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) نـــــــــمـآآـــــــمزآ

ملفــگزینۀـنناسبـرمـمـتخابـکنید.

)درس 1( 1 میرزا محمدجعفر خورموجی مؤلف کدام کتاب است؟�
 1( تاریخ ذوالقرنین 2( حقایق االخبار ناصری

 3( صدرالتواریخ 4( تاریخ بیداری
)درس2( 2 پس از فروپاشی سلسلۀ صفویه،  و  فرصت را مغتنم شمردند و بخش هایی از  ایران را اشغال کردند. 

 1( هندوستان و روسیه 2( فرانسه و انگلستان
 3( پرتغال و عثمانی 4( روسیه و عثمانی

)درس 3( 3 قائم مقام پس از هفت ماه از مقام وزارت برکنار و کشته شد و  مراد و معلم درویش مسلک شاه، به جای او نشست. 
 1( حاجی میرزا آقاسی 2( میرزا ابوالقاسم خان

 3( میرزا صالح شیرازی 4( سپهساالر
)درس 4( 4 ، صدمۀ شدیدی به صنایع  ایران در عصر قاجار وارد آورد.  کاالهای اروپایی، به ویژه محصوالت صنعتی 

 1( انگلستان 2( فرانسه
 3( آلمان 4( روسیه

بــدرستیـیاــادرستیـجمالتـ یرـرمـنشخصـکنید.

مورخان سنتی اغلب اهل شعر و ادب بودند و اساس کار آنان بررسی زندگی پادشاهان  5
و شرح فتوحات شان بود.

)درس 2( 6 نادرستدرست شاهرخ، نوۀ نادرشاه از قلمروی وسیع او فقط به دشت مغان اکتفا کرد. 
)درس 5( 7 نادرستدرست محمدعلی شاه سوء قصد نافرجام به جان خود را بهانۀ مقابله با مشروطه قرار داد. 
)درس 6( 8 نادرستدرست ویلسون، رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد، نهادی با عنوان »جامعۀ ملل« تاسیس شود. 

پــجاهایـخالیـرمــاـکلماتـنناسبـکانلـکنید.

)درس5( 9 نخستین هستۀ گروه موسوم به روشنفکران را  تشکیل دادند. 
)درس6( 10 اعتراض مدرس به قرارداد1919 از دالیل مهم سقوط دولت  است. 
)درس3( 11 ، در تحریم مصرف توتون و تنباکو، نقش اساسی در لغو امتیاز توتون و تنباکو داشت.  فتوای 
)درس 4( 12 است، که موسس حوزه فلسفی تهران در عصر قاجار است.  از شاگردان برجستۀ مالعلی نوری

تــجمالتـسمــرمســرمــهـکلماتـنرتبطـسمــچپـزصلـکنید.

)درس 1( 13( در زمان او ترجمۀ آثار اروپایی به تدریج آغاز شد. 

)درس 2( 14( اولین رئیس جمهور آمریکا 

)درس 3( 15( عهدنامۀ مفصل و مجمل با آن کشور بسته شد. 

)درس 5(  16( نظامیان روس در تبریز  این روحانی با نفوذ را به دار آویختند. 

انگلستان

ثقة االسالم تبریزی

عباس میرزا

جورج واشنگتن

ثـــهـسؤمالتـ یرـپاسخـکـتاهـدهید.

)درس4( 17 در مورد هنر نقاشی عصر ناصری توضیح دهید. 

)درس6( 18 چرا امپراتوری اتریش - مجارستان مخالف وحدت آلمان بود؟ 

) نـــــــــمـآ1ـــــــمزآ
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) نـــــــــمـآآـــــــمزآ

دوازدهـم تاریخ 

)درس6( 19 چه اتفاقی منجر به ورود آمریکا به جنگ جهانی اول شد؟ 

)درس4( 20 در مورد کشاورزی عصر قاجار )اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20( توضیح دهید. 
 

جـــهـسـمالتـ یرـپاسخـکانلـدهید.

)درس 1( 21 چهار مورد از ویژگی های تاریخ نگاری سنتی  ایران را نام برده و توضیح دهید. 

)درس 2( 22 شرایط نادرشاه برای پذیرفتن سلطنت را بنویسید. 

)درس 3( 23 در مورد سازمان قضایی عصر قاجار و انواع آن توضیح دهید. 

)درس 5( 24 زمینه ها و علل سیاسی انقالب مشروطه را در بعد داخلی و خارجی توضیح دهید. 
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) نـــــــــمـآزآـــــــدزم

ملفــگزینۀـنناسبـرمـمـتخابـکنید.

)درس5( 1 مشروطه خواهان با جلب حمایت چه کسی در گیالن، قدرت را به دست گرفتند؟ 

 1( علیقلی خان سردار اسعد  2( صمصام السلطنه  3( محمدولی خان تنکابنی  4( یپرم خان

)درس6( 2 فروپاشید.  دولت موقت ملی در شهر  تأسیس شد، اما به دنبال شکست دولت

 1( کرمانشاه - آلمان  2( کرمانشاه - عثمانی  3( کرمان - آلمان  4( کرمان - عثمانی

)درس8( 3 ، انگیزه و جسارت ژاپنی ها را برای حمله به دیگر کشورها تقویت کرد.  پیروزی ژاپن بر 

 1( شوروی  2( روسیه  3( آمریکا  4( چین

)درس10( 4 کدام گروه از همان ابتدا با الهام از افکار مارکسیستی به مبارزه مسلحانه روی آوردند؟ 

 1( هیئت مؤتلفه اسالمی   2( چریک های فدایی خلق  3( مجاهدین خلق  4( حزب ملل اسالمی
 

بــدرستیـیاــادرستیـجمالتـ یرـرمـنشخصـکنید.

نادرستدرست )درس9( 5 مصدق امیدوار بود که دولت آمریکا در ماجرای نفت از  ایران پشتیبانی کند. 

نادرستدرست )درس11( 6 دولت موقت به دلیل مخالفت با اشغال سفارت آمریکا استعفا کرد. 

نادرستدرست )درس12( 7 در سال 1370 سازمان ملل متحد رسماً رژیم بعثی عراق را به عنوان متجاوز و آغاز کنندۀ جنگ معرفی کرد. 

نادرستدرست )درس10( 8 آیت الله غفاری زیر شکنجه به شهادت رسید. 
 

پــجاهایـخالیـرمــاـکلماتـنناسبـکانلـکنید.

)درس8( 9 را از سر راه برداشت.  پس از مرگ لنین  دبیرکل حزب کمونیست، رقیب قدرتمند خود

)درس12( 10 اوج حماسۀ دفاع مقدس ملت  ایران در عملیات  با رهایی از اسارت دشمن رقم خورد. 

)درس11( 11 خبر ارتحال حضرت امام را  به اطالع مردم  ایران و جهان رساند. 

)درس1( 12 ، برخی از روزنامه نگاران در خارج از کشور اقدام به نشر روزنامه هایی به زبان فارسی کردند.  به دلیل  و 
 

تـــهـسـمالتـ یرـپاسخـکـتاهـدهید.

)درس2( 13 پتر کبیر با چه اقداماتی روسیه را به قدرتی بزرگ تبدیل کرد؟ 

)درس8( 14 در بُعد خارجی، موسولینی سودای چه اقداماتی را در سر داشت؟ 

)درس9( 15 طراحان کودتای 28 مرداد 32، چگونه زمینۀ کودتا را فراهم نمودند؟ 

)درس12( 16 مجلس خبرگان رهبری به چه دلیل حضرت  آیت اللّه  خامنه ای را به رهبری برگزیدند؟ 

)درس1( 17 در روش تاریخ نگاری نوین از نتایج چه علومی  استفاده می شود؟ 
 

ثـــهـسـمالتـ یرـپاسخـکانلـدهید.

)درس4( 18 سه شیوۀ تولید در عصر قاجار را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید. 

)درس6( 19 مفاد قرارداد 1919 چه بود؟ 

)درس3( 20 در زمان قاجار روابط  ایران با سایر دولت های جهان چگونه بود؟ 

)درس2( 21 در مورد مکتب نقاشی شیراز توضیح دهید. 
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دوازدهـم تاریخ 

پاسخ نامه آزمون )1( نوبت اول اتریخ )3(

 1 گزینۀ 2)0/5(
 2 گزینه 4)0/5(
 3 گزینۀ 1)0/5(
 4 گزینۀ 1)0/5(
 5 درست )0/5(

 6 نادرست )0/5(
 7 درست )0/5(
 8 درست )0/5(

 9 ایرانیان فرنگ رفته )0/5(
 10 وثوق الدوله )0/5(

 11 میرزای شیرازی )0/5(

 12 مال عبداهلل زنوزی )0/5(

 13 عباس میرزا )0/5(

 14 جورج واشنگتن )0/5(

 15 انگلستان )0/5(

 16 ثقة االسالم تبریزی )0/5(

17 

فتحعلی شاه برجسته ترین هنرمندان نقاش را در تهران گرد آورد و آنها را 
به کشیدن پرده های بزرگ برای نصب در کاخ ها تشویق کرد. در دوره 
ناصرالدین شاه، سنت نگارگری  ایرانی تحت تاثیر هنر نقاشی مدرن اروپایی 

قرار گرفت و سبک نوینی در نقاشی به وجود آمد. )1(
18 

آلمانی  اتحادیۀ  بر  فراوانی  نفوذ  )که  مجارستان   - اتریش  امپراتوری 
داشت( مخالف چنین وحدتی بود و شکل گیری آلمان متحد را تهدیدی 

برای خویش می دانست. )1(
19 

که  شد  موجب  آمریکا  ناوگان  به  آلمانی  زیر دریایی های  پیاپی  حمالت 
کنگرۀ آمریکا به آلمان اعالن جنگ دهد. )1(

20 

مانند  میالدی  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  کشاورزی  ایران 
گذشته یک کشاورزی معیشتی نبود. )0/5(

به ویژه  کشاورزی،  محصوالت  اقالم  از  برخی  تولید  شدن  برابر  چند 
محصوالت صادراتی مانند ابریشم، تریاک، تنباکو، پنبه و برنج. )0/5(

21 

و  شاهان  زندگی  طوالنی  شرح  نظامی  و  و  سیاسی  تاریخ  بر  تاکید   .1
جنگ ها و فتوحات. )0/5(

2. بی توجهی به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی مردم)0/5(
3. بی توجهی به علل و نتایج رویدادها و تحوالت تاریخی)0/5(

4. داشتن روحیۀ تملق و چاپلوسی)0/5(
5. تاکید بر مصنوع و متکلف  نویسی و پرهیز از ساده نویسی

6. بی توجهی به سنجش و نقد منابع
22 

موروثی شدن سلطنت در خاندان او )0/5(، حمایت نکردن بزرگان و رؤسای 
طوایف از خاندان صفوی)0/5(، حل اختالفات مذهبی با عثمانی. )0/5(

23 

1. محاکم ُعرف که به تخلفات و جرایم سیاسی و امنیتی مانند شورش، 
سرقت، نزاع و عدم پرداخت مالیات رسیدگی می کردند. )0/5(

این محاکم را قضات و مأمورانی اداره می کردند که از مقام های حکومتی 
فرمان می بردند و حقوق می گرفتند. )0/5(

2. محاکم شرع که دعاوی مدنی مانند دعواهای خانوادگی، ملکی و ارث 
را حل و فصل می کردند. )0/5( در این محاکم، روحانیان قضاوت می کردند 

و هزینه های رسیدگی برعهده طرفین دعوا بود. )0/5(
24 

الف( در بعد داخلی :
1. حکومت قاجار به سبب نداشتن تشکیالت منسجم و کارآمد اداری با 

مشکالت زیادی در ادارۀ امور کشور مواجه بود. )0/5(
و  بی عدالتی  با  که  او  ناالیق  اغلب  زیردستان  و  شاه  مستبدانه  رفتار   .2
دریافت مالیات های گوناگون از مردم همراه بود، بر کاستی ها می افزود. )0/5(

3. ناکام ماندن اقدام هایی که برخی از صدراعظم های نوگرا مانند میرزا 
میرزا حسین خان  و  امیرکبیر  تقی خان  میرزا  فراهانی،  قائم مقام  ابوالقاسم 
حکومتی  نهادهای  نوسازی  و  کشورداری  روش  اصالح  برای  سپهساالر 

آغاز کرده بودند، باعث ناخرسندی آنان از خاندان حاکم شد. )0/5(
ب( در بعد خارجی:

1. شکست های سیاسی و نظامی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان 
که منجر به جدایی سرزمین های پهناوری از خاک  ایران در شمال و شرق 
کشور و گسترش نفوذ بیگانگان شد، ضربۀ مهلکی به حیثیت آن حکومت 

وارد کرد. )0/5(
2. وقتی ژاپن در جنگ با روسیه به پیروزی رسید، حقارت و ضعف سلسلۀ 
قاجار بیش از پیش آشکار شد؛ چون مردم روسیه را کشوری شکست 

ناپذیر می دانستند. )0/5(

پاسخ نامه آزمون )2( نوبت اول اتریخ )3(

 1 گزینۀ 3 )0/5(
 2 گزینۀ 4 )0/5(
 3 گزینۀ 3 )0/5(
 4 گزینۀ 2 )0/5(
 5 نادرست )0/5(
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 6 درست )0/5(
 7 نادرست )0/5(

8 
ماهیت استبدادی حکومت قاجار )0/5( ـ نبود آزادی بیان )0/5(

 9 عادل شاه)0/5( ـ ابراهیم شاه )0/5(
 10 روسیه )0/5( ـ ترکمنچای)0/5(

 11 رئیس الوزراء)0/5(

 12 بیسمارک)0/5(

 13 میرزا فتحعلی خان آخوندزاده)0/5(

 14 حاج ابراهیم کالنتر)0/5(

 15 میرزای نائینی)0/5(

16 

بعد از معاهدۀ ترکمنچای، روس ها مناطق وسیعی از  ایران در شرق دریای 
مازندران )خوارزم و ماوراءالنهر( را تسخیر و عهدنامۀ آخال را بر حکومت 

قاجار تحمیل کردند. )1(
17 

در پی قتل ولیعهد اتریش و همسرش به دست یک صرب ملی گرا در شهر 
سارایوو مرکز بوسنی، اتریش به صربستان مستقل اعالن جنگ کرد. )1(

18 

برای  صفوی  عصر  در  داشت،  باستانی  آیین های  در   ریشه  که  تعزیه 
بزرگ داشت حماسۀ کربال و شهادت امام حسین)ع( رواج یافت)0/5( در 
دورۀ ناصرالدین شاه گسترش یافت. یکی از مکان های اجرای آن تکیه 

دولت بود. )0/5(
19 

انواع کتاب ها )تاریخی، ادبی، خاطرات، سفرنامه ها، زندگی نامه ها( )0/5(
نشریات)روزنامه ها و مجالت( )0/5( ؛ اسناد و منابع آرشیوی، بناها، وسایل 

و ابزارها.
20 

کاخ خورشید )1(
21 

برادرزاده اش باباخان که به فتحعلی شاه معروف شد)0/5( ، زمام امور را به 
دست گرفت. سال های نخست سلطنت به سرکوب شورش های داخلی و 

تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار گذشت. )0/5(
22 

والیت های  و  اراک  کرمان،  اصفهان،  همدان،  کاشان،  تبریز،  شهرهای 
کردستان وآذربایجان از مهم ترین مراکز قالی بافی دورۀ قاجار بودند. )0/5(

تجار داخلی و سرمایه گذاران خارجی در تبریز و اراک کارگاه های کوچک 
و بزرگ فرش دایر کرده بودند. )0/5(

23 

1. فرهنگ کهن استبدادی، یعنی تفکر و روحیه انحصار طلبی، خودمحوری، 
افکار و سلیقه های متفاوت و ترجیح  نکردن  قانون، تحمل  به  بی اعتنایی 
دادن منافع فردی و خانوادگی بر منافع جمعی و ملی، مانعی بزرگ در 

مسیر تحقق آرمان ها و هدف های مشروطه خواهی بود. )1(
2. فقدان تشکیالت منظم اداری و اقتصادی به حکومت مشروطه اجازه 

نمی داد که حاکمیت ملی را در سرتاسر کشور برقرار کند. )1(
24 

فرانسه برای خروج از انزوای سیاسی و پایان دادن به برتری جویی آلمان با 
روسیه و انگلستان پیمان های جداگانه ای منعقد کرد)0/5( که آنها را دوبه دو 

شریک و متحد سیاسی، نظامی  و اقتصادی یکدیگر قرار می داد.)0/5(
در  اختالفات خود  به  معاهدۀ 1907م  بستن  با  نیز  روسیه  و  انگلستان 
 ایران، افغانستان و تبت پایان دادند)0/5( و اتفاق سه گانه را در برابر اتحاد 

سه گانه به وجود آوردند)0/5(.

پاسخ نامه آزمون )3( نوبت اول اتریخ )3(

 1 گزینۀ 4 )0/5(
 2 گزینۀ 4 )0/5(
 3 گزینۀ 2 )0/5(
 4 گزینۀ 2 )0/5(

 5 درست )0/5(
 6 درست )0/5(

 7 نادرست )0/5(
 8 درست )0/5(

 9 آصف الدوله )0/5(
 10 شیراز - کریم خان )1(

 11 قانون اساسی )0/5(

 12 مهدی سودانی )0/5(

 13 نادرشاه افشار )0/5(

 14 اولیور کرامول )0/5(

روسیه )0/5( 15 

 16 سید جمال واعظ )0/5(

17 

ارگ کریمخانی )0/5(، مسجد)0/5(
بازار، حمام وکیل، و بازسازی آرامگاه حافظ، سعدی و باغ دلگشا، بناهایی 
کاله فرنگی با کاربرد تفریحی )بنایی کوچک و گاهی تزئینی بود که وسط 

باغ ها یا تفریحگاه ها ساخته می شد(گسترش یافت.
18 

»صلح، زمین، نان«)0/5( »تسلط کارگران بر تولید«)0/5( »همه قدرت از آن 
شوراها«)0/5(
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 خیرات سردد رراعم مهرا  ر انم  ار  خور و یراگن

دوازدهـم تاریخ 

دتحوالتداتسیخدنگاسید وسۀدمعارص

1-تاریخنگاری سنتی:
-تاریخنگاریسنتی:ادامۀوقایعنگاریومجلسنویسیهایدورۀصفویوپیشازآنمحسوبمیشود.

-مورخانسنتیاغلباهلشعروادببودندوآثارخودراباخصوصیاتادبیتألیفمیکردند.
1-تأکیدبرتاریخسیاسیونظامیوشرحزندگیشاهان،جنگهاوفتوحات

2-بیتوجهیبهزندگیاجتماعیوحیاتفرهنگیواقتصادیمردم
3-بیتوجهیبهعللونتایجرویدادهاوتحوالتتاریخی

4-داشتنروحیۀتملقوچاپلوسی
5-تأکیدبرمصنوعومتکلفنویسیوپرهیزازسادهنویسی

6-بیتوجهیبهسنجشونقدمنابع

برجستهترینویژگیهایتاریخنگاریسنتی:

ادامۀتاریخنویسیعصرصفویانبود. -شیوۀتاریخنگاریدورانافشاریهوزندیه

نمونههایی
ازآثار
تاریخی

افشاریه
ناماثر:جهانگشاینادریودرۀنادره/مؤلف:میرزامهدیخاناسترآبادی/محتوا:فتوحاتنادرراشرحمیدهدووی

راستایشمیکند.

زندیه
ناماثر:تاریخگیتیگشا/مؤلف:میرزامحمدصادقموسوی/محتوا:تاریخزندیهرابااسلوبیمصنوعودشوارهمراهبا

تملقازفرمانروایانزندنوشتهاست.

2-تاریخنگاریجدید:
-جنگهایایرانوروسیهوتوجهزمامدارانونخبگانبهدالیلپیشرفتغربوعقبماندگی

جامعۀایران
-ترجمۀآثاراروپااززمانعباسمیرزا

-تأسیسمدرسۀدارالفنونوایجاددارالطباعۀدولتیودارالترجمۀهمایونیدرزمانناصرالدینشاه
-توجهوتالشمحمدحسنخاناعتمادالسلطنه،مورخورئیسدارالترجمۀهمایونیبهترجمۀآثار

اروپاییبهزبانفارسیوآشناییمورخانایرانبابینشوروشمورخاناروپایی
-گسترشفعالیتعلمیشرقشناسانوکشفیاتباستانشناسیدرایرانمنابعنوینیراپیشروی

مورخانقرارداد.

-زمینههایپیدایشتاریخنگاریجدیدایران

دانتقا دبهداتسیخدنوییسدسنیت

منتقدانتاریخنویسیسنتی

محتواوویژگیهایانتقادیناممنتقدان

1-خاوریشیرازی
ازمورخانمشهورزمانفتحعلیشاهونویسندۀتاریخذوالقرنین.اوبهحقیقتنویسیومختصرنویسیعالقه

نشاندادوبهنکوهشتملقگوییپرداخت.

2-میرزامحمدجعفرخورموجی
اومورخعصرناصریبودومؤلفکتابحقایقاالخبارناصر،ازمنتقدانتملقگوییبوده،نخستینکسیاست

کهواقعیتقتلامیرکبیررابازتابدادهاست.

مؤلفکتابصدرالتواریخ،دوریازپردهپوشیومداحیهایرایجازویژگیهایآثاراوست.اوهمچنیناز3-محمدحسنخاناعتمادالسلطنه
امیرکبیرستایشمیکند.

یکیازمتفکراندورۀقاجار،اودررسالۀ»ایراد«شیوۀتاریخنویسیرضاقلیخانهدایترابهدلیلاستفادۀاو4-فتحعلیخانآخوندزاده
ازشعردربیانرویدادهاوبهکاربردنالفاظمصنوعموردانتقادقرارمیدهد.

5-میرزاآقاخانکرمانی
مورخعصرقاجاراومعتقدبودمورخاناروپاییبابررسیسیرحوادثومطالعۀعللونتایجرویدادهابه

قوانینیدستیافتهاندکهآنرا»حکمتتاریخی«مینامند.

 سردد
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1-استفادهازروشتحقیقعلمیدسوشداتسیخدنگاسیدجدید
2-بهرهبرداریازمنابع،اسنادومدارکمعتبروگزینشونقدآنهادرارزیابیرویدادهایتاریخی

3-بهکاربردنزبانسادهوبدونتکلف
4-بهرهگیریازیافتههایعلومباستانشناسی،زبانشناسی،جغرافیا،جامعهشناسیواسطورهشناسی.

-ویژگیهایروشتاریخنگاریجدید

1-گسترشمدارسجدید
2-تأسیسدانشگاهورایجشدنآموزشتاریخبهعنوانیکرشتۀعلمی
3-ایجادمراکزتحقیقاتیونشریاتتخصصیدرحوزۀمطالعاتتاریخی

4-تألیف،ترجمهونشرکتابهاومقالههایعلمیفراوان

-عواملمؤثردررشدتاریخنگاریجدیددردورۀمعاصر

دبینشداتسیخدنگاسیدجدید

بررسیزندگیپادشاهانوشرحفتوحاتآنانبود. -اساسکارتاریخنگاریسنتی
جنبههایگوناگونحیاتانساناعمازسیاسی،نظامی،اقتصادی،فرهنگیو درتاریخنویسینوین -اساسکارتاریخنگاریجدید

اجتماعیبررسیمیشود.
تأثیرعمیقیبردگرگونیبینشمورخانایرانیداشتوتوجهآنانرابهابعادگوناگونرویدادهایتاریخیبهویژهنقش -انقالبمشروطه

مردمجلبکرد.
نوشتۀمیرزامحمدناظماالسالمکرمانی بهویژهدرکتاب»تاریخبیداریایرانیان«

-ویژگیهایکتابتاریخبیداریایرانیان
1-توجهبهمردم

2-نقشطبقاتاجتماعیمختلفدرانقالبمشروطیت

-عواملمؤثردربیشمورخانایرانی

1-نفوذودخالتکشورهایاستعمارگر
2-جنگهایجهانیاولودومواشغالایران

3-کودتای1299و1332
4-جنبشملیشدننفت

5-انقالباسالمی
دگونهدهایدمنابعداتسیخید سد وسۀدمعارص

الف(انواعکتابهایمورداستفادهدرپژوهشهایتاریخیدورۀمعاصر

کتابهاییکهدردورۀمعاصربهویژهعصرقاجاربارویکردسنتیوجدیدنوشتهشدهاندونیزمورخاناروپایی./2-خاطرات 1-تاریخی
خاطراتشخصیتهایسیاسی،نظامی،اقتصادیوفرهنگییامردمعادیکهحاویاطالعاتسیاسی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادیوشرح
شاملخاطراتسفرمقامهاورجالسیاسی،فرهنگیواقتصادیدورۀقاجاریاسفراومأمورانو حالرجالآندورهاست./3-سفرنامه
بازرگانانوجهانگردانخارجیاستوحاویاطالعاتاقتصادیمانندمالیات،گمرک،راههاومسائلاجتماعیازقبیلآدابورسوم،پوشاکو
تغذیهومباحثفرهنگی،دینی،هنریومعماریاست./4-آثارادبی/5-زندگینامهها)تذکرهها(/6-کتابهایجغرافیایی/7-متونکالمی،

فقهی،فلسفیوحقوقی

ب(نشریات

-نشریه)روزنامه(بهعنوانرسانۀگروهی،یکیازابداعاتتأثیرگذارتمدنجدیدغرببودکهدردورۀقاجاربهایرانراهیافت.
-نشریاتازطریقآگاهیبخشیعمومی،تأثیراتفکری،فرهنگی،اجتماعیوسیاسیزیادیبرجامعۀایرانیگذاشتند.

-مهمتریننشریاتدورۀقاجار
اولینروزنامۀایرانیکهبهوسیلۀمیرزاصالحشیرازیدرتهرانمنتشرشد.)1253ق( 1-کاغذاخبار

توسطامیرکبیرباهدفرشدآگاهیهایسیاسیواجتماعیمردموتوسعۀفکریوفرهنگی 2-وقایعاتفاقیه
جامعهمنتشرشدکهبعداًبهروزنامۀ»دولتعلیهایران«تغییرنامداد.

-نشریاتقدیمیمنبعپژوهشیارزشمندیدرمطالعاتتاریخمعاصرمحسوبمیشوند،پژوهشگرانبامراجعهبهاینمنابعسودمندمیتوانند
دیدگاههاومواضعاحزابراکهنشریاتیمنتشرمیکردند،موردبررسیقراردهند.
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دوازدهـم تاریخ 

پ(اسنادومنابعآرشیوی

-اسناد:شاملکلیۀمکاتباتحکومتی،فرمانها،معاهداتسیاسی،نامههایشخصیواداری،اسنادمالیوقضایی،گزارشهایاقتصادی،فرهنگی،
نظامیوحقوقیمیشوند.

-آرشیو:محلیبراینگهداری،حفاظتمرمت،طبقهبندیوآمادهسازیبرایاستفادۀمحققاناست.
-آرشیوملی:محلنگهداریاساسیترینومهمتریناسنادومدارکباارزشومعتبرمربوطبهآنکشوراست.

1-سیاسی
2-اداری

3-اقتصادی)مالی،ملکیومعامالت(
4-فرهنگی

5-دیدگاهوعملکردافراد،شخصیتها،احزابوگروههای
سیاسی،اجتماعیومذهبیاست.

-اسنادآرشیویحاویاطالعاتبسیارباارزشومنحصربهفرددربارۀمسائل:

ت(بناها،اشیاءووسایل

1-آثارمعماریشاملبناها،خیابانها،کوچههاومیدانها/2-اشیاءولوازمبهجامانده،سکهها،جواهرآالتمهرهاونشانها

دایراندازدان سشاهدافشاسداتدآقادمحمددخاندقاجاس

وضعیتایرانپسازسقوطاصفهان
 1-آشفتگیاموروبروزهرجومرجوآشوبهایداخلی/2-ناتوانیافغانهادرتسلطبرتمامقلمروصفویوناآشناییبااصولکشورداری/

3-اشغالبخشهاییازشمالوغربایرانتوسطروسهاوعثمانیها

دأتسیسدحکومتدافشاسیه
ازایلهایقزلباشبودکهدربهسلطنترساندنحکومتصفوینقشداشتند.

بخشیازایلافشاریبرایمحافظتمرزهایخراساندربرابرهجومازبکانبهنواحیشمال
آندیارکوچاندهشدند.

-پیشینۀایلافشاردرعصرصفویه

مقدماتبهقدرترسیدننادر
1-همراهیباتهماسبدومشاهزادۀصفویپسازسقوطاصفهان/2-بهدستگرفتنابتکارعملپسازکشتهشدنفتحعلیخانقاجارورسیدن
بهفرماندهیسپاهتهماسبدوم/3-شکستدادنافغانهادرچندینجنگ/4-پیروزیملیدرچندینجنگبرسپاهعثمانیوآزادسازی
سرزمینهایاشغالیایران/5-خروجروسازقلمروایرانبامشاهدۀقدرتمندیسپاهنادر/6-برکناریتهماسبازقدرتبهبهانۀبیکفایتی/

7-فراخوانعلماوسرانایلهاوطوایفبهشورایدشتمغانوبیانشرایطخودبرایپذیرشسلطنت
شرایطنادربرایپذیرشسلطنتدرشورایدشتمغان

1-موروثیشدنسلطنتدرخانداناو/2-حمایتنکردنبزرگانورؤسایطوایفازخاندانصفوی/3-حلاختالفمذهببادولتعثمانی

-عللعدمحلاختالفعثمانیهاباایراندردورۀنادرشاه:
1-کارشکنیهایعثمانیها

2-گرفتاریهایداخلیوخارجینادر

-علتاهمیتحکومتنادر:درزمانیکهآشوبهایداخلیوهجومارتشهایبیگانهموجودیتکشوررابهخطرانداختهبود،واردمیدانشدو
1-اشتغالپیوستۀاوبهجنگایرانراازخطرهاوتهدیدهایجدینجاتداد.

2-دریافتمالیاتهایاضافیازمردمبرایتأمینهزینههایجنگ
3-مهمترازهمهبدگمانیویبهنزدیکانوبزرگانکشوروبرخوردخشنبا

آناندرسالهایپایانیحکومتش

عواملناکامینادردربرقراریامنیتپایداروتثبیتوانتقالقدرت

 سرد2
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