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کتاب می پردازید،  که امروز بابت خرید این    مبلغی 

که در آینده بابت  در مقابل هزینه هایی 

کرد،  نخواندن آن پرداخت خواهید 

بسیار ناچیز است ...
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کلیة حقوق این کتاب برای انتشارات گاج محفوظ است. هیچ 
شخص حقیقی یا حقوقی حق چاپ و نشر تمام یا بخشی از این اثر 
را به هر صورت اعم از فتوکپی، چاپ کتاب و جزوه ندارد و متخلفین 
و  مؤلفان، مصنفان  از حقوق  قانون حمایت  مادة 5  موجب  به 
هنرمندان مصوب 1348/10/11 تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

  ناشر: شرکت انتشارات کالغ سپید

  رئیس هیأت مدیره: مهندس ابوالفضل جوکار

  معاونت علمی: مهندس محمد جوکار

  مدیران تألیف: مهندس محمد صحت کار، مهندس علی منصف شکری

  عنوان کتاب: توربوجت جامعه شناسی، جغرافیا و تاریخ دهم

  مؤلفان: میثم مختاری، فوژان صادق زاده فرید، پدرام هدایتی

  ویراستار فنی و علمی:  زهرا عزیزی

کنترل پروژه: منصوره مردانی سرور   مدیر 

  امور اجرایی: محّمدرضا ِالکائی

  مدیر فنی: سامان شاهین پور

  صفحه آراها: مرجان جالل، سینا َفری پور

  طراح جلد: منصور سماواتی

گرافیک: اسماعیل شریف کاظمی گروه    سرپرست 

گرافیک: منصوره محمدی، آزاده نوریان، محمد صالح   گروه 

  چاپ و صحافی: گاج

  مدیر چاپ: علی مزرعتی

  نوبت چاپ: اول )1397(

  شمارگان: 3000 نسخه

  قیمت: 35000 تومان

  تلفن: 6420 - 021

  صندوق پستی: 377 - 13145

  دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقالب، بین چهارراه ولیعصر )عج( 

و فلسطین، شمارۀ 919

سرشناسه: مختاری، میثم
 عنوان: توربوجت جامعه شناسی،
جغرافیا و تاریخ دهم

 مشخصات نشر: تهران، 
کالغ سپید، 1397  شرکت انتشارات 
مشخصات ظاهری: 304 ص، مصور )رنگی( 
کتاب های توربوجت فروست: مجموعه 
شابک: 978-622-6174-26-8 
شناسه افزوده: فوژان صادق زاده فرید
شناسه افزوده: پدرام هدایتی

نوبت چاپ: اول 
قیمت: 35000 تومان 
وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر 
کتابشناسی ملی: 5319142 شمارۀ 

 با توجه به ثبت طرح و نام کتاب های دوگزینه ای توسط 
 انتشارات کالغ سپید، هرگونه استفاده از این عنوان و این ایده 

برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی پیگرد قانونی دارد.

جــامعـهشـناسـی
جغرافیاوتاریخدهم

  ارسال کتاب با پیک )گاجت(: 6420 _ 021

گاهی از آخرین اخبار و اطالعات کتاب های    اولیاء عزیز جهت آ

 به سایت www.gaj.ir مراجعه نمایید. 
ً

منتشرشده، لطفا
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مقدمۀ مدیر تألیف
کتابی متفاوت در محتوا، ساختار  کتاب های  است؛  کتاب محصولی از مجموعه    این 

کالغ سپید و ساعت ها تفکر و  که حاصل سال ها تجربۀ مدیران و مؤلفان انتشارات  و فرم. محصولی 

کتاب هایی با هدف یادگیری سریع و لذت بخش برای  برنامه ریزی در اتاق فکر این مجموعه است. 

که قدر لحظه ها را می داند.  نسلی 

در این کتاب شما با تعداد قابل توجهی تست دوگزینه ای در قالب کوییزهای یک صفحه ای روبه رو 

کمتر مواجه اید.  گزینه های  که با یک بانک تست اما با تعداد  کنید  گمان  می شوید و شاید در ابتدا 

اما داستان این نیست! این تست ها برای سنجیدن شما طراحی نشده اند. هدف این چالش های 

سؤاالت  حل  برای  اول  قدم  عنوان  به  مفاهیم  تمام  جزءبه جزء  و  عمیق  دقیق،  آموزش  دوگزینه ای، 

را فرانگرفته اید  کتاب  تا تمام نکات نهفته در تست های این  گمان ما،   تشریحی و تستی است و به 

به هیچ عنوان نباید به سراغ سؤاالت تشریحی و چهارگزینه ای بروید.

کوچک برای یافتن پاسخ درست مواجه می شوید.  کتاب، در هر سؤال با یک چالش  شما در این 

در برخی از موارد ممکن است شما پاسخ درست را دقیق و بدون تردید بلد باشید اما در موارد دیگر 

یا جزوه ای دیگر نیست. شما می توانید  کتاب  نیاز به  این یقین وجود نداشته باشد. در این مواقع 

کنید و  که در پایین صفحه آورده شده است، مراجعه  کوییز  کلیدهای همان  بالفاصله به مجموعه 

پاسخ درست را یاد بگیرید.

مختلف،  زمانی  بازه های  در  تست ها  مرور  و  تکرار  با  همراه  یادگیری  و  مطالعه  تکنیک  این 

این  در  فعال می کند.  را  و حافظۀ شما  مغز  غیرفعال  و قسمت های  گاه  ناخودآ از ضمیر  بخش هایی 

گاه وارد یک بازی ُبرد و باخت می شود و در نهان برای پیروزی در  روش حافظۀ شما به صورت ناخودآ

یک مسابقۀ ساده، سریع و هیجان انگیز تالش می کند. این تالش و چالش لذت بخش در قالب این 

که بدون آن که خودتان بفهمید، ده ها بازی  کوچک، به قدری ساده و آرام پیش می رود  دوئل های 

دوئل گونه را بدون خستگی و ماللت پشت سر می گذارید و در این مسیر هموار و بدون دست انداز، 

که برای اولین بار  به موفقیت های بسیار زیادی دست می یابید. مسیری هموار و بدون پیچ و خم 

تجربه ای واقعًا متفاوت از درس خواندن و یادگیری را برای شما امکان پذیر می کند. تجربه ای مدرن از 

درس خواندن و مسیری میانُبر برای جلو زدن از همه!
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  پرسکوچولوگفت:»گاهیوقتهاقاشقازدستممیافتد.«

پیرمردبیچارهگفت:»ازدستمنهممیافتد.«

پرسکوچولوآهستهگفت:»منگاهیشلوارمراخیسمیکنم.«

پیرمردخندیدوگفت:»منهمهمینطور.«

پرسکوچولوگفت:»مناغلبگریهمیکنم.«

پیرمردرستکانداد:»منهمهمینطور.«

پرسکوچولوگفت:»ازهمهبدتر،بزرگترهابهمنتوجهیندارند.«

وگرمایدستیچروکیدهرااحساسکرد:

»میفهممچهمیگوییکوچولو،میفهمم.«

برگرفتهازکتاب»چراغیدرزیرشیروانی«،

شعرهای»ِشلسیلوراستاین«،ترجمۀ»طوبییکتایی«

مقدمۀ مؤلفان
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تـیــم تـألـیـف
  و    ویـراســتاری
کـتــاب هـــای
جـامعه شناسی،
جغـرافیا و تاریخ

دانش آموختۀ جامعه شناسی و ادیان
میثم مختاری
M. Mokhtari

دانش آموختۀ حقوق
فوژان صادق زاده فرید

F. Sadeghzadeh Farid

دانش آموختۀ علوم سیاسی
پدرام هدایتی 
P. Hedayati

دانش آموختۀ مدیریت بیمه
زهرا عزیزی
S. Azizi 
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جامعه شناسی دهم | 
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درساول:کُنشهایما

و ...  کنش  کردار،  رفتار،  فعل،  عمل،  کار،  همانند  گونی  گونا اسم های   ،.................. برای  فارسی  زبان   1 در 

وجود دارد.

B رفتارهای همۀ جانداران A فعالیت های انسان 

که انسان انجام می دهد، .................. می گویند.  2 در علوم انسانی به فعالیتی 

کنش  B A اقدام 

کنش، .................. می گویند.  3 در علوم انسانی به انجام دهندۀ 

B عامل کنشگر   A

کدام مورد یک »کنش« محسوب می شود؟  4 

گردش ماه به دور زمین  B گفتن  A سخن 

کنش .................. است. گاهانه است« یعنی   5 »ُکِنش آ

A وابسته به جهان بینی انسان

گاهی آدمی B وابسته به آ

گفتار باز می مانیم. از دست بدهیم، از  گاهی خود را نسبت به ..................  گر ما آ  6 ا

کلمات و معانی آن ها  B A علوم مختلف 

وری است. انسان نیز ضر گاهی، ..................  کنش، عالوه بر آ  7 برای انجام 

B ارادۀ A سالمت جسمی 

گاهانه، ارادی و .................. است. ُکنِش انسان آ  8 

B برخالف مصالح جامعه A هدف دار 

ک زدن و نماز خواندن رفتارهایی .................. هستند ، کنش   9 از آن جا که پیاده روی کردن، شادی کردن، مسوا

محسوب .................. .

گاهانه، ارادی و هدف دار  -  می شوند A آ

گاهانه و غیر ارادی  -  نمی شوند B غیر آ

 10  با توجه به .................. کنش انسان، فّعالیت هایی مثل ضربان قلب و گردش خون کنش محسوب نمی شوند.

B ارادی بودن A هدف دار بودن 

کنش آدمی است. کردی؟« بیانگر ..................   11 پرسش »چرا چنین 

B مسئوالنه بودن A هدف دار بودن 
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فصل اول  جهان اجتماعی
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کار او اجازه خواستن از معلم است.« از این رو،   1 »دانش آموزی که در کالس دست خود را باال می آورد، معنای 

کنش انسانی برخالف فعالیت سایر مخلوقات .................. است.

B معنادار A سودجویانه 

آن است. کنش انسان به معنای ..................   2 »هدف دار« بودن 

B معنادار بودن A منفعت طلبانه 

کنش  انسان، .................. است.  3 آثار و پیامدهای 

B طبیعی و غیرطبیعی A ارادی و غیرارادی 

کنشگری، آن ها را انجام دهد. کنش، خودشان .................. هستند و ..................   4 پیامدهای ارادی 

کنش  -  باید  B A غیرارادی  -  نباید 

وابسته است.  5 فردی که سالم می کند، پاسخ سالم او پیامد ارادی کنش او محسوب می شود که به .................. 

B ادب مخاطب سالم A ارادۀ جواب دهندۀ سالم 

 6 پیامدهای غیرارادی کنش انسان، کنش نیستند، بلکه .................. و الزم نیست که کنشگری آن ها را اراده کند.

کنش اند B علت  کنش اند  A نتیجۀ طبیعی 

کالس تغییر می کند.« این مورد مثالی برای .................. است.  7 »وقتی شما در و پنجره ها را باز می کنید، هوای 

کنش B پیامدهای غیرارادی  کنش  A پیامدهای ارادی 

کنش انسان، .................. است.  8 پیامدهای غیرارادی 

B احتمالی A قطعی 

کنش انسان است. گی های ..................   9 »احتمالی بودن« یکی از ویژ

B پیامدهای ارادی A پیامدهای غیرارادی 

کنش های خود را با توجه به پیامدهای ارادی و غیر  ارادی آن انجام می دهند و   10 در بسیاری از موارد، آدمیان 

کنش ها به دلیل .................. خودداری می کنند. از انجام برخی از 

B دشوار بودن آن ها A پیامدهای نامطلوبشان 

و  اثر دارد: نظافت جسم، نشاط روح و تقّرب  است: »وضو سه   ..................  11 این حدیث امام رضا )ع( بیانگر 

نزدیکی به خدای متعال.«

کنش B پیامدهای غیرارادی  کنش  A پیامدهای ارادی 
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جغرافیا دهم | 
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درس اول: جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر

کرۀ زمین، مانند زیستگاه های مختلف، آب و هوا، رودها و حتی مسائل مربوط به آداب   1 اطالعات مربوط به 

که  دانش ما از ................. افزایش یابد. کمک می کند  و رسوم و سنت ها به ما 

گذشته و وقایع تاریخی B زمان  A محیط پیرامون و سایر مکان ها 

 2 بزرگ ترین سد قوسی تاریخی جهان به نام ................. در نزدیکی طبس در خراسان جنوبی واقع شده است.

کارون B سد  کریت  A سد 

 3 جغرافیا یکی از ................. دانش های بشری است.

B قدیمی ترین A جدیدترین 

 4 واژۀ جغرافیا برای اولین بار توسط ................. دانشمند یونانی ارائه شد.

B اراتوستن A بطلمیوس 

کلمات GEO به معنای ................. و GRAPHY به معنای ................. است.  5 واژۀ جغرافیا شامل 

B جهان - شناخت  A زمین - ترسیم و توصیف 

 ................. مطالعۀ  علم  را  جغرافیا  کرد،  ارائه  را  جغرافیا  واژۀ  بار  اولین  برای  که  یونانی  دانشمند  اراتوستن،   6 

تعریف می کند.
B جهان طبیعی و موجودات آن  A زمین به عنوان جایگاه انسان 

انسان  به  که  است  بشری  دانش  از  قسمت  آن  جغرافیا  که  دارند  اعتقاد  جغرافی دانان  از  بسیاری  امروزه   7 

گی های ................. و روابط بین آن ها در محیط آشنا شود و از آن ها در جهت .................  کمک می کند، با ویژ

کند. استفاده 

کشاورزی A محیطی و اجتماعی - افزایش محصوالت 

B طبیعی و انسانی - بهبود زندگی خویش 

با  زمین شناسی علوم مرتبط  و  ک شناسی، زیست شناسی، هواشناسی، آب شناسی  نظیر خا  8 شاخه هایی 

................. محسوب می شوند.

B جغرافیای انسانی  A جغرافیای طبیعی 

 9 علم ژئومورفولوژی در جغرافیای طبیعی با ................. مرتبط است.

B زمین شناسی A آب شناسی 

 10 دانش هایی نظیر علوم فضایی، آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات و هندسه با ................. در ارتباط هستند.

B جغرافیای انسانی  A فنون جغرافیایی 
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فصل اول  جغرافیا چیست؟
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

 1 ارتباط علومی نظیر تاریخ، اقتصاد، جمعیت شناسی و ... با جغرافیا شکل دهندۀ ................. است.

B جغرافیای انسانی  A جغرافیای طبیعی 

کاهش می یابد« یک اصل ................. است.  2 اینکه »با افزایش ارتفاع، دما 

B هواشناسی A زیست شناسی 

کاهش می یابد« یک اصل هواشناسی است، ولی بررسی تأثیر این رابطه بر   3 اینکه »با افزایش ارتفاع، دما 

مکان و زندگی انسان نظیر نوع مصالح ساختمانی، منابع آب و ... در حوزۀ ................. است.

B زیست شناسی A آب و هواشناسی 

کاالها و خدمات، ................. را مطالعه می کند.  4 علم اقتصاد، تولید و توزیع، مصرف 

A نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا 

B نظام های اجتماعی و مدنی 

محیط  با  رابطه  در  مختلف  مکان های  در  انسانی  گروه های  معیشت  چگونگی  به   ................. جغرافیای   5 

زندگی شان می پردازد.

B اقتصادی A تاریخی 

که »چگونه منابع معدنی یک ناحیه در شکل گیری شهرهای صنعتی تأثیر دارد؟« مربوط به شاخۀ   6 این سؤال 

................. جغرافیای انسانی است.

B جغرافیای جمعیت A جغرافیای اقتصادی 

کمک می   گیرد.  7 جغرافی دان جهت جمع  آوری، تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نیاز خود، از علم ................. 

B اقتصاد و تاریخ A آمار و فناوری اطالعات و ارتباط 

کرده و با یک دید ................. بررسی ها و مطالعات خود را در   8 علم جغرافیا از یافته های علوم دیگر استفاده 

کندگی پدیده ها و ................. بین آن ها انجام می دهد. مورد پرا

B تک بعدی - تفاوت های  A همه جانبه - روابط 

 9 رابطۀ بین جغرافیا با سایر علوم یک رابطۀ ................. است.

B دو سویه  A یک سویه 

 10 مفاهیم اساسی دانش جغرافیا ................. و روابط متقابل ................. است. 

B زمان - زمین و آسمان ها A مکان - انسان با محیط 
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جغرافیا دهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

که آن را ................. می نامند.  1 بسیاری از فعالیت های انسان در محل معینی انجام می شود 

B مکان A بستر 

ک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن اثر می گذارد و بالعکس  که در یک روستا خا  2 این مثال 

گذاشته و به نوبۀ خود از هم  که بر یکدیگر تأثیر  که در هر مکان ، ................. مختلفی هستند  بیانگر آن است 

تأثیر می پذیرند.

B نشانه های A پدیده های 

 3 روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی ................. در مکان ادامه دارد و سبب  .................   می شود.

B پیوسته - تغییر شکل مکان ها A ناپیوسته - رفع نیازهای انسان 

 4 ................. دو عامل مهم در علم جغرافیا هستند.

B جهان و موجودات  A انسان و محیط 

 5 محیط طبیعی، مجموعه ای متعادل است و آنچه زمینه های تغییر در محیط را فراهم می کند، ................. است.

B ورود انسان  A حوادث طبیعی 

که او در محیط، تأثیر بسیاری بگذارد. کمک انسان آمده و سبب شده است   6 در دهه های اخیر، ................. به 

B بخت و اقبال A فناوری 

گسترش داده،  کرده و میزان دسترسی انسان را   7 آنچه قدرت انسان را در بهره برداری از اعماق زمین بیشتر 

................. است.

B تغییرات اقلیمی  A فناوری های جدید 

 8 انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و در نتیجه ................. تبدیل می شود.

B محیط طبیعی به محیط جغرافیایی A محیط جغرافیایی به محیط طبیعی 

 9 محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و ................. به وجود می آید.

B محیط غیرطبیعی A محیط انسانی 

 ، گونه است، درک توان ها و استفاده از منابع برای .................   10 عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به دو 

نگاه سودجویانه برای ................. .

B بهره برداری - برداشت بی رویه A رفع نیازها - رسیدن به خواسته ها 
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فصل اول  جغرافیا چیست؟
در

ن 
الی

 آن
ید
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 ................. بنابراین شناخت  که جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند،  از آنجا   1 

بدون دانش جغرافیا ممکن نیست.

گذشته  B رویدادهای  A توان ها و ظرفیت های محیطی 

 2 جغرافیا علمی برای ................. است.

B زندگی بهتر A انباشت منابع 

که شامل ................. می شود. گونه است   3 عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی به دو 

A عدم حفظ ساختار محیط و بر هم زدن نظم طبیعی

B استفاده از منابع برای رفع نیازها و نگاه سودجویانه

که حاصل روابط متقابل انسان و محیط است، سبب می شود   4 چگونگی شکل گیری محیط های جغرافیایی 

کنند. جغرافی دانان با دید ................. موضوعات را مطالعه و بررسی 

کل نگری B ترکیبی یا  کی یا جزءنگری  A انفکا

کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی می کنند، زیرا اجزا و عوامل محیط   5 جغرافی دانان با دید ترکیبی یا 

جغرافیایی ................. عمل می کند.

B جدای از هم A در ارتباط با یکدیگر  

گی های آن در یک ................. .   6 دید ترکیبی در جغرافیا یعنی مطالعۀ ................. پدیده ها با تمام ویژ

B همه جانبه و جامع - مکان A مجزا و جزئی - زمان 

 7 توضیح زیر دربارۀ اصل ................. در علم جغرافیا است.

ح و مطالعه می کند.« »جغرافی دان با هدف توسعۀ یک شهر، به مطالعۀ همه جانبه می  پردازد و مسائلی را طر

B جغرافیای طبیعی و انسانی  کل نگری یا دید ترکیبی   A

 ................. به  می کند،  بررسی  را  شهر  فیزیکی  گسترش  امکان  شهر،  نقشۀ  تهیۀ  با  جغرافی دانی  وقتی   8 

است. پرداخته 

B مکان شناسی A نقشه خوانی 

 9 وقتی جغرافی دانی با مطالعۀ بافت جمعیت شهر، میزان رشد و امکان مهاجرپذیری آن را حدس می زند، 

کار او به جغرافیای ................. مربوط می شود. این 

B جمعیت  A زیستی 
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فصل اول  تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشتهتاریخ دهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

درساول:تاریخوتاریخنگاری

گذشته  که بر سر  .................  ایران در   1 وقتی از »تاریخ ایران« صحبت می کنیم،منظور مجموعه حوادثی است 

آمده است.

B مردم A فرمانروایان 

گذشته بر  که به وسیلۀ آن، رویدادهای  برد واژۀ تاریخ در نوشته ها و زبان مردم به معنای ................. است  کار  2 

اساس شواهد و مدارک، مطالعه می شوند.

B علم و روش های علمی A تجربه و روش های حسی 

برد واژۀ تاریخ به معنای روشی علمی است. کار  3 تاریخ ................. مثالی درست برای 

A روابط اقتصادی ایران و هند در دورۀ اشکانی 

B ایران اسالمی

گاهی منظور از »تاریخ« تعیین روز و ماه و سال یعنی همان ................. است.  4 

B نمودار زمان A تقویم ساالنه 

بودن   ................. گی  ویژ بیانگر  شناخت  مدارک  و  شواهد  از  استفاده  با  را  تاریخی  رویدادهای  باید  این که   5 

رویدادهای تاریخی است.

B دور از دسترس A تکرار پذیر 

 6 رویدادهای تاریخی ................. نیستند و با یکدیگر رابطۀ علت و معلولی دارند.

B مجزا و مستقل A قابل تجربه   
 7 رویدادهای تاریخی عالوه بر آنکه دور از دسترس و تکرار ناپذیرند با یکدیگر ................. دارند.

B رابطۀ علت و معلولی A ارتباط حسی و تجربی 

که این رویدادها ................. نیستند.  8 رابطۀ علت و معلولی رویدادهای تاریخی بدان معناست 

B قابل بررسی A مجزا و مستقل 

 9 نقش محوری و اساسی در تاریخ با ................. است.

B زمان A انسان 

 10 رویدادها و تحوالت تاریخی در نتیجۀ ................. )عملکرد و اقدام( متقابل انسان ها با یکدیگر و با .................، 

پدید آمده اند.

B دشمن - حکومت کنش - طبیعت   A
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فصل اول  تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشتهتاریخ دهم | 
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

کالم تمدن پیامد ................. است. کشورها و در یک   1 نهادها، جوامع، 

کشورگشایی های پادشاهان  B کنش های فردی و جمعی انسان ها   A

 ............ کنش  نتیجۀ  در  تاریخی  تحوالت  و  رویدادها  و  دارد  اساسی  و  محوری  نقش  تاریخ،  در  انسان   2 

انسان ها با یکدیگر و با طبیعت پدید آمده اند.

B متقابل انسان ها A یک سویۀ انسان ها 

گذشته می پردازد. که به مطالعۀ جنبه های مختلف زندگی انسان ها و جوامع در   3 ................. علمی است 

B جغرافیای تاریخی A تاریخ 

گذشته می پردازد،  آنکه به مطالعۀ جنبه های مختلف زندگی انسان ها و جامعه ها در  تاریخ عالوه بر   4 علم 

علل و نتایج ................. را بررسی و تحلیل می کند.

B رفتار پادشاهان A افکار و اعمال پیشینیان 

گذشته است. گاهی نسبت به زندگی ................. در   5 هدف علم تاریخ، شناخت و آ

B اجتماعی A سیاسی 

................. در حدود 5 هزار سال پیش، به تدریج توجه انسان به ثبت و نگارش رویدادهای   6 پس از اختراع 

عصر خویش جلب شد.

B خط خ سفالگری  A چر

که  کهن ................. است  کشف شده، تکه ای از سنگ نوشته ای به خط  کنون  که تا  7 قدیمی ترین متن تاریخی 

بیش از ................. سال قدمت دارد.

B مصری - 4 هزار  A چینی - 5 هزار 

 8 تاریخ اختراع خط را در حدود ................. سال پیش تخمین زده اند.

B 4 هزار A 5 هزار 

که به خط مصری است نام تعدادی از ................. ذکر شده است. کهنی   9 در سنگ نوشتۀ 

کهن  B شهرهای مصر  A فراعنه و برخی حوادث دوران آنان 

گار باستانِی ایران به ویژه دورۀ ................. سنگ نوشته هایی باقی مانده است که نشان از توجه ایرانیان   10 از روز

به ثبت وقایع تاریخی دارد.

B هخامنشیان و ساسانیان A مادها و اشکانیان 
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فصل اول  تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشتهتاریخ دهم | 

در
ن 

الی
 آن
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خر

که حاوی اخبار و رویدادهای مهم بوده اند. گویا ................. وجود داشته   1 در ایران باستان 

B سالنامه های دولتی A تاریخ نامه هایی 

گار باستانی ایران نشان از ................. ایرانیان به ثبت وقایع تاریخی دارد.  2 سنگ نوشته های باقی مانده از روز

B بی توجهی A توجه 

کامل آن، از قرن ................. پیش از میالد آغاز شده است.  3 تاریخ نگاری در مفهوم 

B چهارم A پنجم 

 4 عالوه بر سالنامه های دولتی، می توان تدوین و نگارش ................. را نمونه ای از دلبستگی ایرانیان به نگارش 

وقایع و ضبط سلسله حوادث تاریخی دانست.

B خدای نامه A شاهنامه 

کامل آن، از قرن پنجم پیش از میالد در ................. آغاز شد.  5 تاریخ نگاری در مفهوم 

B یونان باستان  A روم باستان 

از دلبستگی ایرانیان به  ................. را نمونه ای   6 می توان تدوین و نگارش خدای نامه )خدای نامک( در زمان 

نگارش وقایع و ضبط سلسله حوادث تاریخی دانست.

B هخامنشیان A ساسانیان 

گرفته است. که »پدر تاریخ« لقب  خ بزرگی است   7 او مور

B هرودت گزنفون   A

کامل ترین  کهن ترین و  ح ................. اختصاص دارد،  که بخش عمدۀ مطالب آن به شر ودت  کتاب تاریخ هر  8 

اثر تاریخی به جا مانده از عصر باستان است.

B جنگ های یونان و ایران A روابط تجاری یونان و ایران 

ودت، تاریخ نگار بزرگ ................. را »پدر تاریخ« لقب داده اند.  9 هر

B یونانی A رومی 

بوط به .................،  گزارش رویدادهای مر ، در 
ً
 یا سهوا

ً
ودت به دلیل یونانی و طرفدار یونان بودنش، عمدا  10 هر

 غرض ورزی هایی شده است.
ً
دچار لغزش و بعضا

B یونان A ایران 
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که او آغازکنندۀ آن بود، ادامه دادند و  ودت، دیگر نویسندگان یونانی و سپس .................، راهی را   1 پس از هر

فن تاریخ نویسی را تکامل بخشیدند.

B ایرانی A رومی 

تاریخ در  گسترش علم  بر شکوفایی و  تأثیر مهمی   ،................. و رونق  که رواج  وهشگران معتقدند   2 برخی پژ

یونان باستان داشته است.

B نجوم و ریاضیات A ادبیات و فلسفه 

تاریخی  کتاب های  و  یافت  چشمگیری  گسترش  و  رواج  مسلمانان  میان  در   ................. اسالمی،  دوران  در   3 

ارزشمندی توسط مورخان مسلمان نوشته شد.

B تاریخ نگاری A ادبیات 

 4 برخی از مورخان مهم دورۀ اسالمی مانند ................. ایرانی بودند.

B طبری و بیهقی A ابن  َخلدون و جوینی 

 5 برای قرن های متمادی، مورخان اغلب به ................. وقایع و رویداد های تاریخی می پرداختند.

B بررسی علل، آثار نتایج A تنظیم، ثبت و نگارش 

به  چندانی  توجه  و  می پرداختند  وقایع  نگارش  و  ثبت  تنظیم،  به  اغلب  مورخان  متمادی،  قرن های  برای   6 

................. رویداد های تاریخی نداشتند.
B تطابق زمانی A بررسی علل، آثار و نتایج 

و موضوع های  به مسائل  و  بود   ................. بیان حوادث  بر  تمرکز مورخان   7 در طول قرن های متمادی عمدۀ 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اهمیتی نمی دادند.

A سیاسی و نظامی و شرح حال فرمانروایان

B جوامع مختلف و زندگی شهرنشینی

ح حال ................. بود و   8 برای قرن های متمادی عمدۀ تمرکز مورخان بر بیان حوادث سیاسی و نظامی و شر

به مسائل و موضوع های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اهمیتی نمی دادند.

B فرمانروایان A جنگاوران 

و  را در مسافرت ها  آنان  کمان بودند و  ................. در خدمت شاهان و حا از وقایع نویسان به عنوان   9 برخی 

جنگ ها همراهی می کردند.

B منشی A دبیر 

از آن ها  ................. دسترسی داشتند و می توانستند  از مورخان درباری به اسناد و مدارک  گذشته برخی   10 در 

کنند. برای ثبت و نگارش رویدادها استفاده 

B دولتی کهن  A تاریخی 
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 1 به دنبال تحوالت فکری و علمی که در دورۀ ................. در اروپا به وقوع پیوست، به تدریج علم تاریخ متحول 

شد و شیوۀ نوینی در تاریخ نگاری پدید آمد.

B قرون جدید A رنسانس 

ون ................. در اروپا بود، به تدریج علم تاریخ متحول شد و شیوۀ   2 در دورۀ رنسانس که حدودًا همزمان با قر

نوینی در تاریخ نگاری پدید آمد.

B 13 تا 17 میالدی A 16 تا 19 میالدی 

 3 اساس شیوۀ نوین تاریخ نگاری در دورۀ رنسانس بر .................، استناد به اسناد و مدارک معتبر  بود.

B توجه به داستان پردازی A سنجش دقیق منابع 

 4 اساس شیوۀ نوین تاریخ نگاری در دورۀ رنسانس بر سنجش دقیق منابع، استناد به اسناد و مدارک معتبر 

و ................. بود.

B دوری از داستان پردازی A بر مبنای زندگینامه نگاری 

گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. وهش های نوین تاریخی، ................. مردمان و جوامع   5 در پژ

B تنها جنبه های سیاسی و اجتماعی  A تمام جنبه های زندگی 

گون حوادث تاریخی   به ثبت و نقل رویدادهای گذشته بسنده نمی کند، بلکه ................. گونا
ً
 6 علم تاریخ صرفا

را نیز بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید.

B جنبه های فرهنگی و علمی  A زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار 

وهش های علمی تاریخ، از یافته های علوم و فنون مختلف مانند باستان شناسی، ................. فلسفه،   7 در پژ

گاه شماری استفاده می شود. جغرافیا، اقتصاد، ................. و 

B جامعه شناسی - زبان شناسی A ریاضیات - هندسه 

وهش در تاریخ است؟ کدام مرحله از مراحل پژ  8 توضیح زیر دربارۀ 

وهش باید مسئلۀ تازه ای را مورد بررسی قرار دهد و  »موضوع تحقیق باید تازه باشد و تکراری نباشد. هر پژ

هدف و نظر جدیدی را ارائه دهد.«

B انتخاب موضوع A شناسایی منابع 

 9 ................. همچنین باید دارای اثر و فایده ای باشد.

B شناسایی منابع A موضوع تحقیق 

وهش را مشخص می کنند، مانع از به  بیراهه رفتن  وهش های تاریخی، ................. عالوه بر آنکه هدف پژ  10 در پژ

وهش می شوند. وهشگر از مسیر درست پژ پژ

کردن منابع B مشخص  A تدوین پرسش های تحقیق 
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که ................. . وهش های تاریخی باید موضوعی را برگزیند   1 یک محقق پژ

A صرفًا متکی به منابع و اطالعات نباشد

کافی در مورد آن موجود باشد B منابع و اطالعات 

وهش های تاریخی به ترتیب عبارت اند از ................. .  2 مرحلۀ اول و دوم در پژ

A انتخاب موضوع و تدوین پرسش های تحقیق

B شناسایی منابع، گردآوری و تنظیم اطالعات

وهشگر  پس از شناسایی منابع و اسناد تحقیق، میزان اعتبار، ................. آن ها را ارزیابی می کند.  3 پژ

B عمق و وسعت A دقت و صحت 

وهش تاریخی به ترتیب عبارت اند از ................. .  4 سومین و چهارمین مرحله از مراحل یک پژ

A تدوین پرسش های تحقیق ، تحلیل و تفسیر اطالعات

گردآوری  و تنظیم اطالعات B شناسایی منابع ، 

گر محققی از ................. استفاده می کند، باید از اصالت و جعلی نبودن آن مطمئن شود.  5 ا

B دانش خود A اسناد 

بوط به اینکه »نویسندگان منابع چه کسانی بوده اند؟« و »آیا نویسندگان، خود شاهد وقایع   6 پرسش هایی مر

وهش  تاریخی است. ................. در پژ بوط به مرحلۀ  کرده اند؟« مر بوده اند یا از زبان دیگران حوادث را نقل 

B شناسایی منابع A تدوین پرسش های تحقیق 

و  از منابع و اسناد تاریخی استخراج  را  بوط به موضوع تحقیق  وهشگر اطالعات مر .................، پژ  7 در مرحلۀ 

سپس تنظیم و دسته بندی می کند.

B انتخاب موضوع گردآوری و تنظیم اطالعات   A

وهش تاریخی به ترتیب عبارت اند از ................. .  8 مرحلۀ پنجم و ششم یک پژ

A انتخاب موضوع، گردآوری و تنظیم اطالعات

گزارش یافته های پژوهش B تحلیل، تفسیر اطالعات و 

و  کار، نیازمند روش ها  ................. نیست و مورخان برای انجام این  کار  تحلیل و تفسیر رویدادهای تاریخی   9 

مهارت های ................. هستند.

B سختی - آسانی A ساده ای - خاصی 
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که  گاهان پلیس دارد، زیرا هر دو به دنبال شواهد و مدارکی هستند  کارآ کار  کار مورخان شباهت زیادی به   1 

کنند. گذشته را .................  به گونه ای 

B انتخاب و تشبیه A بازسازی و تفسیر 

گاهان پلیس دارد، زیرا هر دو به دنبال شواهد و مدارکی هستند که  کار مورخان شباهت زیادی به کار کارآ  2 

وهش در تاریخ است. به گونه ای گذشته را بازسازی و تفسیر کنند. این موضوع بیانگر مرحلۀ ................. در پژ

A تحلیل و تفسیر اطالعات 

گزارش یافته های پژوهش  B

خ در پی ................. وقایع گذشته است و شواهدی که به دنبال آن ها است، تمامی منابع ، اسناد و مدارکی   3 مور

گذشته، اطالعاتی در اختیار قرار می دهند. گاران  که دربارۀ زندگی ................. در روز هستند 

B بازسازی - مردم A تغییر - پادشاهان 

گزارش علمی  وهشگر نتایج و یافته های تحقیق را استخراج و در قالب  وهش تاریخی، پژ  4 در این مرحله از پژ

ارائه می کند.

گردآوری و تنظیم اطالعات   A

گزارش یافته های پژوهش  B

وهش تاریخی از نظر درجۀ ................. به دو دستۀ منابع دست اول یا اصلی و دست دوم یا فرعی   5 منابع پژ

تقسیم می شوند.

B جذاب و جدید بودن A اهمیت و اعتبار 

آن،  وقوع  به  زمان  نزدیک ترین  یا  حادثه  وقوع  زمان  در  که  می شود  گفته  آثاری  همۀ  به   ................. منابع   6 

نوشته شده  اند.

B دست دوم یا فرعی A دست اول یا اصلی 

 7 منابع مکتوب و اشیا باستانی مانند ابزارها و سکه ها جزء منابع ................. هستند.

B دست دوم یا فرعی A دست اول یا اصلی 

ویدادها پدید  از وقوع ر که مدت ها پس  گفته می شود  آثاری  ................. به همۀ منابع، تحقیقات و   8 منابع 

آمده اند.

B دست دوم یا فرعی A دست اول یا اصلی 

 9 از جمله فواید و کارکردهای علم تاریخ می توان به .................، بهره گیری از گذشته برای حال و آینده و ................. 

کرد. اشاره 

A منبع شناخت و تفکر - تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی

B عدم شناخت و ابهام - تضعیف پیوندهای مذهبی
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 1 »جست وجوی شواهد و مدارک تاریخی و تحلیل و تفسیر علت ها، آثار و نتایج رویدادها، قوۀ درک و مهارت 

کارکردهای تاریخ است؟ کدام یک از فواید و  اندیشه ورزی را افزایش می دهد.« این توضیحات مرتبط با 

گذشته برای حال و آینده B بهره گیری از  A منبع شناخت و تفکر 

کرده و آن را به عنوان یک منبع  گذشته دعوت  که به مطالعۀ سرگذشت اقوام   2 در قرآن، آیات بسیاری است 

معتبر برای ................. معرفی می کند.

کسب شناخت و تفکر  B A تدبر در خلقت انسان 

گفتۀ استاد مطهری از نظر قرآن، تاریخ بشر  و تحوالت آن، بر طبق یک سلسله ................. صورت می گیرد.  3 به 

B سنن و نوامیس A حوادث اتفاقی 

کارکرد تاریخ است؟ کدام فایده و  بوط به   4 توضیح روبه رو مر

»نتایج و تأثیرات برخی حوادث عظیم تاریخی مانند تأسیس سلسلۀ هخامنشیان، جنگ های صلیبی و 

نهضت رنسانس فقط محدود به زمان وقوع این حوادث نبوده است.«

گذشته برای حال و آینده B بهره گیری از  A منبع شناخت و تفکر 

ترسیم  و   ................. زمان  به درک  بلکه  گذشته نمی شود،  به  تاریخی فقط محدود  گاهی  آ و   5 دامنۀ شناخت 

کمک می کند. مسیر ................. نیز 

B حال - آینده A آینده - حال 

 6 به نظر شهید مطهری با شناختن حساب ها و قانون های تاریخ می توان تاریخ حاضر را تحت فرمان درآورد 

کرد. و به سود ................. خود و مردم از آن بهره گیری 

B شقاوت A سعادت 

گاهی و یگانگی بیشتر آنان می شود.«  گذشتۀ مشترکشان، باعث خودآ گاهی افراد یک جامعه نسبت به   7 »آ

کارکردهای تاریخ است. بوط به ................. به عنوان یکی از  این توضیح مر

B تقویت حس میهن دوستی  گذشته برای حال و آینده  A بهره گیری از 

و هویت ملی
گذشتۀ خود، به همراه ................. نقش زیادی در حفظ موجودیت و هویت آنان  گاهی تاریخی ایرانیان به   8 آ

در طول تاریخ داشته است.

B نمادهای ملی و میهنی A زبان فارسی و فرهنگ ایرانی 

 9 مطالعه و بررسی گذشته به ما کمک می کند که میراث فرهنگی را به عنوان بخشی از هویت و ................. خویش 

کوشا و سهیم باشیم. بدانیم و در حفظ و نگهداری آن 

B دارایی فردی A شناسنامۀ ملی 
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