
 سواالت درس اول

 درس اولاالت صحیح، غلط ؤس

 الف( اولین پیشگام انتقاد به تملق و متکلف نویسی در زمان فتحعلی شاه رضاقلی هدایت بود.

 ب( ریاست دارالترجمه همایونی در زمان ناصرالدین شاه را محمد حسن خان اعتمادالسلطنه به عهده داشت.

 .دوره قاجار آخوند زاده با وجود اینکه مورخ نبود، اما به صورت علمی تاریخ نویسی سنتی را نقدکردپ( در 

 پیروزی انقالب مشروطه رشد سریعی داشت. نشریات پس ازت( 

 تغییر نام یافت.روزنامه دولت علیه  بود که بعدها به، قانون نام روزنامه ای که امیرکبیر چاپ کردث( 

 درس اولاالت  جور کردنی ؤس

 ب الف

 الف( کسی که تاریخ نویسی سنتی را به شیوه علمی نقد کرد.

 ب( او به نقش طبقات مختلف در انقالب مشروطه اهمیت داد.

 پ( مورخ عصر قاجار واقعیت قتل امیر کبیر را بیان کرده است.

 ت( در کتاب صدرالتواریخ از امیر کبیر ستایش کرده است.

 حقیقت نویسی و مختصر نویسی در تاریخ توجه کرد.ث( او به 

 یرزا محمد جعفر خورموجیم-1

 حمد حسن خان اعتمادالسلطنهم-2

 خاوری شیرازی-3

 میرزا فتحعلی خان آخوند زاده-4

 میرزا محمد ناطم االسالم کرمانی-5

 رضاقلی خان هدایت-6

 

 درس اولاالت  تستی ؤس

                                نیست؟درست  اعتمادالسلطنهمحمد حسن خان کدام گزینه در مورد -1

  تاریخ نویسی درباری بود.الف(

 ب( ازمورخان مشهور دوره ناصرالدین شاه بود.                     

 ج(ریاست دارالترجمه همایونی را به عهده داشت.                    

 خود دور بود.د( او از پرده پوشی ها و مداحی های رایج عصر 

کدام عامل در ایران منابع نوینی را پیش روی مورخان قرار داد و زمینه ساز تحولی عمیق و اساسی در تاریخ -2

 نگاری سنتی شد؟



 الف( توجه به آثار اروپایی                                           ب( تشکیل دارالترجمه همایونی          

 د(تشکیل دارالطباعه                                         ج( کشفیات باستان شناسی

 این جمله از کدام یک از مورخان عصر قاجار می باشد؟  -3

 « الزم است که راست گفتاری پیشه کند......فرشته را دیو نخواند و دیو را فرشته نداندتاریخ نگار را هم » 

 ب(میرزا فتحعلی خان آخوند زاده                              الف( میرزا محمد جعفر خورموجی               

  خاوری شیرازی د(                                   محمد حسن خان اعتمادالسلطنه ج(

 کدام یک از مورخان عصر قاجار واقعیت قتل امیر کبیر را بیان کرده است؟ نام کتاب او چیست؟ -4

 ی در کتاب حقایق االخبار ناصری         الف( میرزا محمد جعفر خورموج

 ب(میرزا محمد ناطم االسالم کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان               

 در کتاب صدر التواریخ                                  محمد حسن خان اعتمادالسلطنه ج(

 در کتاب تاریخ ذوالقرنین خاوری شیرازی د(

کدام یک از شخصیت های زیر با وجود اینکه مورخی درباری بود اما سعی کرد از پرده پوشی ها و مداحی های -5

 مورخان رسمی عصر خود دور باشد؟ 

 الف( میرزا محمد جعفر خورموجی                                  ب(میرزا فتحعلی خان آخوند زاده           

  خاوری شیرازی د(                                   سلطنهمحمد حسن خان اعتمادال ج(

 کدام یک از مورخان عصر قاجار به حکمت تاریخی اروپائیان اعتقاد داشت؟-6

          محمد حسن خان اعتمادالسلطنهالف( میرزا آقاخان کرمانی                                           ب( 

 زاده                                 د( میرزا محمد جعفر خورموجی    ج( میرزا فتحعلی خان آخوند

شیوه تاریخ نویسی رضا قلی خان هدایت به دلیل استفاده از شعر در بیان رویدادها و به کاربردن الفاظ مصنوع -7

 مورد انتقاد چه کسی قرار گرفت؟ 

 ب(میرزا فتحعلی خان آخوند زاده                     الف( میرزا محمد جعفر خورموجی                           

 خاوری شیرازی د(                                   محمد حسن خان اعتمادالسلطنه ج(

                               نیست؟کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی های روش تاریخ نگاری جدید -8



یگر                                 دتبر و گزینش و نقد آنها          ب( استفاده از نتایج تحقیقات علوم الف(استفاده از منابع و اسناد مع

 انسانی ج( استفاده از روش تحقیق علمی                                       د(بررسی جنبه های گوناگون حیات

 تاریخ نگاری سنتی چه بوده است؟ اساس کار در-9

           انی                                       بررسی علل و نتایج حوادث                                  ب( بررسی جنبه های گوناگون حیات انسالف( 

 یج(بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان               د(تأکید بر ساده نویسی و عدم تملق و چاپلوس

وش پژوهش علمی تاریخ در ایران رز عواملی که در دوره معاصر کمک شایانی به ترویج و توسعه کدام مورد ا-10

 نیست؟کرد، 

              الف( تأسیس دانشگاه                                                    ب( ایجاد مراکز تربیتی     

 د( گسترش مدارس جدید          ج( رواج آموزش تاریخ به عنوان یک رشته علمی          

 جتماعی مختلف در انقالب مشروطه اشاره کرده است؟کدام کتاب به نقش طبقات ا-11

 میرزا محمد جعفر خورموجی        الف( کتاب حقایق االخبار ناصری از

 ب( کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از میرزا محمد ناطم االسالم کرمانی          

                              محمد حسن خان اعتمادالسلطنهکتاب صدر التواریخ از  ج(

  خاوری شیرازیکتاب تاریخ ذوالقرنین از  د(

 ت به عنوان برجسته ترین سند پژوه و نسخه شناس در دوره معاصر یاد می کنند؟از کدام شخصی-12

 ج( عبدالحسین زرین کوب         د( ایرج افشارالف( حسن پیرنیا        ب( عباس اقبال آشتیانی        

 هدف امیر کبیر از چاپ و انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه چه بود؟ -13

 الف( برای رشد آگاهی های سیاسی ،اجتماعی و توسعه فکری ،فرهنگی جامعه

 ب( برای آگاهی یافتن مردم ایران از پیشرفت های کشورهای متمدن غربی                  

 ج( برای آگاهی یافتن مردم ایران از اقدامات دولت برای پیشرفت کشور              

 با هدف بیداری فکری ایرانیان در جهت مبارزه با استبداد حکومت د(

 ریخی است؟ تصویر مقابل جزء کدام یک از منابع پژوهش تا--14

 ج( اسناد        د(نشریات     الف(کتاب                         ب( سفرنامه                 

  



 

 ژوهش تاریخی است؟ تصویر سکه مقابل جزء کدام یک از منابع پ-15

 الف(بناها،اشیاء و وسایل                 ب( سفرنامه              ج( اسناد              د( نشریات

 

 

    

 درس اولاالت تکمیلی ؤس

 از زمان...................................شروع شد.( ترجمه آثار اروپایی در زمان قاجار الف

 .......است.( خاوری شیرازی مورخ مشهور زمان ...........................و نویسنده کتاب.......................ب

 دازد........می پر.( محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در کتاب...................................به ستایش................پ

 گهداری می شود.( اساسی ترین و مهم ترین اسناد و مدارک با ارزش هر کشور در ..................................آن نت

 ( سفرنامه نویسی در دوره...........................گسترش فراوانی یافت.ث

 منتشر شد. هر تهران.....و در ش............. توسط.......................................روزنامه در ایران به نام  ( اولین روزنامهج

 درس اول االت کوتاه جوابؤس

 الف( تراجم و تذکره ها جزء کدام یک از منابع پژوهش تاریخ در دوره معاصر است؟

 ( اولین کسی که واقعیت قتل امیرکبیر را بیان کرده است چه کسی بود؟      ب

 که از بررسی سیر حوادث و علل و نتایج آن به دست می آید چه می گویند؟ به قوانینی (پ

 درس اولاالت تشریحی ؤس

 آنها را بنویسید. ه ترین ویژگی های تاریخ نگاری سنتی چیست؟برجست-1



 بنویسید؟ه به شیوه ی تاریخ نگاری سنتی به نگارش در آمده را با مؤلف آنها و دوره ی مربوطه ی آن نام دو اثر ک-2

ویسنده کتاب حقایق االخبار ناصری چه کسی بود و مهم ترین واقعیتی که در این کتاب به آن اشاره شده است ن-3

 چیست؟

 یرزا فتحعلی خان آخوند زاده در رساله خود به شیوه تاریخ نویسی چه کسی و به چه دلیل ایراد وارد کرد؟م-4

 ها را بنویسید.نام آن کردند؟ چه کسانی نسبت به تاریخ نویسی سنتی انتقاد-5

 جود آمد؟کار مورخان چه تغییراتی به و روشدر تاریخ نگاری جدید )نوین( در  -6

 ر ایران کرد؟دکمک شایانی به ترویج و توسعه روش پژوهش علمی تاریخ  معاصرچه عواملی در دوران -7

 مد؟آود کار مورخان چه تغییراتی به وج بینشدر تاریخ نگاری جدید )نوین( در-8

دام حادثه تأثیر عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی داشت و این نوع بینش به بهترین شکل در کدام ک-9

 کتاب و کدام نویسنده بود؟

 علت اهمیت کتاب تاریخ بیداری ایرانیان چیست؟-10

 گذاشت؟ع سیاسی ایران تأثیر عمیقی بر بینش مورخان جدید ایران بر جای کدام حوادث و وقای-11

 برید.گونه های منابع تاریخی در دوره معاصر را نام ب-12

 کسانی اقدام به نوشتن کتاب های خاطرات می کردند؟ در دوره معاصر معموال چه-13

 اتی که در دوره ی معاصر به نگارش در آمده حاوی چه اطالعات ارزشمندی است؟کتابهای خاطر-14

 تن سفرنامه ها نمودند؟در عصر قاجار چه کسانی اقدام به نوش-15

 علت اهمیت فوق العاده سفرنامه ها در چیست؟-16

 علت اهمیت نشریات در دوره معاصر چیست؟-17

 پ روزنامه وقایع اتفاقیه نمود؟امیر کبیر با چه هدفی اقدام به چا-18

 ارج کشور چه بود؟خعلت انتشار روزنامه های فارسی زبان، در -19

 پهلوی و جمهوری اسالمی چگونه بود؟وضعیت نشریات در دوره -20

 اسناد تاریخی شامل چه چیزهایی می شود؟-21

 همیت اسناد در پژوهش ها،کشورها چه اقداماتی در این زمینه انجام داده اند؟با توجه به ا-22

 منظور از آرشیو ملی چیست؟-23



 اسناد حاوی چه اطالعات ارزشمندی می باشد؟-24

 د.چه می دانید بنویسیدر مورد تصویر مقابل هر -25

 

 

 

 

 

 االت صحیح و غلط درس اولؤس

 الف(غلط

 ب( صحیح  

 پ(صحیح

 ت( صحیح

 ( غلطث

 ج( صحیح

 االت جور کردنی درس اولؤس

 میرزا فتحعلی خان آخوند زاده-4الف( گزینه

   م کرمانیمیرزا محمد ناطم االسال-5ب( گزینه  

   یرزا محمد جعفر خورموجیم- 1پ( گزینه 

   حمد حسن خان اعتمادالسلطنهم-2ت( گزینه 

 خاوری شیرازی-3ث( گزینه 

    



 االت تستی درس اولؤس

                                                            اولین کسی است که واقعیت قتل امیرکبیر را بیان کرده است.        ( الفگزینه  -1

                             شناسیج( کشفیات باستان  گزینه-2

 خاوری شیرازی( د گزینه -3 

 الف( میرزا محمد جعفر خورموجی در کتاب حقایق االخبار ناصری          گزینه -4

                                                    حمد حسن خان اعتمادالسلطنهم( جگزینه  -5

 نی                                           الف( میرزا آقاخان کرماگزینه  -6

      ب(میرزا فتحعلی خان آخوند زاده                                گزینه  -7

  ب( استفاده از نتایج تحقیقات علوم دیگر                                 گزینه -8

 ج(بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان               گزینه -9

                   ب( ایجاد مراکز تربیتی                  گزینه  -10

 ب( کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از میرزا محمد ناطم االسالم کرمانی           گزینه -11

                                                      د( ایرج افشار گزینه -12

 الف( برای رشد آگاهی های سیاسی ،اجتماعی و توسعه فکری ،فرهنگی جامعه ا گزینه -13

 ج( اسناد         گزینه -14 

                  الف( بناها،اشیاء و وسایل گزینه -15

 االت تکمیلی درس اولؤس

 ( عباس میرزاالف

 ذوالقرنینتاریخ  –(فتحعلی شاه ب

 امیرکبیر -صدرالتواریخ. (پ

 ( آرشیوت

 ( قاجارث

 میرزا صالح شیرازی-( کاغذاخبارج

 االت کوتاه جواب درس اولؤس



 ( زندگی نامه هاالف

 ( میرزا محمد جعفر خورموجیب

 ( حکمت تاریخیپ

 سواالت تشریحی

سبک نگارش سخت  –استفاده از زبان تملق و مدح پادشاهان  –بررسی زندگی پادشاهان و شرح قتوحات آنان  -1

 عدم تحلیل و تفسیر آثار  -و استفاده از موضوع ادبی و لغات عربی 

 از میرزا مهدی استر آبادی–نگشای نادری و دره نادر  جها -2

 بر مال کرد. و نخستین کسی بود که واقعیت مرگ امیر کبیر راموجی میرزا محمد جعفر خور -3

ن هدایت میرزا فتحعلی خان آخوندزاده از متفکران دوره قاجار در رساله ایراد شیوه تاریخ نویسی رضا قلی خا-4

 .دادکار بردن الفاظ مصنوع ادبی مورد انتقاد قرار ه ر در بیان رویداد و برا به دلیل استفاده از شع

 میرزا آقا خان کرمانی –زاده میرزا فتحعلی خان آخوند –میرزا محمدجواد خوموجی  –خاوری شیرازی -5

 الف( استفاده از روش های تحقیق علمی   ب(زبان ساده و بدون تکلف   -6

بهره برداری از منابع و اسناد و مدارک معتبر و  ده از روش تحقیق علمیاریخ نویسان و پژوهشگران با استفات -7

و یافته های علمی خود را به زبانی ساده می نوشتند. و  ندردتاریخی را ارزیابی می ک گزینش و نقد آنها،رویدادهای

ی در مطالعه جامعه شناسی و اسطوره شناس از نتایج تحقیقات علومی چون باستان شناسی، زبان شناسی، جغرافیا،

 ند.تاریخ بهره مند می شد

نوین، اریخ نویسی اساس کار تاریخ نگاری سنتی، بررسی زندگی پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود اما در ت -8

 های گوناگون حیات انسانی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بررسی می شود. جنبه

در کتاب تاربیخ ایرنیان از میرزا محمد ناظم السالم کرمانی که به نقش مردم از جمله نقش -انقالب مشروطیت-9

 طبقات اجتماعی اشاره شده است.

 از جمله نقش طبقات اجتماعی توجه به نقش مردم -10

جنبش ملی شدن نفت ، جنگ های جهانی اول و دوم و اشغال ایران  ،الف( دخالت و نفوذ کشور های استعمار گر -11

 و انقالب اسالمی

 نشریات)مجله و روزنامه( تراجم( -سفرنامه -ادبی –انواع کتاب ها )تاریخی -12



 اقتصادی و فرهنگی ویا مردم عادی  –نظامی  –شخصیت های سیاسی -13

اقتصادی و فرهنگی و شرح حال رجال  -اجتماعی –این آثار حاوی اطالعاتی ارزشمند ی درباره اوضاع سیاسی -14

 این دوره 

 عالوه بر آنها سفرا بزرگان و جهانگردان خارجی         فرهنکی و اقتصادی  -مقام و رجال های سیاسی-15

مسائل اجتماعی از ،راه ، گمرک،مالیات ، زیرا حاوی اطالعات ارزشمندی درباره موضوع های اقتصادی مانند -16

 .قبیل آداب و رسوم پوشاک تغذیه و مباحث فرهنگی و دینی هنری و معماری هستند

ه ایرانی نشریات از طریق آگاهی بخشی عمومی، تأثیرات فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیادی بر جامع -17

 گذاشتند. 

 و توسعه فکری و فرهنگی جامعه  -با هدف رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم-18

 بدلیل ماهیت استبدادی حکومت قاجار و نبود آزادی بیان -19

در دوران پهلوی و جمهوری اسالمی با وجود نوسان فعالیت های مطبوعاتی و شمار نشریات توسعه فراوانی یافت -20

 منتشر شد. تخصصی تاریخی مجله های و

اسناد مالی و قضایی  -نامه های شخصی  و اداری –معاهدات سیاسی  -فرمان ها –شامل کلیه مکاتبات حکومتی -21

 گزارش های اقتصادی فرهنگی نظامی و حقوقی میشود.

مرمت طبقه بندی و آماده سازی آنها و استفاده محققان ایجاد شده که به آن  –حفاظت  –محلی برای نگهداری -22

 آرشیو میگویند.

 آرشیو هر کشور محل نگهداری اسناد و مدارک با ارزش و معتبر مربوط به آن کشور است. -23

و  کی مل –اقتصادی )مالی  –اسناد حاوی اطالعاتی ارزشمندی درباره مسائل و موضوع های سیاسی اداری -24

 ( و فرهنگی دیدگاه و عملکرد افراد شخصیت ها احزاب و گروهای سیاسی و مذهبی است.معامالت

 به این مکان آرشیو گفته میشود که در آن اسناد و مدارک ارزشمند و معتبر کشورمان نگهداری میشود. -25

االت امتحانات نهایی ؤس  

بر تاریخ نگاری این دوره داشت؟تأسیس دارالترجمه همایونی در دوره قاجار چه تأثیری   

 تعریف اصطالح حکمت تاریخی


