
 

 

 صفحه:1 
         

 بسمه تعالی
 

00 اریخ امتحان:ت  
      

2نام درس: تاریخ 
 

   

 وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران
   

 

 ساعت امتحان:00:00
     

نام ونام خانوادگی:
 

 

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 ) 

      

. نقد یک خبر تاریخی همان اعتبار سنجی و بررسی اصالت یک خبر محسوب می شود -الف 

.در بررسی یک خبر بررسی انگیزه ي و عالیق نویسنده مطرح نیست   -ب 

. طالن آن میدانندت یک خبر تاریخی را با عقل دلیل ببیهقی و ابن اسفندیار عدم مطابق –ج  

. یکی از معایب تاریخ نگاري روایی این است که نویسنده هیچ نظري در باره ي خبر نمی دهد  –د  

1 

2 

گزینه ي صحیح را انتخاب کنید . -ب    

؟در تاریخ نگاري روایی استکدام یک از کتاب هاي زیر - 

تاریخ بیهقی  - ان        دفتوح البل–ج         مروج الذهب-تاریخ طبري       ب -الف  

روش تنظیم شده است ؟کتاب مروج الذهب به کدام  -

پنج مرحله ي –موضوعی                د  –سالشماري                   ج  –روایی            ب  –الف   

؟تاریخ نگاري است ؟ کدام مورد شیوه و سبک بالذري در 

موضوعی -تحلیلی        د  –روایی    ج  -ب        ترکیبی –الف  

؟ علت سفر هاي مسعودي در قرن چهارم چیست  - 

براي جمع آوري اخبار –ب                 اخباربراي اثبات صحت برخی از  –الف  

براي بررسی ادیان  –براي سیاحت                  د  –ج  

؟تاریخ نگاري او چیستهجري نوشته باشد شیوه  50اس سال اگر مورخی تاریخ خود را براس - 

سالشماري -د    روایی -ج ترکیبی –ب     تحلیلی  –الف  - 

؟ خ نگاري در آغاز براي ثبت و ضبط سخنان و و سیره ي پیامبر به کار می رفت کدام شیوه ي تاری - 

 ترکیبی -موضوع محور د  –ج       تحلیلی  –ب     روایی  -الف  

   

2 

5/1  

جمالت زیر را کامل کنید .  -  

......................می کنندمورخان وقتی با یک گزارش روبرو  می شوند آن را  - 

از برجسته ترین چهر ه هاي سبک تاریخ نگاري ترکیبی می توان به .................صاحب فتوح البلدان و دینوري نویسنده ي  -

.....................نام برد

 

3 

2 

موارد صحیح را انتخاب کنید ( جور کردنی ) -

ظفرنامه ي حمد ا.....مستوفی  -الف                         رواییتاریخ  -الف  -

طبري -تاریخ طبري  –ب                        تاریخ ترکیبی –ب  -

اولیاءآملی -تاریخ رویان  -ج  تاریخ  تحلیلی                       –ج  -

بیهقی -تاریخ بیهقی  -د                        خ موضوعی تاری –د  -

حسین مسعودي -معادن الجوهر –ه                                                         
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 صفحه:2
         

 بسمه تعالی
 

0 اریخ امتحان:ت  
      

2نام درس: تاریخ 
 

   

اسالمی ایرانوزارت آموزش و پرورش جمهوري   
   

 

 ساعت امتحان:00:00
     

نام ونام خانوادگی:
 

 

دقیقه 60  مدت امتحان:
 

4ناحیه  رشته: ادبیات 
 

 

 دبیر مربوطه:حیدري
 

پایه:  دبیرستان فرهنگ
 

                  

                  

 ردیف سواالت بارم

2 

به سواالت زیر پاسخ دهید ( کوتاه پاسخ ) -

خ نگاري روایی چیست ؟یعیب تار – 1

؟بین راوي و خبر چیست  و مکانیمنظور از فاصله ي زمانی – 2

 

5 

1,5 

به سواالت زیر پاسخ دهید . -

مورد )2در بررسی و نقد راوي یک خبر به چه نکاتی باید توجه کرد ؟( -

6 

2 

علوم تجربی چگونه در اثبات و نقد یک خبر به ما کمک می کند ؟توضیح دهید  -

7 

2 

.نجش اعتبار یک خبر را نام ببرید چهار مورد از روش هاي س-

8 

2 

. معایب و مزیت هاي شیو ه ي تاریخ نگاري روایی را نام ببرید  -

9 

2 

. می پردازد ؟توضیح دهیدمورخ چگونه به ثبت تاریخ در تاریخ نگاري ترکیبی  -

10 

2 
در تاریخ نگاري تحلیلی مورخ چگونه به ثبت تاریخ می پردازد ؟دو نمونه مثال بزنید .

11 

                  

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


