
 

 

Ty pe eq uatio n here.  صفحه:1
         

 بسمه تعالی
 

00 اریخ امتحان:ت  
      

2نام درس: تاریخ 
 

   

 وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران
   

 

 ساعت امتحان:00:00
     

ونام خانوادگی:نام 
 

 

دقیقه 60  مدت امتحان:
 

4ناحیه  رشته: ادبیات 
 

 

 دبیر مربوطه:حیدري
 

پایه:  دبیرستان فرهنگ
 

                  

                  

 ردیف سواالت بارم

1 

صحیح یا غلط بودن موارد زیر را مشخص کنید .( ص . غ ) 

 

مهم ترین منابع پژوهش در گذشته کتاب هاي تاریخی است .  -الف 

کتاب جامع التواریخ در دوره ي مغوالن نگارش یافته است .  -ب 

کتا ب هاي سیاست نامه بیشتر به اخالق کشور داري می پردازد . -ج  

قصیده ي اهل خراسان متعلق به انوري شاعر دوره ي سلجوقی است .  -د  

1 

2 

گزینه ي صحیح را انتخاب کنید . -ب    

کدام یک از کتاب هاي زیر مشهورترین کتاب تاریخ عمومی به زبان فارسی است .  - 

تاریخ بیهقی  -روضه الصفا    د  -تاریخ بلعمی        ج  -تاریخ طبري       ب -الف  

ت ؟کتاب فتوحات شاهی در مورد کدام یک از پادشاهان زیر نوشته شده اش -

علی بویه  -شاه اسماعیل  د  -شاه عباس  ج  -تیمور  ب  -الف  

کدامورد جزء آثار شفاهی محسوب نمی شود ؟ - 

داستان هاي رمزي  -الالیی ها    د  -لطیفه ها       ج  -تک نگاري ها   ب  -الف  

کدام کتاب زیر قدمتش از بقیه بیشتر است ؟ - 

جامع التواریخ  -تاریخ بلعمی     د  -الصفا     ج روضه  -تاریخ طبري    ب  -الف  

کدام دوره تاریخی زیر می باشد ؟مربوط بھ تاریخ عالم آرا از مجموعه کتب تاریخ عمومی  - 

سامانیان  -ایلخانان   د  -زندیه     ج  -صفویه    ب  -الف  - 

زیر نوشته شده است ؟ لک در کدام یک از موضوعات اکتاب هایی با عنوان المسالک و المم - 

سفر نامه -سیاست    د  -جغرافیا      ج  -باستان شناسی    ب   -الف  

نگارش تاریخ هاي منظوم از چه دوره اي در ایران رواج یافت ؟  -

سامانی    -صفویه    د  -تیموري     ج  -مغوالن      ب  -الف  

2 

2 

جمالت زیر را کامل کنید .  -  

تاریخ نگاري عمومی از از قرن قرن سوم هجري آغاز وتا اواخر .............ادامه یافت . - 

سعدي در ..............و .............اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان خود را نقد کرده است. -

کتاب ............ابن بلخی در تاریخ و جغرافیاي استان فارس است . - 

3 

2 

صحیح را انتخاب کنید ( جور کردنی ) موارد -

ظفرنامه ي حمد ا.....مستوفی  -تاریخ عمومی                   الف  -الف  -

امینی هروي  -فتوحات شاهی  -تک نگاري                         ب  -ب  -

اولیاءآملی -تاریخ رویان  -تاریخ سلسله ي                   ج  -ج  -

بیهقی  -تاریخ بیهقی  -تاریخ محلی                         د  -د  -

میر خواند  -روضه الصفا -ه                                                 
4 



 

 

 

 صفحه:2
         

 بسمه تعالی
 

 تاریخ امتحان: 
      

2نام درس: تاریخ 
 

   

جمهوري اسالمی ایران وزارت آموزش و پرورش  
   

 

 ساعت امتحان:00:00
     

نام ونام خانوادگی:
 

 

دقیقه 60  مدت امتحان:
 

4ناحیه  رشته: ادبیات 
 

 

 دبیر مربوطه:حیدري
 

پایه:  دبیرستان فرهنگ
 

                  

                  

 ردیف سواالت بارم

1,5 

کوتاه پاسخ )به سواالت زیر پاسخ دهید (  -

آثار شفاهی چیست ؟ - 1

انگیزه ي اصلی نویسندگان تاریخ محلی چیست ؟ - 2

نوشته هاي روي سکه ها حاوي چه اطالعاتی است ؟ - 3

5 

1,5 

به سواالت زیر پاسخ دهید . -

ببرید ؟ و یک مورد را توضیح دهید نام منابع غیر نوشتاري تحقیقات تاریخی را  -

6 

2 

منظور از تاریخ عمومی چیست ؟توضیح دهید  -

7 

2 

چرا اطالعات سفرنامه ها در منابع دیگر کمتر دیده شده است ؟دو نمونه از مهمترین سفرنامه ها را نام ببرید .

8 

2 

سیاست نامه ها حاوي چه اطالعاتی هستند ؟ برجسته ترین اثر در این مورد را نام ببرید . -

9 

2 

نثر ادبی گونه ي مهم از منابع تاریخی محسوب می شود ؟یک نمونه مثال بزنید .چرا  -

10 

2 
علت تدوین تاریخ هاي سلسله ي چیست ؟دو نمونه مثال بزنید 

11 

                  

جمع بارم: 20 11تعداد سواالت:  با آرزوي موفقیت براي شما  
 


