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به نام خدا

دوست کنکوری من سالم، خدا قوت

مدت  ها بود به این مسئله فکر می کردم که چرا داوطلبان کنکور سراسری در این حد به درس تاریخ لطف دارن!

گه بخوان خیلی بهش لطف کنن یک دور روزنامه وار می خونن که اون هم ممکنه 10 تا 20 درصد  در این حد که حتی یکبار هم کامل نمی  خوننش یا دیگه ا

شاید بتونه براشون آوردۀ کنکوری داشته باشه.

بعد از این همه مکاشفه به این نتیجه رسیدم که حجم خیلی مهمه!!

کتاب های تاریخی که باید برای کنکور مطالعه بشه حدوداً 640 صفحه است که واقعاً حجم زیادیه، بنابراین شروع کردم به نوشتن کتابی که االن در دست 

شماست.

توی این کتاب سعی کردم من به عنوان دبیر تاریخ که تمام طول عمر تدریس خودم رو وقف این درس کردم و سال های کنکور زیادی رو پشت سر گذاشتم 

و کلی نکته و راهکار به دست آوردم، تمام نکات مهم که میشه بدون خوندن دقیق و ریز کتاب های پرحجم درسی به دست آورد رو جمع آوری کنم؛ بنابراین 

این کتاب بسیار مناسب برای دو دسته از بچه هاست: اونایی که تو مراحل آخر مطالعه و در حال جمع بندی هستن و اونایی که تازه می خوان تاریخ رو شروع 

کنن و این کتاب بهشون کمک می کنه که سریع ناامید نشن و قید تاریخ رو نزنن.

طی تحقیقی که من انجام دادم و نتایجشو توی صفحات بعد براتون آوردم، یه سری درسا تا حاال تو کنکور سؤال نداشتن، برعکس برخی از دروس هر سال 

ک من هم برای طرح تست در این کتاب همین آمار تست ها بوده. تکرار شدن؛ مال

برای مطالعۀ این کتاب پیشنهاداتی هم دارم که می تونه نقشۀ راه مطالعۀ شما باشه.

گه زمان ندارید بهترین کار اینه که اول درسنامه رو بخونین بعد سراغ  گر وقت دارید به نظر من برای درس تاریخ بهترین راه مطالعه, خالصه برداریه، اّما ا ا

تست های نکته دار برید. زیر تست های هر صفحه، پاسخنامۀ اون ها ذکر شده، فقط امیدوارم که حتماً بعد از اتمام همۀ تست ، اون ها رو نگاه کنین.

تمام تالش من توی این کتاب این بوده که با خالصه کردن دروس تحت عنوان جداول و نمودارها شرایط یادگیری آسون تر اون ها برای شما فراهم کنم.

در آخر به رسم ادب قصد دارم تشکر کنم از کسانی که منو در این راه همراهی کردند. در ابتدا از خانواده ام تشکر می کنم که من را همراهی و یاری کردند. سپس 

کمال تشکر را از آقایان مهندس علیرضا شعبانی نصر و علیرضا مزرعتی مدیران تألیف واحد خط ویژه  انتشارات بین المللی گاج، آقای حکیم رجبی مسئول 

هماهنگی و برنامه ریزی کتاب دارم که به من اعتماد کردند و اجازۀ همکاری دادند، امیدوارم در تمام مراحل زندگی به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنند. 

ضمناً از خانم ها فائزه سادات کاظمی و زینب هوشی سادات که در جمع آوری این کتاب یاری گر بنده بودند تشکر می کنم.

در آخر از جناب آقای سید مصطفی احمدی رتبه 118 کنکور سراسری 95 که در تدوین و ویرایش محتوایی و فنی این کتاب تالش شبانه روزی داشتند و 

نقش مهمی در اتمام به موقع کتاب ایفا کردند قدردانی می کنم.

محسن  مصالیی
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پیشدانشگاهی



تــاریخ 10

ردس اول: انسان و اترخی

 گذشته از دید همۀ انسان ها یکسان نیست و همه با مطالعۀ گذشته در پی دست یابی به هدفی واحد نیستند.

روش های 
مطالعه در علوم

مشاهدۀ 
مستقیم

علوم تجربی

مشاهدۀ 
علوم انسانیغیرمستقیم

کاربرد بسیار در

کاربرد بسیار در

مبتنی بر تجربۀ حسی

مبتنی بر تجربۀ عقلی

پدیده های مورد مطالعه در زمان 
حال وجود دارند.

زیرا موضوع مطالعات تاریخی در دسترس 
پژوهشگر نیست و مربوط به گذشته است.

مشاهدۀ  مستقیم

با  کمک

مشاهده مطالعهبدون واسطه

با کمک حس صورت می پذیرد.

تجربۀ حسی

روش های ویژه

مشاهدۀ  غیرمستقیم

با  کمک

اخبار آثارابزارها

چون با  کمک عقل صورت می پذیرد.

تجربۀ عقلی

روش های ویژه

علوم تجربی

تکرارپذیر

به وجود آمدن فرصتی 
مناسب برای 

مطالعه  و بررسی

پدیده های تاریخی

تکرارناپذیر

زیرا پدیده های تاریخی
فقط یک بار در گذشته

اتفاق افتاده است.

زیرا نتایج مطالعات تاریخی افراد مختلف دربارۀ یک موضوع واحد کامالً یکسان نیست و    به چه دلیل نتایج حاصل از مطالعۀ پدیده های تاریخی نسبی است؟ 

قضاوت ها با هم متفاوت اند.
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ردس چهاردهم: موّرخان و اترخی جهان
 نخستین گام موّرخان برای بررسی تاریخ جهان  دوره بندی این دوران طوالنی از زندگی انسان است.

 با گسترش دانش بشر، اطالعات تاریخی او نیز بیشتر شد.

 از 5 قرن پیش با کشف راه های دریایی و شناختن قاره های ناشناخته، نگرش تاریخ بشر وسعت بیشتری یافت و تاریخ جهان نسبت به قبل جهانی تر شد.
وجود تعصبات فرقه ای، منافع سیاسی و اهداف و اغراض قومی

بسیاری از موّرخان اروپایی کوشیده اند که تاریخ اروپا را اساس و محور تاریخ تمامی جهان قلمداد کنند.
کنون تاریخ منصفانه ای در جهان نگاشته نشده است؟   به چه دلیل تا

 تعلیمات ادیان الهی و تحقیقات علمی نشان داده است که انسان ها در فطرت و سرشت برابرند، به عبارت دیگر نوع انسان در »انسان بودن« دارای وحدت است.

میزان وحدت جامعه

میزان اندیشه و تالش

قدرت مدیریت

تنوع محیط جغرافیایی عواملی که سبب 
آشکارشدن اختلاف در 
پیشرفت جوامع می گردد

اندیشه
روحیاتاراده

توانایی های جسمی

تفاوت انسان ها از لحاظ

  تفاوتدر سطحتمدنملتهابههیچوجهناقضبرابریانسانینیست،تفاوتتاآنجاکهباعثتحرکوتالشگردد،مفیداست،اماوقتیکه
موجبتبعیضوسلطهجوییشود،هماکریانسانیوصلحوسازندگیرابهجنگوجدالتبدیل میکند.

و بعدها آموختن فن کاغذسازی  سپس تکمیل آن توسط مسلمانان با استفاده از الیاف گیاهی   چگونگی اختراع کاغذ              توسط چینی ها و به صورت پارچه ای 
از مسلمانان توسط اروپاییان و توسعۀ آن توسط مواد شیمیایی و ماشین آالت

مللی که سهمی در پیشرفت 
ریاضیات داشتند

مصری

سومری

یونانیهندی

ایرانی

اقوام سامی  حضرت ابراهیم )ع( و انبیای بنی اسرائیل
آسیای غربی  حضرت نوح )ع( و حضرت یونس )ع(

مصر  حضرت یوسف )ع(

 بیشتر تمدن های بزرگ، دین بزرگ یا پیامبر برگزیده را در کنار خود دارند، نظیر 

ابتدا
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یعنی سلطۀ مقدرات ماشین بر مقتضیات انسانمسئلۀ ماشینیسم یعنی چه؟

 خطر جمعیت برای جلوگیری از رشد و توسعه بدان اندازه است که آن را با اصطالح انفجار جمعیت بیان می کنند.

  به طور کلی در زمینۀ جلوگیری از افزایش جمعیت، پیشرفت نسبی حاصل شده، اما در مقیاس کالن این کامیابی های موقتی چیزی جز به تأخیر انداختن بروز مشکالت 

بنابراین چارۀ اصلی در یافتن راه های جدید، توسعۀ اقتصادی و بهبود مدیریت مالی و انسانی است. نیست 

 1 تمدن اروپایی با کدام عامل پیوند ناگسستنی دارد؟  )سراسری 82(

4( رنسانس 3( پذیرش مسیحیت  2( انقالب صنعتی  1( انقالب فرانسه 

 2 با استفاده از کدام روش مسلمانان فن کاغذسازی را با گرفتن از چینی ها تکمیل کردند؟

4( الیاف گیاهی 3( ماشین آالت  2( مواد شیمیایی  1( به  صورت پارچه ا ی 

گر تفاوت انسان ها از لحاظ اراده و توانایی های جسمی با میزان وحدت جامعه و قدرت مدیریت همراه گردد، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟  3 ا

2( آشکار شدن اختالف در پیشرفت جوامع 1( انحطاط اخالقی در جوامع  
4( بهبود مدیریت منابع مالی و انسانی در جوامع کم شدن تمدنی جهانی به جای تمدن غربی  3( حا

)سراسری 87(  4 عاملی که در جوامع بشری سبب آشکار شدن اختالفات در پیشرفت میان آنان می گردد کدام است؟ 

4( پای بند نبودن به ادیان 3( فقدان وحدت درونی  2( مهاجرت اقوام  1( قدرت مدیریت 

)سراسری 85(  5 به کدام علت نگرش تاریخ بشر گسترش و وسعت بیشتری یافت و تاریخ جهان نسبت به گذشته ها جهانی تر گردید؟  

2( انقالب صنعتی در اروپا 1( کشف قاره های ناشناخته  
4( تقسیم تاریخ به دوره های مختلف 3( تفاوت سطح تمدن ها در جهان  

)سراسری 93(  6 در چه حالتی در جوامع همکاری انسانی و صلح و سازندگی به جنگ و جدال تبدیل می گردد؟ 

4( فقدان قدرت مدیریت 3( نبود وحدت در جامعه  2( تبعیض و سلطه جویی  1( تعصبات فرقه ای 

)سراسری 88(  7 مهم ترین مشکل بزرگ عصر ما که حاصل سوء مدیریت و سوء استفاده از صنعت می باشد کدام است؟ 

4( بحران محیط زیست 3( انحطاط اخالقی انسان ها  2( انفجار جمعیت در آسیا  1( تخریب فضای سبز 

4 7    2 6    1 5    1 4    2 3    4 2    3 1
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ردس اّول: تحوالت مذهبی، و علمی اروپا رد قرون جدید 

1( بیرون از آیین مسیحیت، دانش و رستگاری وجود ندارد.
2( همۀ مسیحیان از مردم عادی تا پادشاهان رعایای کلیسایندـ رهبری و هدایت رعایا توسط حضرت 

گذار شده بود. عیسی )ع( به پاپ وا
3( تفسیر و توضیح کتاب مقدس، آیین ها و احکام فقط باید از طریق کلیسا و رهبران آن صورت گیرد.

حاکمیت کلیسا در قرون وسطا بر چه اصولی استوار بود؟

  پاپ    عالی ترین مقام کلیسای کاتولیک

تکفیر

برپایی دادگاه تفتیش عقاید )انگیزیسیون(

کلیسا برای تحکیم سلطۀ خویش و نابودی مخالفان از چه حربه هایی استفاده کرد؟

 اندیشمندان اروپایی برای خروج از بن بست قرون وسطا، دست به مطالعۀ آثار علمی و فلسفی مسلمانان که به التین ترجمه شده بود، زدند.
 با گذشت چند دهه، اعتراضات علیه پاپ و افکار رسمی کلیسا گسترش یافت.

مارتین لوتر )1483-1546 م.(

جان کالون )1509-1564 م.(

رهبران نهضت پروتستان

چگونگی شکل گیری نهضت پروتستان

کنش به اعتراضات مارتین لوتر  دستور پاپ به امپراتور روم برای جلوگیری از تبلیغات لوتر  حمایت شاهزادگان آلمانی از لوتر  تکفیر لوتر  در وا

در پی آن اعتراض طرفداران لوتر به تصمیمات مجلس شورای امپراتوری  نامگذاری آنان به  توسط پاپ  انداختن فرمان پاپ در آتش توسط لوتر 
پروتستان، یعنی معترضان  شکل گیری نهضت پروتستان در تاریخ دین مسیحی

با اوج گیری نهضت پروتستان در آلمان  پیروی دیگر کشورهای اروپایی از این نهضت  پیدایش نهضتی در سوئیس تحت رهبری جان کالون  
کالون رهبری پاپ را قبول نداشت و به جای حکومت شاهزادگان به حکومتی شورایی متشکل از کشیشان و مؤمنان مسیحی برای ادارۀ شهر و کلیسا معتقد بود. 

 اعتقاد به حکومتی دینی  و به پیروان خود ساده زیستی همراه با تالش و کوشش اقتصادی را توصیه می کرد.
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ردس دوم: تحوالت سیاسی اروپا رد قرون جدید )سده اهی 16 و 17 م.( 
 پس از شکست مسلمانان اندلس )اسپانیا و پرتغال( در سال 1492 م. اسپانیا بار دیگر به دست مسیحیان افتاد.

 در قرن 16م. اسپانیا تحت فرمانروایی خاندان اتریشی  هاپسبورگ قرار گرفت و به قدرتی بزرگ در اروپا تبدیل شد.

 شارلکن مشهورترین فرمانروای این خاندان بود که به عنوان شاه اسپانیا، هلند و ... و نیز امپراتور مقدس روم بر بخش های وسیعی از اروپا و مستعمرات اسپانیا در قارۀ 

آمریکا تسلط یافت.
گذار کرد. شارلکن اتریش و نواحی مختلف آلمان و مجارستان را به برادرش فردیناند و اسپانیا، هلند و بخش هایی از جنوب ایتالیا را به پسرش ، فیلیپ دوم، وا

 پادشاهان اسپانیا عموماً کاتولیک های متعصبی بودند که با مخالفان پاپ مانند پروتستان ها، مسلمانان و یهودیان با خشونت رفتار می کردند، اما اقتدار اسپانیا 

به تدریج رو به انحطاط رفت.

شکست نیروی دریایی اسپانیا از انگلستانقیام مردم هلند اخراج مسلمانان از اسپانیا پیروزی نهضت پروتستان در اروپای مرکزی

دالیل انحطاط اسپانیا

برپایی دادگاه های تفتیش عقاید در این کشور

دالیل اخراج یا مهاجرت اجباری مسلمانان از اسپانیا

خشونت مذهبی مسیحیان اسپانیا نسبت به مسلمانان

    
 در سال 1566 م. مردم سرزمین کوچک نیدرلند )هلند( علیه سلطه و نفوذ اسپانیایی ها برخاستند و آن ها را شکست دادند  پیروزی مردم هلند بر اسپانیا ضربه ای 

شدید بر حیثیت و قدرت این کشور بود.

عوامل انحطاط اسپانیا در قرن 16م. عوامل برتری اسپانیا در قرن 16م.

شکست از انگلستان

اتحاد پاپ و امپراتور

تعصب مذهبی، تفتیش عقاید و اخراج مسلمانان

داشتن نیروی دریایی قدرتمند

تجمل گرایی

ثروت مستعمرات

قیام مردم هلند

گستردگی قلمرو

 جنگ های 30 ساله  این جنگ ها از سال 1618م. به مدت 30سال بخش وسیعی از اروپای مرکزی را دربرگرفت.

 سرانجام با شکست خاندان هاپسبورگ این جنگ ها پایان یافت و عهدنامۀ صلح وستفالی منعقد شد.



73تاریـخ  73تاریـخ  تاریخ ایران و جهان )2(  درس 3  تاریخ ایران و جهان )2(  درس 4

عصر تنظیمات

اصالحات دولتمردان عثمانی برای حل مشکالت داخلی و احیای قدرت و شکوه گذشتۀ امپراتوری

افزایش حقوق اجتماعی اقلیت های 
قومی و مذهبی

گسترش آزادی های فردی و جمعیتوسعۀ عدالت اجتماعی

نهضت »ترکان جوان« به رهبری سید جمال الّدین اسدآبادی 

دو گرایش متضاد در امپراتوری عثمانی در دورۀ تنظیمات

گرایش به اتحاد ترکان )پان ترکیسم( گرایش به اتحاد اسالم

 گرایش به اتحاد اسالم به دنبال بازگشت به »اسالم نخستین« و نهضت پان ترکیسم خواستار تجدید حیات عثمانی با اتکا به نژاد ترک بود.

تقلیدی بودن اصالحاتحاکمّیت نظام استبدادیعقب ماندگی علمی و فنی

مهم ترین موانع و مشکالت اجرای اصالحات در امپراتوری عثمانی

 در اوایل قرن 16 م. / 10 ق. یکی از نوادگان تیمور به نام ظهیرالدین  بابر به شمال هند حمله کرد.

کبر در چهارده سالگی به پادشاهی رسید و حدود 50 سال سلطنت کرد. او پادشاهی سیاستمدار و جنگجویی قابل بود.  ا
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 در سال 1370 ش. نیز سازمان ملل متحد رسماً، صدام رئیس رژیم بعث عراق را به عنوان متجاوز و آغاز کنندۀ جنگ معرفی کرد.

 گروهک مجاهدین  خلق )منافقین( در طول هشت سال دفاع مقدس از هیچ اقدامی علیه کشور و ملت ایران خودداری نکرد و از طریق جاسوسی اطالعات نظامی و 
تسلیحاتی نیروهای ایرانی را برای عراقی ها ارسال می کردند.

 به دنبال پذیرش قطعنامۀ 598 توسط ایران، منافقین که این کار را نشانۀ ضعف و ناتوانی نظامی و سیاسی ایران قلمداد می کردند، به کمک نیروهای بعثی تهاجم گسترده ای را علیه 

اما رزمندگان ایرانی در عملیات مرصاد )کمین گاه(، درحد فاصل اسالم آباد و کرمانشاه، شکست سنگینی بر آنان وارد کردند. ایران آغاز کردند و از سمت غرب وارد کشور شدند 

 1 کدام یک از موارد زیر جزء انگیزه های صدام از حمله به ایران نمی باشد؟

2( تصرف مناطق نفت خیز ایران 1( رسیدن به رهبری جهان غرب  
4( ترس از انتشار افکار انقالب ایران در میان مسلمانان منطقه  3( تسلط بر آبراه حیاتی اروند رود  

 2 ویژگی مهم امام خمینی )ره( در مقام فرماندهی کل قوا چه بود؟

1( تمسک به مفاهیم جهاد و شهادت و یادآوری حماسۀ عاشورا
2( تحقیر دشمن و ترغیب و تشویق مردم و مسؤوالن به مقابله با نیروهای متجاوز

3( تبدیل میدان نبرد به صحنۀ نمایش رشادت و شجاعت جوانان ایرانی
کاری در راه دین و میهن 4( به نمایش گذاشتن جلوه های زیبایی از ایثار و فدا

 3 کدام یک از موارد زیر جزء نتایج و آثار رهبری امام خمینی )ره( در زمان جنگ نمی باشد؟

2( تقویت روحیۀ شهادت طلبی در میان جوانان ایرانی 1( تقویت روحیۀ فرماندهان و سایر رزمندگان 
4( اولویت یافتن مسألۀ بازسازی ویرانه های جنگ برای مسؤوالن 3( تبعیت کامل مردم و مسؤوالن از دستورات امام در روند جنگ 

 4 خرمشهر طی کدام عملیات آزاد شد؟

4( مرصاد 3( بیت المقدس  2( ثامن االئمه  1( فتح المبین 

 5 امام خمینی )ره( به عنوان فرماندۀ کل قوا در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ابتدا فرمان شکستن محاصرۀ کدام شهر را صادر کرد و این شهر در کدام 

عملیات توسط رزمندگان کشورمان آزاد شد؟

4( آبادان ـ فتح المبین 3( خرمشهر ـ فتح المبین  2( آبادان ـ ثامن االئمه  1( خرمشهر ـ ثامن االئمه 

 6 عملیاتی که در پایان جنگ علیه تهاجم منافقین انجام شد، چه نام دارد؟

4( فتح المبین 3( مرصاد   2( بیت المقدس  1( ثامن االئمه 

شهید دکتر مصطفی چمرانشور و صالبت در دفاع از میهن اسالمی

     3 6    2 5    3 4    4 3    2 2    2 1
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 13 تصویر روبه رو ................ و از آثار تاریخی به جای مانده از تمدن ................ است.

1( بنای پارتنون ـ یونان باستان 
2( بقایای شهر پمپئی ـ روم باستان 

3( بقایای شهر پمپئی ـ یونان باستان
4( بنای پارتنون ـ روم باستان

 14 کدام مورد از نتایج گرویدن کنستانتین امپراتوری روم شرقی به دین مسیحیت در اروپا می باشد؟

2( دین مسیح در اروپا رسمیت پیدا کرد.  1( سختگیری نسبت به مسیحیان بیشتر شد.  
4( برخی از اندیشه های دینی ایرانیان در بخش هایی از اروپا گسترش یافت.  کمان روم غربی را فراهم آورد.   3( خشم و نگرانی روحانیون یهودی و حا

ظرف آب یونانی. تصاویر نقاشی شده بنای پارتنون یکی از آثار تاریخی مشهور که از یونان باستان به جا مانده است.
برگرفته از اساطیر یونانی است.

یکی از آمفی تئاترهای رومی ها با ظرفیت 25000 نفر. دیدن نمایش های مختلف از جمله 
مهم ترین تفریحات رومیان - به ویژه طبقات اشراف و بزرگان رومی - بود.

2 14   2 13
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)سراسری 86(  13 تصویر مجسمۀ روبه رو از مهم ترین آثار به جا مانده از کدام سلسله در ایران می باشد؟ 

1( ایالمی 
2( هخامنشی

3( اشکانی
4( ساسانی 

 14 نقاشی های به جا مانده در خرابه هایی چون نسا و دورا، یادگار هنر کدام عصر است؟

4( ساسانی 3( اشکانی  2( مادی   1( هخامنشی  

 15 شهرهای عصر اشکانی به چه سبکی ساخته می شدند و مهم ترین شهر مرزی آن ها چه نام داشت؟

4( شطرنجی ـ تیسفون 3( دایره وار ـ هاترا  2( شطرنجی ـ هاترا  1( دایره وار ـ تیسفون 

 16 در دورۀ اشکانیان، ساخت کدام شهرها رواج یافت و در این دوره کدام شهر مرزی میان ایران و روم اهمیت زیادی داشت؟

4( دایره وار ـ هاترا 3( شطرنجی ـ دورا  2( دایره وار ـ نسا  1( شطرنجی ـ الحضر 

یک جنگجوی عصر اشکانی. به این جنگجویان تصویری از معبد آناهیتا در کنگاور
سواران سنگین اسلحه می گفتند.

سکه های دورۀ اشکانی

1 16   2 15   3 14   3 13



221تاریـخ   تاریخ ایران و جهان )1(  درس21

 ردس بیست و یکم: اروپا رد قرون وسطا 

قرون وسطا

دوره ای از تاریخ اروپا که شهرنشینی، رفتن به قرون قدیم
مدرسه یا تعلیم و تربیت در آن رایج نبود.

قرون جدید

اوضاع اجتماعی اروپا در قرون وسطا

از  س 
پ  

وسطا  قرون  ۀ 
دور

اقوام 
به دست  روم غربی  ض 

انقرا

هر رم شروع شد.
جر و تصرف ش

مها

در اواخر قرون وسطا، بار دیگر شهرنشینی، 

کز علم و دانش رونق یافتند. تجارت و مرا




