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:هاي زیر را به دست آورندآموزان بتوانند تواناییرود در پایان درس دانشانتظار می
دنشناسا میراسالمیههاي مختلف منابع و مراجع شناخت تاریخ اسالم و ایران دورگونه.
 نداآشنا شدهمراجع و منابع پژوهشی زندگی اجتماعی این دورهبا.
 نداآشنا شدهبندي منابع و مراجع تاریخیهاي دستهروشبا.
دنشناسو انواع آن را میمنابع غیرنوشتاري.
نداو انواع آن مسلط شدهمنابع نوشتاريبر.

منابع غیرنوشتاري-1
آثار شفاهی) پساخت انسانابزارها و وسایل دست) باهاي تاریخیها و بنمحوطه) الف

ـ مشهد ظرف برنجیمسجد گوهرشاد 

اهداف کلی درس

1 اسالمی دورانمنابع پژوهش در تاریخ اسالم و ایران درس
اسالمی

غیرنوشتاريـمنابع نوشتاري بندي منابع تاریخیـ دستهـمنابع تاریخی

نامهدرس

ها و مطالعه روشمند افسانه
هاي مختلف اساطیر قومی دوره

براي شناخت فرهنگ، آداب و 
رسوم مردم در ادوار مختلف
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منابع نوشتاري-2
:هاي زیر استهاي مختلف نوشته شده است و شامل گونهورهترین منابع تاریخی مورخان که توسط مورخان داز مهم:هاي تاریخیکتاب) الف

)محمدبن جریر طبري(تاریخ طبري - 1
)ابوعلی بلعمی(تاریخ بلعمی - 2

)اهللا همدانیخواجه رشیدالدین فضل(التواریخ  جامع- 3تاریخ عمومی- 1
)محمدبن خاوندشاه(الصفا فی سیره االنبیاء و الملوك والخلفاء روضۀ- 4

:مهم تاریخ عمومینکات
نگاري در ایران استهاي تاریخیکی از شاخه .
مربوط به قرن چهارم هجري تا اواخر عصر قاجاریه است.
 موضوع آن تاریخ جهان از آفرینش عالم با شرح و توضیح زندگی حضرت آدم و پیامبران، روایت تاریخ اساطیر و رویدادهاي تاریخ

.باشداسالم می

)مؤلف ناشناس(تاریخ سیستان- 1
)اولیاء اهللا آملی به زبان فارسی(تاریخ رویان - 2هاي محلیتاریخ- 2

)ابن بلخی در تاریخ و جغرافیاي فارس(فارسنامه - 3

:های حملیخمهم تارینکات 
،فرهنگی، اقتصادي و نظامی و جغرافیایی شهرها و مناطق ایران استحاوي اطالعات سیاسی، اجتماعی.
اي، ثبت و ضبط رویدادهاي مهم منطقه مورد نظر مورخ و نگاري؛ کسب افتخارات محلی و منطقهاي این نوع تاریخهاز ویژگی

.هاي محلی استماندگار کردن مفاخر و شخصیت

)بویهابواسحاق صابی در تاریخ آل(التاجی فی اخبار الدوله الدیلمیه - 1
)فضل بیهقی، در تاریخ غزنویانابوال(تاریخ بیهقی - 2اينگاري سلسلهتاریخ- 3

)اسکندر بیک ترکمان، در تاریخ صفویان(آراي عباسی عالم- 3

:اینگاری سلسلهخمهم تارینکات 
هاي بزرگ و کوچکنگاري توسط افراد ادیب و دانشمند به تشویق حکومتنوعی تاریخ
ثبت و ضبط رویدادهاي دوران خود: نگاريموضوع تاریخ
نگاري محلی پیوستگی یافتگاري با تاریخناین نوع تاریخ.

)درباره شاه اسماعیلامینی هروي،(فتوحات شاهی - 1
نگاريتک- 4

)شاه درباره تیموربابن عر(آور تیمور زندگی شگفتعجائب المقدور فی نوائب تیمور - 2

:نگارینکات مهم تک
مربوط به دوران تیموریان
شاره خود اواگی سلطان به صورت متمرکز به موضوع توصیف، ضبط و ثبت تاریخ زند
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)مستوفیهللاحمدا(ظفرنامه - 1

درباره فتوحات مؤسس سلسله قاسمی حسینی گنابادي،(نامه شاه اسماعیل- 2هاي منظومتاریخ- 5

)صفوي شاه اسماعیل

)ابوالقاسم فردوسی(شاهنامه فردوسی - 3

:های منظومنکات مهم تاریخ
 رایج شداز دوره مغوالن.

به صورت متون منظم به صورت شعردادهاي تاریخی و تحریر و تألیف آنبه نظم درآوردن روی

)قرن پنجم هجري(سفرنامه ناصرخسرو - 1

)قرن هشتم(بطوطه ابن- 2هاسفرنامه) ب

)عصر صفویه(شاردن - 3

)عصر صفویه(ترودالواله یپ- 4

:هانکات مهم سفرنامه
از زندگانی اجتماعی مردم ایرانارائه اطالعات مفیدي

از جمله ایران توسط جهانگرداني مختلفهاارائه اطالعات با ارزش از تاریخ اجتماعی و فرهنگی و جغرافیاي تاریخی سرزمین

)ابن خردادبه(المسالک و الممالک - 1

)، قرن چهارمابن حوقل(االرض صورة- 2هاي جغرافیایینوشته) ج

)ناشناس(لمشرق الی المغرب حدود العالم من ا- 3

)مقدسی(یم لاحسن التقاسیم فی معرفه االقا- 4

)یاقوت حموي(دان لمعجم الب- 5

:های جغرافیایینکات مهم نوشته
هاي تاریخیبررسی و مطالعه محیط جغرافیایی رویدادها در پژوهش

هستند…ها و ها، برجها، کاالها، قلعهت نظامی، راههاي تاریخی حاوي مطالبی نظیر آداب و رسوم، فرهنگ، آب و هوا، وضعینوشته.
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حافظ- 1
سعدي- 2ادبیات و متون ادبی) د

) انوري(قصیده نامه اهل خراسان - 3

:نکات مهم  ادبیات و متون ادبی
،ران و عقاید دینی، فلسفی رایج در هر عصري به صورت طبیعی در شعر شاعانعکاس رویدادهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي

هاي ادبی منثورنوشته
صورت غیرمستقیمها بهلکی شعرا در برخی از اشعار آنسهاي فکري و مبیان دیدگاه

کتاب هایی حاوي موضوعاتی درباره شیوه کشورداري و مناسبات حکومت و مردم و : نامهسیاست- 1
دي، نظامی و فرهنگی اطالعاتی درباره چگونگی اداره کشور و تشکیالت و نهادهاي اداري، اقتصا

الملک توسی وزیر دوره سلجوقینامه خواجه نظاممانند سیاست
هاها و اندرزنامهنامهسیاست) ح

در مورد اخالق کشورداري و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم مانند قابوسنامه نوشته : اندرزنامه- 2
)قرن پنجم هجري(عنصرالمعالی 

انساب االشراف بالذريانساب - 1
الطبقات الکبري ابن سعد کاتب واقديطبقات- 2

هعابن ابی اُصیباء فی طبقات االطباءنبعیون اال- 3ارينوشتمنابع سایر ) ج
ايهاي زندگینامهنامهفرهنگ- 4
)هانامه(ها، معاهدات سیاسی، اسناد اقتصادي و فرهنگی و منشآت فرماناسناد دیوانی- 5
حاوي اطالعات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادي و هنري (ها هاي روي سکهنوشتههاسکه- 6

)هاي حکومتی و نام پادشاهانسلسله

اسماعیلشاهدورانهايهسک

فراتر از کتاب
ژان شاردن که بود؟

. متولد گردید پاریسمیالدي، در شهر1643ژان شاردن در سال 

اي به ماندن و مقامات رسمی فرانسه مشکل داشتند، به همین روي، او عالقهکلیساي کاتولیکخانواده او  با
- 1671(ساله 6سالگی نخستین سفر خود را آغاز کرد که در این سفر 22در فرانسه نداشت و در 

.کشورها توجه او را به خود جلب نمودبیش از دیگرایران)م1665
کرد، و سرانجام در که خانم بازرگانی به نام لسکو او را همراهی می) م1671ماه اوت 17(در سفر دومش 

سپس به هندوستان . در این شهر اقامت کردند. م1677رسیدند و تا سال اصفهانبه. م1673تابستان 
لقب او . این سفر آخرین سفر او به ایران بود. رفته و پس از دو سال آنجا را به مقصد اروپا ترك کرد

.دریافت کرده بودشاه عباس دومرا از» تاجرشاه«

و برخی دیگر از شاعران ایرانی و آثار آنها شاهنامهوفردوسیبود که در سفرنامه خود ازفرانسويشاردن نخستین 
. یاد کرد
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نمره»ؤاالتس«ردیف

)الف
.هاي درست یا نادرست را مشخص کنیدجمله

.حکیم ابوالقاسم فردوسی استشاهنامههاي حماسی و تاریخی،ترین منظومهاز برجسته.1

)کتاب درسی8ي صفحهمتن (

. انوري نام بردتوان از قصیده نامه اهل خراسان،نگاري منظوم میاي تاریخهنمونهاز .2

)کتاب درسی10ي صفحهمتن (

رمزي، تمثیلی، تخیلی و طنزآلود از منابع غیرنوشتاري محسوب هاي تاریخی، قهرمانی، اخالقی،داستان.3

)کتاب درسی3ي صفحهمتن (.شودمی

)کتاب درسی5ي صفحهمتن (. توان نام بردهاي عمومی فارسی، تاریخ بلعمی را میترین تاریخاز کهن.4

2

)ب
.هاي مناسب داده شده پر کنیدگیري از واژههاي زیر را با بهرهارتجاهاي خالی عب

»هاي منظومنگاري محلی ـ تاریخنگاري ـ تاریخاي ـ تکنگاري سلسلهتاریخ عمومی ـ تاریخ«

با روایت تاریخ اساطیري امبران، یو توضیح زندگی حضرت آدم و پحتاریخ جهان از آفرینش عالم با شر.5

)کتاب درسی5ي صفحهمتن (.ده شده استآور…ایران در 

یا انهاي بزرگ و کوچک با هدف ثبت رویدادهاي دوران خود، دانشمندحکومت…نگاري در تاریخ.6

)کتاب درسی6ي صفحهمتن (.نمودندمیتاریخ تدوینادیبان را تشویق به 

هاي اصلی از انگیزهلیي محهااي و ماندگار کردن مفاخر و شخصیتثبت و ضبط رویدادهاي مهم منطقه.7

)کتاب درسی6ي صفحهمتن (.بود…مورخان 

. شکل گرفت…ي تیموري به بعد، با تمرکز بر زندگی سلطان ثبت و توصیف رویدادهاي زمان وي از دوره.8

)کتاب درسی7ي صفحهمتن (

2

.مفاهیم صحیح را از جدول سمت راست انتخاب و به جدول سمت چپ متصل کنید) پ
)رکیبیت(

ها تر گذشتهتر و بازسازي دقیقاین آثار مورخان را براي فهم عمیق.9
.کندتر میآماده

.نویسی محلی پیوستگی یافتنویسی با تاریخاین نوع تاریخ.10
.نگاري که از زمان تیموریان به بعد مرسوم شدتاریخ.11
گواه روشنی بر نوع فرهنگ و طرز تفکر و چگونگی عقاید و که يآثار.12

.بودآداب
.نگاري که از زمان مغوالن رایج شدتاریخ.13

هاي انسانیساختهدست) الف
نگاريتک) ب
هاي منظومتاریخ) پ
هاي عمومیتاریخ) ت
منابع غیرنوشتاري) ث
اينویسی سلسلهتاریخ) ج

1

منابع پژوهش در تاریخ اسالم 1درس
اسالمی دورانو ایران 
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نمره»ؤاالتس«ردیف

)ت
.به سؤاالت زیر پاسخ دهید

هایی است؟بر چه آگاهیگواه بازمانده از گذشتهانسانهساختابزارها و وسایل دست.14

)کتاب درسی3ي صفحهمتن (

)کتاب درسی3ي صفحهمتن (. چند نمونه از آثار شفاهی را نام ببرید.15

هاي عمومی از چه زمان آغاز و تا کدام دوره تداوم داشت؟شاخه تاریخ.16

)کتاب درسی5ي صفحهمتن (

شد؟هایی پرداخته مینگاري عمومی به چه موضوعدر تاریخ.17

)کتاب درسی5ي صفحهمتن (

کرد؟اي را ثبت و ضبط مینگاري رویدادها و کتاب افتخارات منطقهکدام شاخه تاریخ.18

)کتاب درسی6ي صفحهمتن (

هاي جغرافیایی داراي اهمیت زیادي است؟هاي تاریخی نوشتهچرا در پژوهش.19

)کتاب درسی10ي صفحهمتن (

شود؟مهم تاریخی محسوب میچرا متون نظم و نثر ادبی از منابع .20

)کتاب درسی10ي صفحهمتن (

)کتاب درسی3و 2ي صفحهمتن(.شوند؟ نام ببریدمنابع غیرنوشتاري به چند دسته تقسیم می.21

طور کلی ي مثل مجسمه و بهروسایل حمل و نقل، اشیاي هنچرا بررسی آثاري نظیر ابزارهاي کشاورزي،.22

)کتاب درسی3ي صفحهمتن (اهمیت است؟ هاي انسانی حائز دست ساخته

کند؟هاي مختلف تاریخی چه کمکی به شناخت تاریخ میروشمند افسانه و اساطیر قومی دورهمطالعه.23

)کتاب درسی3ي صفحهمتن (

15

20جمع کل
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)سیکتاب در2ي صفحهمتن(واقع شده بود؟شهر در کدام مسجد گوهرشاد.24
شیرازنیشابوراصفهانمشهد

)کتاب درسی2ي صفحهمتن(…از به غیرهمه موارد زیر از منابع غیر نوشتاري هستند .25
آثار شفاهیهاي محلیتاریخهاي انسانیدست ساختهها و بناهاي تاریخیمحوطه

مربوط به چـه نـوع کتـاب    ترتیببه» رویان، تاریخ بیهقی و فتوحات شاهیجامع التواریخ، تاریخ «هاي هر یک از کتاب.26
)ترکیبی(باشد؟تاریخی می

ايتاریخ نگاري سلسلهـتاریخ عمومیـنگاريتکـمحلیتاریخ
ايتاریخ نگاري سلسلهـنگاريتکـمحلیتاریخـ ايتاریخ نگاري سلسله

ـ تاریخ محلیاياري سلسلهتاریخ نگـتاریخ عمومیـ نگاريتک
نگاريتکـ ايتاریخ نگاري سلسلهـمحلیتاریخـتاریخ عمومی

)ترکیبی(کدام تصویر زیر مربوط به منابع غیرنوشتاري تاریخ ایران است؟.27

بـه زبـان فارسـی کـدام     ترین و مشهورترین تاریخ عمومی مهموپرداختندمورخان در تاریخ عمومی به چه مطالبی می.28
)کتاب درسی5يصفحهمتن(؟کتاب است

تاریخ طبريـکردندتا رویدادهاي زمان حیات خود را ثبت میو تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز 
تاریخ بلعمیـیا یک سلسلهو افتخارات و رویدادهاي مهم در دوران یک حکومت ثبت و ضبط 

الصفاروضۀـکردندینش عالم آغاز و تا رویدادهاي زمان حیات خود را ثبت میتاریخ جهان را از آفر

جامع التواریخـافتخارات و رویدادهاي مردم در دوران یک حکومت و یا یک سلسلهو ضبط ثبت 

)کتاب درسی7ي صفحهمتن(کند؟کدام گزینه عبارت زیر را کامل می.29

.نگاشته شده است…و در تاریخ …و مؤلف آن …ثار در حوزه کتاب عالم آراي عباسی از مشهورترین آ
غزنویانـابوالفضل بیهقیـتک نگاريتیموریانـابن عربشاهـتاریخ عمومی
صفویانـاسکندر بیک ترکمانـايتاریخ نگاري سلسلهصفویانـوحید قزوینیـتاریخ محلی

ریخ اسالم منابع پژوهش در تا1درس
اسالمی دورانو ایران 
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؟هاي این سبک کدام استترین کتابایج شد و مهماي سبک تاریخ نگاري منظوم راز چه دوره.30
)کتاب درسی8يصفحهمتن(

ابوعلی بلعمیازاحمد غفاري و تاریخ بلعمیقاضی آرا جهانـدوره تیموریان
گناباديیفرنامه حمداهللا مستوفی و شاه اسماعیل نامه قاسمی حسینظـدوره مغوالن
احمد غفاريقاضی آرا اسحاق صابی و جهانالتاجی ابوـدوره آل بویه

فرنامه حمداهللا مستوفیابوعلی بلعمی و ظتاریخ بلعمیـدوره سامانیان
)کتاب درسی10و 8يصفحهمتن(، با چه مفاهیمی ارتباط دارد؟  ترتیببهعبارات زیر .31

»هاسرزمینجغرافیاي تاریخیاز تاریخ اجتماعی و فرهنگی وبا ارزشاي از اخبار و اطالعات بسیار گنجینه«
».نویسنده استلکیسمهاي فکري و ا غیرمستقیم بیانگر دیدگاهیصورت مستقیم گونه مهمی از منابع تاریخی که به«
»هاو وضعیت اقتصادي و نظامی و راهاطالعات بسیار با اهمیتی درباره آداب و رسوم، فرهنگ، نوع معیشت ي ارائه«

هاهاي روي سکهمتون تقویمی و نوشتهـجغرافیاییهاينوشتهـسفرنامه
ها و انسابنامهفرهنگـ متون ادبیـاههاي روي سکهنوشته

هاي جغرافیاییوشتهنـمتون ادبیـسفرنامه
هاسفرنامهانساب ـها و فرهنگ نامهـهاي جغرافیایینوشته

)کتاب درسی10و 7، 6هاي متن صفحه(باشد؟قسمت در جدول میهاي زیر مربوط به کدامهر یک از عبارتترتیببه.32
تاریخ محلیـفتوحات شاهیـيویاقوت حم

تاریخ عمومیـتاریخ طبريـمحمد بن جریر طبري
اينگاري سلسلهتاریخـفارسنامهـیاقوت حموي

تاریخ عمومیـجامع التواریخـرشیدالدین فضل اهللا همدانی
)کتاب درسی5يصفحهمتن(؟نیستگزینه درست کدام .33

.پیوستگی یافتنویسی محلی تاریخنویسی با هاي محلی، این نوع تاریخاي در میان سلسلهنویسی سلسلهبا گسترش تاریخ
.ادامه یافتیهن چهارم هجري قمري آغاز و تا اواخر عصر قاجاررنگاري عمومی از قتاریخ
.پرداختنگاري از دوره تیموریان آغاز و مؤلف عموماً به اشاره سلطان به ثبت زندگی وي و رویدادهاي آن میتک

.ن زیر نظر ابوعلی بلعمی، تاریخ بلعمی بر پایه تاریخ طبري به فارسی نگاشته شدادر عهد ایلخان
.ات بسیار مفیدي استدر قرن هشتم حاوي اطالع…در قرن پنجم و …سفرنامه افرادي مانند .34

)کتاب درسی8يحهصفمتن(
ناصر خسرو ـ پیترو دالوالهناصر خسرو ـ ابن بطوطهشاردن ـ پیترو دالوالهبطوطه ـ شاردنابن

و کـدام نـوع مربـوط بـه دوران     نگاري از قرن چهارم هجري آغاز و تا اواخر عصـر قاجاریـه تـداوم یافـت    کدام نوع تاریخ.35
)کتاب درسی5يحهصفمتن(گاري تیموریان است؟نتاریخ

هاي محلیـ تاریخاينگاري سلسلهتاریخاينگاري سلسلهـ تاریخهاي محلیتاریخ
نگاريـ تکنگاري عمومیتاریخايسلسلهنگاري ـ تاریخنگاريتک

)کتاب درسی5يهصفحمتن(است؟نادرستنگاري عمومی کدام گزینه در ارتباط با تاریخ.36
.پرداختندبه روایت تاریخ اساطیري ایران می.کنندجهان را از آفرینش عالم آغاز میتاریخ

.ترین و مشهورترین آنان استتاریخ طبري از مهم.نگاري از دوره تیموري به بعد مرسوم شداین نوع تاریخ
)کتاب درسی5يهصفحمتن(.به زبان فارسی تدوین شد… تاریخ بر پایه … در عهد سامانیان تاریخ .37

بلعمیـبیهقیطبريـبیهقیبیهقیـبلعمیطبريـبلعمی
)کتاب درسی11ي هصفحمتن(هاي زیر بیانگر کدام آثار است؟عبارتترتیببه.38

.ردازندپبیشتر به اخالق کشورداري و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم می) الف
.حاوي اطالعات سودمند در خصوص اداره کشور و تشکیالت و نهادهاي اداري است) ب

نامهسیاستـ طبقاتاندرزنامهـ بانسانامهاندرزنامه ـ سیاستنامه ـ اندرزنامهسیاست
اي نگـارش آن بـه   چه دورهاهللا همدانی است و درنگاري عمومی تألیف خواجه رشیدالدین فضلهاي تاریخیک از کتابکدام.39

)کتاب درسی5يهصفحمتن(پایان رسید؟
تیموریانـآراجهانتاریختیموریانـجامع التواریخ

ایلخانانـجامع التواریخایلخانانـآراتاریخ جهان

موضوعنویسندهکتاب
جغرافیاییهاينوشته)الف(معجم البلدان

نگاريتکامینی هروي)ب(
)پ(اهللا آملیاولیاءتاریخ رویان
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)کتاب درسی5يهصفحمتن(گردد؟عمومی محسوب مینگاريتاریخجزء کدام گزینه .40
ءاالنبیاء و الملوك و الخلفاةالصفا فی سیرۀروضـیخ بلعمیتار)الف
تاریخ بیهقیـتاریخ رویان)ب
تاریخ طبريـالتواریخجامع)ج
نامهفارسـتاریخ طبري)د

ب و دالف و جب و جالف و ب
؟نگاشته شده استو به چه زبانی اثر کیست»ءاالنبیاء و الملوك و الخلفاةسیرفی الصفاۀروض«کتاب .41

)کتاب درسی5يهصفحمتن(
ـ عربیاسکندربیک ترکمانـ عربیفضل اهللا همدانیـ فارسیمیرخواندـ فارسیاحمد غفاري

)کتاب درسی6يهصفحمتن(…جزبه؛باشدهاي محلی میاي اصلی مورخان تاریخهموارد زیر همه از انگیزه.42
ايکسب افتخارات محلی و منطقهاشاره اوثبت زندگانی سلطان با

هاي محلیماندگار کردن مفاخر و شخصیتايثبت و ضبط رویدادهاي مهم منطقه
)کتاب درسی6يهصفحمتن(؟گرددنمیهاي محلی محسوب کدام گزینه جزء تاریخ.43

دهتاریخ گزیتاریخ سیستانتاریخ رویانفارسنامه
)کتاب درسی6يهصفحمتن(باشد؟می»اولیاء اهللا آملی«هاي تاریخ محلی نگارش یک از کتابکدام.44

تاریخ سیستانتاریخ رویاننامهفارسشیرازنامه
)کتاب درسی6يهصفحمتن(کدام نوع تاریخ نویسی با تاریخ نویسی محلی پیوستگی یافت؟.45

سفرنامهنگاريتکايگاري سلسلهنتاریختاریخ عمومی
)کتاب درسی6يهصفحمتن(…جزبه؛باشداي مینگاري سلسلههمه موارد زیر از تاریخ.46

الدیلمیهالدولۀالتاجی فی اخبار اآرعالمتاریخ تاریخ بیهقیرویان
)کتاب درسی6يهصفحمتن(اثر کیست؟»الدیلمیهالدولۀفی اخبار التاجی «کتاب .47

امینی هروياسکندربیک ترکمانابواسحاق صابیاولیاء اهللا آملی
)کتاب درسی7و 6يهصفحمتن(باشد؟نگاري کدام سلسله میتاریخآثار از » تاریخ بیهقی«کتاب .48

غزنویانخوارزمشاهیانسامانیانیانسلجوق
)کتاب درسی7يهصفحمتن(.باشدمی…در تاریخ …تألیف » لم آراي عباسیعا«کتاب .49

تیموریانـاسکندربیک ترکمانصفویانـاسکندربیک ترکمان
تیموریانـشیخ فضل اهللا همدانیصفویانـشیخ فضل اهللا همدانی

)کتاب درسی7يهصفحمتن(نگاري است و اثر کیست؟یخچه نوع تار» عجائب المقدور فی نوائب تیمور«کتاب .50
امینی هرويـايسلسلهنگاريتاریخابن عربشاهـايسلسلهنگاريتاریخ
امینی هرويـنگاريتکابن عربشاهـنگاريتک

)درسیکتاب7يهصفحمتن(.باشدمی…ي درباره…اثر » فتوحات شاهی«کتاب .51
تیمورـامینی هرويتیمورـابن عربشاهشاه اسماعیلـامینی هرويشاه اسماعیلـابن عربشاه

)کتاب درسی8يهصفحمتن(نگاري از دوره مغوالن رایج شد؟هاي تاریخیک از سبککدام.52
نگاريتکايسلسلهنگاريتاریختاریخ منظومتاریخ عمومی

)کتاب درسی8يهصفحمتن(.باشدمی…هاي از نوع تاریخ…ظفرنامه اثر .53
نگاريتکـحمد اهللا مستوفیمنظومـحمداهللا مستوفی
نگاريتکـقاسمی حسینیمنظومـقاسمی حسینی

)کتاب درسی8يهصفحمتن(ت؟اس»قاسمی حسینی گنابادي«هاي تاریخی اثر یک از منظومهکدام.54
نامهشاه اسماعیلفارسنامهفتوحات شاهیظفرنامه

)کتاب درسی8يهصفحمتن(…ي موارد گزینهجزبههاي تاریخی هستند همه موارد زیر از منظومه.55
ظفرنامهنامهشاه اسماعیلشاهنامهسنامهرفا
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)کتاب درسی8يهصفحمتن(کنند؟فیدي از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه مییک از منابع زیر اطالعات مکدام.56
آثار شفاهیتاریخ عمومیسفرنامهبناهاي تاریخی

)کتاب درسی8يهصفحمتن(باشد؟مربوط به چه عصري می» پیترو دالواله«و » شاردن«هاي سفرنامه.57
صفویهزندیهقاجاریهافشاریه

)کتاب درسی10يهصفحمتن(المعارف جغرافیایی چه نام دارد و اثر کیست؟ةترین دایرترین و مهممعروف.58
یاقوت حمويـالمسالک و الممالکابن خردادبهـالمسالک و الممالک

ابن خردادبهـمعجم البلدانیاقوت حمويـمعجم البلدان
)کتاب درسی10يهصفحمتن(باشد؟اثر کیست و چه نوع منبعی می» لیمحسن التقاسیم فی معرفه االقاا«کتاب .59

ادبیات و متون ادبیابن حوقل ـادبیات و متون ادبیـمقدسی 
هاي جغرافیایینوشتهمقدسی ـهاي جغرافیایینوشتهابن حوقل ـ

)کتاب درسی10يهصفحنمت(باشد؟می» ابن حوقل«کدام نوشته جغرافیایی اثر .60
المسالک و الممالکاالرضةصور

معجم البلدانحدود العالم من المشرق الی مغرب
)کتاب درسی10يهصفحمتن(د؟دهزمانه را مورد انتقاد قرار میکدام اثر مستقیماً اوضاع سیاسی و اجتماعی.61

یخ بیهقیتارنامه اهل خراسانقابوسنامهمعجم البلدان
)کتاب درسی12ي هصفحمتن(است؟نادرستي تاریخیهاکدام گزینه درباره سایر نوشته.62

.ودشنیز میاينامههاي زندگینامهموارد غیرنوشتاري تاریخ شامل طبقات، انساب و فرهنگ 
.شوندب میها از منابع و مراجع مهم تاریخی محسوها، معاهدات سیاسی، اسناد اقتصادي و نامهفرمان

.گیردشماري و متون اخالقی و تألیفات علمی در موضوع مطالعات مورخان قرار میگاه
.ها مورد توجه و مطالعه مورخان استها و اطالعات پشت و روي آنسکه

)کتاب درسی12و 11يهصفحمتن(اثر کیست؟ترتیببه»قابوسنامه«و » الطبقات الکبري«کتاب .63
ـ بالذريخطیب بغداديـ ابن خردادبهبی اصیبعهابن ا

ـ کاتب واقديبالذريعنصرالمعالیـ ابن سعد کاتب واقدي
)کتاب درسی12يهصفحمتن(نگارش شده است؟»صیبعهابن ابی اُ«یک از آثار زیر توسط کدام.64

انساب االشرافاء فی طبقات االطباءنن االبعیو
الطبقات الکبريتاریخ بغداد

)کتاب درسی6يهصفحمتن(درست است؟»تاریخ رویان«و »فارسنامه«کدام گزینه در ارتباط با .65
.تاریخ محلی استهر دو مربوط به.هر دو مربوط به دوره غزنویان است

.استايتاریخ نگاري سلسلهمربوط به هر دو .استدوره صفویههر دو مربوط به
)کتاب درسی7و 6يهصفحتصویر(باشد؟اي میهاي محلی و سلسلهمربوط به تاریخترتیببهگزینه آثار کدام .66

ـ ـ

ــ 
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روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش 
اعتبار شواهد و مدارك

53: مجموع تعداد سؤاالت 51: هاپرسشموع مج
27ايچهارگزینهپرسش

طراحی شده و مکمل و مرتبط با متنهاي پرسششامل 
24تشریحیپرسش

ي مدارسشده و ویژهطراحیهايپرسششامل 
4وم کلیديمفه
2موضوع

میزان تسلط خود را با :گام اول
.رنگ مشخص کنید

مطمسل:آبی
نسبتاً مسلطم:سبز
.مسلط نیستم:زرد
در گام اول به اگر:هاي بعديگام

آن مبحث مسلط نیستید و دانش 
ارزیابی زردخود را در حد رنگ 

هاي بعدي مطالعه کردید، در نوبت
و تمرین، در صورتی که پیشرفت 

هاي سبز یا توانید خانهکردید می
.آبی را رنگ کنید

با درخت دانش، گام به گام
.پیشرفت خود را ارزیابی کنید

روش پژوهش در تاریخ

معیارهاي سنجش اعتبار -1
یک خبر تاریخی

دارپرسش شناسنامه18

آبی                 سبز               زرد

نگاريهاي تاریخانواع روش- 2
دارپرسش شناسنامه33

آبی                 سبز               زرد

مقایسه و تطبیق با - 2
سایر منابع و شواهد

با نتایج مطابقت- 3
تحقیقات

ها سنجش گزارش- 4
و مکانزمانبراساس 

عتبارسنجی با تکیه بر ا- 5
دستاوردهاي علوم تجربی

کنندهسنجش اعتبار و نقد روایت) الف

ها و منابع تاریخیو بررسی گزارشسنجش اعتبار و نقد ) ب

مطابقت عقل-1

به کمک اعتبارسنجی- 6
هاي سایر علوم انسانیددستاور

یروای)الف

ترکیبی)ب

تحلیلی)ج
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:هاي زیر را به دست آورندآموزان بتوانند تواناییرود در پایان درس دانشانتظار می
هاي سنجش اعتبار شواهد و مدارك تاریخی آشنا شوندبا شیوه.
هاي اعتبار سنجی را بداننداصول مقدماتی روش.
نگاري را بشناسندهاي تاریخانواع روش.

یک خبر تاریخیمعیارهاي سنجش اعتبار-1
:بررسی موضوعاتی نظیر

کننده خبرهاي هویتی روایتویژگی-1
محل تولد و زندگی- 2

هاي فکري و مذهبی ـ سیاسیگرایش-3

جایگاه علمی وي-4کنندهسنجش اعتبار و نقد روایت) الف

هاي راويعالئق و انگیزه-5
کننده خبرفاصله زمان و مکان نقل-6
طور مستقیمههاي راوي بو شنیدهها بیان دیده-7

مطابقت عقل-1
منابع و شواهدتطبیق با سایرمقایسه و - 2
شناسیمطابقت با نتایج تحقیقات باستان-3

ها براساس زمان و مکانسنجش گزارش- 4و منابع تاریخیها و بررسی گزارشسنجش اعتبار و نقد ) ب

تجربیباتکیه بر دستاوردهاي علوم یاعتبار سنج-5
اعتبار سنجی به کمک دستاوردهاي دیگر علوم انسانی-6

نامهدرس

اهداف کلی درس

تعیین اصالت و نقد اخبار ـمعیارهاي سنجش اعتبار منابعـاعتبارسنجی شواهد و مدارك تاریخی
نگاريهاي تاریخوشرـتاریخی

2 روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مداركسدر
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:نکات مهم معیارهای سنجش اعتبار و نقد اصل خرب و منابع تاریخی

1 -عقلیمطابقت:

.ترین و مؤثرترین معیار سنجش درستی یا نادرستی یک خبر یا گزارش تاریخی استبررسی مغایرت یا عدم مغایرت با عقل، از مهم

.مسکویه، بیهقی، ابن اسفندیار هستندکنند، یعقوبی، مقدسی، ابنکه براي سنجش درستی و نادرستی بر عقل تأکید میکسانی

2-مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد:

.دادندمورخان مسلمان براي تعیین اصالت یک خبر آن را با قرآن و احادیث نقل شده از پیامبر تطبیق می

.توان دیدمی…ها و ها، سفرنامهنامههاي تاریخی، نسبدر کتابنمونه آن را 

3-شناسیباستاننتایج تحقیقات:

.شناسی اخبار کتب قدیمی گذشته را رد یا تأیید کرده استامروزه مطالعه و پیشرفت باستان

.شناسی منجر شده استپیشرفت ابزار و فنون مدرن پیشرفته به گسترش دانش باستان

.دست آورده استبه مندرجات پشت و روي سکه اطالعات مفیدي بهتوجه

4-زمان و مکانها براساسسنجش گزارش:

.زمان و مکان دو رکن مهم یک رویداد تاریخی هستند

5-تجربیاعتبار سنجی با تکیه بر دستاوردهاي علوم

6-اعتبارسنجی به کمک دستاوردهاي سایر علوم انسانی:

به مورخان براي تعیین …شناسی و شناسی، بومشناسی، نسخهشناسی، نشانهدیرینهشناسی، علوم نظیر زبانهاي سایرپژوهش

.دنکناصالت اخبار و منابع تاریخی کمک می

.اي در جهان رو به افزایش استبرداري از نتایج و آثار مطالعات بین رشتهامروزه بهره

نگاريهاي تاریخانواع روش-2

کننده است بدون هیچ دخل و تصرفی در نگارش آنمورخ تنها روایتنگاري روایییختار- 1

.کندها خود خبر را گزینش و انتخاب میمورخ با بررسی در همه روایتنگاري ترکیبیتاریخ- 2

.پردازدمیرویدادبندي ترکیبی خود نیز به بررسی علت و عوامل ظهور مورخ ضمن ارائه و جمعنگاري تحلیلیتاریخ- 3
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مرتب کردن حوادث براساس ترتیب زمانی روش سالشماري-1

بندي تاریخ براساس سالشماري و موضوعدسته

ر و اساس نگارش نیست بلکه یک موضوع و یک سال محوموضوع محوري- 2

)اثیرکتاب الکامل نوشته ابن. (نگاري استحادثه محور تاریخ

:نگاریترین افراد در انواع  تاریخنکات مهم برجسته
نگاري روایی؛ محمدبن جریر طبريهاي تاریخترین چهرهبرجسته

)البلدانصاحب کتاب فتوحقرن سوم ـ (بالذري 

نگاري ترکیبیهاي تاریخین چهرهتربرجسته

)صاحب کتاب اخبار الطّوال(دینوري 

)مؤلف کتاب تجارت االمم(ابوعلی مسکویه 

نگاري تحلیلیهاي تاریخترین چهرهبرجسته

)و بیهقیالذهبمروج(مسعودي

فراتر از کتاب
، به ویژه در ایران، شامل رویدادهاي اجتماعی، نظامی و سیاسیابوحنیفه دینوريکتابی نوشتهَخبارالطّوالا

.استق3سده و2سده ابتداي

:توان به سه بخش تقسیم کردکتاب اخبارالطوال را می

وابراهیم،هود،نوح،ادریسو فرزندان او و پیامبرانی همچونآدمبخش نخست شامل مطالبی در مورد

.تاسعیسیتا پیدایشسلیمانوداوودپادشاهیواسرائیلبنیواسماعیل

وروم،ایرانبخش دوم که آمیخته با بخش اول است و جداگانه ترتیب نشده است، شامل سرگذشت پادشاهان

و راسکند، دارا،بهمن،گشتاسب،کیقباد،هرمنوچبر او و) بیور اسب(ضحاكو پیروزيجمشیدازوباشدمییمن

او به برخی رویدادهاي جنبی مانند . تا فروپاشی ایشان سخن گفته استساسانیانو سپسالطوایفملوك

.استاشاره کردهنمرودوسباملکهبلقیس،بهرام چوبینخروج

.شودختم می) ق227(معتصمآغاز و به پایان خالفتعمردر دوره خالفتایرانیانواعرابکه با پیکارهايتاریخ اسالمبخش
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نمره»سؤاالت«ردیف
.هاي درست یا نادرست را مشخص کنیدجمله)الف

سیاسی و جایگاه ،کننده مورخان موضوعاتی مانند گرایش فکري، مذهبیدر مرحله سنجش اعتبار روایت.67

)کتاب درسی14ي تن صفحهم(.کنندکننده را بررسی میعلمی روایت

. نگاري روایی استهاي برجسته روش تاریخدان نوشته بالذري از نمونهلالبکتاب فتوح.68

)کتاب درسی17ي همتن صفح(

)کتاب درسی18ي همتن صفح(.نگاري موضوعی، سال محور و اساس نگارش تاریخ استدر تاریخ.69

.کار گرفته شدره پیامبر و صحابه ایشان بهنگاري روایی براي ثبت و ضبط سخنان و سیتاریخ.70

)کتاب درسی17ي همتن صفح(

1

.پر کنیدبا کلمات مناسب هاي زیر را جاهاي خالی عبارت)ب

)کتاب درسی13ي همقدمه صفح(.است…و …هاي مورخان دستیابی به ترین رسالتیکی از مهم.71

.گرفتندکار میا بهر…یک رویداد تاریخی …مورخان براي تعیین اصالت .72

)کتاب درسی13ي همتن صفح(

.شودمیمحسوب…و …در حقیقت همان تاریخینقد یک خبر .73

)کتاب درسی14ي همتن صفح(

.دانندنادرستی آن میو ، دلیل بر بطالن …مورخان مغایرت یک روایت و منبع تاریخی را با .74

)کتاب درسی15ي همتن صفح(

)کتاب درسی16ي همتن صفح(.شود، یک رویداد تاریخی محسوب نمی…هیچ رویدادي بدون .75

5/2

.عبارت صحیح را از جدول سمت راست انتخاب و به جدول سمت چپ متصل کنید)پ
)17و 15، 14هاي صفحه(

مغایرت روایت و منبع تاریخی با عقل را دلیل بر بطالن و نادرستی آن .76

.دانستمی

.هاي تاریخی با عقل معتقد بودمطابقت گزارشیا عدمبه بررسی و مطابقت.77

نگاري رواییي تاریخي برجستهچهره.78

نگاري ترکیبیترین چهره تاریخبرجسته.79

بالذري) الف

گردیزي) ب

اسفندیارابن) پ

یعقوبی) ت

محمدبن جریر طبري) ث

1

روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و 2درس
سنجش اعتبار شواهد و مدارك
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نمره»سؤاالت«ردیف
.به سؤاالت زیر پاسخ دهید)ت

کند؟، مورخ را یاري میچه معیارهایی در سنجش اعتبار یک خبر تاریخی.80

)کتاب درسی15و 14ي همتن صفح(

)کتاب درسی18و 17ي همتن صفح(.نگاري تحلیلی را با هم مقایسه کنیدنگاري روایی و تاریختاریخ.81

)کتاب درسی18ي همتن صفح(محور و اساس نگارش تاریخ چیست؟ در روش موضوعی،.82

دهند، کدام است؟کننده خبر مورد توجه قرار میتیکی از مسائلی که مورخان در نقد روای.83

)کتاب درسی14ي همتن صفح(

عقل در نظر گرفته شده است؟با چرا در سنجش اعتبار و نقد اصل خبر و منابع تاریخی، معیار مطابقت .84

)کتاب درسی15ي همتن صفح(

)کتاب درسی17ي همتن صفح(؟نگاري روایی چه مراحلی را سپري کردتاریخ.85

)کتاب درسی16ي همتن صفح(.ها براساس زمان و مکان را شرح دهیدمعیار سنجش گزارش.86

هاي اخیر چه نتایج و دستاوردي داشته است؟شناسی در سالمطالعات باستان.87

)کتاب درسی16ي همتن صفح(

تاریخی نایل شوند؟دستاوردهاي علوم تجربی چگونه به دركمورخان با تکیه بر .88

)کتاب درسی16ي همتن صفح(

؟کردندهاي خود را بر چه اساسی تنظیم میگزارشمورخان در دوران اسالمی،.89

)کتاب درسی18ي همتن صفح(

)کتاب درسی17ي همتن صفح(.نگاري روایی را شرح دهیدروند تکامل تاریخ.90

5/15
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)کتاب درسی14ي متن صفحه(دهند؟توجه قرار میاي را موردکننده خبر چه مسئلهمورخان در نقد روایت.91
سیاسی و جایگاه علمی راوي،هاي فکري و مذهبیگرایشهاي راوي را در بیان یک خبرعالیق و انگیزه

ها و فنون در دیگر علوم براي اعتبارسنجی خبرکارگیري روشبهکننده خبر با اصل خبرفاصله زمانی و مکانی نقل
)کتاب درسی15و 14يهصفحمتن(گیرد؟نجی و بررسی اصالت خبر به چند گونه صورت میاعتبارس.92

نظر جمعی از مورخان در مورد یک منبع یا خبراتفاقـمطابقت اخبار با مستندات آثار تاریخی
مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد ـسنجش اعتبار و نقد اصل خبر و منابع تاریخی

مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهدـکنندهاعتبار و نقد روایتسنجش
سنجش اعتبار و نقد اصل خبر و منابع تاریخیـکنندهسنجش اعتبار و نقد روایت

)کتاب درسی14يهصفحمتن(…جزبه؛کننده درست استهمه موارد زیر در مورد سنجش اعتبار و نقد روایت.93
هاي راويعالئق و انگیزهکننده خبر وایتهاي هویتی رویژگی

کننده خبر با اصل خبرفاصله زمانی و مکانی نقلبررسی مغایرت و عدم مغایرت یک خبر با عقل 
و منبع تاریخی با چه عاملی را دلیل بر بطالن و نادرستی آن یعقوبی، مقدسی، ابن مسکویه و بیهقی مغایرت یک روایت.94

)کتاب درسی15يهصفحمتن(دانستند؟می
فاصله زمانی با خبرمستندات آثار تاریخیبا سایر منابع و شواهدعقل

)کتاب درسی17يهصفحمتن(کند؟نگاري را بیان میعبارت زیر کدام روش از تاریخ.95
».کردندها را ذکر میآنکردند و عیناًها نمیگونه دخل و تصرفی در روایتنگاران هیچتاریخ«

نگاري موضوع محورتاریخنگاري تحلیلیتاریخنگاري رواییتاریخنگاري ترکیبیتاریخ
)کتاب درسی17يهصفحمتن(کدام گزینه درست است؟.96

. نگاري روایی استابوعلی مسکویه نمونه تاریخاز االمم کتاب تجارب
. نگاري تحلیلی استوج الذهب مسعودي نمونه تاریخري تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی و مهاکتاب
. نگاري روایی نگاشته شده استسبک تاریخبهي روندیاز بالذري و اخبارالطوال از البلدان فتوح

. تنگاري با تکیه بر روش موضوع محور اساي از تاریخمحمدبن جریر طبري نمونهاز تاریخ طبري 
)کتاب درسی18يهصفحمتن(اساس نگارش تاریخ، در روش موضوعی چیست؟.97

. نگاري استموضوع و یک حادثه محور تاریخترتیب حوادث بر اساس زمان وقوع آن 
تعیین صحت و سقم یک حادثهبررسی علل و عوامل یک حادثه

)کتاب درسی17يهصفحمتن(نگاري است؟عبارت زیر از معایب کدام روش تاریخ.98
».دادندنمیي درستی و نادرستی خبر ارائه نویسندگان به دور از هر گونه نقد و انتقاد، هیچ نظري درباره«

نگاري تحلیلیتاریخنگاري رواییتاریخ
نگاري ترکیبیتاریخشمارينگاري بر اساس سالتاریخ

)کتاب درسی17يهصفحمتن(نگاري ترکیبی است؟هاي تاریخگزینه از ویژگیکدام.99
. پرداختنگار به بررسی علل و عوامل ظهور آن حادثه میتاریخ. کردنمیهاگونه دخل و تصرفی در روایتنگار هیچتاریخ
. شوندنگاران بعدي با مجموعه اخبار گوناگون مواجه میتاریخ. نگار ناچار به گزینش و انتخاب استتاریخ

)کتاب درسی17يصفحهمتن(…جزبه؛باشدنگاري میهاي تاریخهمه موارد زیر از انواع روش.100
اينگاري سلسلهتاریخنگاري تحلیلیتاریخنگاري ترکیبیتاریخنگاري رواییتاریخ

.کندهاي مختلف و متعددي را درباره یک موضوع واحد با ذکر اسناد ذکر میشخص مورخ روایت…نگاري در تاریخ.101
)کتاب درسی17يصفحهمتن (

ايهلسلستحلیلیترکیبیروایی

روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و 2درس
سنجش اعتبار شواهد و مدارك
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)کتاب درسی17يصفحهمتن(نگاري روایی چیست؟ترین ویژگی تاریخمهم.102
عدم مغایرت با عقلاتفاق نظر جمعی داشتن مورخان

ناظر و شاهد بودن راويها دخل و تصرف در روایتعدم 
)کتاب درسی17يصفحهمتن(باشد؟نگاري روایی میهاي تاریخترین چهرهکدام مورخ از برجسته.103

بیهقیدینوريبالذريطبري
؟ددادننمیي درستی و نادرستی خبر ارائه نگاري این است که هیچ نظري دربارهعیب کدام روش تاریخ.104

)کتاب درسی17يصفحهمتن (
نگاري رواییتاریخنگاري تحلیلیتاریخاينگاري سلسلهتاریخنگاري ترکیبیتاریخ

)کتاب درسی17يصفحهمتن(نگاري مورخ ناچار به گزینش و انتخاب است؟در کدام روش تاریخ.105
نگاري رواییتاریخي تحلیلینگارتاریخاينگاري سلسلهتاریخنگاري ترکیبیتاریخ

)کتاب درسی17ي صفحهمتن(از اواخر قرن سوم هجري متداول گردید کدام است؟  که نگاري نوعی از تاریخ.106
نگاري رواییتاریخنگاري ترکیبی تاریخنگاري تحلیلی تاریخاي نگاري سلسلهتاریخ

)کتاب درسی17يصفحهمتن(نگاري ترکیبی بودند؟ریخهاي سبک تاترین چهرهکدام مورخان از برجسته.107
یعقوبی و مقدسیمسکویه و طبريبیهقی و مسعوديبالذري و دینوري

)کتاب درسی17يصفحهمتن(نگاري است؟و مربوط به کدام نوع تاریخاثر کیست» البلدانفتوح«کتاب تاریخ .108
ـ رواییمسعوديتحلیلیـبوعلی مسکویهاـ ترکیبیبالذريترکیبیـ دینوري

)کتاب درسی17يصفحهمتن(باشد؟می»دینوري«کدام کتاب اثر .109
الذهبمروجلاالطواخباراالممتجاربالبلدانفتوح

پردازد؟نگاري، مورخ به بررسی و تبیین علل و عوامل ظهور آن حادثه میدر کدام روش تاریخ.110
)کتاب درسی18يصفحهمتن(

نگاري تحلیلیتاریخاينگاري سلسلهتاریخنگاري ترکیبیتاریخنگاري رواییتاریخ
…جزبه؛دادندنگاري تحلیلی را انجام میهستند که تاریخیمورخانجمله همه موارد زیر از .111

)کتاب درسی18يصفحهمتن(
ابوعلی مسکویهبیهقیمسعوديطبري

)کتاب درسی18يصفحهمتن(باشند؟از آثار چه کسانی میترتیببه»مروج الذهب«و »االممتجارب«ب کتا.112
بالذريـمسعوديدینوريـابوعلی مسکویهمسعوديـابوعلی مسکویهدینوريـبالذري

)کتاب درسی18يصفحهمتن(است؟نشدهنگاري تحلیلی نگارش کدام یک از آثار زیر بر اساس تاریخ.113
الذهبمروجتاریخ طبريتاریخ بیهقیاالممتجارب

)کتاب درسی18يصفحهمتن(نگاري بر اساس موضوع محوري است؟کدام کتاب تاریخ.114
الطوالاخبارالبلدانفتوحاالممتجاربالکامل

بندي تاریخ اسـتفاده  هایی براي دستهاز چه روشخود هايهاي تاریخی و گزارشمورخان اسالمی و ایرانی در ارائه داده.115
)کتاب درسی18يصفحهمتن(کنند؟می

سالشماري و موضوع محوريمحوريروزشماري و سال
سالشماري و گاهشماريشماريسال محوري و گاه

)ترکیبی(؟ هاي زیر درست استیک از گزینهکدام.116
.کتاب فتوح البلدان نوشته بالذري استیي ترکیبنگارترین نمونه سبک تاریخبرجسته
.االمم نوشته ابوعلی مسکویه استنگاري روایی کتاب تجاربترین نمونه سبک تاریخبرجسته

.نگاري تحلیلی کتاب تاریخ طبري نوشته محمدبن جریر طبري استترین نمونه روش تاریخمهم
.  تاب تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل بیهقی استبهترین نمونه روش سالشماري و موضوع محوري ک

)کتاب درسی17ي صفحهمتن(نگاري روایی است؟کدام گزینه از امتیازات تاریخ.117
.دادندارائه نمیخبري درستی و نادرستی دور از هرگونه نقد و انتقاد، هیچ نظري دربارهه بانمورخ

.کندو با استناد به اسناد قضاوت میاست رو باره یک موضوع روبهاي از اخبار گوناگون، درمورخ بعدي با مجموعه
.ماندهاي حادثه از چشم او دور میکند و برخی جنبهاز بیان سلسله اسناد و اخبار گوناگون خودداري می

.کردها را ذکر میکرد و عیناً آنها نمیگونه دخل و تصرفی در روایتهیچمورخ 



اسالم در مکه3اول

با درخت دانش، گام به گام
.پیشرفت خود را ارزیابی کنید

میزان تسلط خود را با :گام اول
.رنگ مشخص کنید

مسلطم:آبی
نسبتاً مسلطم:سبز
.مسلط نیستم:زرد
اگر در گام اول به :هاي بعديگام

آن مبحث مسلط نیستید و دانش 
ارزیابی زردخود را در حد رنگ 

هاي بعدي مطالعه کردید، در نوبت
و تمرین، در صورتی که پیشرفت 

هاي سبز یا توانید خانهکردید می
.آبی را رنگ کنید

53: التمجموع تعداد سؤا 66: هاپرسشموع مج
33ايچهارگزینهپرسش

هاي طراحی شده و مکمل و مرتبط با متنشامل پرسش

33پرسش تشریحی
ي مدارسشده و ویژهطراحیهايپرسششامل 

5مفهوم کلیدي
2تعداد موضوع

اسالم در مکه

ي عربستان در جزیرهشبه-1
ي اسالمآستانه

دارپرسش شناسنامه36

آبی                 سبز               زرد
ي تمدنیپیشینه) الف

اقتصاد و معیشت) ج

علم و فرهنگ) د

دین و اعتقادات) ح

نظام اجتماعی و سیاسی) ب

و ) ص(بعثت حضرت محمد - 2
دعوت به اسالم

دارپرسش شناسنامه30

خاص و محدوددعوت ) الفسبز               زردآبی             

پایگاهی جدید براي اسالمدر اندیشه) ج

ان قریشسرالعملدعوت عمومی و عکس) ب
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:هاي زیر را به دست آورندآموزان بتوانند تواناییرود در پایان درس دانشانتظار می
 آشنا شوند)ص(زندگانی پیامبربا.

 را بشناسندشبه جزیره عربستانموقعیت جغرافیایی.

 ،را تحلیل کنندفرهنگی و اقتصادي عربستاناوضاع اجتماعی.

 ندوآشنا ش) ص(بعثت پیامبربا دوران.

 را تحلیل و تفسیر کننداسالمانو دشمنانمخالفانگیزه و هدف.

اسالم در مکه

شبه جزیره عربستان در آستانه ظهور اسالم-1

واقع در سرزمین یمنیانگر این است که ب. م20و 19هايشناسی در سدههاي باستانمطالعات و کاوش-1
.وجود داشته استفرهنگ و تمدن مهمیعربستان يجنوب شبه جزیرهدر

پیشینه تمدنی) الف
مهاجرتجزیره تمدن باستانی در این منطقه عده زیادي به دیگر نواحی شبهسقوط و انحطاطبعدها با - 2

.کردند

نامهدرس

اهداف کلی درس

3 اسالم در مکهدرس

ندگانی محمدبن عبداهللا ـ ظهور و گسترش اسالم ـ جزیره عربستان ـ جاهلیت ـ زشبه
دشمنی با اسالم
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که بر پایه نددادتشکیل مییهاي گوناگونطایفهها و ا قبیلهرشبه جزیره عربستان -1
.شدندتقسیم می) شمالی(عدنانیو ) جنوبی(قحطانیها به دو دسته نامهبنس

. رواج داشتاينظام قبیلهو زندگی چادرنشینیدر سرتاسر آن- 2نظام اجتماعی و سیاسی)ب
داراي نیاي مشترك بودند و کهآید حساب میبهاجتماعی و سیاسی مستقل واحد، یک قبیله- 3

.داشتندپیوند خونیدیگربا یک

:نظام اجتماعی و سیاسینکات مهم 
ايهاي نظام قبیلهترین سنن و ارزششاخص:

افتخار به حسب و نسب
احترام به روابط خونی و خویشاوندي
چون و چرا از رئیس یا شیخ قبیلهاطاعت بی
ین در هر شرایطقبیلگاپشتیبانی بی قید و شرط از هم
شدايعصبیت قبیلهیا تعصبشدید اعراب به قبیله خود، موجب بوجود آمدن وابستگی.
در عربستان بسیار زیاد استدرپیهاي خونین پیدرگیريو هابروز جنگاي در عصبیت قبیلهنقش.
ارزش به قوت بازو و نیروي جنگاوري بود، اي کهداشتن فرزند پسر در جامعه: مقام و منزلت پایین زن در نظام اجتماعی عربستان

.شدافتخار محسوب می
 مادرانکردند نه به خود افتخار میپدرانمردان به.
 وجود نداشتمتمرکز و قدرتمندبودند و حکومتی پراکندهپیش از ظهور اسالم، قبایل در عربستان.
نزله حکومت پایدار نبود؛ چرا که نفوذ و قدرت آنان متکی هاي دور و نزدیک قبیله قریش به ماداره کعبه و تجارت با سرزمین

.الزم را نداشتثباتنبود و تشکیالت سیاسی، اداري و نظامی منظم و منسجمیبه 

موقعیت دربرگرفته و این هاي خشک و سوزانصخرهو صحراهاابخش بزرگی از شبه جزیره عربستان ر-1

.تأثیر گذاشته استوضعیت اقتصاديبر طبیعی و اقلیمی آنو شرایط جغرافیایی
، منابع کم آبدلیل وجود هدر بعضی نواحی، دامداري و پرورش بز و شتر و در برخی مناطق ب- 2اقتصاد و معیشت)ج

.داشتکشاورزي رونق کمی
.در این شبه جزیره بودمتداول هاي اقتصاديفعالیتجمله تجارت هم از -3
.بودقریشدر اختیار قبیله خارجیو تجارت داخلیترین فعالیت بیش،ظهور اسالمدر آستانه-4
.شده بودندهاي هنگفتیثروت، داراي يکاروان تجاربزرگان قبیله قریش از راه -5
.رفتشمار میبهتجارتقرار داشت مرکز اصلی یمن به شامسر راه رمکه که ب-6

اما از، و ارتباط تجاري داشتندران و روم همسایهایهاي هرچند با تمدنعربستان ساکنان شبه جزیره -1
.پیشرفتی نداشتندجوامع متمدن دنیاو در مقایسه با فرهنگی و تمدنینظر 

. خبري نبودمراکز علمیدر این سرزمین از - 2علم و فرهنگ)د
. نداشتنددستاورد علمی و تمدنیهیچ وباسواد بودندمحدوديتعداد -3
. نیز غلبه داشتشهرنشینانبر صحرانشینیدگی هاي زنویژگی-4
.بودشعر و شاعري) جاهلیت(ترین دستاورد فرهنگی این دوره برجسته-5




