درس اوّل
جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید
 -1گاهي مواقع مي گويیم ((تاريخ)) و منظورمان از آن تعیین روز و ماه و سال است،يعني همان تقويم ساالنه .ص  غ 
 -2اساس شیوه تاريخ نگاری نوين بر سنجش دقیق منابع،استناد به اسنادومدارك معتبر ودوری از داستان پردازی بود.ص غ
 -3اولین مرحله ی پژوهش در تاريخ ،شناسايي منابع است.ص  غ 
 -4طاق بستان به عنوان يكي از منابع دست اوّل برای دوره ی ساسانیان محسوب مي شود.ص  غ 
گزينه ی صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جلوی هر سوال بنويسید
 -1تدوين و نگارش خدای نامه يا همان خدای نامك مربوط به زمان اين سلسله در ايران است

الف) هرودت

 -2از مورخان ايراني است.

ب ) هخامنشیان

 -3تمامي آثار باستاني و تاريخي به جاي مانده از گذشته جزء اين منابع محسوب مي شوند.

پ) منابع دست دوم

 -4پدر تاريخ لقب اوست.

ت) ساسانيان
ث) منابع اصلي
ح) طبري
جاهاي خالي را با كلمات مناسب كامل كنيد

 -1اختراع خط در حدود  .........................سال پيش بوده است.
 -2تاريخ نگاري در مفهوم كامل آن از قرن پنجم پيش از ميالد در ................و با ظهور مورخ بزرگي مانندهرودت آغاز شد.
 -3در قرآن  ،آيات بسياري است كه به مطالعه ي سرگذشت اقوام گذشته دعوت كرده و آن را به عنوان يك منبع معتبربراي
كسب  .....................و  .......................معرفي مي كند.
 -4ايستادگي نياكان ما در برابر حوادث عظيمي همچون حمله ي اسكندر مقدوني ،تهاجم ويرانگر مغوالن نشانگر
 .........................................است كه از فوايد و كاركرد هاي مطالعه ي تاريخ مي باشد.
در سئواالت چهار گزينه ای زير پاسخ صحیح را مشخص کنید.
 -1در گزينه های زير کدام مورد نقش محوری و اساسي را در تاريخ بر عهده دارد؟
الف) زمان 

ب) مكان 

پ) انسان 

ت) طبیعت 

 -2قديمي ترين متن تاريخي که تاکنون کشف شده ،به چه خطي نوشته شده است؟
الف)به خط سومری 

ب)به خط کهن مصری 

پ) به خط میخي

ت) به خط يوناني 

 -3کدام مورد از ويژگي های تاريخ نگاری نوين محسوب نمي شود؟
 الف)علم تاريخ همه ی ابعاد فرهنگي  ،اجتماعي  ،اقتصادی  ،هنری و  ...جوامع گذشته را در بر مي گیرد.
ب) علم تاريخ صرفاً به ثبت و نقل رويداهای گذشته بسنده مي کند.
 پ) علم تاريخ زمینه ها و علت ها ی حوادث تاريخي را بررسي مي کند.
 ت) علم تاريخ نتايج و آثار گوناگون حوادث تاريخي را بررسي و تجزيه و تحلیل مي نمايد.

 -4در تحلیل و تفسیر رويداد های تاريخي کار مورّخان به کار کدام يك از گروه های زير شباهت بسیاری دارد؟
الف) کارآگاهان پلیس 

ب) هواشناسان 

پ) جامعه شناسان 

ت) باستان شناسان 

به سواالت زير پاسخ كوتاه دهيد
 -1وقتي مي گوييم ((تاريخ ايران)) منظورمان چيست؟
 -2تدوين و نگارش ((خدای نامه ها)) در ايران باستان نشانگر چه موضوعي است؟
 -3کهن ترين و کامل ترين اثر تاريخي به جای مانده از عصر باستان اثر کیست؟ و بخش عمده ی مطالب آن مربوط به چیست؟
 -4تا قرن 11م .عمده تمرکز مورّخان در نگارش کتب تاريخي حول چه موضوعاتي بود؟
 -5منابع پژوهش تاريخي از نظر درجه ی اهمیت و اعتبار به چند دسته تقسیم مي شوند؟
به سواالت زير پاسخ کامل دهید
 -1ويژگي های رويداد های تاريخي را بیان کنید.
 -2پیشینه ی تاريخ نگاری را خالصه وار شرح دهید.
 -3در پژوهش های علمي تاريخ از يافته های کدام علوم و فنون استفاده مي شود؟
 -4مراحل پژوهش در تاريخ را به ترتیب بنويسید.
 -5يكي از فوايد و کارکرد های مطالعه ی تاريخ را نام ببريد و در مورد آن توضیح دهید.

