
 به نام خدا

 پاسخ تشريحي درس تاريخ كنكور 99 نظام جديد

 

1:گزينه 186سؤال   

 مبدأ گاه شماري اوستايي دوره ساساني به تخت نشستن هر پادشاه بود.

)15،تاريخ شناسي،صفحه 1(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2:گزينه 187سؤال   

ميراث فرهنگي بشر را كشف و معرفي كرده به طور كلي،باستان شناسي عالوه بر آنكه 
 است،نقش مهم تري در مرمت و نگهداري اين ميراث گران بها دارد.

)28،تاريخ شناسي،صفحه 1(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3:گزينه 188سؤال 

، بهترين نمونه از صنعت و هنر فلزكاري ايران به شمار مي روند.مفرغ هاي لرستان  

)74،ايران در عصر باستان،صفحه 1ريخ (تا  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2:گزينه 189سؤال   

در دوره ساسانيان سه آتشكده آذر برزين مهر در خراسان،مخصوص 
كشاورزان،آذرگُشنَسب در آذربايجان،ويژه شاهان و آذرفَرنبغ در فارس،خاص 

آتشكده ها بود.موبدان،بزرگ تر و شكوهمندار از ديگر   

)134،ايران در عصر باستان،صفحه 1(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

4:گزينه 190سؤال   

يكي از ويژگي هاي شاخص هنر و معماري دوره هخامنشي،درباري بودن آن بود.به اين 
 معني كه شكوه شاهانه و تشريفات و تجمالت درباري را به نمايش مي گذاشت.

در ابتداي پاسخ موردنظر در متن كتاب درسي،اين استنباط كه » ديگر«به قيد (با توجه 
تنها از جهت تأكيد  4و بنابراين گزينه  نيز صحيح باشند،تقويت مي شود 2و  1گزينه 

)صرف بر متن حفظي صحيح مي باشد.  

)143،ايران در عصر باستان،صفحه 1(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

4:گزينه 191سؤال   

يكي از كارهاي مورخان در نقد (سنجش اعتبار) روايت كننده،تعيين فاصله زماني و 
مكاني بين راوي و خبر است تا معلوم شود،روايت كننده خود مستقيماً شاهد وقوع 

 رويدادي بوده و يا خبر آن را از ديگران نقل كرده است.

سنجش اعتبار و نقد يك روايت  (توجه داشته باشيد كه ساير گزينه ها از معيارهاي
 تاريخي است نه راوي تاريخي)

)14،تاريخ شناسي،صفحه 2(تاريخ   
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1:گزينه 192سؤال   

در جامعه اسالمي آغاز شد،در دوران غيبت نيز  جريان وكالت كه از زمان امام صادق(ع)
 تا مدتي ادامه يافت و در پي آن مرجعيت شيعه شكل گرفت.

)74حركتي تازه در تاريخ بشر،صفحه ،ظهور اسالم 2(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2:گزينه 193سؤال   

شهرها در دوران حكومت هاي غزنوي،سلجوقي و خوارزمشاهي،مانند دوران پيش از 
آن،از سه بخش كهندژ(ارگ)،شهرستان(شارستان) و شهر بيروني(ربض) تشكيل مي 

ض) در دوره سلجوقي بيش از ادوار پيشين گسترش شد،با اين تفاوت كه شهر بيروني(رب
 يافت.

)107،ايران از ورود اسالم تا پايان صفويه،صفحه 2(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3:گزينه 194سؤال   

سرف ها در دوره حاكميت نظام فئوداليسم در اروپاي قرون وسطا در پايين مرتبه 
ند.سرف اجازه نداشت كه ملك ارباب خود را ترك نظام فئودالي قرار داشت اجتماعي

 كند،اما در عين حال مانند برده نيز نبود كه قابل خريد و فروش باشد.

)165،اروپا در قرون وسطا و عصر جديد،صفحه 2(تاريخ   
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1:گزينه 195سؤال   

 در دوره صفوي در زمان شاه صفي،قندهار توسط گوركانيان هند از ايران جدا شد.

س دوم،پسر و جانشين شاه صفي،قندهار را پس گرفت.شاه عبا  

)142،ايران از ورود اسالم تا پايان صفويه،صفحه 2(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3:گزينه 196سؤال   

طبقه متوسط جامعه فرانسه در آستانه انقالب فرانسه،اغلب تحصيل كرده بودند و 
وكالت،نويسندگي،طبابت،روزنامه نگاري و تجارت داشتند.مشاغلي همچون   

)28،تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر،صفحه 3(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

4:گزينه 197سؤال   

قاجار،يكي از چهره هاي محمدحسن خان اعتمادالسلطنه،از مورخان مشهور عصر 
رياست دارالترجمه همايوني برگزيده شد.برجسته فرهنگي دوره ناصري بود كه به   

)3،تاريخ شناسي،صفحه 3(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1:گزينه 198سؤال   

بسياري از معماران عصر قاجار به سفارش دربار و ثروتمندان با استفاده از برخي از 
ري را به وجود آوردند عناصر معماري فرنگي و تلفيق آن با معماري ايراني،سبكي از معما

كه در آن عناصر و ويژگي هاي معماري ايراني و اروپايي تركيب شده بود.اين بناها كه به 
معروف شد،بيشتر به تقليد از بناهاي اروپايي ساخته مي شدند.» كارت پستالي«بناهاي   

)59،تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر،صفحه 3(تاريخ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3:گزينه 199سؤال   

يكي از دستاوردهاي انقالب مشروطه كه خيلي زود به بار نشست،گسترش سريع 
 نشريات و توسعه فعاليت هاي روزنامه نگاري بود.

)68،تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر،صفحه 3(تاريخ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

4:گزينه 200سؤال   

مسلمان فلسطين و تأسيس رژيم غاصب اسرائيل يكي از مسائل مهم اشغال كشور 
 منطقه خاورميانه و جهان اسالم در دوره معاصر است.

ديگر مسائل مهم منطقه خاورميانه و جهان اسالم  از (به نظر نگارنده،ساير گزينه ها نيز
)(!).در دروه معاصر است  

(Milad_houshyar)ميالد هوشيار 

قلمچيبنياد علمي آموزشي مسئول درس تاريخ   
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