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«3»ـ پاسخ گزینه  691سوال   

(4، صفحه 6( ایران وجهان باستان، درس 6)تاریخ )  

تاریخ نگاری در مفهوم کامل آن، از قرن پنجم پیش از میالد در یونان باستان و با ظهور 

 مورخ بزرگی مانند هرودت که پدر تاریخ لقب گرفت، آغاز شد.

(22، صفحه  3(، درس 6)تاریخ )                        «                   2»ـ گزینه  691  

تعدادی از آثار و بناهای تاریخی کشور ایران مانند مردان نمکی زنجان و تمدن عظیم 

 جیرفت در استان کرمان به طور تصادفی کشف شده اند.

(11،صفحه  1(، درس 6)تاریخ )«: 6»ـ گزینه  699  

در آن دوره، این باشد که سنت شفاهی، بسیار  شاید یکی از دالیل ضعف تاریخ نگاری

 مقبول تر و پسندیده تر از سنت کتابت بوده است.

 تشریح گزینه های دیگر:

عالقه و عادت به حفظ سینه به سینه مطالب در قرن ها و حتی هزاره ها، «: 3»گزینه 

 لزوم ثبت و نگارش را در درجه اهمیت کمتری قرار داده است.

و قرائنی وجود دارد که ایرانیان در عصر باستان به ثبت و ضبط وقایع  شواهد «:4»گزینه 

 و حوادث مهم، توجه می کردند اما به دلیل ذکر شده چندان موفق نبودند.

(88، صفحه 66( ایران وجهان باستان، درس 6)تاریخ )«      4»ـ گزینه  698  

به خواست اهوره مزدا به پادشاهان هخامنشی و به ویژه داریوش یکم، ادعا می کردند که 

 مقام پادشاهی دست یافته اند و به یاری او بر کشور فرمان می رانند.
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  «6»ـ گزینه  681

(39، صفحه 4(، از بعثت پیامبر اسالم تا پایان صفویه، درس 2تاریخ ))                     

یثرب قصد سردسته منافقان عبداهلل بن ابی بود که پیش از هجرت، گروه هایی از مردم 

 داشتند او را به ریاست شهرشان برگزیدند.

 تشریح گزینه های دیگر:

: حباب بن منذر نماینده انصار و سعد بن عباده رئیس خزرجیان 3و  2گزینه های 

 درماجرای سقیفه و انتخاب ابوبکر برای جانشینی پیامبر )ص( نقش داشتند.

(639، صفحه 62(، درس 6)تاریخ )«    2»ـ گزینه  686  

در زمان حکومت اشکانی، نقل داستان های ملی و پهلوانی، رواج فراوان یافت و شاعران 

و موسیقی دانان دوره گردی که به گوسان ها معروف بودند، با شور و هیجان بسیار، این 

 داستان ها را از حفظ برای مردم می خواندند.

(9، صفحه 6، درس 2)تاریخ «    3»ـ گزینه  682  

ی تاریخ منظوم می توان به کتاب ظفرنامه حمداهلل مستوفی درباره فتوحات از نمونه ها

وسس سلسله صفوی، شاه اسماعیل اول اشاره کرد.م  

 تشریح گزینه های دیگر:

تاریخ روضه الصفا فی سیره االنبیا و الملوک و الخلفا تألیف محمد بنخاوند «: 6»گزینه 

رین تاریخ های عمومی به زبان فارسی شاه معروف به میرخواند از مهم ترین و مشهورت

 است.

کتاب فتوحات شاهی از امینی درباره درباره شاه اسماعیل صفوی است.«: 2»گزینه   
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شاه اسماعیل نامه قاسمی حسینی گنابادی درباره فتوحات موسس سلسله «: 4»گزینه 

 صفوی است.

(11، صفحه 1، درس 2)تاریخ « 4»ـ گزینه  683  

نی را با وجود خدمات بزرگی که به عباسیان کرده بود، منصور ابومسلم خراسا

 ناجوانمردانه کشت.

(89، صفحه 8، درس 2)تاریخ « 2»ـ گزینه  684  

جرج سارتن، پدر تاریخ علم، رازی را بزرگ ترین پزشک اسالم و قرون وسطا شمرده 

 است.

ه ارسطویی را که تلفیقی از جهان بینی اسالم و فلسف فارابی فلسفه مشایی«: 6»گزینه 

 ونوافالطونی بود، پایه گذاری کرد.

ابوعلی سینا از برجسته ترین فیلسوفان ایران و جهان اسالم بود که فلسفه  «:3»گزینه

 مشایی را به اوج رسانید.

ابوریحان بیرونی از برجسته ترین دانشمندان عصر طالیی تمدن ایرانی ـ  «:4»گزینه

. مقام واالیی داشت.اسالمی بود که در ریاضیات و نجوم و ..  

(2، صفحه 6، درس 3)تاریخ «                           6»ـ گزینه  682  

میرزا مهدی خان استرابادی، مورخ دربار نادر شاه افشار، در کتاب های جهانگشای نادری 

 و دره نادره فتوحات نادر را شرح می دهد و وی را ستایش می کند.

(24، صفحه 4، درس 3)تاریخ                           «3»ـ گزینه  681  
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نخستین مدرسه های جدید را مسیونر های اروپایی )غربی( در ایران تأسیس کردند و 

بعد ها حکومت قاجار و شخصیت های فرهنگی، سیاسی و افراد خیر این کار را ادامه 

 وگسترش دادند.

(642، صفحه 63، درس2)تاریخ « 2»ـ گزینه  681  

تن شاه سلیمان، روند انحطاط و زوال صفویان شدت گرفت. این پادشاه با با به تخت نشس

نفوذ زیادی داشتند و در امور و اصول کشورداری بیگانه بود ودر زمان او اعضای حرمسرا 

 اداره امور حکومت دخالت می کردند.

 تشریح گزینه های دیگر:

تعادل روحی و سالمت  شاه صفی، نوه و جانشین شاه عباس اول بود که  از«: 6»گزینه 

 عقل بهره کافی نداشت.

پسر و جانشین شاه صفی، اگر چه نسبت به پدر شجاعت و شاه عباس دوم،«: 3»گزینه

 لیاقت بیشتری داشت اما نتوانست روند ضعف صفویان را متوقف سازد.

در نتیجه نفوذ و دخالت زنان حرمسرا بود که شاهزاده بی کفایت و بی لیاقتی «:4»گزینه

ون حسین میرزا به عنوان جانشین شاه سلیمان انتخاب شد.همچ  

(81، صفحه 1، درس3)تاریخ «  4»ـ گزینه  689  

مدرس سالها در خواف زندانی بود. سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، وی را از خواف به 

، او را در همان جا مسموم کردند و به 6361آذز  61کاشمر بردند وپس از مدت کوتاهی، در 

ادت رساندند.شه  

(663، صفحه8، درس3تاریخ«          ) 4»ـ گزینه 688  
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 11در زمان مظفرالدین شاه امتیاز کشف و استخراج نفت وگاز در سرتاسر ایران به مدت 

فعالیت سال به یک سرمایه دار انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی واگذار شد.

ایران، با فوران نخستین حلقه چاه  انگلیسیها برای یافتن منابع نفت در مناطق مختلف

 نفت در منطقه مسجد سلیمان به نتیجه رسید.ُ

(631، صفحه66، درس3)تاریخ               «6»ـ گزینه 211  

برگزار شد و  6321فروردین  66و  61همه پرسی تعیین نظام سیاسی جدید در روزهای 

ین در تقویم به عنوان روز فرورد62فروردین اعالم شد. به همین دلیل،  62در نتیجه ان 

 جمهوری اسالمی نام گذاری شده است.




