شمال ایران را آسان تر

کند و از طرفی در صورت پیشروی روس ها در شمال ایران، آنها سریع می توانستند نیروهای 
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िاقدام به اسکان اجباری عشایر با هدف مهار کردن نیروی رزمی آن ها

िپیامد اسکان عشایر

िاقدام به یک شکل کردن لباس ها و برداشتن حجاب بانوان به نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی
िقیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد
ि تصور رضاشاه مبنی بر تقلید از غرب و اشاعه فرهنگ غربی به عنوان مهمترین راه پیشرفت و توسعه کشور 
िمبارزه با همه سنت های اسالمی پس از سفر ترکیه و آشنایی با آتاتورک

िاقدامات رضاشاه جهت تضعیف روحانیت 

िایجاد نارضایتی و خشم در بین عشایر 
ि کاهش رونق دامداری
िنیازمند شدن کشور از نظر دامی  به بیگانه

िدستور دادن به روحانیت برای کنار گذاشتن لباس هایشان
िتعطیل کردن دفترخانه های شرعی 
ि ممنوع کردن دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی 
ि غدغن کردن عزاداری سیدالشهدا
िجلوگیری از انجام بسیاری آداب مذهبی

 از میان برداشتن مخالفان 
و شهادت مدرس

رضا شاه و سیاست گرایش 
به آلمان

िگسترش و تقویت ارتش و پلیس
ि اجباری کردن خدمت سربازی 
िخرید تجهیزات و سالح های جنگی
िافزایش قدرت رضاشاه برای سرکوب قیام های مخالفان حکومت 
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کدام گزینه از دالیل انگلستان برای تغییر سلطنت در ایران نمی باشد؟-  

۱(ترس از انتشار اندیشه های انقالبی کمونیست های روسیه در ایران

۲(ترس از پیروز شدن قیام های مستقل مردمی 

۳(ایستادگی حکومت قاجار به ویژه احمد شاه با بعضی از خواسته های انگلستان

۴( اکتشاف نفت و پی بردن به اهمیت آن در مبادالت جهانی

کدام گزینه از نتایج قرارداد      که در دوره نخست وزیری وثوق الدوله با انگلستان منعقد شد می باشد؟ -  
)کنکور سراسری داخل کشور ۱۴۰۰(

۱(انگلستان با کمک سید ضیاءالدین طباطبایی، از وابستگان خود، رضاخان را به نخست وزیری رساند.

۲(انگلیسی ها هم صدا با رضاخان خواستار برقراری نظام جمهوری به جای حکومت سلطنتی شدند.

۳(انگلستان برای رسیدن به اهدافش در صدد تغییر حکومت در ایران برآمد.

۴( انگلیسی ها با آماده شدن اذهان مردم به سود رضاخان وی را به سلطنت نشاندند.

طراحی کودتای سیاه توسط کدام کشور صورت گرفت و چه کسی آن را اجرا کرد و چه کسی زمینۀ آشنایی با رضاخان را برای طراح -  
کودتا فراهم نمود؟

۲(انگلستان_ آیرون ساید_ سید ضیاءالدین طباطبایی ۱(روسیه_  لیاخوف _ سید ضیاءالدین طباطبایی 

۴( انگلستان _آیرون ساید _ وثوق الدوله ۳(روسیه_ لیاخوف _ وثوق الدوله 

رضاخان پس از کودتا به چه سمتی منصوب شد و چه لقبی گرفت؟-  

۴( وزیر جنگ_ سردار سپه  ۳( فرمانده ارتش_ سپهساالر  ۲( وزیر جنگ_ سپهساالر  ۱(فرمانده ارتش_ سردار سپه 

پس از استعفای سید ضیاءالدین طباطبایی رضاخان به چه سمتی منصوب شد؟-  

۴( پادشاه ۳( وزیر جنگ  ۲(نخست وزیر  ۱(فرماندهی ارتش 

احمد شاه پس از انتصاب رضاخان به نخست وزیری دست به چه اقدامی زد و رضاخان برای رسیدن به اهدافش ابتدا چه پیشنهادی -  
ارائه داد؟

۲(به روسیه سفر کرد _پیشنهاد خلع قاجاریه از سلطنت را داد. ۱(بالفاصله به سفر به اروپا رفت_پیشنهاد خلع قاجاریه از سلطنت را داد. 

۴( به روسیه سفر کرد_ پیشنهاد نظام جمهوری را مطرح کرد. ۳(بالفاصله به سفر اروپا رفت_پیشنهاد نظام جمهوری را مطرح کرد. 
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چه کسی با طرح نظام جمهوری از طرف رضاخان به مخالفت برخاست و دلیل این امر چه بود؟-  

۱(ایت الله مدرس_ این کار را ابزاری برای رسیدن او به قدرت می دانست.

۲(ایت الله شیخ فضل الله نوری_ او را عامل و سرسپرده انگلستان می دانست.

۳(آیت الله شیخ فضل الله نوری_ این کار را ابزاری برای رسیدن او به قدرت می دانست.

۴( آیت الله مدرس_  او را عامل و سرسپرده انگلستان می دانست.

محبوبیت رضاخان با سرکوب کدام شورش افزایش یافت و در سال      کدام مجلس با ارائه طرحی قاجاریه را از سلطنت خلع و -  
حکومت موقت را به رضا خان سپرد؟

۴( شیخ خزعل_ شورای ملی ۳( شیخ خزعل_ موسسان  ۲(  سردار جنگل _شورای ملی  ۱(سردار جنگل _موسسان 

آغاز سلطنت پهلوی همزمان با شکل گیری کدام نوع استعمار بود و این نوع استعمار چگونه بود؟-  

۱( استعمار فرانو_ مسئوالنی که زمام امور را در دست دارند وابسته به قدرت های مستکبر هستند.

۲( استعمار نو_ مسئوالنی که زمام امور را در دست دارند وابسته به قدرت های مستکبر هستند.

۳( استعمار فرانو _در این نوع استعمار، استعمارگران از طریق فرهنگی جامعه را تغییر می دهند. 

۴( استعمار نو_ در این نوع استعمار، استعمارگران از طریق فرهنگی جامعه را تغییر می دهند. 

احداث مسیر راه آهن شمال-جنوب چه منافعی را برای انگلستان به همراه داشت؟-   

۱-دسترسی به منابع نفتی شمال ایران و انتقال آن به خلیج فارس – جلوگیری از پیشروی روس ها

۲-دسترسی به منابع نفتی شمال ایران و انتقال آن به خلیج فارس – دسترسی زمینی انگلستان به هندوستان

۳-دسترسی زمینی انگلستان به هندوستان – جلوگیری از پیشروی روس ها در ایران

۴-دسترسی زمینی انگلستان به هندوستان – ایجاد امکان الزم برای سرکوب قیام های داخلی

کدام گزینه ، از نتایج عمده مهارکردن نیروی رزمی عشایر و اسکان اجباری آنان به وسیله رضاشاه است؟)کنکور سراسری خارج کشور ۱۴۰۰(-   

۲-کسب رضایت طبقات مختلف مردم به ویژه شهرنشینان ۱-مجبور شدن عشایر به فروش زمین های خود به دولت 

۴-کاهش رونق دامداری و نیازمند شدن کشور از نظر دامی به بیگانه ۳-برانگیخته شدن خشم عمومی در سطوح مختلف از اقدامات شاه 

هدف رضاخان از اسکان اجباری عشایر چه بود؟-   

۲-کاهش رونق دامداری کشور ۱-مهارکردن نیروی رزمی عشایر 

۴- مجبورکردن عشایر به فروش دام های خود ۳-نیازمند کردن کشور از نظر دامی به بیگانه 

قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد ، واکنش به کدام اقدام رضاشاه بود؟-   

۲- جلوگیری از دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی ۱-غدغن کردن عزاداری سیدالشهداء 

۴- جلوگیری از انجام آداب مذهبی ۳-برداشتن حجاب بانوان 
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از دیدگاه رضا شاه ، مهم ترین راه پیشرفت و توسعه کشور چه بود؟-   

۲-تقلید از غرب و اشاعه فرهنگ غربی ۱-مبارزه با همه سنت های اسالمی 

۴- مبارزه با کهنه پرستی ۳-متحدالشکل کردن لباس ها و کشف حجاب 

 کدام گزینه از جمله اقدامات رضا شاه برای تضعیف روحانیون محسوب نمی شود؟-   

۲(  جلوگیری از دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی ۱( تعطیل کردن دفترخانه های شرعی 

۴( یک شکل کردن لباس و کشف حجاب ۳(  درخواست برای کنار گذاشتن لباس مخصوص روحانیون 

رضا شاه پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آتاتورک رئیس جمهوران کشور به تقلید از وی به کدام اقدام دست زد؟-   

۲( دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی را ممنوع کرد ۱( به اشاعه فرهنگ غربی و تبعید روحانیون از پرداخت. 

۴( خواستار حکومت جمهوری در کشور شد. ۳(  به مبارزه با همۀ سنت های اسالمی پرداخت. 

با کدام اقدام رضاخان محبوبیت وی در کشور در غیبت احمد شاه برای رسیدن به قدرت افزایش یافت؟-   

۲( احداث خط آهن سراسری ۱( ایجاد ارتش منظم  

۴( عقب نشینی از برقراری نظام جمهوری در کشور ۳( سرکوب شیخ خزعل  

کدام مورد بیانگر مهمترین خواسته آیت الله مدرس روحانی مبارز خستگی ناپذیر در دوران سلطنت رضاخان است؟-   

۲(  نجات کشور از چنگال استبداد و استعمار  ۱( برکناری رضاخان دیکتاتور از پادشاهی 

۴( دخالت کامل رهبران مذهبی در مسائل اجتماعی در شهرها ۳( مبارزه برای لغو قراردادهای نفتی ایران و انگلیس 

رضاشاه پس از فراهم شدن زمینه برای از میان برداشتن آیت الله مدرس در کدام شهر وی را مسموم کرد و به شهادت رسانید؟-   
) کنکورسراسری داخل کشور ۹۸(

۴( کاشمر ۳( خواف  ۲( بیرجند  ۱(  گناباد 

همزمان با آغاز سلطنت رضا شاه، انگلیسی ها تصمیم به تقویت کدام کشور گرفتند و دلیل این امر چه بود؟-   

۲(  آلمان_ رهایی این کشور از مصائب جنگ جهانی اول ۱( روسیه_ مانع شدن از افتادن این کشور به دام کمونیسم 

۴( آلمان_ مانع شدن از افتادن این کشور به دام کمونیسم ۳( روسیه_ رهایی این کشور از مصائب جنگ جهانی  اول 
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گزینه » « صحیح است. انگلستان برای تغییرات موردنظرش نمی توانست روی حکومت قاجار حساب کند چون بی کفایتی و فساد آنها به حدی (  سوال 
باعث نفرت مردم از آنها شده بود که هیچ گونه همراهی با این سلسله نمی کردند.

گاهی مردم به خصوص بعد از ماجرای مشروطه (  سوال  گزینه » « صحیح است.بی نتیجه ماندن قرارداد ۱۹۱۹ این نکته را به انگلیسی ها یادآور شد که آ
باال رفته و نمی تواند مانند هندوستان ایران را به خاک بریتانیا اضافه کند لذا تصمیم گرفتند تا شخص مورد اعتماد خود را به حکومت برسانند.

گزینه » « صحیح است.دولت انگلستان توسط آیرون ساید فرمانده نظامی نیروهای خود در ایران برنامه کودتایی را طرح ریزی کرد و به کمک (  سوال 
سید ضیاءالدین طباطبایی با رضا خان فرمانده نظامی ایران در قزوین آشنا شد.

گزینه » « صحیح است.رضا خان که مهره نظامی کودتا بود به عنوان فرمانده ارتش لقب سردار سپه گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.به فاصله کوتاهی سیدضیاء )مهره سیاسی کودتا( استعفا کرد و به اروپا رفت اما رضاخان) مهره نظامی کودتا( در مقام (  سوال 
وزیر جنگ روز به روز بر قدرت و نفوذ خود افزود.

گزینه » « صحیح است.احمد شاه پس از انتصاب رضاخان به عنوان نخست وزیر بالفاصله به سفر اروپا رفت و رضاخان برای رسیدن به اهدافش (  سوال 
ابتدا پیشنهاد کرد به جای حکومت سلطنتی نظام جمهوری در کشور برقرار شود.

گزینه » « صحیح است.آیت الله مدرس با شناختی که از رضاخان داشت برقراری نظام جمهوری را ابزاری برای رسیدن او به قدرت می دانست (  سوال 
و با آن به مخالفت پرداخت.

گزینه » « صحیح است. پس از سرکوبی شورش خزعل و بعضی شورش های پراکنده دیگر با توجه به امنیتی که رضاخان به وجود آورده بود (  سوال 
محبوبیت او افزایش یافت و سرانجام در سال ۱۳۰۴ ش ماده واحده ای به صورت طرح در مجلس شورای ملی مطرح شد که در آن خلع قاجاریه از سلطنت و 

سپردن حکومت موقت به رضا خان خواسته شده بود.

گزینه » « صحیح است.آغاز سلطنت پهلوی در واقع فصل جدیدی از تاریخ ایران است که به استعمار نو شهرت دارد. در استعمار نو ارتش و (  سوال 
تجهیزات نظامی دیده نمی شود بلکه مسئوالنی که زمام امور را در دست دارند وابسته به قدرت های مستکبر بوده و اقتصاد و فرهنگ جامعه را به گونه ای معماری 

می کنند که منافع و خواست استعمارگران آن را تامین کند.

گزینه » « صحیح است. احداث مسیر شمال به جنوب راه آهن دسترسی انگلستان به منابع نفتی در مناطق شمال ایران و انتقال آن به خلیج (   سوال 
فارس را آسان می نمود. در ضمن در صورت پیشروی روس ها در شمال ایران، انگلیسی ها می توانستند به سرعت نیروهای خود را به شمال بفرستند و مانع نفوذ 

آنان شوند.

خ
ری

تا
خ

ری
تا

پاسخنامۀ درس هفتم

پایۀ دوازدهم

ایران در دورۀ حکومت رضاشاه
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گزینه » « صحیح است. اسکان اجباری عشایر ضمن ایجاد نارضایتی و خشم در بین عشایر از رونق دامداری کشور کاسته و باعث شد که کشور (   سوال 
ما از نظر دامی به بیگانه نیازمند شود.

گزینه » « صحیح است.رضا شاه با هدف مهار کردن نیروی رزمی عشایر اقدام به اسکان اجباری عشایر نمودند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.قیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد در اعتراض به کشف حجاب بانوان بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.رضاشاه تصور می کرد مهم ترین راه پیشرفت و توسعه کشور تقلید از غرب و اشاعه فرهنگ غربی است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.رضا شاه برای تضعیف روحانیت دستور داد که روحانیون لباس های مخصوص خود را کنار بگذارند. به دستور وی (   سوال 
دفترخانه های شرعی تعطیل شدند و دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی اکیدًا ممنوع اعالم شد.

گزینه » « صحیح است.رضا شاه پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آتاتورک، رئیس جمهور آن کشور به تقلید از او به مبارزه با همه سنت های (   سوال 
اسالمی پرداخت.

گزینه » « صحیح است.با سرکوب خزعل و شورش های دیگر محبوبیت رضاخان افزایش یافت(   سوال 

گزینه » « صحیح است.مدرس روحانی مبارز و خستگی ناپذیر آرزویش نجات ایران از چنگال استبداد و استعمار بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. پس از فراهم شدن زمینه، مدرس را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی در همانجا او را مسموم کردند و (   سوال 
به شهادت رساندند.

گزینه » « صحیح است. همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه انگلیسی ها تصمیم گرفتند با تقویت کشور آلمان که همچنان گرفتار مصائب جنگ (   سوال 
جهانی اول بود کمی از مشکالت اقتصادی کشور یادشده بکاهند و با این همکاری مانع از افتادن آلمانی ها به دام کمونیسم شوند
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درسنامۀ درس هشتم

پایۀ دوازدهم

िمهمترین مسائل
و مشکالت جهان

ि صلح ناپایدار: دولت های پیروز در جنگ تمام تقصیرها را متوجه آلمان نموده و با تنبیه این کشور
به روش های مختلف، زمینه های نارضایتی و بروز جنگ های بعدی را فراهم آوردند.

िضعف جامعه ملل

िبحران اقتصادی

िظهور حکومت های
خودکامه تک حزبی

و نظامی

ि فاقد قدرت کافی بودن جامعه ملل و فاقد ضمانت اجرای الزم بودن 
تصمیمات آن

ि عدم عضویت آمریکا در آن 
िاخراج شوروی از آن
िخروج ژاپن، آلمان و ایتالیا از آن 

ि بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ و ایجاد رونق و رفاه اقتصادی به عنوان 
یکی از مسائل مهم جهان و به خصوص اروپا پس از جنگ جهانی اول

ि از عهده برآمدن کشورهایی مانند انگلستان در رونق بخشیدن به اقتصاد 
خود با تکیه بر منابع خود و ثروت مستعمراتشان

ि برخورداری آلمان از شرایط اقتصادی وخیم به دلیل خرابی های ناشی از  
جنگ، از دست دادن مستعمرات و دادن غرامت سنگین

ि کمتر آسیب دیدن اقتصاد آمریکا در جنگ و اعطای وام به کشورهای 
دیگر 
िگرفتار شدن آمریکا در بحران رکود اقتصادی

ि۱_ شوروی
استالینی

िروی کار آمدن استالین در شوروی بعد از مرگ لنین
िقدم نهادن استالین در مسیر دیکتاتوری
ि ،کشتن یا تبعید عده زیادی از بلشویک های قدیمی 

افسران ارتش و اندیشمندان و مردم عادی 
िاجرای طرح اشتراکی کردن مزارع کشاورزی
िاجرای برنامه ای با هدف صنعتی کردن سریع کشور
ि استوار بودن برنامه صنعتی استالین بر تولید کاالهای

سرمایه ای و سالح های جنگی
ि گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشور ها و

سرزمین های اروپای شرقی در عرصه خارجی
िامضای پیمان عدم تجاوز با آلمان

جهان در فاصله 
دو جنگ بزرگ

جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن
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ि۲_ به قدرت رسیدن
فاشیست ها در ایتالیا

ि۳_ ظهور هیتلر در آلمان

ि۴_ توسعه طلبی نظامی ژاپن

ि ناتوانی حکومت پادشاهی مشروطه ایتالیا در حل مشکالت
िبه قدرت رسیدن حزب فاشیست به رهبری موسولینی
िایجاد نظام تک حزبی و متمرکز در ایتالیا توسط موسولینی
िنخست وزیر شدن موسولینی با حمایت صاحبان صنایع، زمین داران و نظامیان
िسودای احیای دوباره امپراتوری روم باستان و تسلط بر دریای مدیترانه و شمال افریقا توسط موسولینی 
िتجاوز نظامی موسولینی به اتیوپی

िپناهنده شدن امپراتور آلمان به هلند و شکل گیری حکومت جمهوری در آلمان
िناخشنودی آلمانی ها از حکومت به دلیل امضای پیمان تحقیر آمیز ورسای و گسترش رکود و بیکاری
िروی کار آمدن حزب نازی به رهبری هیتلر
िتاکید هیتلر بر لغو پیمان ورسای و تجدید غرور و اقتدار ملی
िشعار تاثیر گذار بر آلمانی ها: آلمان، بیدار شو
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िپیوستن به اتفاق مثلث در جنگ جهانی اول
िحمله به چین و خروج از جامعه ملل
िتشکیل دولت های محور همراه با آلمان و ایتالیا
ि داشتن ارتباط تنگاتنگ رشد صنعتی ژاپن با قدرت نظامی و دریانوردی به دلیل وابستگی اقتصاد ژاپن به

واردات مواد خام
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ि شروع جنگ و سال های
پیروزی دولت های محور 

िپیروزی متفقین

िپایان جنگ

िآثار و نتایج جنگ

ि حمله برق آسای آلمان به لهستان و تصرف نیمه غربی این کشور

िاعالن جنگ انگلیس و فرانسه به آلمان

ि تشکیل دولت های محور به همراه ژاپن و ایتالیا 

िاشغال فرانسه به عنوان مهمترین دستاورد ارتش نازی

ि درخواست آلمان از انگلیس برای تسلیم شدن پس از فتح پاریس 

िهجوم نیروهای محور )آلمان و ایتالیا( به شبه جزیرۀ بالکان، اروپای شرقی و شمال آفریقا

िحملۀ آلمان به شوروی و عقب نشینی  روس ها

िآتش زدن مزارع و آذوقه ها توسط سربازان شوروی همزمان با عقب نشینی

ि ناموفق بودن آلمانی ها به دلیل کمبود آذوقه و سرمای شدید 

िکمک نیروهای انگلستان و آمریکا به شوروی

िکمک های مالی، تجهیزاتی و تدارکاتی آمریکا به انگلستان و فرانسه

िورود آمریکا به جنگ با ادعای حمله ژاپنی ها به ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام 

िشکست ژاپن از آمریکا در چندین نبرد در اقیانوس آرام و شرق آسیا

िبه زانو درآمدن ایتالیا و ورود نیروهای متفقین به فرانسه و آزاد شدن این کشور

ि ورود نیروهای متفقین به برلین و خودکشی هیتلر

ि محاکمه و مجازات فرماندهان و سران حکومت نازی آلمان در دادگاه نورنبرگ

िبمباران اتمی شهر های هیروشیما و ناگاساکی ژاپن توسط آمریکا

िتسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم 

ि پایان جنگ با سقوط برلین و اعالم تسلیم ژاپن 

िبیشترین تلفات انسانی مربوط به روسیه و آلمان

ि آسیب های اقتصادی، گرسنگی، بیماری های مسری، آوارگی و اختالل های روانی 

िاولین ضربه کاری به نظم جدید آمریکایی در جهان با ظهور انقالب اسالمی

جنگ جهانی دوم
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िایران در جنگ

िتسلط شوروی بر اروپای شرقی

ि)تقسیم آلمان به دو بخش شرقی )زیر نظر شوروی( و غربی )زیر نظر انگلیس و آمریکا 

ि محروم شدن آلمان و ژاپن از داشتن نیروی نظامی مقتدر و مستقل

ि تحت نفوذ قرار گرفتن اقتصاد و فرهنگ ژاپن و آلمان توسط فاتحان جنگ

िعصر جنگ سردिبر عهده گرفتن رهبری بلوک غرب توسط آمریکا با نظام سرمایه داری

िبر عهده گرفتن رهبری بلوک شرق توسط شوروی با نظام کمونیستی 

िرقابت و تنش های مکرر و جنگ های نیابتی که باعث گردید این دوران به دوران جنگ سرد معروف شود 

ि مشکالت اقتصادی و سیاسی شوروی و افزایش اعتراضات مردمی و دامن زدن دستگاه های رسانه ای بلوک غرب به این 
اعتراضات و فروپاشی شوروی و بلوک شرق با خراب شدن دیوار برلین به عنوان نماد این فروپاشی

िاعالم بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم 

िاعتراض رضاشاه به انگلستان به جهت جلوگیری این کشور از داد و ستد آلمان با کشورهای بی طرف 

िادامه تجارت ایران با آلمان از طریق شوروی 

िبه هم خوردن معادلۀ جهانی به ضرر ایران با حمله آلمان به شوروی

ि اهمیت یافتن حفاظت از منابع نفت باکو برای روس ها و منابع نفت جنوب برای انگلیسی ها در پی هجوم ارتش نازی 
به شوروی و درخواست شوروی و انگلستان از ایران برای اخراج آلمانی ها

िتوجه نکردن حکومت ایران به درخواست متفقین

िاشغال ایران توسط نیروهای شوروی و انگلستان به بهانۀ حضور نیروهای آلمانی در ایران 

िشهادت دریادار غالمعلی بایندر فرماندۀ نیروی دریایی ایران و تعدادی از همرزمانش 

ि کناره گیری رضا شاه از سلطنت و تبعید او به جزیره موریس در جنوب غربی اقیانوس هند و به قدرت رسیدن 
محمدرضا پهلوی

جهان پس از 
جنگ جهانی دوم
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ि ۱_ مهدادیان الهی و محل زندگی بسیاری از پیامبران
ि۲_  واقع شدن در تقاطع و لوالی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا
ि ۳_  تشکیل دولت جعلی اسرائیل هدف استکبار در بلندمدت برای جلوگیری از

شکل گیری دولت مقتدر اسالمی
ि _۴_ عبور یکی از مهمترین آبراه های جهان از این منطقه ) مسیر آبی دریای مدیترانه

دریای سرخ_ اقیانوس هند(

िتحوالت شرق آسیا

िاستقالل طلبی و استعمار زدایی

िفلسطین

िاشغال ژاپن توسط آمریکا

िتالش و سخت کوشی ژاپنی ها و تبدیل شدن به کشوری موفق در زمینۀ اقتصادی 

िدرگیری میان ملی گرا ها و کمونیست ها به رهبری مائو در چین و پیروزی کمونیست ها 

िحمایت آمریکا از ملی گراهای چین و حمایت شوروی از کمونیست های چین 

ि استقالل کامل هندوستان توسط حزب کنگره ملی به رهبری گاندی با کمک مبارزۀ متحدانۀ 
مسلمانان و هندوها

िاستقالل الجزایر علی رغم سرکوب نظامی فرانسه 

िآغاز مهاجرت گروه های کوچکی از یهودیان به فلسطین در اوایل دهه ۱۸۸۰م

िاعالم نظر مساعد انگلستان برای ایجاد سرزمین یهود با صدور اعالمیه بالفور 

िمهاجرت بیشترین یهودیان به فلسطین در دوران قیمومیت انگلستان بر آن کشور 

ि به رسمیت شناختن دولت جعلی اسرائیل توسط سازمان ملل متحد با فشار شبکۀ صهیونیسم بین الملل و حمایت 
دولت های انگلیس و آمریکا و سکوت بیشتر کشورهای مسلمان

िدالیل اهمیت فلسطین 
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همه موارد زیر از مهم ترین مسائل و مشکالت جهان در فاصله میان دو جنگ جهانی است به جز: -  
۴( مسابقات تسلیحاتی ۳( بحران اقتصادی   ۲( ضعف جامعۀ ملل  ۱( صلح ناپایدار  

کدام کشورها با خروج خود از جامعۀ  ملل موجب بی اعتباری بیشتر این نهاد بین المللی شدند ؟-  
۴( شوروی، ژاپن و ایتالیا  ۳( شوروی، ژاپن و آلمان   ۲( شوروی، آلمان و ایتالیا   ۱( ایتالیا، آلمان و ژاپن  

اخراج کدام کشور از جامعۀ  ملل موجب بی اعتباری این نهاد بین المللی گردید ؟-  
)کنکور سراسری خارج کشور ۱۴۰۰(

۴( ایتالیا ۳( آلمان  ۲( شوروی  ۱( ترکیه 

کدام کشور به عضویت جامعه ملل درنیامد؟-  
۴( ایتالیا ۳( آمریکا  ۲( آلمان  ۱( شوروی 

کدام گزینه از جمله دالیل ضعف جامعۀ ملل محسوب نمی شود؟-  
۲( عضویت نداشتن برخی از کشورهای مهم در این نهاد  ۱( فاقد قدرت کافی بودن برای جلوگیری از جنگ میان دولت ها  

۴( وجود حق وتو برای بعضی از کشورها  ۳( نداشتن ضمانت اجرایی تصمیمات این نهاد  

کدام کشور پس از جنگ جهانی اول به اتکای منابع خود و ثروت مستعمرات اش تا حدودی از عهدۀ بازسازی ویرانی های ناشی از -  
جنگ و ایجاد رونق و رفاه اقتصادی برآمد؟

۴( شوروی ۳( آمریکا  ۲( انگلستان  ۱( فرانسه 

کدام کشور اقتصادش در جنگ جهانی اول کمتر آسیب دیده بود؟-  
۴( شوروی ۳( انگلستان  ۲( فرانسه  ۱( آمریکا 

کدام گزینه از جمله اقدامات استالین رهبر شوروی نمی باشد؟-  
۲( اجرای برنامه های مختلف اقتصادی و فرهنگی  ۱( تبعید مخالفان به اردوگاه های کار اجباری  

۴( صلح با کشورهای متحد  ۳( از سر راه برداشتن رقبای قدرتمند خود  

کدام رهبر شوروی طرح اشتراکی کردن مزارع کشاورزی را اجرا کرد و اساس برنامه صنعتی او چه بود؟-  
۲( لنین _تولید کاالهای سرمایه ای و سالح های جنگی  ۱( استالین _تولید کاالهای سرمایه ای و سالح های جنگی  

۴( لنین_تولید کاالهای مصرفی و کاهش زرادخانه های نظامی  ۳( استالین _تولید کاالهای مصرفی و کاهش زرادخانه های نظامی  
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سواالت درس هشتم

پایۀ دوازدهم

جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن
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۴( وجود حق وتو برای بعضی از کشورها  ۳( نداشتن ضمانت اجرایی تصمیمات این نهاد  

کدام کشور پس از جنگ جهانی اول به اتکای منابع خود و ثروت مستعمرات اش تا حدودی از عهدۀ بازسازی ویرانی های ناشی از -  
جنگ و ایجاد رونق و رفاه اقتصادی برآمد؟

۴( شوروی ۳( آمریکا  ۲( انگلستان  ۱( فرانسه 

کدام کشور اقتصادش در جنگ جهانی اول کمتر آسیب دیده بود؟-  
۴( شوروی ۳( انگلستان  ۲( فرانسه  ۱( آمریکا 

کدام گزینه از جمله اقدامات استالین رهبر شوروی نمی باشد؟-  
۲( اجرای برنامه های مختلف اقتصادی و فرهنگی  ۱( تبعید مخالفان به اردوگاه های کار اجباری  

۴( صلح با کشورهای متحد  ۳( از سر راه برداشتن رقبای قدرتمند خود  

کدام رهبر شوروی طرح اشتراکی کردن مزارع کشاورزی را اجرا کرد و اساس برنامه صنعتی او چه بود؟-  
۲( لنین _تولید کاالهای سرمایه ای و سالح های جنگی  ۱( استالین _تولید کاالهای سرمایه ای و سالح های جنگی  

۴( لنین_تولید کاالهای مصرفی و کاهش زرادخانه های نظامی  ۳( استالین _تولید کاالهای مصرفی و کاهش زرادخانه های نظامی  

خ
ری

تا
خ

ری
تا

سواالت درس هشتم

پایۀ دوازدهم

جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن
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حکومت استالین در عرصۀ خارجی به دنبال چه برنامه ای بود و با کدام کشور پیمان عدم تجاوز امضا کرد ؟-   

۱( احیای دوبارۀ امپراتوری روسیه و تسلط بر آب های گرم_ آلمان 

۲( گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشورها و سرزمین های اروپای شرقی _انگلستان 

۳( گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشورها و سرزمین های اروپای شرقی_ آلمان 

۴( احیای دوبارۀ امپراتوری روسیه و تسلط بر آب های گرم_ انگلستان 

حکومت ایتالیا پس از جنگ جهانی اول چه نوع حکومتی بود و موسولینی رهبر کدام حزب بود ؟-   

۲( پادشاهی مشروطه_فاشیسم ۱( جمهوری_نازیسم 

۴( پادشاهی مشروطه_نازیسم ۳( جمهوری_فاشیسم 

چه کسی و به تشویق چه کسانی خواستار ایجاد دولتی مقتدر در ایتالیا گردید ؟-   

۲( پادشاه ایتالیا_ روزنامه نگاران  ۱( پادشاه ایتالیا _صاحبان صنایع 

۴( موسولینی_زمین داران ۳( موسولینی_ نظامیان 

چه کسی در ُبعد روابط خارجی سودای احیای دوبارۀ  امپراتوری روم باستان و تسلط بر دریای مدیترانه و شمال آفریقا را در سر -   
می پروراند و تجاوز نظامی به کدام کشور آفریقایی با تکیه  بر همین تفکر صورت گرفت ؟

۴( موسولینی _ اتیوپی  ۳( استالین _ اتیوپی   ۲( موسولینی _ الجزایر   ۱( استالین _ الجزایر  

پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و پناهنده شدن امپراتور وقت آلمان به .... حکومتی .... در این کشور بر سر کار آمد.-   

۲( دانمارک _  مشروطه سلطنتی  ۱( هلند _ جمهوری  

۴( دانمارک _ جمهوری  ۳( هلند _ مشروطه سلطنتی  

هیتلر بر لغو کدام پیمان و تجدید غرور و اقتدار ملی تأکید می کرد و مسئولیت تامین امنیت داخلی برعهدۀ  کدام سازمان پلیس -   
مخفی گذاشته شد ؟

۴( ورسای- نازی  ۳( ورسای- گشتاپو   ۲( اتحاد سه گانه- گشتاپو   ۱( اتحاد سه گانه -نازی  

هیتلر پس از به دست گرفتن زمام امور دست به چه اقدامی زد و از دیدگاه او آلمان برای بدست آوردن فضای حیاتی باید چه اقدامی -   
انجام می داد ؟

۲( متحول کردن اقتصاد آلمان _ گسترش مستعمرات  ۱( متحول کردن اقتصاد آلمان _ فتح سرزمین هایی در اروپا  

۴( لغو قرارداد ورسای _ فتح سرزمین هایی در اروپا  ۳( لغو قرارداد ورسای _ گسترش مستعمرات  

به ترتیب در ُبعد نظامی و خارجی هیتلر دست به چه اقداماتی زد ؟-   

۱( گسترش ارتش و تشکیالت نظامی- بستن پیمان های دو و چندجانبه با برخی کشورها 

۲( مجهز کردن ارتش به سالح ها و فناوری های پیشرفته جنگی- لغو قرارداد ورسای 

۳( حمله به کشورهای اروپایی- پیش بردن برنامه های توسعه طلبانه سرحدی و سرزمینی 

۴( گسترش ارتش و تشکیالت نظامی- لغو قرارداد ورسای 
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نخستین اولویت انقالب میجی در ژاپن چه بود ؟-   

۲( تغییر وضع ناتوان ژاپن در رویارویی با خطر جهان گشایی غربی  ۱( تغییرات اساسی در بخش نظامی به ویژه دریانوردی  

۴( تحول در قانون اساسی ژاپن و ایجاد امپراتوری  ۳( تشکیل دولت های محور به همراه آلمان و ایتالیا  

به چه علت رشد صنعتی ژاپن با قدرت نظامی و دریانوردی آن ارتباط تنگاتنگی داشت ؟-   

۲( موقعیت جزیره ای ژاپن  ۱( وابسته بودن اقتصاد آن به واردات مواد خام  

۴( سیاست های توسعه طلبانۀ ارضی این کشور  ۳( رویارویی با خطر جهان گشایی غربی  

ژاپن پس  از خروج از جامعۀ  ملل دست به اقدامی زد ؟-   

۱( به  اتفاق مثلث پیوست و به همراه ایتالیا و آلمان کشورهای محور را شکل دادند 

۲( دست به اصالحات گسترده بنام انقالب میجی زد و حکومتی کاماًل متمرکز بر پا کرد 

۳( از ریشه های اصیل خود دژی ساخت که بتواند برابر طغیان و تهاجم غرب مقاومت کند 

۴( به کشورهای همسایه از جمله چین حمله کرد و به همراه ایتالیا و آلمان کشورهای محور را شکل دادند 

هیتلر ابتدا به کدام کشور حمله کرد و کدام قسمت آن را اشغال کرد ؟-   

۴( لهستان- شرق  ۳( فرانسه- جنوب   ۲( لهستان -غرب   ۱( فرانسه -شمال  

بالفاصله بعد از حمله آلمان به لهستان، کدام کشورها به آلمان اعالن جنگ دادند؟-   

۴( انگلستان و شوروی  ۳( انگلستان و آمریکا   ۲( آمریکا و شوروی   ۱( انگلستان و فرانسه  

مهم ترین دستاورد ارتش نازی آلمان شکست و اشغال کدام کشور بود ؟-   

۴( انگلستان ۳( فرانسه    ۲( شوروی   ۱( لهستان  

به چه علت جنگ با شوروی برای آلمانی ها به مشکل برخورد ؟-   

۲( سرمای شدید و کمبود آذوقه  ۱( افزایش نارضایتی در میان سربازان آلمانی  

۴( مقاومت گسترده مردم و ارتش شوروی  ۳( کمک انگلستان و آمریکا به شوروی  

 به نفع متفقین وارد جنگ کرد و نیروهای متفقین با -   
ً
ادعای حمله کدام کشور به ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام این کشور را رسما

پیاده شدن در خاک کدام کشور این سرزمین را آزاد کرده و از سمت غرب وارد خاک آلمان شدند ؟

۴( ژاپن - فرانسه ۳( ژاپن- ایتالیا  ۲( آلمان- ایتالیا  ۱( آلمان -فرانسه 

پس از کدام واقعه هیتلر خودکشی کرد و ارتش شوروی کدام بخش از خاک آلمان را اشغال کرد ؟-   

۲( آزاد شدن فرانسه- شرقی  ۱( ورود نیروهای متفقین به برلین- شرقی  

۴( آزاد شدن فرانسه- غربی  ۳( ورود نیروهای متفقین به برلین- غربی  
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نخستین اولویت انقالب میجی در ژاپن چه بود ؟-   

۲( تغییر وضع ناتوان ژاپن در رویارویی با خطر جهان گشایی غربی  ۱( تغییرات اساسی در بخش نظامی به ویژه دریانوردی  

۴( تحول در قانون اساسی ژاپن و ایجاد امپراتوری  ۳( تشکیل دولت های محور به همراه آلمان و ایتالیا  

به چه علت رشد صنعتی ژاپن با قدرت نظامی و دریانوردی آن ارتباط تنگاتنگی داشت ؟-   

۲( موقعیت جزیره ای ژاپن  ۱( وابسته بودن اقتصاد آن به واردات مواد خام  

۴( سیاست های توسعه طلبانۀ ارضی این کشور  ۳( رویارویی با خطر جهان گشایی غربی  

ژاپن پس  از خروج از جامعۀ  ملل دست به اقدامی زد ؟-   

۱( به  اتفاق مثلث پیوست و به همراه ایتالیا و آلمان کشورهای محور را شکل دادند 

۲( دست به اصالحات گسترده بنام انقالب میجی زد و حکومتی کاماًل متمرکز بر پا کرد 

۳( از ریشه های اصیل خود دژی ساخت که بتواند برابر طغیان و تهاجم غرب مقاومت کند 

۴( به کشورهای همسایه از جمله چین حمله کرد و به همراه ایتالیا و آلمان کشورهای محور را شکل دادند 

هیتلر ابتدا به کدام کشور حمله کرد و کدام قسمت آن را اشغال کرد ؟-   

۴( لهستان- شرق  ۳( فرانسه- جنوب   ۲( لهستان -غرب   ۱( فرانسه -شمال  

بالفاصله بعد از حمله آلمان به لهستان، کدام کشورها به آلمان اعالن جنگ دادند؟-   

۴( انگلستان و شوروی  ۳( انگلستان و آمریکا   ۲( آمریکا و شوروی   ۱( انگلستان و فرانسه  

مهم ترین دستاورد ارتش نازی آلمان شکست و اشغال کدام کشور بود ؟-   

۴( انگلستان ۳( فرانسه    ۲( شوروی   ۱( لهستان  

به چه علت جنگ با شوروی برای آلمانی ها به مشکل برخورد ؟-   

۲( سرمای شدید و کمبود آذوقه  ۱( افزایش نارضایتی در میان سربازان آلمانی  

۴( مقاومت گسترده مردم و ارتش شوروی  ۳( کمک انگلستان و آمریکا به شوروی  

 به نفع متفقین وارد جنگ کرد و نیروهای متفقین با -   
ً
ادعای حمله کدام کشور به ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام این کشور را رسما

پیاده شدن در خاک کدام کشور این سرزمین را آزاد کرده و از سمت غرب وارد خاک آلمان شدند ؟

۴( ژاپن - فرانسه ۳( ژاپن- ایتالیا  ۲( آلمان- ایتالیا  ۱( آلمان -فرانسه 

پس از کدام واقعه هیتلر خودکشی کرد و ارتش شوروی کدام بخش از خاک آلمان را اشغال کرد ؟-   

۲( آزاد شدن فرانسه- شرقی  ۱( ورود نیروهای متفقین به برلین- شرقی  

۴( آزاد شدن فرانسه- غربی  ۳( ورود نیروهای متفقین به برلین- غربی  
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نیروهای متفقین در کدام دادگاه تعدادی از فرماندهان و سران حکومت نازی را محاکمه و مجازات کردند و دولت آمریکا کدام -   
شهرهای ژاپن را بمباران اتمی کرد ؟

۲( الهه- توکیو و ناگا ساکی  ۱( الهه -هیروشیما و توکیو  

۴( نورنبرگ- هیروشیما و یوکوهاما  ۳( نورنبرگ -هیروشیما و ناگاساکی  

تلفات کدام کشورها در جنگ جهانی دوم بیش از سایر کشورها بود ؟-   

۴( آلمان و روسیه ۳( روسیه و انگلستان  ۲( ایتالیا و فرانسه  ۱( آلمان و انگلستان 

کدام رویداد اولین ضربه کاری به نظم جدید آمریکایی در جهان است ؟-   

۴( جنگ جهانی دوم  ۳( ظهور انقالب اسالمی ایران   ۲( پایان جنگ سرد   ۱( فروپاشی دیوار برلین  

با کدام رویداد ،معادله جهانی به زیان ایران برهم خورد ؟-   

۲( شروع جنگ جهانی دوم  ۱( حمله ی هیتلر به شوروی 

۴( اشغال ایران توسط ارتش انگلستان و شوروی  ۳( ورود آمریکا به جنگ  

چه عاملی اعتراض حکومت رضا شاه را برانگیخت و باعث شد که ایران از طریق کدام کشور به تجارت با آلمان ادامه دهد ؟-   

۱( اشغال ایران توسط نیروهای متفقین- عثمانی 

۲( اشغال ایران توسط نیروهای متفقین- شوروی 

۳( تالش انگلستان برای جلوگیری از دادوستد آلمان با کشورهای بی طرف -عثمانی 

۴( تالش انگلستان برای جلوگیری از دادوستد آلمان با کشورهای بی طرف- شوروی 

به چه بهانه ای نیروهای شوروی و انگلستان در شهریور      از شمال و جنوب به ایران حمله کردند ؟-   

۲( فعالیت مأموران و جاسوسان آلمانی علیه متفقین  ۱( حضور نیروهای آلمانی  

۴( سرنگون کردن حکومت رضاشاه  ۳( اعالم بی طرفی ایران در جنگ  

در جریان درگیری میان واحدهای نیروی دریایی ایران با نیروهای متجاوز ..... در آبادان و خرمشهر دریادار ....فرمانده این نیرو و -   
جمعی از هم رزمانش به شهادت رسیدند 

۲( انگلیسی- غالمعلی بایندر ۱( عراقی -محمد ابراهیم همتی  

۴( عراقی- غالمعلی بایندر  ۳( انگلیسی- محمدابراهیم همتی  

چه عاملی در زمان جنگ جهانی دوم باعث همکاری شوروی و آمریکا شده بود و کدام مورد در ارتباط با جنگ سرد درست است ؟-   

۱( جلوگیری از گسترش قدرت آلمان و مقابله با متحدین- فروپاشی دیوار برلین 

۲( نیاز کشور شوروی به کمک های تسلیحاتی متفقین- فروپاشی دیوار برلین 

۳( نیاز کشور شوروی به کمک های تسلیحاتی متفقین- عدم برخورد نظامی و جنگ مستقیم بین شوروی و آمریکا 

۴( جلوگیری از گسترش قدرت آلمان و مقابله با متحدین- عدم برخورد نظامی و جنگ مستقیم بین آمریکا و شوروی 

کدام رویداد نماد فروپاشی بلوک شرق است ؟-   

۴( بروز جنگ های نیابتی  ۳( انجام اصالحات در شوروی   ۲( خراب شدن دیوار برلین   ۱( بروز جنگ سرد  
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کدام کشور با سخت کوشی و برنامه ریزی دقیق خیلی زود پس از جنگ جهانی دوم به موفق ترین قدرت پیشرو اقتصادی در جهان -   
تبدیل شد؟

۴( شوروی ۳( ژاپن   ۲( آمریکا  ۱( چین 

کدام کشور از کمونیست های چین حمایت می کرد و در جنگ بین کمونیست ها و ملی گراها در چین باالخره کدام گروه پیروز شد ؟-   

۴( آمریکا- ملی گراها  ۳( آمریکا- کمونیست ها   ۲( شوروی- ملی گراها   ۱( شوروی- کمونیست ها  

مائو رهبر کدام کشور بود ؟-   

۴( شوروی ۳( چین  ۲( هند  ۱( ژاپن 

در کدام کشور دولت فرانسه تالش کرد با استفاده از نیرو ی نظامی جنبش استقالل خواهی را سرکوب کند؟-   

۴( تونس ۳( مراکش  ۲( الجزایر  ۱( مصر 

یکی از مسائل مهم خاورمیانه و جهان اسالم در دوران معاصر کدام است ؟)کنکور سراسری داخل کشور ۹۹(-   

۲( ایجاد سرزمین یهودی در فلسطین با صدور اعالمیه بالفور  ۱( امضای پیمان صلح انور سادات رئیس جمهور مصر با اسرائیل غاصب  

۴( تأسیس رژیم غاصب اسرائیل در فلسطین  ۳- تقسیم سرزمین فلسطین بین دو کشور یهودی و عربی  

کدام کشور در سال     م با صدور اعالمیه بالفور نظر مساعد خود را با ایجاد سرزمین یهودی در فلسطین اعالم کرد ؟-   

۴( انگلستان ۳( فرانسه  ۲( آمریکا  ۱( اسرائیل 

پس از کدام رویداد دولت صهیونیستی اسرائیل شکل گرفت؟-   

۲( صدور اعالمیه بالفور و مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین  ۱( خرید و تصرف زمین هایی وسیع توسط یهودیان  

۴( به رسمیت شناخته شدن به وسیله سازمان ملل متحد  ۳( شکست کشورهای عربی در جنگ با مهاجران یهودی  

در دوران قیمومیت ..... بر فلسطین در سال های پس از جنگ جهانی ......یهودیان بیشتری به این کشور مهاجرت کردند -   

۴( فرانسه- دوم  ۳( انگلستان- اول   ۲( انگلستان -دوم   ۱( فرانسه -اول  

دستیابی صهیونیست ها به فلسطین چه پیامدی را به همراه دارد ؟-   

۲( ایجاد شکاف بین مسلمین جهان  ۱( تداوم سلطه استعمارگران بر دنیای اسالم  

۴( تسلط بر مهم ترین آبراهه های جهان  ۳( جدا شدن بخشی از جهان اسالم  

کدام عبارت زیر درست است ؟-   

۱( مسئله فلسطین صرفًا مربوط به مردم عرب است و مسئله اسالمی نیست 

۲( مسئله فلسطین تنها یک مسئله مربوط به مردم عرب و حتی یک مسئله صرفًا اسالمی نیست 

۳( مسئله فلسطین تنها یک مسئله مربوط به مردم عرب نیست بلکه یک مسئله اسالمی است 

۴( مسئله فلسطین تنها یک مسئله مربوط به مردم عرب و صرفًا اسالمی است.
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کدام کشور با سخت کوشی و برنامه ریزی دقیق خیلی زود پس از جنگ جهانی دوم به موفق ترین قدرت پیشرو اقتصادی در جهان -   
تبدیل شد؟

۴( شوروی ۳( ژاپن   ۲( آمریکا  ۱( چین 

کدام کشور از کمونیست های چین حمایت می کرد و در جنگ بین کمونیست ها و ملی گراها در چین باالخره کدام گروه پیروز شد ؟-   

۴( آمریکا- ملی گراها  ۳( آمریکا- کمونیست ها   ۲( شوروی- ملی گراها   ۱( شوروی- کمونیست ها  

مائو رهبر کدام کشور بود ؟-   

۴( شوروی ۳( چین  ۲( هند  ۱( ژاپن 

در کدام کشور دولت فرانسه تالش کرد با استفاده از نیرو ی نظامی جنبش استقالل خواهی را سرکوب کند؟-   

۴( تونس ۳( مراکش  ۲( الجزایر  ۱( مصر 

یکی از مسائل مهم خاورمیانه و جهان اسالم در دوران معاصر کدام است ؟)کنکور سراسری داخل کشور ۹۹(-   

۲( ایجاد سرزمین یهودی در فلسطین با صدور اعالمیه بالفور  ۱( امضای پیمان صلح انور سادات رئیس جمهور مصر با اسرائیل غاصب  

۴( تأسیس رژیم غاصب اسرائیل در فلسطین  ۳- تقسیم سرزمین فلسطین بین دو کشور یهودی و عربی  

کدام کشور در سال     م با صدور اعالمیه بالفور نظر مساعد خود را با ایجاد سرزمین یهودی در فلسطین اعالم کرد ؟-   

۴( انگلستان ۳( فرانسه  ۲( آمریکا  ۱( اسرائیل 

پس از کدام رویداد دولت صهیونیستی اسرائیل شکل گرفت؟-   

۲( صدور اعالمیه بالفور و مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین  ۱( خرید و تصرف زمین هایی وسیع توسط یهودیان  

۴( به رسمیت شناخته شدن به وسیله سازمان ملل متحد  ۳( شکست کشورهای عربی در جنگ با مهاجران یهودی  

در دوران قیمومیت ..... بر فلسطین در سال های پس از جنگ جهانی ......یهودیان بیشتری به این کشور مهاجرت کردند -   

۴( فرانسه- دوم  ۳( انگلستان- اول   ۲( انگلستان -دوم   ۱( فرانسه -اول  

دستیابی صهیونیست ها به فلسطین چه پیامدی را به همراه دارد ؟-   

۲( ایجاد شکاف بین مسلمین جهان  ۱( تداوم سلطه استعمارگران بر دنیای اسالم  

۴( تسلط بر مهم ترین آبراهه های جهان  ۳( جدا شدن بخشی از جهان اسالم  

کدام عبارت زیر درست است ؟-   

۱( مسئله فلسطین صرفًا مربوط به مردم عرب است و مسئله اسالمی نیست 

۲( مسئله فلسطین تنها یک مسئله مربوط به مردم عرب و حتی یک مسئله صرفًا اسالمی نیست 

۳( مسئله فلسطین تنها یک مسئله مربوط به مردم عرب نیست بلکه یک مسئله اسالمی است 

۴( مسئله فلسطین تنها یک مسئله مربوط به مردم عرب و صرفًا اسالمی است.
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گزینه » « صحیح است. مهم ترین مسائل و مشکالت جهان در فاصله میان دو جنگ، صلح ناپایدار و ناخشنودی از قراردادهای صلح ورسای، (  سوال 
ضعف جامعه ملل، بحران اقتصادی و ظهور حکومت های خودکامه تک حزبی و نظامی گرا بود.

گزینه » « صحیح است. خروج ژاپن، آلمان و ایتالیا از جامعه ملل موجب بی اعتباری بیشتر این نهاد بین المللی شد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. اخراج شوروی از جامعۀ ملل نیز موجب بی اعتباری بیشتر این نهاد بین المللی شد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. آمریکا که خود پیشنهاد تأسیس جامعۀ ملل را داده بود به عضویت آن درنیامد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. وجود حق وتو مربوط به سازمان ملل است نه جامعۀ ملل (  سوال 

گزینه » « صحیح است. برخی از کشورها مانند انگلستان به اتکای منابع خود و ثروت مستعمرات شان تا حدودی از عهده بازسازی ویرانی های (  سوال 
ناشی از جنگ و ایجاد رونق و رفاه اقتصادی برآمدند. 

گزینه » « صحیح است. ایالت متحدۀ آمریکا که اقتصادش در جنگ کمتر آسیب دیده بود اقدام به اعطای وام به دیگر کشورها از جمله آلمان کرد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. صلح با کشورهای متحد از جمله اقدامات لنین بود نه استالین (  سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از برنامه های استالین طرح اشتراکی مزارع کشاورزی بود و اساس برنامه صنعتی او بر تولید کاالهای سرمایه ای (  سوال 
و سالح های جنگی استوار بود. 

گزینه » « صحیح است. حکومت استالین در عرصۀ خارجی به دنبال گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشورها و سرزمین های اروپای شرقی بود (   سوال 
و با کشور آلمان پیمان عدم تجاوز امضا کرد 

گزینه » « صحیح است. کشور ایتالیا پس از جنگ جهانی اول دارای حکومت پادشاهی مشروطه بود و موسولینی رهبر حزب فاشیست بود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. پادشاه ایتالیا به تشویق صاحبان صنایع، زمین داران و نظامیان که خواستار ایجاد دولتی مقتدر بودند موسولینی را به (   سوال 
نخست وزیری منصوب کرد. 

گزینه » « صحیح است. در ُبعد روابط خارجی موسولینی سودای احیای دوبارۀ امپراتوری رم باستان و تسلط بر دریای مدیترانه و شمال آفریقا را (   سوال 
در سر می پروراند. تجاوز نظامی این کشور به اتیوپی در آفریقا با تکیه بر همین تفکر صورت گرفت. 
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گزینه » « صحیح است. مهم ترین مسائل و مشکالت جهان در فاصله میان دو جنگ، صلح ناپایدار و ناخشنودی از قراردادهای صلح ورسای، (  سوال 
ضعف جامعه ملل، بحران اقتصادی و ظهور حکومت های خودکامه تک حزبی و نظامی گرا بود.

گزینه » « صحیح است. خروج ژاپن، آلمان و ایتالیا از جامعه ملل موجب بی اعتباری بیشتر این نهاد بین المللی شد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. اخراج شوروی از جامعۀ ملل نیز موجب بی اعتباری بیشتر این نهاد بین المللی شد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. آمریکا که خود پیشنهاد تأسیس جامعۀ ملل را داده بود به عضویت آن درنیامد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. وجود حق وتو مربوط به سازمان ملل است نه جامعۀ ملل (  سوال 

گزینه » « صحیح است. برخی از کشورها مانند انگلستان به اتکای منابع خود و ثروت مستعمرات شان تا حدودی از عهده بازسازی ویرانی های (  سوال 
ناشی از جنگ و ایجاد رونق و رفاه اقتصادی برآمدند. 

گزینه » « صحیح است. ایالت متحدۀ آمریکا که اقتصادش در جنگ کمتر آسیب دیده بود اقدام به اعطای وام به دیگر کشورها از جمله آلمان کرد. (  سوال 

گزینه » « صحیح است. صلح با کشورهای متحد از جمله اقدامات لنین بود نه استالین (  سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از برنامه های استالین طرح اشتراکی مزارع کشاورزی بود و اساس برنامه صنعتی او بر تولید کاالهای سرمایه ای (  سوال 
و سالح های جنگی استوار بود. 

گزینه » « صحیح است. حکومت استالین در عرصۀ خارجی به دنبال گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشورها و سرزمین های اروپای شرقی بود (   سوال 
و با کشور آلمان پیمان عدم تجاوز امضا کرد 

گزینه » « صحیح است. کشور ایتالیا پس از جنگ جهانی اول دارای حکومت پادشاهی مشروطه بود و موسولینی رهبر حزب فاشیست بود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. پادشاه ایتالیا به تشویق صاحبان صنایع، زمین داران و نظامیان که خواستار ایجاد دولتی مقتدر بودند موسولینی را به (   سوال 
نخست وزیری منصوب کرد. 

گزینه » « صحیح است. در ُبعد روابط خارجی موسولینی سودای احیای دوبارۀ امپراتوری رم باستان و تسلط بر دریای مدیترانه و شمال آفریقا را (   سوال 
در سر می پروراند. تجاوز نظامی این کشور به اتیوپی در آفریقا با تکیه بر همین تفکر صورت گرفت. 
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گزینه » « صحیح است. پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و پناهنده شدن امپراتور وقت آلمان به هلند، حکومت جمهوری در این (   سوال 
کشور بر سر کار آمد. 

گزینه » « صحیح است. هیتلر بر لغو پیمان ورسای و تجدید غرور و اقتدار ملی تأکید می کرد و مسئولیت تامین امنیت داخلی به عهده سازمان (   سوال 
پلیس مخفی مخوفی موصوف به موسوم به گشتاپو در آلمان گذاشته شد. 

گزینه » « صحیح است. هیتلر پس از به دست گرفتن زمام امور قرارداد ورسای را لغو کرد و عقیده داشت که آلمان برای بدست آوردن فضای (   سوال 
حیاتی باید سرزمین هایی را در اروپا فتح کند.

گزینه » « صحیح است. در ُبعد نظامی هیتلر به سرعت ارتش و تشکیالت نظامی را گسترش داد و به سالح ها و فناوری های پیشرفته جنگی (   سوال 
مجهز کرد و در ُبعد روابط خارجی نازی ها به رهبری هیتلر عالوه بر بستن پیمان های دو و چندجانبه با برخی کشورها، برنامه های توسعه طلبانه سرحدی و سرزمینی 

خود را به پیش بردند. 

جبران (   سوال  و  غربی  جهان گشایی  خطر  با  رویارویی  در  ژاپن  ناتوان  وضع  تغییر  میجی  انقالب  پس از  اولویت ها  است.نخستین  صحیح   » « گزینه 
عقب ماندگی های نظام قبلی بود. 

ارتباط (   سوال  دریانوردی  و  نظامی  قدرت  با  این کشور  بود رشد صنعتی  خام  مواد  واردات  به  وابسته  ژاپن  اقتصاد  ازآنجاکه  گزینه » « صحیح است. 
تنگاتنگی داشت .

گزینه » « صحیح است. ژاپن پس از خروج از جامعه ملل به کشورهای همسایه از جمله چین لشکرکشی کرد و به همراه آلمان و ایتالیا کشورهای (   سوال 
محور را تشکیل داد. 

گزینه » « صحیح است. در اول سپتامبر ۱۹۳۹م هیتلر ناگهان به لهستان حمله و نیمه غربی این کشور را تصرف کرد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. بالفاصله بعد از حمله به لهستان فرانسه و انگلستان به آلمان اعالن جنگ کردند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. شکست و اشغال فرانسه مهم ترین دستاورد ارتش نازی بود. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. آلمانی ها که نتوانسته بودند تا قبل از زمستان سخت روسیه به پیروزی برسند به سبب سرمای شدید و کمبود آذوقه (   سوال 
به شدت ضعیف شده و در ادامه  نبرد برایشان مشکل شد. 

گزینه » « صحیح است. با ادعای حمله ژاپنی ها به ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام این کشور رسمًا به متفقین پیوست و با ارتش ژاپن در اقیانوس (   سوال 
آرام و شرق آسیا و ارتش آلمان و ایتالیا در غرب اروپا و آفریقا مستقیمًا وارد جنگ شد. 

گزینه » « صحیح است. با ورود نیروهای متفقین به برلین، هیتلر خودکشی کرد، ارتش شوروی بخش شرقی و نیروهای انگلیسی و آمریکایی (   سوال 
قسمت غربی آلمان را به اشغال خود درآوردند. 

گزینه » « صحیح است. نیروهای متفقین تعدادی از فرماندهان و سران حکومت نازی را نیز دستگیر و سپس در دادگاه نورنبرگ به عنوان (   سوال 
جنایت کار جنگی محاکمه و مجازات کردند. 

گزینه » « صحیح است. تلفات روسیه و آلمان در این جنگ بیش از سایر کشورها بود. (   سوال 
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گزینه » « صحیح است. ظهور انقالب اسالمی ایران اولین ضربه کاری به نظم جدید آمریکایی در جهان است. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. با حملۀ هیتلر به شوروی معادله جهانی به زیان ایران به هم خورد و یک بار دیگر شوروی و انگلستان علیه میهن ما (   سوال 
متحد شدند. 

گزینه » « صحیح است. تالش های انگلستان برای جلوگیری از دادوستد آلمان با کشورهای بی طرف، اعتراض حکومت رضاشاه را برانگیخت (   سوال 
و باعث شد که ایران از طریق شوروی به تجارت با آلمان ادامه دهد. 

گزینه » « صحیح است. به بهانه حضور نیروهای آلمانی در ایران نیروهای شوروی و انگلستان در شهریور ۱۳۲۰از شمال و جنوب به ایران (   سوال 
هجوم آوردند .

آبادان و خرمشهر دریادار (   سوال  انگلیسی در  نیروهای متجاوز  با  ایران  نیروی دریایی  گزینه » « صحیح است. در جریان درگیری میان واحدهای 
غالمعلی بایندر فرمانده این نیرو و جمعی از هم رزمانش به شهادت رسیدند. 

گزینه » « صحیح است. جلوگیری از گسترش قدرت آلمان و مقابله با متحدین در جنگ باعث همکاری شوروی و آمریکا شده بود و در جنگ (   سوال 
سرد بین شوروی و آمریکا هرگز رویارویی نظامی و جنگ مستقیم اتفاق نیفتاد. 

گزینه » « صحیح است.خراب شدن دیوار برلین نماد فروپاشی بلوک شرق است. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. ژاپنی ها با سخت کوشی و برنامه ریزی دقیق خیلی زود به موفق ترین قدرت پیشرو اقتصادی در جهان تبدیل شدند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. آمریکا از ملی گرایان و شوروی از کمونیست های چین پشتیبانی می کردند و سرانجام کمونیست ها به رهبری مائو بر (   سوال 
ملی گراها پیروز شدند. 

گزینه » « صحیح است. پاسخ سوال ۳۷ (   سوال 

گزینه » « صحیح است.در الجزایر دولت فرانسه تالش کرد با استفاده از نیروی نظامی جنبش استقالل خواهی را سرکوب کند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. اشغال کشور مسلمان فلسطین و تأسیس رژیم غاصب اسراییل یکی از مسائل مهم منطقه خاورمیانه و جهان اسالم (   سوال 
در دورۀ معاصر است. 

گزینه » « صحیح است. انگلستان در سال ۱۹۱۷م با صدور اعالمیه بالفور نظر مساعد خود را با ایجاد سرزمین یهودی در فلسطین اعالم کرد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. با به رسمیت شناخته شدن از طرف سازمان ملل رژیم غاصب اسرائیل شکل گرفت. (   سوال 

کشور (   سوال  این  به  بیشتری  یهودیان  اول  جهانی  جنگ  پس از  سال های  در  فلسطین  بر  انگلستان  قیمومیت  دوران  در  است.  صحیح   » « گزینه 
مهاجرت کردند. 

گزینه » « صحیح است. دستیابی صهیونیست ها به قلب دنیای اسالم یعنی فلسطین باعث تداوم سلطه استعمارگران بر دنیای اسالم است. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. مسئله فلسطین تنها یک مسئله مربوط به مردم عرب و یا حتی یک مسئله صرفًا اسالمی نیست. (   سوال 
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درسنامۀ درس نهم

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
پایۀ دوازدهم

ि آشکارشدن بیش از گذشته اهمیت و ارزش دسترسی به منابع نفت و تسلط بر آن برای سیاستمداران و رهبران کشورهای
قدرتمند پس از جنگ جهانی اول و دوم

ि توجه کشورهای استعمارگر و صاحبان صنایع بزرگ به منطقه غرب آسیا و از جمله کشور ها در اوایل سده بیستم به دنبال 
کشف نفت

िایران رتبه سوم ذخایر نفت و رتبه اول مجموع ذخایر نفت و گاز 

ि واگذاری امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز به مدت ۶۰ سال به یک سرمایه دار انگلیسی به نام دارسی در زمان
مظفرالدین شاه 

िحفر اولین چاه نفت در مسجدسلیمان

ि تشکیل شرکت نفت پارس و انگلیس

िخرید ۵۱ درصد سهام شرکت نفت پارس و انگلیس توسط دولت انگلستان و دستیابی به حق نظارت کامل بر آن

ि لغو یکطرفه قرارداد دارسی توسط رضاشاه و امضای قرارداد جدید نفتی

ि در قرارداد جدید سهم ایران اندکی افزایش یافت و مناطق قرارداد به محدوده جغرافیایی میدان های نفتی شناخته شده
جنوب محدود گردید ولی سی سال به مدت قرارداد افزوده شد.

िبرکناری و تبعید رضا شاه پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ توسط نیروهای متفقین

ि به دست گرفتن کنترل مستقیم راههای اصلی خلیج فارس به مرزهای شوروی و حفاظت از چاه ها و تاسیسات نفت جنوب
توسط متفقین

िتعهد نیروهای متفقین در تامین آذوقه و غله مورد نیاز مردم ایران

نفت اهمیت آن

تاریخچۀ کشف و 
استخراج نفت ایران

اوضاع سیاسی و 
اجتماعی ایران پس 

از شهریور     
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िاقدامات محمد شاه برای تحکیم جایگاهشिسوگند خوردن در مجلس شورای ملی مبنی بر سلطنت کردن نه حکومت کردن

िبازگرداندن امالک تصرف شده توسط پدرش به دولت جهت واگذاری به صاحبان آن ها

िاطمینان دادن به مراجع مبنی بر محدود یا ممنوع نکردن حجاب 

िسیاست موازنۀ منفی

िاعتراض به قرارداد نفت جنوب

िجلوگیری از تصویب
قرارداد الحاقی

ि رقابت آمریکا و شوروی برای کسب امتیاز استخراج نفت در مناطق خارج از محدودۀ قرارداد
ایران و انگلیس مانند نفت شمال

ि منع دولت از مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی در خصوص نفت ایران، بدون تایید و 
تصویب مجلس از طریق تصویب طرح دکتر مصدق 

िمصوبه دکتر مصدق در حکم سیاست موازنۀ منفی بود

िموازنۀ منفی: ایستادگی در برابر امتیاز خواهی دولتهای سلطه جو 

िموازنۀ مثبت: تسلیم شدن در برابر قدرت های بزرگ و اعطای امتیاز به آن ها 

ि واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی در برابر خروج نیروهای این کشور توسط احمد قوام و
مخالفت مجلس شورای ملی با این قرارداد و ممنوع کردن واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت 

و مشتقات آن به خارجی ها

ि مخالفت مجلس با واگذاری امتیاز نفت شمال به شوروی و مکلف ساختن دولت برای
گرفتن تمامی حقوق ملی در موضوع نفت جنوب

िاعتراض مجلس به قرارداد نفتی ایران و انگلستان 

ि تدوین و امضای قرارداد الحاقی )گس_ گلشائیان( با هدف بازنگری در قرارداد نفت جنوب و
تامین منافع ایران طی مذاکرات میان نماینده دولت ایران و نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس 

ि تعدیل معاهده نفتی ۱۳۱۲ طی قرارداد گس_ گلشائیان

िجلوگیری مجلس شانزدهم به رهبری دکتر مصدق از تصویب قرارداد گس_گلشائیان

िدالیل جلوگیری مجلس از تصویب قرارداد 
ि نادیده گرفتن حقوق مادی مردم ایران 
ि نقض حاکمیت و استقالل کشور
ि مشروعیت دادن به تسلط بیگانگان بر منابع و

صنعت نفت

زمینه های نهضت 
ملی شدن نفت
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िارائه طرح ملی شدن صنعت نفت ایران از طرف نمایندگان مخالف قرارداد الحاقی

िتصویب قانون ملی شدن صنعت نفت 

िنخست وزیری مصدق و اجرای
قانون ملی شدن صنعت نفت

िاقدامات انگلستان برای
ممانعت از ملی شدن نفت

िاجرای برنامه اقتصاد بدون نفت توسط دکتر مصدق برای مقابله با تهدیدها و تحریم های اقتصادی انگلستان

ि درخواست دولت ایران از انگلستان برای پرداخت بدهی های شرکت نفت و خسارت ناشی از تاخیر آن

िخودداری انگلستان از پرداخت بدهی های شرکت نفت و قطع رابطه سیاسی ایران با لندن

िقیام ۳۰تیر

िترور رزم آرا توسط خلیل طهماسبی یکی از اعضای جمعیت فدائیان اسالم

ि تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ابتدا در مجلس شورای ملی و سپس در
مجلس سنا

ि حمایت گسترده افکار عمومی، اتحاد و همکاری تنگاتنگ نیروهای ملی و مذهبی و
پشتیبانی قاطع آیت الله کاشانی از نخست وزیر شدن دکتر مصدق

ि اعزام مهندس بازرگان به خوزستان از سوی دکتر مصدق برای خارج کردن مراکز و 
تاسیسات نفتی از حوزۀ  اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس

ि تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شرکت نفت ایران و انگلیس از
پرداخت فوق العاده دستمزد آنان

िفرستادن کشتی های جنگی خود به خلیج فارس و بنادر ایران و تهدید نظامی 

िطرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی

िتهدید اقتصادی ایران با 

ि درخواست دکتر مصدق از شاه برای در اختیار گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی ارتش به منظور کاستن از
نفوذ و قدرت دربار و مقابله با کارشکنی های آن در ادارۀ امور کشور 

िمخالفت شاه با درخواست دکتر مصدق و استعفای او از نخست وزیری

ि انتصاب احمد قوام به نخست وزیری از طرف شاه 

िمخالفت و تهدید آیت الله کاشانی با امور نخست وزیری قوام

िقیام  مردم در ۳۰ تیر و سرکوب آنها توسط نیروهای نظامی و انتظامی

िاستعفای قوام و نخست وزیری مجدد دکتر مصدق

िمنع  شاه از ارتباط مستقیم داشتن با سفرای خارجی توسط دکتر مصدق 

ि تعطیلی شعب بانک انگلیس
ि خارج کردن سرمایه های شرکت نفت
िتحریم خرید نفت

مبارزه برای
ملی کردن نفت
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िقیام ۳۰تیر

िترور رزم آرا توسط خلیل طهماسبی یکی از اعضای جمعیت فدائیان اسالم
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مجلس سنا
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پشتیبانی قاطع آیت الله کاشانی از نخست وزیر شدن دکتر مصدق

ि اعزام مهندس بازرگان به خوزستان از سوی دکتر مصدق برای خارج کردن مراکز و 
تاسیسات نفتی از حوزۀ  اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس

ि تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از طریق منع شرکت نفت ایران و انگلیس از
پرداخت فوق العاده دستمزد آنان

िفرستادن کشتی های جنگی خود به خلیج فارس و بنادر ایران و تهدید نظامی 

िطرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی

िتهدید اقتصادی ایران با 

ि درخواست دکتر مصدق از شاه برای در اختیار گرفتن وزارت جنگ و فرماندهی ارتش به منظور کاستن از
نفوذ و قدرت دربار و مقابله با کارشکنی های آن در ادارۀ امور کشور 

िمخالفت شاه با درخواست دکتر مصدق و استعفای او از نخست وزیری

ि انتصاب احمد قوام به نخست وزیری از طرف شاه 

िمخالفت و تهدید آیت الله کاشانی با امور نخست وزیری قوام

िقیام  مردم در ۳۰ تیر و سرکوب آنها توسط نیروهای نظامی و انتظامی

िاستعفای قوام و نخست وزیری مجدد دکتر مصدق

िمنع  شاه از ارتباط مستقیم داشتن با سفرای خارجی توسط دکتر مصدق 

ि تعطیلی شعب بانک انگلیس
ि خارج کردن سرمایه های شرکت نفت
िتحریم خرید نفت

مبارزه برای
ملی کردن نفت
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िایجاد تشکل نهضت مقاومت ملی از طرف شخصیت های ملی و مذهبی

िمخالفت نهضت مقاومت ملی با قرارداد جدید نفتی و اخراج شماری از آنان از دانشگاه 

िاعتراض آیت الله کاشانی به قرارداد جدید نفتی 

ि اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان و سفر
ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران 

ि۱۳۳۲ شهادت سه تن از دانشجویان دانشگاه تهران در ۱۶ آذر

िبروز اختالف و تفرقه در نهضتि تبدیل همکاری و اتحاد رهبران، شخصیت ها، احزاب و گروه ها به تفرقه و دشمنی به دلیل غلبه روحیۀ
لجاجت، خود محوری، قدرت طلبی و منفعت جویی های فردی و گروهی

िبه فراموشی سپرده شدن اهداف نهضت ملی شدن نفت 

ि توافق آمریکا و انگلیس برای طراحی کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت مصدق

ि پذیرش طرح کودتا از طرف شاه با متقاعد شدن از طرف اشرف پهلوی و ژنرال نورمن شوارتسکف آمریکایی

ि نخست وزیری سرلشکر زاهدی و اعالم حکومت نظامی پس از موفقیت کودتا

िدستگیری دکتر مصدق و تعدادی از همکاران و یارانش

ि ۲۵ واگذاری تولید و فروش نفت ایران به کنسرسیومی از شرکت های نفتی انگلیسی، آمریکایی، هلندی و فرانسوی به مدت
سال و پرداخت نیمی از سود خالص فروش به ایران

िادامه مبارزه پس از کودتا

کودتای    مرداد
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کدام رویداد اهمیت و ارزش دسترسی به منابع نفت و تسلط بر آن را بیش از گذشته برای سیاست مداران و رهبران کشورهای -  
قدرتمند آشکار ساخت ؟

۲( جنگ جهانی اول و دوم  ۱( پیشرفت و گسترش صنعت نفت  

۴( کودتای ۲۸مرداد  ۳( انقالب صنعتی  

کشور ایران رتبه ....ذخایر نفت و رتبه .... مجموع ذخایر نفت و گاز دنیا را دارد. -  

۴( سوم- اول  ۳( دوم- اول   ۲( اول- دوم   ۱( سوم- دوم  

کدام پادشاه قاجار امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز را به مدت شصت سال به یک سرمایه دار خارجی واگذار کرد ؟-  
)کنکور سراسری خارج کشور۱۴۰۰(

۴( ناصرالدین شاه ۳( مظفرالدین شاه  ۲( محمدعلی شاه  ۱( احمدشاه 

با واگذاری امتیاز کشف و استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی در دورۀ مظفرالدین شاه، نخستین حلقه چاه نفت در کدام منطقه -  
به نتیجه رسید ؟)کنکور سراسری داخل کشور۹۸(

۴( مسجدسلیمان ۳( بوشهر  ۲( آبادان  ۱( اهواز 

دولت انگلستان پس از آنکه از ارزش منابع عظیم نفت ایران و اهمیت آن برای نیروی دریایی خود آگاه شد دست به چه اقدامی زد ؟-  

۲( قرارداد دارسی را لغو و قرارداد جدیدی با دولت ایران منعقد کرد  ۱( ۵۱درصدسهام شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد  

۴( با دولت آمریکا طراحی کودتای ۲۸مرداد علیه دکتر مصدق را انجام داد  ۳( قرارداد الحاقی گس _گلشائیان را با ایران به امضا رساند  

چه کسی امتیاز نامه دارسی را یک طرفه لغو کرد، اما خیلی زود قرارداد نفتی دیگری را با انگلستان منعقد کرد ؟-  

۴( رضاشاه  ۳( احمد قوام   ۲( دکتر مصدق   ۱( محمد رضاشاه  

قرارداد نفتی جدید ایران و انگلستان که در زمان رضاشاه منعقد گردید دارای ویژگی های زیر است به جز :-  

۱( افزایش اندکی به سهم ایران نسبت به قرارداد قبلی 

۲( محدود شدن قرارداد به محدوده جغرافیایی میدان های نفتی شناخته شده جنوب 

۳( پرداخت نیمی از سود خالص به دولت ایران 

۴( افزایش ۳۰سال به مدت قرار داد 
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سواالت درس نهم

پایۀ دوازدهم

نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
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کدام گزینه از جمله اقدامات نیروهای متفقین پس از اشغال ایران نمی باشد؟-  

۲( واگذاری امتیاز استخراج نفت شمال به شوروی  ۱( کنترل مستقیم راه های اصلی خلیج فارس به مرزهای شوروی  

۴( بازداشت برخی از شخصیت های ایرانی هوادار دولت های محور  ۳( به دست گرفتن حفاظت از چاه ها و تأسیسات نفت جنوب  

دلیل عمدۀ رضاشاه از لغو یک جانبه امتیاز کشف و بهره برداری از منابع نفتی ایران که در دورۀ مظفرالدین شاه با ویلیام ناکس دارسی -  
بسته شده بود، کدام است ؟

۱( اختالف دامنه دار میان شرکت نفت ایران و انگلیس درباره نحوه عملکرد شرکت 

۲( کوتاه کردن دست شرکت های خارجی در کشور 

۳( حمایت از توسعه نفوذ ارتش آلمان در خاورمیانه و تحت فشار قرار دادن انگلستان 

۴( فراهم ساختن زمینۀ حضور آلمانی ها در کشور و حمایت از سیاست های هیتلر 

محمد رضاشاه پهلوی در ابتدای سلطنتش به منظور تحکیم جایگاه خویش اقداماتی را انجام داد به جز :-   

۱( مطابق قانون اساسی به عنوان یک پادشاه مشروطه فقط سلطنت کند نه حکومت 

۲( امالک متصرفی پدرش را در اختیار دولت گذاشت تا آن ها را به صاحبانشان بازگرداند. 

۳( به مراجع تقلید اطمینان داد که حجاب را محدود یا ممنوع نخواهد کرد. 

۴( وزارت جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار نخست وزیر قرار داد. 

کدام گزینه در رابطه با اوضاع کشور در فاصلۀ سال های      تا      نادرست است ؟-   

۱( مطبوعات و احزاب به صورت گسترده فعالیت می کردند. 

۲( شاه عالوه بر ارتش، قدرت اجرایی و اداری کشور را در دست داشت. 

۳( اعیان و اشراف در مجلس، هیات دولت و در سطح ملی قدرت و نفوذ زیادی داشتند. 

۴( مطبوعات و احزاب نقش مؤثری در تحوالت سیاسی و اجتماعی داشتند. 

کدام کشورها برای کسب امتیاز نفت شمال به شدت با هم رقابت داشتند ؟-   

۴( انگلستان و فرانسه  ۳( انگلستان و شوروی   ۲( آمریکا و انگلستان   ۱( شوروی و آمریکا  

نمایندگان مجلس شورای ملی در دورۀ چهاردهم به پیشنهاد چه کسی و چه طرحی را تصویب کردند ؟-   

۱( آیت الله کاشانی _ منع دولت از مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی بدون تایید و تصویب مجلس 

۲( آیت الله کاشانی _ مکلف ساختن دولت برای گرفتن تمام حقوق ملی در موضوع نفت جنوب 

۳( دکتر مصدق _ منع دولت از مذاکره و انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی بدون تایید و تصویب مجلس 

۴( دکتر مصدق _ مکلف ساختن دولت برای گرفتن تمام حقوق ملی در موضوع نفت جنوب 

ایستادگی در برابر امتیازخواهی دولت های سلطه جو حکم اتخاذ کدام سیاست را داشت و چه کسی امتیاز نفت شمال را به شوروی -   
واگذار کرد ؟

۴( موازنۀ منفی _ احمد قوام  ۳( موازنۀ مثبت _ رزم آرا   ۲( موازنۀ منفی _ رزم آرا   ۱( موازنۀ مثبت _ احمد قوام  
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پس از پایان جنگ جهانی دوم کدام کشور نمی خواست بدون گرفتن امتیاز نیروهایش را از ایران خارج کند و نمایندگان مجلس -   
شورای ملی با واگذاری نفت کدام منطقه مخالفت کردند؟ 

۴( انگلستان- شمال  ۳( شوروی -جنوب   ۲( انگلستان -جنوب   ۱( شوروی- شمال  

نمایندگان مجلس شورای ملی پس از واگذاری امتیاز نفت شمال از طرف احمد قوام به دولت شوروی دست به چه اقدامی زدند ؟-   

۱( نه تنها این موافقت  نامه را تایید کردند بلکه واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن را به خارجی ها آزاد کردند. 

۲( این موافقت  نامه را تایید کردند اما واگذاری هرگونه امتیاز دیگر استخراج نفت و مشتقات آن را به خارجی ها ممنوع کردند .

۳( نه تنها موافقت  نامه مذکور را رد کردند بلکه واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن را به خارجی ها ممنوع کردند. 

۴( موافقت  نامه مذکور را رد کردند اما واگذاری هر گونه امتیاز دیگر استخراج نفت و مشتقات آن را به خارجی ها آزاد کردند. 

مذاکرات میان نماینده دولت ایران و نمایندۀ شرکت نفت ایران و انگلیس با چه هدفی صورت گرفت ؟-   

۲( لغو قرارداد نفتی قبلی و امضای قرارداد جدید نفتی  ۱( بازنگری در قرارداد نفت جنوب و تامین منافع ایران  

۴( افزایش ۳۰سال دیگر به مدت قرار داد  ۳( افزایش محدوده های جغرافیایی بیشتر برای استخراج نفت  

نمایندگان مجلس شورای ملی در جریان کدام امتیاز نفتی از خود واکنش نشان دادند و این واکنش چه بود ؟-   

۱( نفت شمال- مخالفت کردند و دولت را مکلف به لغو این قرارداد نمودند. 

۲( نفت جنوب- مخالفت کردند و دولت را مکلف به لغو این قرارداد نمودند. 

۳( نفت شمال- مخالفت کردند و دولت را مکلف ساختند که برای گرفتن تمامی حقوق ملی در موضوع نفت جنوب مذاکره کند و اقدامات الزم را انجام دهد. 

۴( نفت جنوب- مخالفت کردند و دولت را مکلف ساختند که برای گرفتن تمامی حقوق ملی در موضوع نفت جنوب مذاکره کند و اقدامات الزم را انجام دهد. 

همه موارد زیر از دالیل رد قرارداد نفتی گس- گلشاییان توسط دورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی به رهبری دکتر مصدق می باشد به جز : -   

۲( نقض حاکمیت ملی و استقالل کشور  ۱( نادیده گرفتن حقوق مادی مردم ایران  

۴( کاهش میزان سهم درآمد ایران در این قرارداد  ۳( مشروعیت بخشیدن به تسلط بیگانگان بر منابع و صنعت نفت  

کدام نخست وزیر از سیاست انگلستان جانب داری کرد و با ملی شدن صنعت نفت مخالفت نمود ؟-   

۴( مصدق  ۳( زاهدی   ۲( احمد قوام   ۱( رزم آرا  

پس از اعدام انقالبی چه کسی و توسط چه فردی و از چه گروهی مهم ترین مانع بر سر راه ملی شدن صنعت نفت برداشته شد ؟-   

۲( رزم آرا -خلیل طهماسبی _ فدائیان اسالم  ۱( رزم آرا- محمد بخارایی _ مؤتلفۀ  اسالمی  

۴( احمد قوام- محمد بخارایی _ فدائیان اسالم  ۳( احمد قوام- خلیل طهماسبی _ مؤتلفۀ  اسالمی  

مهم ترین مانع در راه تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران کدام بود و این مانع چگونه برداشته شد؟)کنکور سراسری داخل کشور ۱۴۰۰(-   

۱( اتخاذ سیاست موازنۀ مثبت در مجلس شورای ملی _ پیشنهاد طرح سیاست موازنۀ منفی توسط دکتر مصدق 

۲( انعقاد قرارداد الحاقی معروف به قرارداد گس _گلشائیان_نطق طوالنی حسین مکی در مجلس 

۳( مخالفت شدید سپهبد حاج علی رزم آرا با این طرح _ اعدام انقالبی رزم آرا توسط خلیل طهماسبی 

۴( روی کار آمدن احمد قوام السلطنه _ قیام مردمی ۳۰ تیر۱۳۳۱ به رهبری آیت الله کاشانی 
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پس از پایان جنگ جهانی دوم کدام کشور نمی خواست بدون گرفتن امتیاز نیروهایش را از ایران خارج کند و نمایندگان مجلس -   
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۱( نه تنها این موافقت  نامه را تایید کردند بلکه واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن را به خارجی ها آزاد کردند. 

۲( این موافقت  نامه را تایید کردند اما واگذاری هرگونه امتیاز دیگر استخراج نفت و مشتقات آن را به خارجی ها ممنوع کردند .

۳( نه تنها موافقت  نامه مذکور را رد کردند بلکه واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن را به خارجی ها ممنوع کردند. 
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۴( افزایش ۳۰سال دیگر به مدت قرار داد  ۳( افزایش محدوده های جغرافیایی بیشتر برای استخراج نفت  
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پیروزی جنبش های ضد استعماری مردم .....علیه .. ....تاثیر بسزایی بر خیزش ملت ایران برای طلب کردن و گرفتن حقوق ملی -   
خود داشته است .

۲( هندوستان _ انگلستان  ۱( الجزایر _ فرانسه  

۴( سودان _ انگلستان  ۳( آمریکای التین _ ایاالت متحده  

در اردیبهشت ماه     دکتر مصدق با چه هدفی نخست وزیر شد و چه کسی را به خوزستان فرستاد تا مراکز و تاسیسات نفتی را از -   
حوزۀ اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس خارج کند ؟

۱( به اجرا درآوردن قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس -مهندس بازرگان

۲( به اجرا درآوردن قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس- دکتر فاطمی 

۳( تالش جهت ملی کردن صنعت نفت ایران و لغو تمامی قراردادهای نفتی- مهندس بازرگان 

۴( تالش جهت ملی کردن صنعت نفت ایران و لغو تمامی قراردادهای نفتی- دکتر فاطمی 

کدام گزینه از جمله اقدامات دولت انگلستان برای ممانعت از ملی شدن نفت نبود ؟-   

۲( فرستادن کشتی های جنگی خود به خلیج فارس  ۱( تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده  

۴( طرح کودتای ۲۸ مرداد برای سرنگونی دولت مصدق  ۳( طرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی  

همۀ موارد زیر از جمله تهدیدهای اقتصادی ایران توسط انگلستان برای ممانعت از ملی شدن نفت می باشد به جز :-   

۲( طرح شکایت از ایران در مجامع بین المللی  ۱( تعطیلی شعب بانک انگلیس  

۴( تحریم خرید نفت  ۳( خارج کردن سرمایه های شرکت نفت  

یکی از اقدامات مهم دولت دکتر مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت برای مقابله با تحریم های اقتصادی و تهدیدات انگلستان -   
کدام است ؟ )کنکور سراسری خارج کشور۹۹(

۲( حضور در مجامع بین المللی  ۱( برنامه اقتصاد بدون نفت  

۴( قطع رابطه سیاسی با انگلستان  ۳( سیاست موازنه نفتی  

دولت ایران پس از پیروزی در دادگاه الهه از انگلستان چه درخواستی کرد و پس از عدم پذیرش این درخواست از طرف انگلستان، -   
دولت ایران دست به چه اقدامی زد ؟

۱( واگذاری کلیه مراکز و تاسیسات نفتی در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس- قطع رابطه سیاسی با لندن 

۲( پرداخت بدهی های شرکت نفت و خسارت های ناشی از تاخیر آن- قطع رابطه سیاسی با لندن 

۳( واگذاری کلیه مراکز و تاسیسات نفتی در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس- اخراج کارشناسان انگلیسی از کشور 

۴( پرداخت بدهی های شرکت نفت و خسارت های ناشی از تاخیر آن -اخراج کارشناس های انگلیسی از کشور 
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در تیر     دکتر مصدق به چه منظوری از محمد رضاشاه پهلوی خواست که اختیار وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به او بسپارد -   
و شاه چه واکنشی به این درخواست نشان داد ؟

۱( کاستن از نفوذ و قدرت دربار و مقابله با کارشکنی ها در ادارۀ امور کشور- مخالفت کرد 
۲( کاستن از نفوذ و قدرت دربار و مقابله با کارشکنی ها در ادارۀ امور کشور- موافقت کرد 

۳( فشار آوردن به دولت انگلستان برای پرداخت بدهی های خود- موافقت کرد 
۴( فشار آوردن به دولت انگلستان برای پرداخت بدهی های خود - مخالفت کرد 

پس از استعفای دکتر مصدق، شاه بی درنگ چه کسی را مأمور تشکیل دولت کرد و چه کسی به مخالفت با او برخاست و خواهان -   
کناره گیری وی شد ؟

۲( سرلشکر زاهدی _ آیت الله مدرس  ۱( سرلشکر زاهدی _ آیت الله کاشانی  

۴( احمد قوام _ آیت الله مدرس  ۳( احمد قوام _ آیت الله کاشانی  

دکتر مصدق هنگامی که دوباره نخست وزیر شد چه سمت هایی را نیز در اختیار گرفت و شاه را در چه زمینه ای منع کرد ؟-   

۱( وزارت جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح _ برقراری ارتباط مستقیم با سفرای خارجی 

۲( وزارت خارجه  و کشور _ برقراری ارتباط مستقیم با سفرای خارجی 

۳( وزارت خارجه  و کشور _ سفرهای بی مورد خارجی

۴( وزارت جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح _ سفرهای بی مورد خارجی

دکتر مصدق امیدوار بود کدام دولت از ماجرای نفت، از ایران پشتیبانی کند ؟-   

۴( آمریکا  ۳( شوروی   ۲( آلمان   ۱( فرانسه  

براساس طرح مشترک انگلیس و آمریکا برای سرنگونی دولت دکتر مصدق چه برنامه ای در دستور کار شبکۀ جاسوسی دو کشور -   
قرار گرفت و چه کسی از طریق اشرف پهلوی، شاه را برای انجام این کار متقاعد ساخت ؟

۱( ایجاد آشوب های خیابانی و به راه انداختن جنگ روانی در مطبوعات -آیرون ساید 

۲( ایجاد آشوب های خیابانی و به راه انداختن جنگ روانی در مطبوعات- شوارتسکف

۳( برگزاری اعتصاب های گسترده و انجام کودتا - آیرون ساید  

۴( برگزاری اعتصاب های گسترده و انجام کودتا - شوارتسکف

پس از موفقیت کودتا .....نخست وزیر شد و .....کرد .-   

۲( زاهدی _ دکتر مصدق و تعدادی از همکاران او را دستگیر  ۱( احمد قوام _ دکتر مصدق و تعدادی از همکاران او را دستگیر  

۴( زاهدی _ اعالم حکومت نظامی  ۳( احمد قوام _ اعالم حکومت نظامی  

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به چه مسائلی تظاهرات کردند که در جریان آن سه تن از دانشجویان به شهادت رسیدند؟-   

۱( برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران 

۲( برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان و امضای قرارداد جدید نفتی 

۳( امضای قرارداد جدید نفتی و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران 

۴( اخراج تعدادی از استادان از دانشگاه ها و امضای قرارداد جدید نفتی
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۳( امضای قرارداد جدید نفتی و سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران 

۴( اخراج تعدادی از استادان از دانشگاه ها و امضای قرارداد جدید نفتی
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گزینه » « صحیح است. جنگ های جهانی اول و دوم اهمیت و ارزش دسترسی به منابع نفت و تسلط بر آن را بیش از گذشته برای سیاستمداران (  سوال 
و رهبران کشورهای قدرتمند آشکار ساخت.

گزینه » « صحیح است. کشور ایران رتبۀ  سوم ذخایر نفت و رتبۀ  اول مجموع ذخایر نفت و گاز را در دنیا دارد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در زمان مظفر الدین شاه، امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ایران به مدت ۶۰ سال به یک سرمایه دار (  سوال 
انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی واگذار شد.

گزینه » « صحیح است. نخستین حلقۀ  چاه نفت در منطقۀ مسجدسلیمان به نتیجه رسید.(  سوال 

گاه شد، ۵۱ درصد (  سوال  گزینه » « صحیح است. دولت انگلستان پس از آن که از ارزش منابع عظیم نفت ایران و اهمیت آن برای نیروی دریایی خود آ
سهام شرکت نفت پارس و انگلیس را خریداری کرد و حق نظارت کامل بر آن شرکت را به دست آورد.

گزینه » « صحیح است. رضاشاه امتیاز نامۀ دارسی را یک طرفه لغو کرد اما خیلی زود قرارداد نفتی دیگری با انگلستان منعقد نمود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در قرارداد جدید نفتی در زمان رضاشاه، سهم ایران نسبت به قرارداد قبلی اندکی افزایش یافت و محدودۀ جغرافیایی (  سوال 
قرارداد به میدان های نفتی شناخته شدۀ  جنوب کشور محدود گردید، اما در عوض، ۳۰ سال به مدت قرارداد افزوده شد.

گزینه » « صحیح است. نیروهای متفقین پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و برکناری و تبعید رضاشاه، کنترل مستقیم راه های اصلی خلیج (  سوال 
فارس به مرز های شوروی و حفاظت از چاه ها و تاسیسات نفت جنوب را به دست گرفتند و نیز برخی از شخصیت های ایرانی هوادار دولت های محور و تعدادی از 

آلمانی های فعال در ایران را بازداشت کردند.

گزینه » « صحیح است. پس از انقالب مشروطه، همواره میان دولت ایران و انگلیس اختالفات دامنه داری دربارۀ  نحوۀ  عملکرد شرکت نفت ایران (  سوال 
و انگلیس و پرداخت سهم ایران وجود داشت. در نتیجه چنین اختالفاتی بود که رضاشاه امتیاز نامۀ  دارسی را یک طرفه لغو کرد.

گزینه » « صحیح است. محمدرضاشاه پهلوی در ابتدای سلطنتش به منظور تحکیم جایگاه خویش به اقداماتی دست زد. از جمله هنگام ادای (   سوال 
سوگند در مجلس شورای ملی متعهد شد که مطابق قانون اساسی به عنوان پادشاه مشروطه، فقط سلطنت کند نه حکومت. او همچنین امالکی را که پدرش 
تصرف کرده بود، در اختیار دولت گذاشت تا آن ها را به صاحبانشان بازگرداند. عالوه بر این به مراجع تقلید اطمینان داد که حجاب را محدود یا ممنوع نخواهد کرد.

گزینه » « صحیح است.در فاصله ی سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، شاه فقط بر ارتش مسلط بود و نظارت و قدرت اداری و اجرایی کشور در اختیار (   سوال 
دولت و مجلس شورای ملی بود.
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گزینه » « صحیح است. در دوران اشغال ایران، دولت های آمریکا و شوروی برای کسب امتیاز استخراج نفت در مناطقی که در خارج از محدودۀ (   سوال 
قرارداد ۱۳۱۲ ایران و انگلیس قرار داشتند، از جمله نفت شمال، به شدت با هم رقابت می کردند.

گزینه » « صحیح است. نمایندگان دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی به پیشنهاد دکتر مصدق طرحی را تصویب کردند که دولت را از مذاکره (   سوال 
و انعقاد قرارداد با کشور های خارجی در خصوص نفت ایران بدون تایید و تصویب مجلس منع می کرد.

گزینه » « صحیح است.موازنۀ  منفی یعنی ایستادگی در برابر امتیازخواهی دولت های سلطه جو و دقیقًا خالف سیاست موازنۀ مثبت تلقی می شد (   سوال 
که تسلیم شدن در برابر قدرت های بزرگ و اعطای امتیاز به آن ها را توصیه می کرد و احمدقوام نخست وزیر وقت، طی موافقت نامه ای امتیاز نفت شمال را به 

شوروی واگذار کرد.

گزینه » « صحیح است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، شوروی نمی خواست بدون گرفتن امتیاز، نیروهایش را از ایران خارج کند ولی نمایندگان (   سوال 
مجلس نه تنها واگذاری نفت شمال به شوروی را رد کردند بلکه واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت و مشتقات آن را به خارجی ها ممنوع کردند.

گزینه » « صحیح است. پاسخ تست ۱۵(   سوال 

گزینه » « صحیح است. پس از مذاکراتی که میان نمایندۀ دولت ایران و نماینده ی شرکت نفت ایران و انگلیس با هدف بازنگری در قرارداد نفت (   سوال 
جنوب و تامین منافع ایران صورت گرفت، قرارداد الحاقی تدوین و امضا شد. 

گزینه » « صحیح است. نمایندگان مجلس شورای ملی در مخالفت با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، دولت را مکلف ساختند که برای (   سوال 
گرفتن تمامی حقوق ملی در موضوع نفت جنوب مذاکره کند و اقدامات الزم را انجام دهد.

این قرارداد (   سوال  بود که  این  الحاقی گس-گلشاییان  با قرارداد  نمایندگان مجلس شانزدهم  از جمله علل مهم مخالفت  گزینه » « صحیح است. 
عالوه بر نادیده گرفتن حقوق مادی مردم ایران، حاکمیت ملی و استقالل کشور را به نوعی نقض می کرد و به تسلط بیگانگان بر منابع و صنعت نفت مشروعیت 

می بخشید.

گزینه » « صحیح است. سپهبد رزم آرا نخست وزیر از سیاست انگلستان جانب داری می کرد و با ملی شدن صنعت نفت به شدت مخالف بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. - پس از اعدام انقالبی رزم آرا به دست خلیل طهماسبی یکی از اعضای جمعیت فداییان اسالم، مهم ترین مانع بر سر (   سوال 
راه ملی شدن صنعت نفت برداشته شد.

گزینه » « صحیح است. پاسخ تست ۲۱(   سوال 

گزینه » « صحیح است.پیروزی جنبش های ضد استعماری مردم هندوستان علیه انگلستان تاثیر بسزایی بر خیزش ملت ایران برای طلب کردن (   سوال 
و گرفتن حقوق ملی خود داشته است.

گزینه » « صحیح است. در اردیبهشت ۱۳۳۰ دکتر مصدق با حمایت گستردۀ  افکار عمومی، نخست وزیر شد تا قانون ملی شدن صنعت نفت و (   سوال 
خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را با قاطعیت به اجرا درآورد. دکتر مصدق بی درنگ هیئتی را به ریاست مهندس مهدی بازرگان به خوزستان فرستاد تا مراکز 

و تاسیسات نفتی را از حوزۀ  اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس خارج کند.
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گزینه » « صحیح است. اقدامات انگلستان برای ممانعت از ملی شدن نفت عبارت اند از: تحریک کارگران صنعت نفت به اعتصاب گسترده از (   سوال 
طریق منع شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت فوق العاده دستمزد آنان - فرستادن کشتی های جنگی خود به خلیج فارس و بنادر ایران و تهدید نظامی - طرح 

شکایت از ایران در مجامع بین المللی - تهدید اقتصادی ایران با تعطیلی شعب بانک انلگیس، خارج کردن سرمایه های شرکت نفت و تحریم خرید نفت

گزینه » « صحیح است.دولت انگلستان با تعطیلی شعب بانک انگلیس، خارج کردن سرمایه های شرکت نفت و تحریم خرید نفت در پی تهدید (   سوال 
اقتصادی ایران برآمد.

گزینه » « صحیح است. دولت دکتر مصدق برای مقابله با تهدید ها و تحریم های اقتصادی انگلستان، برنامۀ  اقتصاد بدون نفت را اجرا کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.دولت ایران پس از پیروزی در دادگاه الهه، از انگلستان خواست که بدهی های شرکت نفت و خسارت های ناشی از (   سوال 
تاخیر و غیره را بپردازد و چون دولت انگلیس این تقاضا را نپذیرفت، اقدام به قطع رابطۀ سیاسی با لندن کرد.

گزینه » « صحیح است. در تیرماه ۱۳۳۱، دکتر مصدق برای کاستن از نفوذ و قدرت دربار و مقابله با کارشکنی هایی که در ادارۀ امور کشور (   سوال 
صورت می گرفت، از محمدرضا شاه پهلوی خواست که اختیار وزارت جنگ و فرماندهی ارتش را به او بسپارد و چون شاه با این تقاضا مخالفت کرد، از مقام خود 

استعفا نمود.

گزینه » « صحیح است. پس از استعفای دکتر مصدق، شاه بی درنگ احمدقوام را مامور تشکیل دولت کرد. اما آیت الله کاشانی به مخالفت با (   سوال 
او برخاست و خواهان استعفای او شد.

گزینه » « صحیح است. دکتر مصدق وقتی دوباره نخست وزیر شد وزارت جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار گرفت و شاه را از برقراری (   سوال 
ارتباط مستقیم با سفرای خارجی منع کرد.

گزینه » « صحیح است. دکتر مصدق امیدوار بود که دولت آمریکا در ماجرای نفت از ایران پشتیبانی کند اما آمریکا از دولت انگلستان جانبداری (   سوال 
کرد.

گزینه » « صحیح است.براساس طرح مشترک انگلیس و آمریکا، ایجاد آشوب های خیابانی در ایران و به راه انداختن جنگ روانی علیه مصدق (   سوال 
آمریکایی،  نورمن شوارتسکف  ژنرال  و  پهلوی  از طریق اشرف  بر آن، طراحان کودتا  قرار گرفت. عالوه  در مطبوعات در دستور کار شبکۀ  جاسوسی دو کشور 

محمدرضا پهلوی را که در پذیرش کودتا تردید داشت، متقاعد کردند که با کودتا موافقت کند.

گزینه » « صحیح است. پس از موفقیت کودتا، زاهدی نخست وزیر شد و اعالم حکومت نظامی کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان و سفر (   سوال 
معاون رییس جمهور آمریکا )ریچارد نیکسون( به ایران تظاهرات کردند که در جریان آن سه تن از دانشجویان به شهادت رسیدند.
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گزینه » « صحیح است. در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به برقراری روابط سیاسی مجدد با انگلستان و سفر (   سوال 
معاون رییس جمهور آمریکا )ریچارد نیکسون( به ایران تظاهرات کردند که در جریان آن سه تن از دانشجویان به شهادت رسیدند.
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درسنامۀ درس دهم

انقالب اسالمی
پایۀ دوازدهم

िبرنامه های آمریکا برای سلطه بر ایران

ि هدف آمریکا از انجام برنامه ها

िآغاز نخستین مرحلۀ برنامه های اصالحی با عنوان اصالحات ارضی در سال ۱۳۴۰ در زمان نخست وزیری علی امینی

िتصویب نامه انجمن های
ایالتی و والیتی

ि اصول شش گانه انقالب سفید

ि)پیوستن ایران به پیمان بغداد )سنتو

ि)تاسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک

िاعطای کمک های نظامی و مالی به ایران

ि اجرای بعضی اصالحات در کشور ما 

ि ایجاد فرصت مناسب برای انجام اصالحات توسط شاه با درگذشت آیت الله بروجردی

ि بر کناری علی امینی از نخست وزیری

ि اجرای اصالحات توسط اسدالله علم

िتغییرات در قانون انتخابات انجمن ها

िطرح و تصویب اصول شش گانه با عنوان انقالب سفید

िاستقبال دولت های آمریکا، انگلستان و شوروی از انقالب سفید شاه

ि برداشتن دو قید مسلمان بودن و مرد بودن از
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ि حذف قید سوگند خوردن به قرآن مجید و تبدیل 
آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی

िحفظ حکومت پهلوی

िتداوم سلطۀ آمریکا 

िمقابله با نفوذ شوروی در ایران 

زمینه های سلطۀ 
آمریکا بر ایران

اصالحات 
آمریکایی در ایران
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िاعتراض به تصویب نامه انجمن ها 
و همه پرسی انقالب سفید

िواقعه مدرسۀ فیضیه

ि قیام ۱۵ خرداد

ि آغاز اولین مرحلۀ فعالیت سیاسی امام خمینی با اعتراض به تصویب نامۀ انجمن های 
ایالتی و والیتی

ि دالیل مخالفت امام 

ि توضیح خواستن امام و بعضی از علما از شاه دربارۀ طرح انقالب سفید و بی اعتنایی و 
توهین شاه

ि غیر قانونی اعالم شدن همه پرسی فرمایشی انقالب سفید از طرف امام خمینی 

ि سرکوب تظاهرات مردم در قم و تهران

ि اعالم عزای عمومی در عید نوروز ۱۳۴۲ از طرف امام خمینی در اعتراض به عملکرد
حکومت و افشای اقدامات شاه 

ि حملۀ رژیم شاه به مدرسۀ فیضیه قم و مدرسه طالبیۀ تبریز و مجروح و به شهادت رساندن
عده ای از طالب 

िحرام دانستن تقیه و سکوت در مقابل ظلم حکومت شاه از سوی امام خمینی

ि سفارش امام خمینی به سخنرانان مذهبی مبنی بر توضیح دادن خطر اسرائیل و بازگو کردن آسیب های وارد
شده بر جامعۀ اسالمی برای مردم

ि درخواست حکومت شاه از سخنرانان مذهبی مبنی بر سخنرانی نکردن علیه شاه

ि سخنرانی امام خمینی علیه شاه در روز عاشورا در قم

िدستگیری امام خمینی وانتقال ایشان به تهران

िبه خاک و خون کشیدن تظاهرات مردم در تهران، قم و ورامین 

ि نتایج قیام ۱۵ خردادिتغییر هدف مبارزه به سرنگونی حکومت پهلوی
ि روی آوردن بسیاری از روحانیون به مبارزات سیاسی 
िپیوستن اقشار مردم به مبارزات
िبرجسته شدن رهبری امام خمینی به عنوان مرجع دینی 
िتوجه مبارزان به نقش و قدرت مذهب 

िتضعیف اسالم
िافزایش حضور بهاییان در حکومت 

آغاز مبارزۀ 
امام خمینی
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िبهبود اوضاع اقتصادی ایران در دوران طوالنی نخست وزیری امیرعباس هویدا

ि اقدامات نمایشی حکومت پهلوی برای تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود مانند برگزاری جشن تاج گذاری، جشن های 
دو هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی و منحل کردن احزاب موجود و ایجاد حزبی واحد به نام حزب رستاخیز

ि تالش رژیم پهلوی در زمینۀ فرهنگی برای ایجاد تقابل مصنوعی میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسالمی 

िتغییر تقویم هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی به بهانه ناهمخوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی

िفعالیتهای امام خمینی

िفعالیت سیاسی:ادامه مبارزات احزاب و سازمان هایی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی در چارچوب قانون اساسی

िمبارزۀ فرهنگی 

ि مبارزۀ مسلحانه

ि صدور اعالمیه به مناسبت های مختلف و فرستادن پیام به سران و مردم کشورهای اسالمی
ि ترسیم حاکمیت دینی با تدریس مباحث والیت فقیه

िگاهی دادن به مردم و تبلیغ و ترویج باورهای دینی به همراه روشنگری انجام اقدامات علیه رژیم پهلوی با اتکا بر آ

ि چهره های معروف فرهنگی: عالمه طباطبایی، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، دکتر
شریعتی، دکتر باهنر و دکتر مفتح

िهیئت های موتلفۀ اسالمی

ि حزب ملل اسالمی

िسازمان
مجاهدین خلق

ि محور قرار دادن ترور سران و مبارزه مسلحانه پس از تبعید امام خمینی
िترور حسنعلی منصور توسط محمد بخارایی

ि روی آوردن به مبارزۀ مسلحانه با آرمان برپا کردن حکومت اسالمی
िدستگیری و زندانی شدن اعضای آن قبل از هر اقدامی

िمخالفت با کاپیتوالسیون
تصویب طرح مصونیت قضایی و سیاسی برای اتباع آمریکاییिو تبعید امام خمینی

ि برخورداری از مصونیت سیاسی و قضایی مأموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر بر 
اساس توافقنامۀ بین المللی وین

िمخالفت امام خمینی با طرح کاپیتوالسیون و مغایر خواندن آن با استقالل کشور

िدستگیری و تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس به عراق 

وضعیت رژیم پهلوی

تداوم مبارزه

ि.گروهی از جوانان عضو نهضت آزادی که به جنگ مسلحانه روی آوردند
ि داشتن تفکر اسالمی در ابتدا و سپس گرایش مارکسیستی پیداکردن اعضای آن 



      خو    ی یا

483

िبهبود اوضاع اقتصادی ایران در دوران طوالنی نخست وزیری امیرعباس هویدا

ि اقدامات نمایشی حکومت پهلوی برای تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود مانند برگزاری جشن تاج گذاری، جشن های 
دو هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی و منحل کردن احزاب موجود و ایجاد حزبی واحد به نام حزب رستاخیز

ि تالش رژیم پهلوی در زمینۀ فرهنگی برای ایجاد تقابل مصنوعی میان فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسالمی 

िتغییر تقویم هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی به بهانه ناهمخوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی

िفعالیتهای امام خمینی

िفعالیت سیاسی:ادامه مبارزات احزاب و سازمان هایی مانند جبهه ملی و نهضت آزادی در چارچوب قانون اساسی

िمبارزۀ فرهنگی 

ि مبارزۀ مسلحانه

ि صدور اعالمیه به مناسبت های مختلف و فرستادن پیام به سران و مردم کشورهای اسالمی
ि ترسیم حاکمیت دینی با تدریس مباحث والیت فقیه

िگاهی دادن به مردم و تبلیغ و ترویج باورهای دینی به همراه روشنگری انجام اقدامات علیه رژیم پهلوی با اتکا بر آ

ि چهره های معروف فرهنگی: عالمه طباطبایی، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، دکتر
شریعتی، دکتر باهنر و دکتر مفتح

िهیئت های موتلفۀ اسالمی

ि حزب ملل اسالمی

िسازمان
مجاهدین خلق

ि محور قرار دادن ترور سران و مبارزه مسلحانه پس از تبعید امام خمینی
िترور حسنعلی منصور توسط محمد بخارایی

ि روی آوردن به مبارزۀ مسلحانه با آرمان برپا کردن حکومت اسالمی
िدستگیری و زندانی شدن اعضای آن قبل از هر اقدامی

िمخالفت با کاپیتوالسیون
تصویب طرح مصونیت قضایی و سیاسی برای اتباع آمریکاییिو تبعید امام خمینی

ि برخورداری از مصونیت سیاسی و قضایی مأموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر بر 
اساس توافقنامۀ بین المللی وین

िمخالفت امام خمینی با طرح کاپیتوالسیون و مغایر خواندن آن با استقالل کشور

िدستگیری و تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس به عراق 

وضعیت رژیم پهلوی

تداوم مبارزه

ि.گروهی از جوانان عضو نهضت آزادی که به جنگ مسلحانه روی آوردند
ि داشتن تفکر اسالمی در ابتدا و سپس گرایش مارکسیستی پیداکردن اعضای آن 



تاریخ جایع کنکور      خو    ی یا

484

िسازمان چریک های فدایی

िبه شهادت رسیدن آیت الله سعیدی و آیت الله غفاری در زیر شکنجه

ि روی آوردن به مبارزۀ مسلحانه با افکار مارکسیستی
ि دستگیری و به قتل رسیدن تعدادی از اعضای آن در درگیری با ماموران رژیم

िفضای باز سیاسی

िمرگ مشکوک
۲ چهرۀ محبوب

िانتشار مقالۀ توهین آمیز
نسبت به امام خمینی

िقیام خونین هفده شهریور

ि طرح شعار دفاع از حقوق بشر از طرف جیمی کارتر )رئیس جمهور آمریکا( برای کاهش تنفر
عمومی از سیاست های آمریکا

ि درخواست آمریکا از شاه برای ایجاد فضای باز سیاسی از طریق بهبود بخشیدن به اوضاع 
عمومی زندانیان، کاهش شکنجه زندانیان و اجازه دادن به مطبوعات برای انجام دادن انتقادات 

مالیم و محدود از دولت

िبرکناری هویدا و انتصاب جمشید آموزگار 

िماموریت جمشید آموزگار: ایجاد فضای باز سیاسی با انتقاد از گذشته 

ि انتشار مقالۀ توهین آمیز در روزنامه اطالعات و قیام مردم قم در واکنش به این مقاله و به خاک
و خون کشیده شدن آن  قیام

िقیام مردم تبریز در چهلم شهدای قم 

िاعالم حکومت نظامی در اصفهان توسط جمشید آموزگار

िکنار رفتن جمشید آموزگار و بر روی کار آمدن شریف امامی با شعار آشتی ملی 

िبرگزاری تظاهرات مردم تهران در نماز عید فطر 

िبرقراری حکومت نظامی در ۱۷ شهریور ۵۷ در تهران

ि)تجمع مردم در میدان شهدای )ژاله 

ि حمله رژیم پهلوی به مردم و حمایت آمریکا از رژیم پهلوی

िمرگ مشکوک دکتر شریعتی در لندن و حاج آقا مصطفی پسر بزرگ امام خمینی در نجف

िالطاف خفیه الهی خواندن مرگ حاج آقا مصطفی توسط امام برای انقالب اسالمی 

وضعیت عمومی 
ایران در سال     

آغاز
انقالب اسالمی
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िهجرت امام خمینی
به فرانسه

ि حماسۀ ماه محرم

ि قصد عزیمت امام خمینی به کویت با افزایش فشار رژیم عراق و ساواک

ि خودداری دولت کویت از ورود امام

ि ورود امام به فرانسه

िنتایج اقامت امام در فرانسه

िسرکوب دانشجویان و دانش آموزان در روز ۱۳ آبان در مقابل دانشگاه تهران

िروی کار آمدن ارتشبد ازهاری به جای شریف امامی برای کاهش سرعت حرکت انقالب با برقراری حکومت نظامی 

ि تظاهرات گستردۀ مردم در روزهای تاسوعا و عاشورا

िنتایج تظاهرات تاسوعا و عاشورا برای دولت آمریکا

िانتخاب شاپور بختیار از اعضای سابق جبهه ملی به عنوان نخست وزیر از طرف شاه برای جلوگیری از پیروزی انقالب

िتشکیل شورای انقالب توسط امام خمینی در ۲۳ دی ماه و خروجی شاه در ۲۶ دی ماه

िافشای جنایات حکومت پهلوی با استفاده از امکانات تبلیغی، مصاحبه و سخنرانی
ि فراهم شدن امکان مالقات مبارزان با رهبر انقالب و شتاب بیشتر انتشار پیام های 

امام

िبی نتیجه بودن روی کار آمدن ازهاری
िمصمم بودن مردم در اطاعت از رهبری 
ि متوجه شدن آمریکا برای جانشین کردن یک مهره

دیگر به جای شاه برای حفظ منافع خود در ایران

ि۱۳۵۷ ورود امام خمینی به ایران در ۱۲ بهمن

िتعیین مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت در ۱۵ بهمن به پیشنهاد شورای انقالب

िحملۀ گارد شاهنشاهی به افراد نیروی هوایی که به انقالب پیوسته بودند

ि طرح انجام کودتا توسط ارتش با نظارت ژنرال هایزر

ि طرح کودتای آمریکایی برای دستگیری و سرکوب رهبر انقالب و اعضای شورای انقالب و بی نتیجه
ماندن آن و پیروزی انقالب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

ورود امام خمینی به ایران، 
تشکیل دولت موقت و پیروزی 

انقالب
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کدام گزینه از جمله برنامه های آمریکا برای تسلط بر ایران و حفظ و تقویت حکومت پهلوی نمی باشد؟-  

۲-اجرای بعضی اصالحات در ایران ۱-تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور 

۴- مقابله با نفوذ شوروی در ایران ۳-پیوستن ایران به پیمان بغداد )سنتو( 

همه موارد زیر از جمله اهداف دولت آمریکا در اجرای برنامه های پیشنهادی خود در ایران می باشند به جز:-  

۲-مقابله با نفوذ شوروی در ایران ۱-حفظ حکومت پهلوی 

۴- تداوم سلطۀ آمریکا ۳-اعطای کمک های نظامی و مالی به ایران 

نخستین مرحلۀ برنامه های اصالحی با چه عنوانی و در زمان نخست وزیری چه کسی آغاز گردید؟-  

۲-اصالحات ارضی – اسدالله علم ۱-اصالحات ارضی – علی امینی 

۴- انقالب سفید – اسدالله علم ۳-انقالب سفید – علی امینی 

با رحلت آیت الله .............. در فروردین      ، شاه فرصت را برای ادامه اصالحات در ایران مناسب دید و پس از برکناری علی -  
امینی ، ......... را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.

۴- بروجردی – هویدا ۳-کاشانی – اسدالله علم  ۲-بروجردی – اسدالله علم  ۱-کاشانی – هویدا 

کدام گزینه در مورد تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی می باشد؟-  

الف- برداشتن دو قید مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ب-  برخوردار بودن از مصونیت قضایی و سیاسی برای کلیه اتباع آمریکایی

پ – توزیع زمین کشاورزی بین روستائیان و دادن سهام کارخانه ها به کارگران

ت- حذف قید سوگند خوردن به قرآن مجید و تبدیل آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی

۴- الف و ت ۳- پ و ت  ۲- ب و پ  ۱-الف و ب 

انقالب سفید شاه در سال      مورد استقبال کدام کشورها قرار گرفت؟-  

۲-آمریکا ، انگلستان و شوروی ۱-فرانسه ، انگلستان و آمریکا 

۴- شوروی ، آمریکا و فرانسه ۳-فرانسه ، انگلستان و شوروی 
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سواالت درس دهم

پایۀ دوازدهم

انقالب اسالمی



487

کدام گزینه از جمله برنامه های آمریکا برای تسلط بر ایران و حفظ و تقویت حکومت پهلوی نمی باشد؟-  

۲-اجرای بعضی اصالحات در ایران ۱-تأسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور 

۴- مقابله با نفوذ شوروی در ایران ۳-پیوستن ایران به پیمان بغداد )سنتو( 

همه موارد زیر از جمله اهداف دولت آمریکا در اجرای برنامه های پیشنهادی خود در ایران می باشند به جز:-  

۲-مقابله با نفوذ شوروی در ایران ۱-حفظ حکومت پهلوی 

۴- تداوم سلطۀ آمریکا ۳-اعطای کمک های نظامی و مالی به ایران 

نخستین مرحلۀ برنامه های اصالحی با چه عنوانی و در زمان نخست وزیری چه کسی آغاز گردید؟-  

۲-اصالحات ارضی – اسدالله علم ۱-اصالحات ارضی – علی امینی 

۴- انقالب سفید – اسدالله علم ۳-انقالب سفید – علی امینی 

با رحلت آیت الله .............. در فروردین      ، شاه فرصت را برای ادامه اصالحات در ایران مناسب دید و پس از برکناری علی -  
امینی ، ......... را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.

۴- بروجردی – هویدا ۳-کاشانی – اسدالله علم  ۲-بروجردی – اسدالله علم  ۱-کاشانی – هویدا 

کدام گزینه در مورد تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی می باشد؟-  

الف- برداشتن دو قید مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ب-  برخوردار بودن از مصونیت قضایی و سیاسی برای کلیه اتباع آمریکایی

پ – توزیع زمین کشاورزی بین روستائیان و دادن سهام کارخانه ها به کارگران

ت- حذف قید سوگند خوردن به قرآن مجید و تبدیل آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی

۴- الف و ت ۳- پ و ت  ۲- ب و پ  ۱-الف و ب 

انقالب سفید شاه در سال      مورد استقبال کدام کشورها قرار گرفت؟-  

۲-آمریکا ، انگلستان و شوروی ۱-فرانسه ، انگلستان و آمریکا 

۴- شوروی ، آمریکا و فرانسه ۳-فرانسه ، انگلستان و شوروی 

خ
ری

تا
خ

ری
تا

سواالت درس دهم

پایۀ دوازدهم

انقالب اسالمی



تاریخ جایع کنکور      خو    ی یا

488

اولین مرحلۀ فعالیت سیاسی و مبارزۀ امام خمینی با اعتراض به چه مسئله ای آغاز شد؟-  

۲-تصویب قانون مصونیت قضایی )کاپیتوالسیون( ۱-تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی 

۴- انقالب سفید ۳-اصالحات ارضی 

از دیدگاه امام خمینی پیامد تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی چه بود؟-  

۲- تضعیف اسالم و نفوذ آمریکایی ها در ایران ۱-افزایش حضور بهائیان در حکومت و نفوذ آمریکایی ها در ایران 

۴- تضعیف اسالم و افزایش حضور بهائیان در حکومت ۳- نفوذ آمریکایی ها در ایران و نابودی کشاورزی در ایران 

امام خمینی با انتشار اعالمیه ای همه پرسی در مورد ......... را غیرقانونی اعالم کردند و رژیم شاه با استفاده از نیروی نظامی قیام -  
مردم تهران و ........ در این زمینه را سرکوب کرد.

۲-انقالب سفید - قم ۱-تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی - قم 

۴- انقالب سفید – تبریز ۳-تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی - تبریز 

امام خمینی به همراه مراجع دیگر، در اعتراض به عملکرد حکومت در رابطه با انقالب سفید و سرکوب تظاهرات مردم تهران و قم -   
دست به چه اقدامی زدند؟

۱-عید نوروز ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعالم کردند

۲- تقیه و سکوت در مقابل ظلم حکومت را حرام دانستند

۳- شاه را به طور مستقیم سرزنش کردند.

۴- از علما خواستند که آسیب های وارد شده بر جامعۀ اسالمی و مراکز دینی را بازگو کنند.

با کدام اقدام وحشیانۀ ماموران رژیم پهلوی ، امام خمینی )ره( تقیه و سکوت در مقابل ظلم و جور شاه، را حرام دانستند؟-   

۲- به شهادت رساندن طالب مدرسۀ طالبیه تبریز ۱-سرکوب قیام با شکوه ۱۵ خرداد در تهران و شهرستان ها 

۴- تهاجم ماموران رژیم به مدرسۀ فیضیه قم ۳- به خاک و خون کشیدن کفن پوشان ورامین 

حکومت شاه، در آستانۀ محرم      ش، سخنرانان مذهبی را به چه کاری ملزم کردند؟-   

۲- با بیان قیام امام حسین )ع( مردم را تحریک نکنند ۱-علیه شاه و اسرائیل چیزی نگویند   

۴- مردم را دعوت به تظاهرات نکنند              ۳-از آسیب های وارده بر جامعۀ اسالمی حرفی نزنند  

اعتراضات مردم به خبر دستگیری امام خمینی در کدام شهرها به خاک و خون کشیده شد؟-   

۴- تهران ، قم و ورامین ۳-اصفهان ، تهران و تبریز  ۲-اصفهان ، قم و تبریز  ۱-تهران، قم و تبریز 

کدام گزینه از نتایج قیام پانزده خرداد نمی باشد؟-   

۲- هدف نهایی مبارزان ، ایجاد حکومت اسالمی ۱-روی آوردن بسیاری از روحانیون به مبارزات سیاسی 

۴- توجه بیشتر مبارزان به نقش و قدرت مذهب ۳- برجسته تر شدن رهبری امام خمینی به عنوان مرجع دینی 

بر اساس کدام توافق نامه بین المللی ، ماموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر از مصونیت سیاسی و قضایی برخوردارند؟-   

۴- وین ۳- ژنو  ۲- پاریس  ۱-الهه 
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با تصویب قانون کاپیتوالسیون در ایران کدام اتباع آمریکایی به همراه خانواده های خود از مصونیت قضایی و سیاسی برخوردار -   
شدند؟

۱-مستشاران نظامی                                           ۲-ماموران سیاسی

۳-کارشناسان اقتصادی                                    ۴- سرمایه داران آمریکایی

امام خمینی در سخنرانی پرشوری تصویب قانون کاپیتوالسیون را با چه مسئله ای مغایر دانستند؟-   

۱-قوانین اسالمی                                               ۲-استقالل کشور

۳-قوانین بین المللی                                          ۴- قانون اساسی

امام خمینی ابتدا به کدام کشور تبعید گردیدند؟-   

۱-عراق                                                ۲- کویت                                               ۳- فرانسه                                             ۴- ترکیه

هدف حکومت پهلوی از برگزاری جشن های مکرر مانند جشن تاج گذاری ........... بود.-   

۱-ترویج فرهنگ غربی و سرگرم کردن جوانان

۲-تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود

۳-ایجاد تقابل مصنوعی بین تمدن ایرانی و اسالمی

۴-اسالم زدایی و محو اسالم در فرهنگ ایران

رژیم پهلوی پیرو کدام سیاست تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تاریخ شمسی کرد؟-   

۱-گسترش تضاد در جامعه                                                                                 ۲-تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود

۳-ایجاد تقابل مصنوعی میان فرهنگ ایرانی و اسالمی                                     ۴- مبارزه با فرهنگ اسالمی

کدام گزینه از جمله فعالیت های سیاسی امام خمینی در طول دوران تبعید ایشان به نجف اشرف نمی باشد؟-   

۱-صدور اعالمیه به مناسبت های مختلف

۲- فرستادن پیام به سران و مردم کشورهای اسالمی

۳- ترسیم مبانی حاکمیت دینی با تدریس مباحث والیت فقیه

۴- مالقات با مبارزان و سیاستمداران

در زمان رژیم پهلوی کدام احزاب و سازمان ها در چارچوب قانون اسالمی به مبارزات خود ادامه می دادند؟-   

ت( حزب ملل اسالمی پ( نهضت آزادی  ب( مجاهدین خلق  الف( جبهه ملی 

۴- الف و پ ۳- پ و ت  ۲- ب و پ  ۱-الف و ب 

مبارزات فرهنگی علیه رژیم پهلوی با اتکا به مسائلی صورت می گرفت به جز:-   

۲-تبلیغ و ترویج باورهای دینی گاهی دادن به مردم  ۱-آ

۴- روشنگری علیه اقدامات رژیم پهلوی ۳-تدریس مباحث والیت فقیه 
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۳-قوانین بین المللی                                          ۴- قانون اساسی

امام خمینی ابتدا به کدام کشور تبعید گردیدند؟-   

۱-عراق                                                ۲- کویت                                               ۳- فرانسه                                             ۴- ترکیه

هدف حکومت پهلوی از برگزاری جشن های مکرر مانند جشن تاج گذاری ........... بود.-   

۱-ترویج فرهنگ غربی و سرگرم کردن جوانان

۲-تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود

۳-ایجاد تقابل مصنوعی بین تمدن ایرانی و اسالمی

۴-اسالم زدایی و محو اسالم در فرهنگ ایران

رژیم پهلوی پیرو کدام سیاست تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تاریخ شمسی کرد؟-   

۱-گسترش تضاد در جامعه                                                                                 ۲-تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود

۳-ایجاد تقابل مصنوعی میان فرهنگ ایرانی و اسالمی                                     ۴- مبارزه با فرهنگ اسالمی

کدام گزینه از جمله فعالیت های سیاسی امام خمینی در طول دوران تبعید ایشان به نجف اشرف نمی باشد؟-   

۱-صدور اعالمیه به مناسبت های مختلف

۲- فرستادن پیام به سران و مردم کشورهای اسالمی

۳- ترسیم مبانی حاکمیت دینی با تدریس مباحث والیت فقیه

۴- مالقات با مبارزان و سیاستمداران

در زمان رژیم پهلوی کدام احزاب و سازمان ها در چارچوب قانون اسالمی به مبارزات خود ادامه می دادند؟-   

ت( حزب ملل اسالمی پ( نهضت آزادی  ب( مجاهدین خلق  الف( جبهه ملی 

۴- الف و پ ۳- پ و ت  ۲- ب و پ  ۱-الف و ب 

مبارزات فرهنگی علیه رژیم پهلوی با اتکا به مسائلی صورت می گرفت به جز:-   

۲-تبلیغ و ترویج باورهای دینی گاهی دادن به مردم  ۱-آ

۴- روشنگری علیه اقدامات رژیم پهلوی ۳-تدریس مباحث والیت فقیه 
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همه موارد زیر از معروف ترین چهره های فرهنگی تا قبل از انقالب اسالمی بودند به جز:-   

۲-آیت الله سعیدی و آیت الله غفاری ۱-عالمه طباطبایی و آیت الله طالقانی 

۴- دکتر باهنر و دکتر مفتح ۳-آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی 

کدام یک از اعضای هیئت های موتلفه اسالمی ، پس از تبعید امام خمینی )ره( به ترکیه ، حسنعلی منصور ، نخست وزیر وقت را -   
ترور کرد؟) کنکور سراسری خارج کشور ۹۸(

۴- حاج مهدی عراقی ۳- حاج صادق امانی  ۲- محمد بخارایی  ۱-صفار هرندی 

با کدام هدف ، اعضای حزب ملل اسالمی به نبرد مسلحانه با رژیم شاه دست زدند؟-   

۲-حمایت از هیئت های موتلفه اسالمی ۱-جلوگیری از افکار مارکسیتی مجاهدین خلق 

۴- برقراری حکومت اسالمی ۳-در مخالفت با تصویب کاپیتوالسیون 

کدام گروه از همان ابتدا با الهام از افکار مارکسیستی به مبارزۀ مسلحانه با رژیم پهلوی پرداختند و کدام روحانی زیر شکنجه به -   
شهادت رسید؟

۲- سازمان مجاهدین خلق – آیت الله سعیدی ۱-سازمان چریک های فدایی خلق – آیت الله غفاری 

۴- سازمان مجاهدین خلق – آیت الله بهشتی ۳- سازمان چریک های فدایی – آیت الله مفتح 

حضرت امام خمینی )ره( کدام رویداد را " از الطاف خفیه الهی برای انقالب اسالمی" خواندند؟ )کنکور سراسری داخل کشور ۱۴۰۰(-   

۱-تظاهرات میلیونی مردم تهران در تاسوعا و عاشورای سال ۱۳۵۷ ش در دورۀ نخست وزیری ازهاری

۲- قیام خونین مردم تهران در روز جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در میدان شهدا )ژاله(

۳- عقب نشینی خفت بار دولت علم در ماجرای تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی

۴- رحلت فرزند ارشد شان حاج آقا مصطفی خمینی در سال ۱۳۵۶ ش

نابودی اقتصاد ایران و وابستگی به بیگانگان نتیجه کدام اقدام شاه بود؟ -   

۲-تصویب قانون کاپیتوالسیون ۱-انقالب سفید 

۴- تصویب قانون نامۀ انجمن های ایالتی و والیتی ۳-کودتای ۲۸ مرداد 

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا به چه منظوری در سال      به شعار دفاع از حقوق بشر متوسل شد؟-   

۲-بهبود بخشیدن به اوضاع عمومی زندانیان ۱-کاهش شکنجه زندانیان 
۴- کاهش تنفرعمومی از سیاست های آمریکا ۳-افزایش محبوبیت رژیم شاه 

شاه در پاسخ مساعد به خواسته های آمریکا هویدا را برکنار و ........... را به نخست وزیری منصوب کرد.-   

۴- اسدالله علم ۳-جمشید آموزگار  ۲-شاپور بختیار  ۱-شریف امامی 

مهم ترین وظیفه جمشید آموزگار پس از انتخاب شدن به نخست وزیری به وسیله رژیم شاه در مقابل مردم به پاخاسته کدام است؟-   

۲-ایجاد فضای باز سیاسی ۱-برقراری حکومت نظامی در شهرها  

۴- جلوگیری از ایجاد حکومت اسالمی و ممانعت از پیروزی انقالب اسالمی ۳-سرکوب قیام مردم و ایجاد رعب و وحشت در شهرها 
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در کدام شهر, اعتراضات مردم در توهین به امام خمینی )ره( در روزنامه اطالعات با وجود تظاهر رژیم شاه به آزادی و فضای باز -   
سیاسی به رگبار گلوله بسته شد

۴- اصفهان ۳- تبریز  ۲- کرمان  ۱-قم 

با اوج گیری سریع انقالب اسالمی در کشور ، دولت آموزگار در مرداد      به کدام اقدام دست زد؟-   

۲-طالب و مردم قم را به رگبار گلوله بست ۱-از نخست وزیری کناره گیری کرد 

۴-قیام و طغیان مردم تبریز را به خاک و خون کشید. ۳-در اصفهان حکومت نظامی برقرار کرد 

پس از برکناری آموزگار ، شاه .................. را با شعار ............ به نخست وزیری گمارد.-   

۲- ازهاری – آشتی ملی  ۱-شریف امامی – آشتی ملی 

۴- ازهاری - جلوگیری از گسترش انقالب    ۳-شریف امامی – جلوگیری از گسترش انقالب 

تظاهرات نماز عید فطر در    شهریور      در دوران نخست وزیری چه کسی صورت گرفت؟-   

۴- شاپور بختیار ۳- شریف امامی  ۲- ازهاری  ۱-آموزگار 

عکس العمل رئیس جمهور آمریکا پس از جنایت هولناک رژیم پهلوی در قیام خونین    شهریور تهران کدام بود؟-   

۲-به سیاست شعار دفاع از حقوق بشر روی آورد ۱-به صراحت از رژیم شاه حمایت کرد 

۴-خواستار برقراری حکومت نظامی برای سرکوب مردم شد. ۳-خواستار کاهش فشار  و خودداری از سرکوب مردم شد 

امام خمینی تحت فشار سیاسی و امنیتی سازمان امنیت عراق و ساواک قصد عزیمت به کدام کشور را داشتند؟-   

۴- ایران ۳- کویت  ۲- فرانسه  ۱-ترکیه 

کدام گزینه از نتایج مهم اقامت چند ماهه امام خمینی در فرانسه است؟-   

الف- افشا کردن جنایات حکومت پهلوی با استفاده از امکانات تبلیغی و مصاحبه و سخنرانی

ب- ترسیم حکومت والیت فقیه با تدریس این مباحث

پ – فراهم آوردن امکان مالقات با مبارزان

ت – سرعت گرفتن گسترش انقالب در همه شهرهای ایران

۴- پ و ت ۳-الف و پ  ۲- ب و پ  ۱-الف و ب 

شاه پس از سرکوب تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران در روز    آبان چه کسی و به چه منظوری به -   
سمت نخست وزیری منصوب کرد؟

۲-بختیار – جلوگیری از پیروزی انقالب ۱-ازهاری – کاهش سرعت حرکت انقالب 

۴- بختیار – کاهش سرعت حرکت انقالب ۳-ازهاری- جلوگیری از پیروزی انقالب 

همه موارد زیر از جمله نتایج تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای سال      برای دولت آمریکا می باشد به جز:-   

۲-تالش در جهت ایجاد اختالف در بین رهبران انقالب ۱-حفظ منافع خود در ایران از طریق مهره ای دیگر 

۴- بی نتیجه بودن روی کار آوردن دولت نظامی ازهاری ۳-مصمم و جدی بودن مردم ایران در اطاعت از رهبر خود 
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در کدام شهر, اعتراضات مردم در توهین به امام خمینی )ره( در روزنامه اطالعات با وجود تظاهر رژیم شاه به آزادی و فضای باز -   
سیاسی به رگبار گلوله بسته شد

۴- اصفهان ۳- تبریز  ۲- کرمان  ۱-قم 

با اوج گیری سریع انقالب اسالمی در کشور ، دولت آموزگار در مرداد      به کدام اقدام دست زد؟-   

۲-طالب و مردم قم را به رگبار گلوله بست ۱-از نخست وزیری کناره گیری کرد 

۴-قیام و طغیان مردم تبریز را به خاک و خون کشید. ۳-در اصفهان حکومت نظامی برقرار کرد 

پس از برکناری آموزگار ، شاه .................. را با شعار ............ به نخست وزیری گمارد.-   

۲- ازهاری – آشتی ملی  ۱-شریف امامی – آشتی ملی 

۴- ازهاری - جلوگیری از گسترش انقالب    ۳-شریف امامی – جلوگیری از گسترش انقالب 

تظاهرات نماز عید فطر در    شهریور      در دوران نخست وزیری چه کسی صورت گرفت؟-   

۴- شاپور بختیار ۳- شریف امامی  ۲- ازهاری  ۱-آموزگار 

عکس العمل رئیس جمهور آمریکا پس از جنایت هولناک رژیم پهلوی در قیام خونین    شهریور تهران کدام بود؟-   

۲-به سیاست شعار دفاع از حقوق بشر روی آورد ۱-به صراحت از رژیم شاه حمایت کرد 

۴-خواستار برقراری حکومت نظامی برای سرکوب مردم شد. ۳-خواستار کاهش فشار  و خودداری از سرکوب مردم شد 

امام خمینی تحت فشار سیاسی و امنیتی سازمان امنیت عراق و ساواک قصد عزیمت به کدام کشور را داشتند؟-   

۴- ایران ۳- کویت  ۲- فرانسه  ۱-ترکیه 

کدام گزینه از نتایج مهم اقامت چند ماهه امام خمینی در فرانسه است؟-   

الف- افشا کردن جنایات حکومت پهلوی با استفاده از امکانات تبلیغی و مصاحبه و سخنرانی

ب- ترسیم حکومت والیت فقیه با تدریس این مباحث

پ – فراهم آوردن امکان مالقات با مبارزان

ت – سرعت گرفتن گسترش انقالب در همه شهرهای ایران

۴- پ و ت ۳-الف و پ  ۲- ب و پ  ۱-الف و ب 

شاه پس از سرکوب تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران در روز    آبان چه کسی و به چه منظوری به -   
سمت نخست وزیری منصوب کرد؟

۲-بختیار – جلوگیری از پیروزی انقالب ۱-ازهاری – کاهش سرعت حرکت انقالب 

۴- بختیار – کاهش سرعت حرکت انقالب ۳-ازهاری- جلوگیری از پیروزی انقالب 

همه موارد زیر از جمله نتایج تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورای سال      برای دولت آمریکا می باشد به جز:-   

۲-تالش در جهت ایجاد اختالف در بین رهبران انقالب ۱-حفظ منافع خود در ایران از طریق مهره ای دیگر 

۴- بی نتیجه بودن روی کار آوردن دولت نظامی ازهاری ۳-مصمم و جدی بودن مردم ایران در اطاعت از رهبر خود 
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شاه در چه تاریخی در سال      از ایران خارج شد؟-   

۴- ۱۵ بهمن ۳- ۱۲ بهمن  ۲- ۲۶ دی  ۱-۲۳ دی 

با کدام هدف به دستور آمریکا ، محمدرضا شاه ، شاپور بختیار را که از اعضای سابق جبهه ملی بود را مامور تشکیل کابینه کرد؟-   

۲-برقراری حکومت نظامی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ۱-ممانعت از پیروزی انقالب اسالمی 

۴- کابینه نظامی ارتشبد ازهاری کارایی خود را از دست داده بود ۳-کابینه شریف امامی نتوانست جریان انقالب را کند نماید 

امام خمینی در چه تاریخی و چه کسی را به پیشنهاد شورای انقالب ، به عنوان نخست وزیر دولت موقت انقالبی معرفی کردند؟-   

۴- ۱۵ بهمن – بنی صدر ۳-۱۲ بهمن – بازرگان  ۲- ۱۵ بهمن – بازرگان  ۱- ۱۲ بهمن – بنی صدر 

کدام ژنرال آمریکایی در تالش بود با کودتایی نظامی ، رهبر انقالب و اعضای شورای انقالب را دستگیر و انقالب را سرکوب کند؟-   

۴- هایزر ۳- روزولت  ۲- شوراتسکف  ۱-آیرون ساید 
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گزینه » « صحیح است.پیوستن ایران به پیمان بغداد )سنتو( تاسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک( اعطای کمک های نظامی و (  سوال 
مالی به ایران و اجرای بعضی اصالحات در کشور ما از جمله برنامه های دولت آمریکا بود.

گزینه » « صحیح است. برنامه های دولت آمریکا عالوه بر حفظ حکومت پهلوی و تداوم سلطۀ آمریکا، هدف مقابله با نفوذ شوروی در ایران را (  سوال 
نیز دنبال می کردند.

گزینه » « صحیح است.نخستین مرحلۀ برنامه های اصالحی با عنوان اصالحات ارضی در سال ۱۳۴۰ در زمان نخست وزیری علی امینی آغاز شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.با رحلت آیت الله بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ شاه فرصت را برای ادامه اصالحات در ایران مناسب دید و پس از برکناری (  سوال 
علی امینی، اسدالله علم را به عنوان نخست وزیری منصوب کرد.

گزینه » « صحیح است.با تصویب نامه هیئت دولت تغییرات زیر در قانون انتخابات این انجمن ها ایجاد شد.(  سوال 

الف( برداشتن دو قید مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان.

ب( حذف قید سوگند خوردن به قرآن مجید و تبدیل آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی.

گزینه » « صحیح است.انقالب سفید مورد استقبال دولت های آمریکا انگلستان و شوروی قرار گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.اولین مرحلۀ فعالیت سیاسی و مبارزۀ امام خمینی با اعتراض به تصویب نامۀ انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی آغاز شد.(  سوال 

ایالتی و والیتی موجب تضعیف اسالم و افزایش حضور بهائیان در (  سوال  نامۀ انجمن های  امام تصویب  گزینه » « صحیح است.از دیدگاه حضرت 
حکومت می شد.

گزینه » « صحیح است.امام خمینی با انتشار اعالمیه ای همه پرسی در مورد انقالب سفید را غیر قانونی اعالم کردند و رژیم شاه با استفاده از (  سوال 
نیروی نظامی قیام مردم تهران و قم در این زمینه را سرکوب کرد.

گزینه » « صحیح است.امام خمینی به همراه مراجع دیگر در اعتراض به عملکرد حکومت عید نوروز ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعالم کردند و به (   سوال 
افشای اقدامات شاه پرداختند.

به طور مستقیم (   سوال  را  امام خمینی طی اعالمیۀ مهمی، شاه  گزینه » « صحیح است.به دنبال جنایت ماموران حکومتی در مدرسه فیضیۀ قم، 
سرزنش کردند و تقیه و سکوت در مقابل ظلم حکومت را حرام دانستند.
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گزینه » « صحیح است.پیوستن ایران به پیمان بغداد )سنتو( تاسیس سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواک( اعطای کمک های نظامی و (  سوال 
مالی به ایران و اجرای بعضی اصالحات در کشور ما از جمله برنامه های دولت آمریکا بود.

گزینه » « صحیح است. برنامه های دولت آمریکا عالوه بر حفظ حکومت پهلوی و تداوم سلطۀ آمریکا، هدف مقابله با نفوذ شوروی در ایران را (  سوال 
نیز دنبال می کردند.

گزینه » « صحیح است.نخستین مرحلۀ برنامه های اصالحی با عنوان اصالحات ارضی در سال ۱۳۴۰ در زمان نخست وزیری علی امینی آغاز شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.با رحلت آیت الله بروجردی در فروردین ۱۳۴۰ شاه فرصت را برای ادامه اصالحات در ایران مناسب دید و پس از برکناری (  سوال 
علی امینی، اسدالله علم را به عنوان نخست وزیری منصوب کرد.

گزینه » « صحیح است.با تصویب نامه هیئت دولت تغییرات زیر در قانون انتخابات این انجمن ها ایجاد شد.(  سوال 

الف( برداشتن دو قید مسلمان بودن و مرد بودن از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان.

ب( حذف قید سوگند خوردن به قرآن مجید و تبدیل آن به سوگند خوردن به کتاب آسمانی.

گزینه » « صحیح است.انقالب سفید مورد استقبال دولت های آمریکا انگلستان و شوروی قرار گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.اولین مرحلۀ فعالیت سیاسی و مبارزۀ امام خمینی با اعتراض به تصویب نامۀ انتخابات انجمن های ایالتی و والیتی آغاز شد.(  سوال 

ایالتی و والیتی موجب تضعیف اسالم و افزایش حضور بهائیان در (  سوال  نامۀ انجمن های  امام تصویب  گزینه » « صحیح است.از دیدگاه حضرت 
حکومت می شد.

گزینه » « صحیح است.امام خمینی با انتشار اعالمیه ای همه پرسی در مورد انقالب سفید را غیر قانونی اعالم کردند و رژیم شاه با استفاده از (  سوال 
نیروی نظامی قیام مردم تهران و قم در این زمینه را سرکوب کرد.

گزینه » « صحیح است.امام خمینی به همراه مراجع دیگر در اعتراض به عملکرد حکومت عید نوروز ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعالم کردند و به (   سوال 
افشای اقدامات شاه پرداختند.

به طور مستقیم (   سوال  را  امام خمینی طی اعالمیۀ مهمی، شاه  گزینه » « صحیح است.به دنبال جنایت ماموران حکومتی در مدرسه فیضیۀ قم، 
سرزنش کردند و تقیه و سکوت در مقابل ظلم حکومت را حرام دانستند.
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گزینه » « صحیح است.حکومت شاه در آستانۀ محرم ۱۳۴۲ سخنرانان مذهبی را ملزم کرد که علیه شاه و اسرائیل چیزی نگویند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.خبر دستگیری امام با واکنش روحانیون مراجع و تظاهرات مردمی مواجه شد و رژیم شاه مردم را در قم و تهران و ورامین (   سوال 
به خاک و خون کشید.

گزینه » « صحیح است.یکی از نتایج قیام پانزده خرداد تغییر هدف مبارزه بود که سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.بر اساس توافق نامه بین المللی وین ماموران سیاسی یک کشور در کشور دیگر از مصونیت قضایی و سیاسی برخوردار شدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.با تصویب قانون کاپیتوالسیون مستشاران نظامی آمریکا و خانواده های آنان نیز در ایران از مصونیت سیاسی و قضایی (   سوال 
برخوردار شدند.

گزینه » « صحیح است.امام خمینی در سخنرانی پرشوری به تصویب قانون کاپیتوالسیون اعتراض و آن را مغایر با استقالل کشور اعالم کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.محل تبعید امام یازده ماه بعد تغییر یافت و ایشان از ترکیه به عراق فرستاده شدند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.حکومت پهلوی برای تقویت و تحکیم پایه های اقتدار خود به اقدامات نمایشی دست زد. برگزاری جشن تاجگذاری و (   سوال 
جشن های دو هزار و پانصد سالۀ شاهنشاهی و منحل کردن احزاب موجود و ایجاد حزبی واحد به نام حزب رستاخیز از جمله این اقدامات بود.

گزینه » « صحیح است.در زمینۀ فرهنگی رژیم پهلوی کوشید میان فرهنگ ایران و فرهنگ اسالمی تقابل مصنوعی ایجاد کند. پیرو همین (   سوال 
سیاست به بهانۀ ناهمخوانی تاریخ هجری شمسی با فرهنگ ایرانی، تاریخ شاهنشاهی را جایگزین تقویم هجری شمسی کرد.

گزینه » « صحیح است.امام خمینی در طول دوران تبعید در نجف اشرف با صدور اعالمیه به مناسبت های مختلف و فرستادن پیام به سران و (   سوال 
مردم کشورهای اسالمی و نیز با تدریس مباحث والیت فقیه مبانی حاکمیت دینی را ترسیم می کردند.

گزینه » « صحیح است.جبهه ملی و نهضت آزادی در چارچوب قانون اساسی به مبازرات خود ادامه می دادند. (   سوال 

گاهی دادن به مردم و تبلیغ و ترویج باورهای دینی به همراه روشنگری علیه اقدامات رژیم (   سوال  گزینه » « صحیح است.مبارزۀ فرهنگی با اتکا بر آ
پهلوی صورت می گرفت.

الله بهشتی، دکتر (   سوال  گزینه » « صحیح است. معروف ترین چهره های فرهنگی: عالمه طباطبایی، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری، آیت 
شریعتی، دکتر باهنر و دکتر مفتح بودند.

گزینه » « صحیح است.علی منصور توسط محمد بخارایی از اعضای هیئت های موتلفۀ اسالمی ترور شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.حزب ملل اسالمی با آرمان برپا کردن حکومت اسالمی به نبرد مسلحانه روی آورد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.سازمان چریکهای فدایی خلق از همان ابتدا با الهام از افکار مارکسیستی به مبارزۀ مسلحانه روی آورد و آیت الله سعیدی (   سوال 
و آیت الله غفاری  زیر شکنجه به شهادت رسیدند.
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گزینه » « صحیح است.حضرت امام، رحلت حاج آقا مصطفی فرزند ارشد شان را از الطاف خفیه الهی برای انقالب اسالمی خواند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.انقالب سفید شاه نتیجه خود را نشان داده: نابودی اقتصاد ایران و وابستگی به بیگانگان(   سوال 

گزینه » « صحیح است. جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۳۵۵ برای کاهش تنفر عمومی از سیاست های آمریکا به شعار دفاع از (   سوال 
حقوق بشر متوسل شد.

گزینه » « صحیح است.شاه در پاسخ مساعد به خواسته های آمریکا هویدا را برکنار کرد و جمشید آموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.آموزگار مأموریت یافت تا با انتقاد از گذشته در کشور فضای باز سیاسی ایجاد کند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.به دنبال انتشار مقاله روزنامۀ اطالعات مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ قیام کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.با گسترش قیام، جمشید آموزگار در مرداد ۱۳۵۷ در اصفهان حکومت نظامی برقرار کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. با کناری آموزگار، شاه جعفر شریف امامی را با شعار آشتی ملی به نخست وزیری منصوب کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.نماز عید فطر سال ۱۳۵۷ در زمان نخست وزیری شریف امامی برپا شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. به دنبال جنایت هولناک ۱۷ شهریور، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به صراحت از رژیم پهلوی حمایت کرد.(   سوال 

از اوج گیری انقالب اسالمی امام خمینی تحت فشار سیاسی و امنیتی سازمان امنیت عراق و ساواک قصد (   سوال  گزینه » « صحیح است.پس 
عزیمت به کویت داشتند، اما دولت کویت حاضر به پذیرش ایشان نشد.

گزینه » « صحیح است.اقامت چند ماهه امام در فرانسه دو نتیجه مهم برای انقالب داشت:(   سوال 

الف( ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی مصاحبه و  سخنرانی جنایات حکومت پهلوی را افشا می کردند. 

ب( امکان مالقات مبارزان با رهبری انقالب فراهم آمد و پیام های امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد.

گزینه » « صحیح است.شاه پس از سرکوب تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران در ۱۳ آبان، ارتشبد ازهاری را جانشین (   سوال 
شریف امامی کرد تا وی با برقرار کردن حکومت نظامی از سرعت حرکت انقالب بکاهد. 

گزینه » « صحیح است.تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورا، دولت آمریکا را به این نتیجه رساند که روی کار آوردن دولت نظامی ازهاری نتیجه (   سوال 
نداشت. به عالوه مردم ایران متحد و در اطاعت از رهبر خود مصمم و جدی هستند و باالخره اینکه آمریکا برای حفظ منافع خود در ایران باید به فکر مهره دیگری 

غیر از محمدرضاشاه باشد.

گزینه » « صحیح است.ده روز پس از تشکیل دولت بختیار در ۲۶ دی شاه از ایران رفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.به دستور آمریکایی ها و برای جلوگیری از پیروزی انقالب اسالمی شاه، شاپور بختیار را که قباًل عضو جبهه ملی و از (   سوال 
مخالفان رژیم بود نخست وزیر خود کرد.
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گزینه » « صحیح است.حضرت امام، رحلت حاج آقا مصطفی فرزند ارشد شان را از الطاف خفیه الهی برای انقالب اسالمی خواند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.انقالب سفید شاه نتیجه خود را نشان داده: نابودی اقتصاد ایران و وابستگی به بیگانگان(   سوال 

گزینه » « صحیح است. جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۳۵۵ برای کاهش تنفر عمومی از سیاست های آمریکا به شعار دفاع از (   سوال 
حقوق بشر متوسل شد.

گزینه » « صحیح است.شاه در پاسخ مساعد به خواسته های آمریکا هویدا را برکنار کرد و جمشید آموزگار را به نخست وزیری منصوب کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.آموزگار مأموریت یافت تا با انتقاد از گذشته در کشور فضای باز سیاسی ایجاد کند. (   سوال 

گزینه » « صحیح است.به دنبال انتشار مقاله روزنامۀ اطالعات مردم قم در ۱۹ دی ۱۳۵۶ قیام کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.با گسترش قیام، جمشید آموزگار در مرداد ۱۳۵۷ در اصفهان حکومت نظامی برقرار کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. با کناری آموزگار، شاه جعفر شریف امامی را با شعار آشتی ملی به نخست وزیری منصوب کرد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.نماز عید فطر سال ۱۳۵۷ در زمان نخست وزیری شریف امامی برپا شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. به دنبال جنایت هولناک ۱۷ شهریور، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به صراحت از رژیم پهلوی حمایت کرد.(   سوال 

از اوج گیری انقالب اسالمی امام خمینی تحت فشار سیاسی و امنیتی سازمان امنیت عراق و ساواک قصد (   سوال  گزینه » « صحیح است.پس 
عزیمت به کویت داشتند، اما دولت کویت حاضر به پذیرش ایشان نشد.

گزینه » « صحیح است.اقامت چند ماهه امام در فرانسه دو نتیجه مهم برای انقالب داشت:(   سوال 

الف( ایشان با استفاده از امکانات تبلیغی مصاحبه و  سخنرانی جنایات حکومت پهلوی را افشا می کردند. 

ب( امکان مالقات مبارزان با رهبری انقالب فراهم آمد و پیام های امام با شتاب بیشتری در ایران منتشر شد.

گزینه » « صحیح است.شاه پس از سرکوب تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران در ۱۳ آبان، ارتشبد ازهاری را جانشین (   سوال 
شریف امامی کرد تا وی با برقرار کردن حکومت نظامی از سرعت حرکت انقالب بکاهد. 

گزینه » « صحیح است.تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورا، دولت آمریکا را به این نتیجه رساند که روی کار آوردن دولت نظامی ازهاری نتیجه (   سوال 
نداشت. به عالوه مردم ایران متحد و در اطاعت از رهبر خود مصمم و جدی هستند و باالخره اینکه آمریکا برای حفظ منافع خود در ایران باید به فکر مهره دیگری 

غیر از محمدرضاشاه باشد.

گزینه » « صحیح است.ده روز پس از تشکیل دولت بختیار در ۲۶ دی شاه از ایران رفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.به دستور آمریکایی ها و برای جلوگیری از پیروزی انقالب اسالمی شاه، شاپور بختیار را که قباًل عضو جبهه ملی و از (   سوال 
مخالفان رژیم بود نخست وزیر خود کرد.
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گزینه » « صحیح است. -در ۱۵بهمن با پیشنهاد شورای انقالب مهندس مهدی بازرگان از سوی امام خمینی به عنوان نخست وزیر دولت (   سوال 
موقت انقالبی معرفی شد.

گزینه » « صحیح است.ژنرال هایزر آمریکایی به کمک نظامیان وابسته به رژیم قصد کودتای نظامی را داشت.(   سوال 
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درسنامۀ درس یازدهم

استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران

پایۀ دوازدهم

िبرگزاری همه پرسی نظام سیاسی جدید

िتدوین قانون اساسی

िشکل گیری هیئت دولت
بر اساس قانون اساسی جدید

ि۱۳۵۸ برگزاری انتخابات در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین

िرای مثبت بیش از  ۹۸ درصد شرکت کنندگان به جمهوری اسالمی

िاعالم روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسالمی

ि انتخاب ۷۲ نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی توسط مردم به منظور تدوین و تصویب قانون
اساسی جدید

िتسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام

ि تسخیر سفارت آمریکا به دلیل دشمنی و توطئه های دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی و دخالت
در امور داخلی ایران از جمله اجازه ورود به محمدرضا پهلوی برای سفر به آمریکا

िتایید تسخیر سفارت آمریکا توسط امام خمینی و انقالب دوم خواندن آن توسط ایشان

िحمایت مجلس خبرگان قانون اساسی از تسخیر سفارت آمریکا

िاستعفای اعضای کابینه مهندس بازرگان در اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا

िبر عهده گرفتن مسئولیت ادارۀ کشور توسط شورای انقالب پس از استعفای کابینۀ بازرگان

ि۱۳۵۸ انتخاب بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهور در بهمن

िبرگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی

िتعیین رجایی به عنوان نخست وزیر

ि استقرار کامل نظام سیاسی جمهوری اسالمی با برگزاری انتخابات اولین دورۀ مجلس
خبرگان رهبری و شکل گیری همه ارکان سیاسی کشور

استقرار نظام 
جمهوری اسالمی
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درسنامۀ درس یازدهم

استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران

پایۀ دوازدهم

िبرگزاری همه پرسی نظام سیاسی جدید

िتدوین قانون اساسی

िشکل گیری هیئت دولت
بر اساس قانون اساسی جدید

ि۱۳۵۸ برگزاری انتخابات در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین

िرای مثبت بیش از  ۹۸ درصد شرکت کنندگان به جمهوری اسالمی

िاعالم روز ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسالمی

ि انتخاب ۷۲ نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی توسط مردم به منظور تدوین و تصویب قانون
اساسی جدید

िتسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام

ि تسخیر سفارت آمریکا به دلیل دشمنی و توطئه های دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی و دخالت
در امور داخلی ایران از جمله اجازه ورود به محمدرضا پهلوی برای سفر به آمریکا

िتایید تسخیر سفارت آمریکا توسط امام خمینی و انقالب دوم خواندن آن توسط ایشان

िحمایت مجلس خبرگان قانون اساسی از تسخیر سفارت آمریکا

िاستعفای اعضای کابینه مهندس بازرگان در اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا

िبر عهده گرفتن مسئولیت ادارۀ کشور توسط شورای انقالب پس از استعفای کابینۀ بازرگان

ि۱۳۵۸ انتخاب بنی صدر به عنوان نخستین رئیس جمهور در بهمن

िبرگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی

िتعیین رجایی به عنوان نخست وزیر

ि استقرار کامل نظام سیاسی جمهوری اسالمی با برگزاری انتخابات اولین دورۀ مجلس
خبرگان رهبری و شکل گیری همه ارکان سیاسی کشور

استقرار نظام 
جمهوری اسالمی
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िتاسیس نهادهای انقالبیि تاسیس کمیتۀ انقالب اسالمی به عنوان اولین نهاد توسط امام خمینی برای حفظ نظم و امنیت و
دستگیری سران جنایتکار رژیم پهلوی

िتاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای پاسداری از آرمان ها و دستاوردهای انقالب

िتاسیس جهاد سازندگی، کمیته امداد امام خمینی و نهضت سواد آموزی

िتاسیس بنیاد شهید بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بسیج مستضعفان

िتشکیل دادگاه ها و دادسراهای انقالب اسالمی برای رسیدگی به پرونده مقامات و مأموران رژیم سابق

िبرگزاری اولین نماز جمعه تهران به امامت آیت الله طالقانی

िایجاد آشوب و ناامنی به ویژه در کردستان و خوزستان و سیستان و ترکمن صحرا

िترور شخصیت ها و مردم انقالبی

िحملۀ نظامی آمریکا به طبس

िطراحی کودتا

िنفوذ

ि ترور سپهبد قرنی رئیس ستاد مشترک ارتش، آیت الله مطهری، دکتر مفتح، حاج
مهدی عراقی و آیت الله قاضی طباطبایی به دست گروه فرقان 

िسوء قصد به جان حجت االسالم رفسنجانی و آیت الله ربانی شیرازی

िترور سایر شخصیت های انقالبی توسط سازمان مجاهدین خلق

िحمله نیروهای آمریکایی به صحرای طبس برای آزاد کردن گروگان های آمریکایی

ि وقوع طوفان شن و کاهش دید خلبانان آمریکایی و سقوط چند فروند بالگرد نظامی و
کشته شدن نیروهای مهاجم آمریکا

ि طراحی کودتا توسط افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار بختیار بنام سازمان نقاب با پشتیبانی
سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( و حکومت بعثی عراق

ि قصد کودتاچیان بمباران محل سکونت امام و برخی مراکز مهم پایتخت با استفاده از امکانات نظامی
پایگاه هوایی نوژه همدان

िطراحی کودتا توسط حزب توده به نفع حکومت شوروی

िیکی از روش های ورود به جبهه مقابل در جنگ نرم

िروشی خاموش و تدریجی

िکاهش شدید هزینه نظامی در روش نفوذ

توطئه ها و
تالش های دشمنان

داخلی و خارجی
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िواگذاری فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقالب به بنی صدر از طرف امام خمینی

िاقدامات بنی صدر

िعزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا از طرف امام خمینی و از ریاست جمهوری از طرف مجلس شورای اسالمی

िانتخاب محمدعلی رجایی به عنوان دومین رئیس جمهور و تعیین باهنر به عنوان نخست وزیر

िبه شهادت رسیدن رجایی و باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری توسط منافقین

िتعیین آیت الله مهدوی کنی به ریاست دولت از طرف مجلس شورای اسالمی برای ادارۀ امور کشور و عدم ایجاد وقفه در جنگ

िانتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور و انتخاب سید حسین موسوی به عنوان نخست وزیر

िثبات سیاسی و امنیتی و موفقیت در ادارۀ امور جنگ و بازگشایی دانشگاه ها در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای

ि تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام خمینی مرکب از مسئوالن عالی رتبه کشور و صاحبنظران برجسته به منظور
رسیدگی به اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان

ि۱۳۶۸ درگذشت امام خمینی در ۱۳ خرداد

िانتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر از طرف مجلس خبرگان

िخودداری از پذیرش رجایی به عنوان نخست وزیر

िتالش برای ایجاد تفرقه افکنی میان مسئوالن و نهادهای نظام و فاصله گرفتن از خط امام

िنزدیک شدن به گروه های معاند مانند مجاهدین خلق

िدر تنگنای مالی و  تسلیحاتی  قرار دادن سپاه پاسداران و فراهم کردن زمینۀ سقوط خرمشهر

िآشکار نشدن دشمن به شکل واضح و روشن

िانواع نفوذ
ि شخصی و موردی

िجمعی و جریانیि مورد هدف قرار گرفتن سیستم فکری محاسمانی یک گروه از افراد یا نظام فکری جامعه
ि ،پیامد:ایجاد جریان های فکری مختلف فرهنگی، سیاسی و مذهبی متفاوت و مخالف با باورها

آرمان ها و ارزش های جامعۀ هدف 
िاستفاده از روش های مختلف تبلیغی و رسانه ای به عنوان موثرترین ابزارها

تثبیت نظام
جمهوری اسالمی 

ایران

ارتحال امام خمینی و انتخاب آیت الله خامنه ای 
به رهبری 

िتمرکز جبهه دشمن بر یک فرد
ि... تسلط بر فکر و ارادۀ هدف او از روش های فریبنده مانند پول، مقام، جاذبه های جنسی و
ि تأثیرگذاری چندین برابری در صورت فرد مورد هدف قرار گرفته دارای موقعیت سیاسی یا

مذهبی یا اقتصادی خاصی برخوردار باشد.  
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िواگذاری فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقالب به بنی صدر از طرف امام خمینی

िاقدامات بنی صدر

िعزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا از طرف امام خمینی و از ریاست جمهوری از طرف مجلس شورای اسالمی

िانتخاب محمدعلی رجایی به عنوان دومین رئیس جمهور و تعیین باهنر به عنوان نخست وزیر

िبه شهادت رسیدن رجایی و باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری توسط منافقین

िتعیین آیت الله مهدوی کنی به ریاست دولت از طرف مجلس شورای اسالمی برای ادارۀ امور کشور و عدم ایجاد وقفه در جنگ

िانتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان سومین رئیس جمهور و انتخاب سید حسین موسوی به عنوان نخست وزیر

िثبات سیاسی و امنیتی و موفقیت در ادارۀ امور جنگ و بازگشایی دانشگاه ها در دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای

ि تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان امام خمینی مرکب از مسئوالن عالی رتبه کشور و صاحبنظران برجسته به منظور
رسیدگی به اختالف میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان

ि۱۳۶۸ درگذشت امام خمینی در ۱۳ خرداد

िانتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر از طرف مجلس خبرگان

िخودداری از پذیرش رجایی به عنوان نخست وزیر

िتالش برای ایجاد تفرقه افکنی میان مسئوالن و نهادهای نظام و فاصله گرفتن از خط امام

िنزدیک شدن به گروه های معاند مانند مجاهدین خلق

िدر تنگنای مالی و  تسلیحاتی  قرار دادن سپاه پاسداران و فراهم کردن زمینۀ سقوط خرمشهر

िآشکار نشدن دشمن به شکل واضح و روشن

िانواع نفوذ
ि شخصی و موردی

िجمعی و جریانیि مورد هدف قرار گرفتن سیستم فکری محاسمانی یک گروه از افراد یا نظام فکری جامعه
ि ،پیامد:ایجاد جریان های فکری مختلف فرهنگی، سیاسی و مذهبی متفاوت و مخالف با باورها

آرمان ها و ارزش های جامعۀ هدف 
िاستفاده از روش های مختلف تبلیغی و رسانه ای به عنوان موثرترین ابزارها

تثبیت نظام
جمهوری اسالمی 

ایران

ارتحال امام خمینی و انتخاب آیت الله خامنه ای 
به رهبری 

िتمرکز جبهه دشمن بر یک فرد
ि... تسلط بر فکر و ارادۀ هدف او از روش های فریبنده مانند پول، مقام، جاذبه های جنسی و
ि تأثیرگذاری چندین برابری در صورت فرد مورد هدف قرار گرفته دارای موقعیت سیاسی یا

مذهبی یا اقتصادی خاصی برخوردار باشد.  
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از فردای پیروزی انقالب اسالمی، دولت موقت انقالب به ریاست چه کسی و به همراه کدام نهاد عالوه بر ادارۀ امور کشور و برای -  
چه مسئله ای کارهای مهمی انجام دادند؟

۲( بازرگان- شورای انقالب -استقرار نظام سیاسی جدید ۱( بنی صدر- مجلس شورای اسالمی - استقرار نظام سیاسی جدید 

۴( بنی صدر -شورای انقالب- تدوین قانون اساسی ۳( بازرگان- مجلس شورای اسالمی - تدوین قانون اساسی 

کدام روز در تقویم کشورمان پس از برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید به عنوان روز جمهوری اسالمی نامگذاری شده است؟ -  
)کنکو سراسری داخل کشور ۹۸(

۴( ۱۳ آبان ۳( ۲۳دی  ۲(۲۲ بهمن  ۱(۱۲ فروردین 

کدام گزینه در مورد همه پرسی روزهای    و    فروردین      درست است؟-  

۲( بیش از ۹۸ درصد شرکت کنندگان به جمهوری اسالمی را مثبت دادند ۱( ۷۲ نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شدند 

۴( نظام سیاسی جدید به رهبری امام خمینی استقرار یافت ۳( مهندس مهدی بازرگان به ریاست دولت موقت انتخاب شد 

چند ماه پس از همه پرسی تعیین نظام، مردم به منظور تعیین نمایندگان .......پای صندوق رای رفتند.-  

۲(مجلس خبرگان رهبری ۱(مجمع تشخیص مصلحت نظام 

۴( مجلس شورای اسالمی ۳(مجلس خبرگان قانون اساسی 

علت تسخیر النۀ جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام چه بود؟-  

الف( تداوم دشمنی ها و توطئه های دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی

ب( تالش جهت انجام کودتا در پایگاه هوایی نوژه

پ( دخالت در امور داخلی ایران

ت( حمله چندین فروند هلیکوپتر آمریکایی به صحرای طبس

۴( الف و پ ۳( پ ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

امام خمینی کدام اقدام دانشجویان پیرو خط امام را انقالب دوم نامیدند و کدام نهاد از این اقدام دانشجویان حمایت کرد؟-  

۲(تعطیل کردن دانشگاه ها- مجلس خبرگان قانون اساسی ۱(تسخیر النۀ جاسوسی آمریکا - در مجلس خبرگان قانون اساسی 

۴( تسخیر النۀ جاسوسی آمریکا- مجلس خبرگان رهبری ۳(تعطیل کردن دانشگاه ها - مجلس خبرگان رهبری 
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سواالت درس یازدهم

پایۀ دوازدهم

استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران
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از فردای پیروزی انقالب اسالمی، دولت موقت انقالب به ریاست چه کسی و به همراه کدام نهاد عالوه بر ادارۀ امور کشور و برای -  
چه مسئله ای کارهای مهمی انجام دادند؟

۲( بازرگان- شورای انقالب -استقرار نظام سیاسی جدید ۱( بنی صدر- مجلس شورای اسالمی - استقرار نظام سیاسی جدید 

۴( بنی صدر -شورای انقالب- تدوین قانون اساسی ۳( بازرگان- مجلس شورای اسالمی - تدوین قانون اساسی 

کدام روز در تقویم کشورمان پس از برگزاری همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید به عنوان روز جمهوری اسالمی نامگذاری شده است؟ -  
)کنکو سراسری داخل کشور ۹۸(

۴( ۱۳ آبان ۳( ۲۳دی  ۲(۲۲ بهمن  ۱(۱۲ فروردین 

کدام گزینه در مورد همه پرسی روزهای    و    فروردین      درست است؟-  

۲( بیش از ۹۸ درصد شرکت کنندگان به جمهوری اسالمی را مثبت دادند ۱( ۷۲ نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شدند 

۴( نظام سیاسی جدید به رهبری امام خمینی استقرار یافت ۳( مهندس مهدی بازرگان به ریاست دولت موقت انتخاب شد 

چند ماه پس از همه پرسی تعیین نظام، مردم به منظور تعیین نمایندگان .......پای صندوق رای رفتند.-  

۲(مجلس خبرگان رهبری ۱(مجمع تشخیص مصلحت نظام 

۴( مجلس شورای اسالمی ۳(مجلس خبرگان قانون اساسی 

علت تسخیر النۀ جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام چه بود؟-  

الف( تداوم دشمنی ها و توطئه های دولت آمریکا علیه انقالب اسالمی

ب( تالش جهت انجام کودتا در پایگاه هوایی نوژه

پ( دخالت در امور داخلی ایران

ت( حمله چندین فروند هلیکوپتر آمریکایی به صحرای طبس

۴( الف و پ ۳( پ ت  ۲( ب و پ  ۱( الف و ب 

امام خمینی کدام اقدام دانشجویان پیرو خط امام را انقالب دوم نامیدند و کدام نهاد از این اقدام دانشجویان حمایت کرد؟-  

۲(تعطیل کردن دانشگاه ها- مجلس خبرگان قانون اساسی ۱(تسخیر النۀ جاسوسی آمریکا - در مجلس خبرگان قانون اساسی 

۴( تسخیر النۀ جاسوسی آمریکا- مجلس خبرگان رهبری ۳(تعطیل کردن دانشگاه ها - مجلس خبرگان رهبری 
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سواالت درس یازدهم

پایۀ دوازدهم

استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران
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کدام اقدام انقالبیون باعث استعفای مهندس بازرگان و اعضای کابینه او شد ؟ )کنکور سراسری دخل کشور ۹۸(-  

۲(دستگیری عوامل جنایتکار رژیم پهلوی ۱(حمله نظامی آمریکا به طبس 

۴( تسخیر النۀ جاسوسی ۳(ترور شخصیت های انقالبی 

اولین دورۀ ریاست جمهوری به پیروزی چه کسی انجامید و او چه کسی را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد؟-  

۴( بنی صدر _بازرگان ۳( بازرگان_ رجایی  ۲(بنی صدر _رجایی  ۱(بازرگان _بنی صدر 

انتخابات مجلس شورای اسالمی در چه ماهی در  سال     صورت گرفت ؟-  

۴( اسفند ۳( آذر  ۲(آبان  ۱(فروردین 

با برگزاری انتخابات..... تمامی ارکان سیاسی کشور مطابق قانون اساسی شکل گرفت.-   

۲(مجلس خبرگان رهبری ۱(مجلس شورای اسالمی 

۴( ریاست جمهوری ۳(مجلس خبرگان قانون اساسی 

نخستین نهادی که به فرمان امام خمینی یک روز بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاسیس شد، کدام است؟-   

۴( بسیج مستضعفان ۳( جهاد سازندگی  ۲(کمیتۀ انقالب اسالمی  ۱(سپاه پاسداران 

وظیفه کدام نهاد دفاع از آرمان ها و دستاوردهای انقالب است؟-   

۲(بنیاد شهید ۱(کمیتۀ انقالب اسالمی 

۴( دادسراهای انقالب اسالمی ۳(سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

کدام نهاد در سال اول انقالب تاسیس نگردید؟-   

۲(کمیته امداد امام خمینی ۱(مجمع تشخیص مصلحت نظام 

۴( بسیج مستضعفان ۳(جهاد سازندگی 

هدف از تاسیس جهاد سازندگی از طرف امام خمینی چه بود؟-   

۲( عمران و آبادانی و رفع فقر و محرومیت از روستا ۱( ترویج فرهنگ سواد آموزی 

۴( حمایت از خانواده های محروم شهری و روستایی ۳( ساخت مسکن برای افراد محروم 

پس از پیروزی انقالب اسالمی نخستین نماز جمعه به امامت چه کسی و در کجا اقامه گردید؟-   

۴( آیت الله منتظری- تهران ۳( آیت الله طالقانی- قم  ۲(آیت الله منتظری -قم  ۱(آیت الله طالقانی- تهران 

کدام یک از فرماندهان ارتش توسط گروهک فرقان به شهادت رسید؟-   

۴( سپهبد قرنی ۳( شهید ستاری  ۲(سرلشکر فالح  ۱(صیاد شیرازی 

افراد زیر توسط گروهک فرقان به شهادت رسیدند به جز:-   

۴( آیت الله مفتح ۳( آیت الله مطهری  ۲(آیت الله طباطبایی   ۱( آیت الله بهشتی 
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کدام گزینه  درباره اقدامات اعضای گروهک تروریستی فرقان درست نیست؟ )کنکور سراسری داخل کشور ۱۴۰۰(-   

۱( شخصیت های برجسته انقالبی و مبارزان سرشناس را هدف قرار می دادند.

۲( تمرکز فعالیت های تروریستی آنها بر مسئوالن نظام جمهوری اسالمی و مردم عادی بود.

۳(سپهبد ولی الله قرنی، حاج مهدی عراقی و آیت الله قاضی طباطبایی را به شهادت رساندند.

۴( نتیجه کارهای آنها شهادت برخی شخصیت های برجسته انقالبی و مبارزان سرشناس و چند سو قصد را نافرجام بود.

در تیرماه      تعدادی از افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار شاپور بختیار موسوم به سازمان...... با استفاده از امکانات -   
پایگاه هوایی...... قصد کودتا را داشتند.

۴( فرقان- نوژه همدان ۳( نقاب -ستاری تهران  ۲(فرقان- ستاری تهران  ۱(نقاب -نوژه همدان 

در سال      کدام تشکیالت و به نفع کدام کشور قصد انجام کودتا را داشت؟ -   

۴( حزب توده - شوروی ۳( چریک های فدایی خلق- آمریکا  ۲(حزب توده -آمریکا  ۱( چریکهای فدایی خلق -شوروی 

نفوذ که یکی از روش های ورود به جبهه مقابل در جنگ..... است روشی.... می باشد.-   

۴( نرم و سریع - متمرکز  ۳( نرم و خاموشی - تدریجی  ۲(سرد و خاموشی- تدریجی   ۱(سرد سریع - متمرکز 

کدام گزینه در باره روش نفوذ نادرست است؟-   

۲( دشمن به شکل واضح و روشن آشکار نمی شود. ۱( به دو روش فردی و جمعی است. 

۴( روشی خاموش و تدریجی است. ۳( هزینۀ نظامی در این روش باال است. 

در چه صورتی تاثیر گذاری نفوذ فردی و موردی چندین برابر خواهد بود؟-   

۱(فرد مورد هدف دارای موقعیت سیاسی یا مذهبی یا اقتصادی خاصی باشد.

۲(بتوان فرد مورد هدف را با پول ،مقام و جاذبه جنسی اقناع کرد.

۳(بر ذهن و فکر و اراده فرد مورد هدف تسلط پیدا کرد.

۴( بتواند اهداف دشمن را به خوبی مورد عمل قرار دهد.

ایجاد جریان های فکری مختلف فرهنگی، سیاسی و مذهبی که با باورها، آمارن ها و ارزش های جامعه هدف متفاوت و مخالف است -   
از پیامدهای جدی چه نوع نفوذی است؟

۴( جمعی و جریانی ۳( فردی و جریانی  ۲(فردی و  موردی  ۱(جمعی و موردی 

در کدام نوع نفوذ مردم و افراد گروه هدف به شکلی فکر کرده و زندگی می کنند که در مسیر اهداف دشمن قرار دارد؟-   

۴( جمعی و موردی ۳( فردی و جریانی  ۲(فردی و  موردی  ۱(جمعی و جریانی 

کدام اقدام بنی صدر موجب گردید تا روز به روز از خط امام فاصله بگیرد و به گروه های معاند و منحرف نزدیک شود؟-   

۲(اختالف افکنی میان مسئوالن و نهادهای نظام ۱(فراهم آوردن زمینۀ سقوط خرمشهر 

۴( مخالفت کردن با نخست وزیری رجایی ۳(در تنگنای مالی و تسلیحاتی قرار دادن سپاه 
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کدام گزینه  درباره اقدامات اعضای گروهک تروریستی فرقان درست نیست؟ )کنکور سراسری داخل کشور ۱۴۰۰(-   

۱( شخصیت های برجسته انقالبی و مبارزان سرشناس را هدف قرار می دادند.

۲( تمرکز فعالیت های تروریستی آنها بر مسئوالن نظام جمهوری اسالمی و مردم عادی بود.

۳(سپهبد ولی الله قرنی، حاج مهدی عراقی و آیت الله قاضی طباطبایی را به شهادت رساندند.

۴( نتیجه کارهای آنها شهادت برخی شخصیت های برجسته انقالبی و مبارزان سرشناس و چند سو قصد را نافرجام بود.

در تیرماه      تعدادی از افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار شاپور بختیار موسوم به سازمان...... با استفاده از امکانات -   
پایگاه هوایی...... قصد کودتا را داشتند.

۴( فرقان- نوژه همدان ۳( نقاب -ستاری تهران  ۲(فرقان- ستاری تهران  ۱(نقاب -نوژه همدان 

در سال      کدام تشکیالت و به نفع کدام کشور قصد انجام کودتا را داشت؟ -   

۴( حزب توده - شوروی ۳( چریک های فدایی خلق- آمریکا  ۲(حزب توده -آمریکا  ۱( چریکهای فدایی خلق -شوروی 

نفوذ که یکی از روش های ورود به جبهه مقابل در جنگ..... است روشی.... می باشد.-   

۴( نرم و سریع - متمرکز  ۳( نرم و خاموشی - تدریجی  ۲(سرد و خاموشی- تدریجی   ۱(سرد سریع - متمرکز 

کدام گزینه در باره روش نفوذ نادرست است؟-   

۲( دشمن به شکل واضح و روشن آشکار نمی شود. ۱( به دو روش فردی و جمعی است. 

۴( روشی خاموش و تدریجی است. ۳( هزینۀ نظامی در این روش باال است. 

در چه صورتی تاثیر گذاری نفوذ فردی و موردی چندین برابر خواهد بود؟-   

۱(فرد مورد هدف دارای موقعیت سیاسی یا مذهبی یا اقتصادی خاصی باشد.

۲(بتوان فرد مورد هدف را با پول ،مقام و جاذبه جنسی اقناع کرد.

۳(بر ذهن و فکر و اراده فرد مورد هدف تسلط پیدا کرد.

۴( بتواند اهداف دشمن را به خوبی مورد عمل قرار دهد.

ایجاد جریان های فکری مختلف فرهنگی، سیاسی و مذهبی که با باورها، آمارن ها و ارزش های جامعه هدف متفاوت و مخالف است -   
از پیامدهای جدی چه نوع نفوذی است؟

۴( جمعی و جریانی ۳( فردی و جریانی  ۲(فردی و  موردی  ۱(جمعی و موردی 

در کدام نوع نفوذ مردم و افراد گروه هدف به شکلی فکر کرده و زندگی می کنند که در مسیر اهداف دشمن قرار دارد؟-   

۴( جمعی و موردی ۳( فردی و جریانی  ۲(فردی و  موردی  ۱(جمعی و جریانی 

کدام اقدام بنی صدر موجب گردید تا روز به روز از خط امام فاصله بگیرد و به گروه های معاند و منحرف نزدیک شود؟-   

۲(اختالف افکنی میان مسئوالن و نهادهای نظام ۱(فراهم آوردن زمینۀ سقوط خرمشهر 

۴( مخالفت کردن با نخست وزیری رجایی ۳(در تنگنای مالی و تسلیحاتی قرار دادن سپاه 
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با تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید امام خمینی بنی صدر از کدام سمت عزل گردید؟-   

۲(ریاست جمهوری  ۱(فرماندهی کل قوا 

۴( عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳(ریاست شورای انقالب 

کدام یک از رویدادهای زیر مربوط به دورۀ ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر است؟)کنکور سراسری خارج کشور ۱۴۰۰(-   

۱(برگزاری همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و تایید آن توسط اکثریت مردم

۲(آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران و اشغال خرمشهر توسط ارتش عراق

۳(برگزاری انتخابات اولین دورۀ مجلس خبرگان رهبری و تشکیل مجلس خبرگان

۴( بازگشایی دانشگاه ها که پس از پیروزی انقالب اسالمی تعطیل شده بودند.

کدام گزینه مربوط به دوران هشت ساله ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای نمی باشد؟-   

۲(ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی بیشتر   ۱(بازگشایی دوباره دانشگاه ها 

۴( انجام ادارۀ امور جنگ با توان و موفقیت بیشتر  ۳(آغاز سازندگی مناطق جنگی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان چه کسی و به کدام منظور تشکیل شد؟-   

۲(امام خمینی_نظارت بر حسن اجرای قوانین ۱(امام خمینی _رسیدگی به اختالفات میان مجلس و شورای نگهبان  

۴( آیت الله خامنه ای_ رسیدگی به اختالفات میان مجلس و شورای نگهبان ۳(آیت الله خامنه ای_ نظارت بر حسن اجرای قوانین 
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گزینه » « صحیح است.فردای پیروزی انقالب اسالمی، دولت موقت انقالب به ریاست مهدی بازرگان به همراه شورای انقالب عالوه بر ادارۀ (  سوال 
امور کشور برای استقرار نظام سیاسی جدید کارهای مهمی انجام دادند.

گزینه » « صحیح است.۱۲ فروردین در تقویم به عنوان روز جمهوری اسالمی نامگذاری شده است.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. همه پرسی نظام جمهوری اسالمی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و نتیجه آن در ۱۲ فروردین اعالم شد و (  سوال 
نشان داد که بیش از ۹۸ درصد شرکت کنندگان به جمهوری اسالمی رای مثبت داده اند.

گزینه » « صحیح است.چند ماه پس از همه پرسی تعیین نظام، مردم به منظور تعیین نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی پای صندوق های (  سوال 
رأی رفتند.

گزینه » « صحیح است. دانشجویان پیرو خط امام علت تسخیر النۀ جاسوسی را و تداوم دشمنی ها و توطئه های دولت آمریکا علیه انقالب (  سوال 
اسالمی و دخالت در امور داخلی ایران از جمله اجازه ورود به محمدرضا شاه برای سفر به آن کشور اعالم کردند.

گزینه » « صحیح است.امام خمینی اقدام دانشجویان در تسخیر النۀ جاسوسی را تایید کرد و آن را انقالب دوم خواند و مجلس خبرگان قانون (  سوال 
اساسی نیز از آن حمایت کرد.

گزینه » « صحیح است. مهندس بازرگان و اعضای کابینه او که با اقدام دانشجویان در تسخیر النۀ جاسوسی موافق نبودند، استعفا کردند.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور اسالمی ایران انتخاب گردید و محمدعلی رجایی را به عنوان نخست (  سوال 
وزیر انتخاب کرد.

گزینه » « صحیح است.با فاصلۀ  کوتاهی انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری تمامی ارکان سیاسی کشور مطابق قانون اساسی شکل گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی، کمیتۀ انقالب اسالمی تاسیس شد که وظیفه آن حفظ (   سوال 
نظم و امنیت و دستگیری سران جنایتکار پهلوی بود. 

گزینه » « صحیح است.سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هدف پاسداری از آرمان ها و دستاوردهای انقالب تاسیس شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.مجمع تشخیص مصلحت نظام سال های بعد از پیروزی انقالب به وجود آمد.(   سوال 
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پاسخنامۀ درس یازدهم

پایۀ دوازدهم

استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران
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گزینه » « صحیح است.فردای پیروزی انقالب اسالمی، دولت موقت انقالب به ریاست مهدی بازرگان به همراه شورای انقالب عالوه بر ادارۀ (  سوال 
امور کشور برای استقرار نظام سیاسی جدید کارهای مهمی انجام دادند.
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گزینه » « صحیح است. همه پرسی نظام جمهوری اسالمی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و نتیجه آن در ۱۲ فروردین اعالم شد و (  سوال 
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گزینه » « صحیح است.چند ماه پس از همه پرسی تعیین نظام، مردم به منظور تعیین نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی پای صندوق های (  سوال 
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گزینه » « صحیح است. دانشجویان پیرو خط امام علت تسخیر النۀ جاسوسی را و تداوم دشمنی ها و توطئه های دولت آمریکا علیه انقالب (  سوال 
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گزینه » « صحیح است.ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور اسالمی ایران انتخاب گردید و محمدعلی رجایی را به عنوان نخست (  سوال 
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گزینه » « صحیح است.با فاصلۀ  کوتاهی انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری تمامی ارکان سیاسی کشور مطابق قانون اساسی شکل گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی، کمیتۀ انقالب اسالمی تاسیس شد که وظیفه آن حفظ (   سوال 
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گزینه » « صحیح است.سپاه پاسداران انقالب اسالمی با هدف پاسداری از آرمان ها و دستاوردهای انقالب تاسیس شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.مجمع تشخیص مصلحت نظام سال های بعد از پیروزی انقالب به وجود آمد.(   سوال 
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استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران
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گزینه » « صحیح است. جهاد سازندگی برای عمران و آبادانی و رفع فقر و محرومیت از روستاها شکل گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. اولین نماز جمعه به امامت آیت الله طالقانی در تهران اقامه گردید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. سپهبد قرنی رئیس ستاد مشترک ارتش توسط گروه فرقان ترور شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. آیت الله بهشتی در انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی توسط منافقین به شهادت رسید.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. سازمان مجاهدین خلق )منافقین( عالوه بر عده زیادی از مسئوالن، شمار کثیری از مردم عادی را در کوچه و بازار (   سوال 
به شهادت رساندند.

گزینه » « صحیح است. در تیرماه ۱۳۵۹ تعدادی از افسران وابسته به رژیم پهلوی و هوادار شاهپور بختیار موسوم به سازمان نقاب با پشتیبانی (   سوال 
سازمان جاسوسی آمریکا )سیا( و حکومت بعثی عراق را در پایگاه هوایی نوژه همدان طراحی کردند.

گزینه » « صحیح است. حزب توده در سال ۱۳۶۰ ش قصد کودتا به نفع حکومت شوروی را داشت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. نفوذ که یکی از روش های ورود به جبهه مقابل در جنگ نرم است. روشی خاموش و تدریجی است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. هزینه نظامی در روش نفوذ به شدت کاهش پیدا می کند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. نفوذ فردی و موردی در مواردی که فرد مورد هدف قرارگرفته از موقعیت سیاسی یا مذهبی یا اقتصادی خاصی برخوردار (   سوال 
باشد، تاثیرگذاری چندین برابری خواهد داشت.

گزینه » « صحیح است. ایجاد جریان های فکری مختلف فرهنگی و سیاسی و مذهبی که با باورها، آرمان ها و ارزش های جامعه هدف متفاوت (   سوال 
و مخالف است از پیامدهای جدی نفوذ جمعی و جریانی است.

گزینه » « صحیح است.در نفوذ جمعی و جریانی مردم و افراد گروه هدف به شکلی فکر کرده و زندگی می کنند که در مسیر اهداف دشمن قرار دارد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. بنی صدر با اختالف افکنی میان مسئوالن و نهادهای نظام روز به روز از خط امام فاصله گرفت و به گروه های منحرف (   سوال 
و معاند مانند سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد.

گزینه » « صحیح است. با تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید امام خمینی، بنی صدر از سمت ریاست جمهوری عزل شد. (   سوال 

گزینه » « صحیح است. جنگ تحمیلی در دوران ریاست جمهوری بنی صدر آغاز شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. آغاز سازندگی مناطق جنگی مربوط به دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.به فرمان امام مجمع تشخیص مصلحت مرکب از مسئوالن عالی رتبه کشور و صاحب نظران برجسته تشکیل شد تا به (   سوال 
اختالفات میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند.
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جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
پایۀ دوازدهم

िتشکیل کشور کنونی عراق پس از جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی تحت قیمومیت انگلستان

िادامه اختالفات مرزی عراق با ایران از دوران عثمانی تا تشکیل دولت عراق 

ि امضای قرارداد بین ایران و عراق در سال ۱۳۵۴ با میانجیگری الجزایر برای پایان دادن به اختالفات مرزی و رفع مناقشه برسر 
اروندرود

ि تشویق صدام توسط آمریکا برای مقابله نظامی با ایران 

ि حمله صدام حسین در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ به ایران و آغاز جنگ تحمیلی

िانگیزه و اهداف صدام
از تحمیل جنگ بر ایران

िوضعیت نیروهای نظامی
ایران در ابتدای جنگ

ि حاکمیت بر آبراه مهم اروندرود، دسترسی و تسلط بر خلیج فارس و جدایی جزایر سه گانه
ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و استان خوزستان از ایران

ि تضعیف و نابودی انقالب اسالمی و جلوگیری از انتشار افکار انقالبی در میان مردم عراق و 
مسلمانان سایر کشورها

िرسیدن به رهبری جهان عرب و ایفای نقش ژاندارمی در منطقه 

ि آمادگی نداشتن ارتش و ژاندارمری به دلیل تصفیه یا فرار فرماندهان و آمادگی نداشتن افسران 
برای رویارویی با جنگی بزرگ 

ि درگیربودن سپاه پاسداران تازه تاسیس با آشوب های ضد انقالب با وجود محدودیت های
تشکیالتی، تجهیزاتی و تدارکاتی 

िدر حال شکل گیری بودن نیروهای مردمی بسیج

ि انتظار صدام بر دستیابی سریع به اهدافش به دلیل توهم آمادگی نداشتن نیروهای مسلح ایران 
و نداشتن توان مقابله با ارتش او و نیز حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی سایر کشورها به ویژه 

آمریکاو شوروی

شروع
جنگ تحمیلی
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िحمله نیروی هوایی ایران به عراق

ि مقابله رزمندگان ارتش، سپاه و ژاندارمری همراه با مردم شهرها و روستاهای مرزی، عشایر و نیروهای ستاد جنگ های نامنظم به
فرماندهی شهید چمران

ि نابودی اسکله های عراق و نیروی دریایی آن توسط دریادالن نیروی دریایی ارتش به کمک نیروی هوایی در عملیات موسوم به
مروارید

िاشغال مناطقی از کشور از جمله خرمشهر توسط ارتش بعثی عراق

िآزادسازی مناطق اشغالیिصدور فرمان شکستن محاصرۀ آبادان توسط امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا

िنجات آبادان از محاصرۀ نیروهای متجاوز صدام

िآزاد سازی صدها کیلومتر مربع از خاک ایران طی عملیات فتح المبین و بیت المقدس

िآزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس

ि.توصیه امام به مسئوالن مبنی بر اینکه جنگ را مسئله اصلی کشور بدانند

ि اهتمام فراوان امام بر تقویت بنیه دفاعی و حمایت های ایشان برای باالبردن کیفیت و کمیت امکانات و تجهیزات
نظامی و تامین بودجه های جنگ

िایجاد تحول در روح و روان جوانان ایرانی به عنوان مهمترین اقدام امام

िتمسک امام خمینی به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری حماسه عاشورا

دفاع مقدس
ملت ایران

مجامع
بین المللی

رهبری امام خمینی در 
دفاع مقدس

ि عمل نکردن قاطع و موثر شورای امنیت سازمان ملل به وظایف رسمی و قانونی خود در برابر یورش آشکار نیروهای رژیم بعثی به
خاک ایران

ि صدور قطعنامه و درخواست شورای امنیت از دو کشور برای حل مسالمت آمیز اختالفات بدون محکوم کردن متجاوز و ملزم کردن
آنها به عقب نشینی از مناطق اشغالی

िجانبداری قدرت های بزرگ در طول هشت سال جنگ تحمیلی از صدام
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िحضور مستقیم در خط مقدم جبهه و نبرد با دشمن متجاوز

िمشارکت در تامین بخشی از هزینه های مادی جنگ

िحضور مردمی در قالب نیروهای بسیجی و جهاد ساززندگی

िمهمترین خدمات زنان ایرانی در طول دفاع مقدس: تشویق برادران، همسران و فرزندان برای حضور در جبهه

िحضور در خط مقدم جبهه در سال های اول جنگ

िتهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک رزمندگان

िپرستاری از رزمندگان مجروح در بیمارستانها

िپاسداری از حریم خانواده در غیاب همسران رزمنده

िقبول قطعنامه ۵۹۸ توسط امام خمینی

ि۵۹۸ درخواست عقب نشینی به مرزها و تعیین متجاوز در قطعنامه

िنامۀ صدام حسین به هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت مبنی بر به رسمیت شناختن قرارداد الجزایر

िمتجاوز معرفی شدن رژیم بعثی عراق در سال ۱۳۷۰ توسط سازمان ملل متحد

 نقش مردم در 
دفاع مقدس

پایان 
جنگ تحمیلی

िایجاد آشوب در داخل کشور و ترور بسیاری از مسئوالن و مردم عادی

ि دادن اطالعات سّری و نظامی کشور به رژیم صدام و دیگر دشمنان خارجی

िهمکاری نظامی با ارتش بعثی عراق در جنگ با ایران

िهمکاری با ارتش بعثی در سرکوب و کشتار مخالفان صدام از جمله مبارزان کرد

ि۵۹۸ مهاجم بر داخل خاک ایران پس از پذیرش قطعنامه

مجاهدین خلق 
)منافقین( و جنگ 

تحمیلی
مهمترین اقدامات آنان
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تحمیلی
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کشور کنونی عراق پس از کدام واقعه و تجزیه امپراتوری عثمانی تحت قیمومیت کدام  شکل گرفت؟-  

۲( جنگ جهانی اول_ انگلستان ۱( جنگ جهانی دوم_ انگلستان 

۴( جنگ جهانی اول_ فرانسه ۳( جنگ جهانی دوم_ فرانسه 

میانجیگری -   با  دادی  قرار   ........... سر  بر  مناقشه  رفع  و  مرزی  اختالفات  به  دادن  پایان  برای  عراق  و  ایران  سال       در 
دولت......... امضا کردند.

۴( اروند رود_الجزابر ۳( اروند رود_ مصر  ۲(جزایر سه گانه_الجزایر   ۱(جزایر سه گانه _مصر 

همه موارد زیر از مهمترین انگیزه و اهداف صدام حسین از تحمیل جنگ بر ایران بود به جز:-  

۱( حاکمیت بر آبراه مهم اروند رود و تسلط بر خلیج فارس

۲( تضعیف و نابودی انقالب اسالمی و جلوگیری از انتشار افکار انقالبی در میان مردم عراق

۳( رسیدن به رهبری جهان عرب و ایفای نقش ژاندارمی در منطقه 

۴( جدایی جزایر سه گانۀ کیش، قشم، هرمز و استان خوزستان از ایران

همه موارد زیر دربارۀ وضعیت نیروی نظامی ایران در ابتدای جنگ ایران و عراق درست است به جز:-  

۱( در حال شکل گیری بودن نیروی مردمی بسیج

۲( شکل گرفتن نیروهای جنگ های نامنظم به فرماندهی امام خمینی

۳( درگیر بودن سپاه پاسداران تازه تاسیس با آشوب های ضدانقالب

۴( عدم آمادگی کامل ارتش برای رویارویی با جنگی بزرگ به دلیل تصفیه یا فرار فرماندهان ارتش

صدام حسین با چه توهمی فکر می کرد در مدت زمان کوتاه به اهداف خود در جنگ می رسد؟-  

۲( عدم آمادگی نیروهای مسلح ایران و نداشتن توان مقابله با ارتش او ۱( عدم حمایت مردم ایران از نظام جمهوری اسالمی 

۴( حمایت سیاسی، نظامی، اقتصادی و اطالعاتی آمریکا و شوروی سابق ۳( حمایت اعراب خوزستان از نیروهای عراقی 

شورای امنیت سازمان ملل چند روز پس از شروع جنگ تحمیلی دست به اقدامی زد؟-  

۱(با صدور قطعنامه ای، تجاوز نیروهای بعثی به خاک ایران را محکوم کرد.

۲( با صدور قطعنامه ای از دولت متجاوز عراق خواست از مناطق اشغالی عقب نشینی کند.

۳( با صدور قطعنامه ای تنها دو کشور را به خودداری از ادامه جنگ و تالش برای حل مسالمت آمیز اختالفات فراخواند.

۴( با صدور قطعنامه ای همه کشورها را موظف به کمک برای پایان دادن به جنگ کرد.
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کدام نیروی نظامی ایران از نخستین ساعت های شروع جنگ تحمیلی وارد عمل شد؟-  

۴( سپاه ۳( دریایی  ۲( زمینی  ۱( هوایی 

فرماندهی نیروهای ستاد جنگ های نامنظم با چه کسی بود؟-  

۴( شهید همت ۳( رضایی  ۲( صیاد شیرازی  ۱( چمران 

دریادالن نیروی دریایی ارتش در نخستین ماه های جنگ با پشتیبانی کدام نیرو و طی کدام عملیات، اسکله های عراق را منهدم و نیروی -  
دریایی صدام را نابود کردند؟

۴( هوایی- مروارید ۳( هوایی- نقاب  ۲( سپاه - مروارید  ۱( سپاه - نقاب 

............ به عنوان فرمانده کل قوا فرمان شکستن محاصرۀ .......... شهر را صادر کرد.-   

۲( هاشمی رفسنجانی- خرمشهر ۱( امام خمینی - آبادان 

۴( هاشمی رفسنجانی - آبادان ۳( امام خمینی -خرمشهر 

اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در کدام عملیات منجر به آزادی خرمشهر گردید-   

۴( کربالی ۵  ۳( الفجر  ۲ ( بیت المقدس  ۱ ( فتح المبین 

پس از کدام واقعه جنگ وارد مرحلۀ تازه ای شد؟-   

۲( بمباران شیمیایی شهرهای ایران ۱( شکسته شدن محاصرۀ آبادان 

۴( آزادسازی خرمشهر ۳( اشغال خرمشهر 

کدام شهر در کردستان عراق توسط نیروهای بحثی بمباران شیمیایی گردید؟-   

۴( داالهو  ۳( اربیل  ۲( سردشت  ۱( حلبچه 

مهمترین اقدام امام خمینی در طول دفاع مقدس چه بود؟-   

۲( تاکید بر تقویت بنیه دفاعی و حمایت های ایشان از نیروهای نظامی ۱ (صدور فرمان شکستن محاصرۀ آبادان 

۴( تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری حماسۀ عاشورا ۳(ایجاد تحول در روح و روان جوانان ایرانی 

همه موارد زیر از جمله خدمات زنان در طول هشت سال دفاع مقدس است بجز:-   

۲( پاسداری از حریم خانواده در غیاب همسران و فرزندان ۱( حضور در خط مقدم در سال های پایانی جنگ 

۴( تشویق برادران و همسران و فرزندان خویش برای حضور در جبهه ۳( تهیه و آماده سازی خوراک و پوشاک رزمندگان 

قطعنامۀ     شورای امنیت سازمان ملل مورد قبول کدام شخصیت ایرانی قرار گرفت؟-   

۴( میرحسین موسوی ۳( آیت الله خامنه ای  ۲( هاشمی رفسنجانی  ۱( امام خمینی 

صدام حسین در نامه ای به چه کسی قرارداد الجزایر را بار دیگر به رسمیت شناخت؟-   

۴( میرحسین موسوی  ۳( هاشمی رفسنجانی  ۲( امام خمینی   ۱( آیت الله خامنه ای 
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همه موارد زیر از مهمترین اقدامات مجاهدین خلق در دوران دفاع مقدس هستند به جز:-   

۱( ایجاد آشوب در داخل کشور و ترور بسیاری از مسئوالن و مردم عادی

۲( دادن اطالعات سری و نظامی کشور به رژیم صدام و دیگر دشمنان خارجی

۳( همکاری نظامی با ارتش بعثی عراق در جنگ ایران با 

۴( تهاجم به داخل خاک ایران قبل از پذیرش قطعنامه ۵۹۸

کدام گزینه از جمله دستاوردهای نظامی دفاع مقدس محسوب نمی گردد؟-   

۲( خودکفایی و تولید و ساخت نیازهای مختلف نظامی ۱( تحول در حوزۀ صنایع دفاعی  

۴( تقویت و تحکیم سازمان رزم نیروهای مسلح ۳(  تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسالمی در دفاع از تمامیت ارضی کشور  

کدام گزینه از جمله دستاوردهای فرهنگی و معنوی دفاع مقدس می باشد؟-   

الف(تقویت اعتماد به نفس و احساس خودباوری و بروز خالقیت در میان جوانان ایرانی

ب(برخورداری از تجربیات تازه در زمینۀ سازماندهی آموزشی نیروی انسانی داوطلب

پ( تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسالمی در دفاع از تمامیت ارضی کشور

ت( شکوفایی استعداد های بالقوه در فرماندهی جنگ و ظهور فرماندهان با استعداد 

۴( الف،ت ۳( ب،پ  ۲(الف،پ  ۱(الف،ب 
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گزینه » « صحیح است.کشور کنونی عراق پس از جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی تحت قیمومیت انگلستان شکل گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. در سال ۱۳۵۴ شمسی ایران و عراق برای پایان دادن به اختالفات مرزی و رفع مناقشه برسر اروندرود، قراردادی را با (  سوال 
میانجیگری دولت الجزایر امضا کردند.

گزینه » « صحیح است.یکی از اهداف صدام از تحمیل جنگ به ایران جدایی جزایر سه گانۀ ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و استان خوزستان (  سوال 
از ایران بود.

گزینه » « صحیح است. جنگ های نا منظم به فرماندهی شهید مصطفی چمران شکل گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. صدام با این توهم که نیروهای مسلح ایران آمادگی و توان مقابله با ارتش او را ندارند با پشت گرمی حمایت شوروی و (  سوال 
آمریکا به هدف های خود می رسد.

گزینه » « صحیح است. شورای امنیت سازمان ملل چند روز پس از شروع جنگ تحمیلی با صدور قطعنامه ای تنها دو کشور را به خودداری از (  سوال 
ادامۀ جنگ و تالش برای حل مسالمت آمیز اختالفات فراخواند.

گزینه » « صحیح است. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی از نخستین ساعت های شروع جنگ وارد عمل شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. فرماندهی نیروهای ستاد جنگ های نامنظم با شهید چمران بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.دریادالن نیروی دریایی ارتش در نخستین ماه های جنگ با پشتیبانی نیروهای هوایی در عملیات موسوم به مروارید با (  سوال 
رشادت تمام، اسکله های عراق  را منهدم و نیروی دریایی صدام را نابود کردند.

گزینه » « صحیح است. امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا نخست فرمان شکستن محاصره آبادان را صادر کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در عملیات بیت المقدس و با آزادی خرمشهر صورت گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.پس از آزادسازی خرمشهر جنگ وارد مرحله تازه ای شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.رژیم بعثی عراق شهر حلبچه کردستان عراق را بمباران شیمیایی کرد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است.کشور کنونی عراق پس از جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی تحت قیمومیت انگلستان شکل گرفت.(  سوال 
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گزینه » « صحیح است.یکی از اهداف صدام از تحمیل جنگ به ایران جدایی جزایر سه گانۀ ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ و استان خوزستان (  سوال 
از ایران بود.

گزینه » « صحیح است. جنگ های نا منظم به فرماندهی شهید مصطفی چمران شکل گرفت.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. صدام با این توهم که نیروهای مسلح ایران آمادگی و توان مقابله با ارتش او را ندارند با پشت گرمی حمایت شوروی و (  سوال 
آمریکا به هدف های خود می رسد.

گزینه » « صحیح است. شورای امنیت سازمان ملل چند روز پس از شروع جنگ تحمیلی با صدور قطعنامه ای تنها دو کشور را به خودداری از (  سوال 
ادامۀ جنگ و تالش برای حل مسالمت آمیز اختالفات فراخواند.

گزینه » « صحیح است. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی از نخستین ساعت های شروع جنگ وارد عمل شد.(  سوال 

گزینه » « صحیح است. فرماندهی نیروهای ستاد جنگ های نامنظم با شهید چمران بود.(  سوال 

گزینه » « صحیح است.دریادالن نیروی دریایی ارتش در نخستین ماه های جنگ با پشتیبانی نیروهای هوایی در عملیات موسوم به مروارید با (  سوال 
رشادت تمام، اسکله های عراق  را منهدم و نیروی دریایی صدام را نابود کردند.

گزینه » « صحیح است. امام خمینی به عنوان فرمانده کل قوا نخست فرمان شکستن محاصره آبادان را صادر کردند.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.اوج حماسه دفاع مقدس ملت ایران در عملیات بیت المقدس و با آزادی خرمشهر صورت گرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.پس از آزادسازی خرمشهر جنگ وارد مرحله تازه ای شد.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.رژیم بعثی عراق شهر حلبچه کردستان عراق را بمباران شیمیایی کرد.(   سوال 
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گزینه » « صحیح است. مهمترین اقدام امام خمینی در دوران دفاع مقدس، ایجاد تحول در روح و روان جوانان ایرانی بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. یکی از خدمات زنان ایرانی در دورۀ دفاع مقدس حضور در خط مقدم جبهه در سال های نخست جنگ بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. در تیرماه ۱۳۶۷ امام خمینی قطعنامۀ ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد را پذیرفت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.صدام در نامه ای به هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران قرارداد الجزایر را بار دیگر به رسمیت شناخت.(   سوال 

گزینه » « صحیح است.یکی از اقدامات مجاهدین خلق در دوران دفاع مقدس,تهاجم داخل خاک ایران پس از پذیرش قطعنامۀ ۵۹۸ بود.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسالمی در دفاع از تمامیت ارضی کشور از دستاوردهای معنوی و فرهنگی دفاع مقدس است.(   سوال 

گزینه » « صحیح است. تقویت اعتماد به نفس و احساس خودباوری، بروز خالقیت در میان جوانان ایرانی و نیز تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسالمی (   سوال 
در دفاع از تمامیت ارضی کشور از دستاوردهای فرهنگی و معنوی دفاع مقدس است.
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خــدا گفتــه هــر رویایــى کــه دارى رو اگــه بــراش 
ـى و رویــات میشــه  ـى بهــش میرـس ـالش کـن ـت
ـت؛ حــاال تــو تــالش کــن کــه بــه رویــات  زندگـی
برســى  اگــه رویــات زندگیــت نشــد یــا تــو تــالش 
نکــردى یــا از نظــر تــو خــدا دروغگوئه، کــه مطمئنا 

زندگیتــو رویایى کن
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