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سخن ناشر
وقتی عبارت »تیزشیم« را می بینید؛ یعنی گویندة این عبارت که 
مشاوران آموزش باشد، چند اندیشة کلیدی را به عنوان فرض 

پذیرفته است:
و  رفتار  از  ناشی  تیزهوشی  یعنی  بشویم؛  تیز  یعنی  تیزشیم   .1

عملکرد و تالش ماست، نه ناشی از ژنتیک و وراثت!
تیز  که  بمانی  یک جا  همین طور  بدو!  حتمًا  یعنی  تیزشیم   .2

نمی شوی ...
3. تیزشیم یعنی چاقوی ذهنت را تیز کن! چاقوی ذهن چطور 
تیز می شود؟ با برخورد با تست هایی که به همین منظور برای 
تیزشدن  برای  باال«  سطح  »تست های  است.  شده  آماده  شما 

شماست.
4. تیزشیم یعنی کوتاه نیا! یعنی قبول نکن که اگر تا سال قبل در 
ذهن هم کالسی ها و معلم ها، دانش آموِز ُکندی تصّور می شدی، 
امسال هم همین طور قرار است باشد. نه! تیزشیم؛ یعنی جنگجو 

باش! کوتاه نیا!
کسی  را  خودت  تو  یعنی  لحظه!  آخرین  تا  یعنی  تیزشیم   .5
فرض کن که هر چه ضربه بخورد، بلند می شود. تیزشیم یعنی 
جنگجویی که همیشه دقیقة 90 گل می زند و بعد از این که بازی 
بازی همیشه می جنگد و  تمام شد، غصه می خورد و در حین 
به خودش اجازه نمی دهد که حین بازی غصه بخورد. چرا که 

می داند هر لحظه احتمال نتیجه گرفتن وجود دارد.
6. تیزشیم یعنی همراه شما هستیم تا هر لحظه که خسته شدید 
نقش  پاسخ ها،  و  تست ها  درسنامه،  با  ذهن تان،  کردن  تیز  از 
بس  از  می دوید  و  می خورید  شما  که  کنیم«  بازی  را  »فلفلی 
می سوزاندتان! یادتان نرود که زیبایی در همین سوختن هاست!

در انتها بگویم که امیدوارم مجموعه کتاب های تیزشیم، برای 
شما دانش آموزان علوم انسانی که به دنبال باال رفتن از سطح 
متوسط هستید و دلتان می خواهد قله را نه از تعریف دیگران؛ 

بلکه با حضور خودتان تجربه کنید، مفید باشد. 
                       

وحید تمـنا     



امسال سالی است که بارها خواب دانشگاه را خواهید دید. بارها خواب روز کنکور 
را. بارها از اضطراب کنکور از خواب خواهید پرید. این ها همه طبیعی است. در این 
بین ما به عنوان انتشارات تخصصی شما تالش می کنیم تا این اضطراب را کم کنیم. 
می پرسید چگونه؟ با انواع کتاب هایی که برای شما طراحی کرده ایم. کتاب پیش 

روی شما به دست مؤلفی از دل انسانی؛ یعنی از دل شما نوشته شده است. 

در این کتاب تالش کرده ایم درسنامه ای ارائه دهیم که شما را در مرور مطالب یاری 
دهد، در کنار آن تست هایی طراحی شده که به غیر از پوشش دهی کل کتاب، شما را 

برای سبک تست های کنکور آماده می کند.
روش مطالعة درسنامه:

حاال می رسیم به این که چطور این درسنامه ها رو باید خوند! خب آره با چشم؛ ولی خب یه 
راهکارهایی داره خوندن این درسنامه ها. نکتۀ مهم این درسنامه ها اینه که سعی شده تا جای 
ممکن خالصه؛ ولی جامع باشه، خیلی سخته و خب شد دیگه! تو این درسنامه ها با چند تا 

کادر و آیکون مواجه می شید:
شده.  گنجونده  بره  در  چشمتون  از  شاید  که  ریزی  نکات  آیکون  این  تو  بگم!  نکته  یه 

حواستون باشه این نکات کلید فهم و حتی حفظ مطالبه

حاال یم رسیم به این که تاریخ رو اصاًل یم شه تحلیل کرد مگه؟ خب آره. اونم چه جور! توی این اکدرها ناکیت رو براتون 
میاریم و با استفاده از تحلیل این ناکت به یه نکتۀ مهم دیگه یم رسیم.

نموداری یاد بگیریم: برخی از مطالب کامالً به صورت نموداری برای شما ترسیم شده تا بتونید 
تو یه نظر همه رو بخونید. پس این نمودارها رو دست کم نگیرید.

نمودار توالی رویداد: خب حاال جدی بشینید که می رسیم به یکی از مهم ترین راه کارهای 
یادگرفتن تاریخ. رویدادهای تاریخی در امتداد هم میان؛ یعنی اتفاق »الف«، باعث روی دادن 
اتفاق »ب« می شه، حاال ما براتون این رویدادها رو پشت هم و توی یه نمودار آوردیم. این 

نمودارها از مهم ترین بخش های درسنامه هستن، پس حواستون باشه دست کم نگیریدشون.
حاال یه سؤال! 

توی این آیکون و نمودارها که مطالب خارج کتاب نیست؟! خب معلومه که نه، ما داریم تالش 
می کنیم کتاب رو بهتر یاد بگیرید. پس هیچ مطلبی خارج از کتاب وجود نداره خیالتون راحت.

هیچ گاه فراموش نکنید: تاریخ حفظ کردنی نیست و باید سبک خواندن این درس را 
بیاموزید که با شما در سایت انسانی ها بارها از این سبک سخن گفته ایم.

www.Ensaniha.ir
در انتها از اساتید بزرگوار وحید تمنا و احمد خداداد برای اعتماد و کمک هایی که در 

تألیف این کتاب به من کردند؛ تشکر می کنم.
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0د

 سردددسردد 
پایـــة دهـــم

تـاریـــخ

اطالعات به دست آمده 
از نقشه های تاریخی

قلمروی حکومت ها
مرزها

پایتخت ها
شهرها

بناهای مهم
محل دقیق رویدادها

شبکۀ راه ها
مسیرهای مهاجرت و لشکرکشی ها

تقسیمات اداری و مالیاتی

باستان شناسی؛
 در جست وجوی میراث فرهنگی

درس 3

ییک از علویم که نقش بسیاری در مطالعۀ تاریخ دارد، باستان شنایس ست. با استفاده از این علم یم توانیم ساخته های دست 
بشر را برریس نماییم. در این درس به تعاریف و ارتباط این دانش با تاریخ پرداخته یم شود. 

تعاریف
درابتدابایدتعاریفیکهضروریاست،ارائهشود: 

باستان شناسی:علمیکه آثار باستانیو تاریخیرابهمنظورشناخت فرهنگ و شیوۀ زندگیانسانها
وجوامعگذشتهبررسیمیکند.

باستان شناس:کسیکهجوامعگذشتهرابراساسآثار باقی ماندهبررسیمیکند.
هدف باستان شناسی:شناختانسان وپژوهشدرموردفرهنگاست.

آثار باستانی:تمامابزارهاومکانهاساختة دست انسانیامحصول تفکر او است.
مکان یا محوطة باستانی:مکانهاییکهباستانشناسآثارتاریخیرابررسیوشناساییمیکند.

تپة باستانی:بهمکانیکهدرطولتاریخآثارباستانیرویهمقرارگرفته،گفتهمیشود.

باستان شناس کار  مراحل 

درمرحلةاولباستانشناسبایدبتواندبهشناساییمناطقیبپردازدکهآثارباستانیدرآن
نگهداریمیشود.بعدازشناسایینیازبهحفاریاست،تااشیاوبناهاازدلخاکخارجشوند.
درنهایتباستانشناسبهبررسیقدمت،موادومصالحآثارباستانیمیپردازدوبامقایسة
آثاروبناهایباستانیدرزمانهایمختلف،سیرپیشرفتهایفنی،هنریوفرهنگیمردمان

درگذشتهرادرکمیکند.
یه نکته بگم! 

1. یکیازمهمترینمراحلکارباستانشناسحفاریاست؛زیراباکوچکتریناشتباهممکن
استآسیببزرگیبهآثاروبناهایتاریخیواردبیاید.

تعیینسنآثارباستانی:برایتعیینسنآثارباستانینیازاستازدیگرعلوم؛مانندشیمی،
فیزیک،گیاهشناسی،زمینشناسیو...استفادهشود.

2.مهمترینمکانبرایگردآوری،نگهداری،مرمت،مطالعهونمایشآثارباستانیموزهاست.
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 سردددسردد 

پایـــة دهـــم مهم ترین موزه ها

لووردرپاریس
بریتانیادرلندن

آرمیتاژدرسنپترزبورگ
متروپولیتندرنیویورک

تاریخ و  باستان شناسی  ارتباط 

اینارتباطدوسویهاستازاینجهتکهباستانشناسدرمرحلةکشفومطالعةآثارباستانی
بهاطالعاتتاریخینیازمندهستندودستاوردهایآنانبهتاریخکمکمیکندکهاطالعات

بیشتریازدورانهایتاریخیبهدستبیاورد.

کمک های 
باستان شناسی به تاریخ

پیش دوران از مورخین اطالعات پایة
ازتاریخاست.)راجمعآوریمیکند.(

اجتماعی، زندگی ابعاد از اطالعاتی
دوران در فرهنگی و علمی اقتصادی،

تاریخیارائهمیدهد.

بررسی »دلیل سفر موالنا به قونیه« جزء کدام یک از معانی تاریخ است؟. 1
مجموعةحوادثیکهیکفردیایکجامعهازسرگذراندهاست.

مجموعةحوادثیکهبرسرمردمدرزمانگذشتهآمدهاست.
رویدادهایگذشتهرابراساسشواهدومدارکتحلیلمیکند.
عللونتایجافکارواعمالپیشینیانرابررسیوتحلیلمیکند.

وجود سالنامه هایی از دوران ساسانیان نشانۀ چیست؟. 2
ریشهداریتاریخنگاریدرایرانباستان
آغازتاریخنگاریجهاندرایرانباستان

دلبستگیایرانیانبهنگارشوقایعتاریخی
ریشهداربودنسّنتکتابتدرایرانباستان

کدام گزینه ویژگی تاریخ نگاری پیش از رنسانس است؟. 3
استفادهازاساطیردربیانتاریخیرویدادها
استفادهازاساطیردرتحلیلجامعةفکری

بیانوضعیتاقتصادیدرطولتاریخ
شرحتاریخهنردرطولسلسلههایگوناگون

کدام مرحله از پژوهش تاریخی مانع بیراهه رفتن پژوهشگر می شود؟. 4
تدوینپرسشهایتحقیق  انتخابموضوع

گردآوریوتنظیماطالعات  شناساییمنابع
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آزمــــــــون

برای پژوهش در حوزۀ قانون گذاری در تمدن های باستانی، کدام گزینه منبع دست اول است؟. 5
سنگنوشتههایتختجمشید سّکههاییافتشدهازدورانباستان

تاریخطبری  منشورکورش
در تمدن .................. هر سه سال، یک ماه به سال افزوده می شود.. 6

روم ایران مصر بابل
بابر گورکانی در سال 1483 میالدی به دنیا آمد. در پژوهشی تمام که از این تاریخ تولد استفاده . 7

به شمسی  نیز  این سال  نیاز است  برای همین  و  به شمسی است  تمامی سال ها  شده است، 
برگردانده شود، کدام گزینه به صورت حدودی سال شمسی این واقعه است؟
870 890 860 880

استفاده . 8 اضافه  روزهای  محاسبۀ  برای  مختلفی  شیوه های  از  گوناگون،  تمدن های  تقویم های  در 
می شده است، کدام گزینه دربارۀ این شیوه نادرست است؟

افزودنسیروزبهپایانهر120سال افزودنپنجروزبهپایانسال
افزودنیکروزبههرماه افزودنیکماهبهپایانسال

کرنولوژی در کدام گزینه بهتر دیده می شود؟. 9
کتبتاریخی کتیبهها خطزمان تقویم

کتاب . 10 از  او  است،  پژوهش  به  مشغول  مغول  دورۀ  در  جانورشناسی  دربارۀ  پژوهشگری 
»نزهت القلوب« استفاده می کند که نقشه های خاصی دربارۀ زمان مورد نظر او دارد، پژوهشگر 

با استفاده از این نقشه ها به کدام وجه پژوهش توجه کرده است؟
توجهبهمکانموردپژوهش استفادهازمنابعدستاول

توجهبهاقلیمشناسی  جمعآوریاطالعات
آثار باستانی شهر پمپئی در ایتالیا دارای کدام یک از ویژگی های زیر است؟. 11

عنصرمکانراموردتوجهقرارمیدهد.
بعدازپژوهشهایمحققینقابلیتاستفادهدارد.

بهتحلیلفرهنگیتمدنایتالیاکمکبسیاریمیکند.
بهزمانوقوعرویدادهایتاریخاینتمدنمیپردازد

کدام یک از پدیده های طبیعی منبع ارزشمندی برای شناخت زندگی مردمان دوران پیش از تاریخ است؟. 12
رودها غارها درهها کوهها

برای شناسایی محوطه های تاریخی از چه علومی نمی توان استفاده کرد؟. 13
زمینشناسی علومفضایی تاریخ جغرافیا

کدام یک از معایب تاریخ نگاری پیش از رنسانس با استفاده از باستان شناسی رفع می شود؟. 14
توجهصرفبهسرگذشتشاهانووقایعنظامی

عدمتوجهبهدیگرعلوم
نداشتنامکانتحلیلاقتصادی

کشفمدارکالزمبرایدوریازداستانپردازی
کدام گزینه از جمله وظایف باستان شناس نیست؟. 15

کشفمحوطههایتاریخی  مرّمتآثارتاریخی
تحلیلدادههایباستانشناسی نگهداریآثارباستانی
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پاســـــخنامه

گزینه    1 پاسخ  می رسد  نظر  به   
نیز  گزینه  این  در  »تحلیل«  کلمۀ  زیرا  باشد؛   3
 4 گزینۀ  درستی  دلیل  ولی  است؛  شده  استفاده 
این است که در این گزینه، جامع ترین تعریف از 
تاریخ ارائه شده است که هر سه تعریف دیگر را 
صفحۀ 2 شامل می شود.  

از    2 نشان  سالنامه ها  وجود   
دلبستگی ایرانیان به نگارش وقایع و ضبط حوادث 
صفحۀ 4 تاریخی بوده است.  

بیان    3 در  اساطیر  از  استفاده   
در  داستان  پردازی  از  استفاده  به نوعی  تاریخی 
بیان تاریخی است که از جمله ویژگی تاریخ نگاری 
است.  بوده،  رنسان  از  پیش  سنتی که در دوران 
صفحۀ 5  

به    4 مانع  تحقیق  پرسش های   
پژوهش  درست  مسیر  از  پژوهشگر  بیراهه رفتن 
صفحۀ 6 می شوند.  

دو    5 که  باشید  داشته  توجه  باید   
گزینۀ اول با اینکه مربوط به ایران باستان است؛ ولی 
ارتباطی با قانون گذاری ندارد و از این جهت برای 
پژوهش مورد نظر منبع دست اول محسوب نمی شود.
  صفحۀ 8

 در بابل به دلیل دارابودن شیوۀ    6
به سال  ماه  گاه شماری قمری، هر سه سال، یک 
صفحۀ 13 افزوده می شد.  

کنید    7 دقت  باید  سؤال  این  در   
و سال هجری  است  داده شده  میالدی  که سال 
باید  ابتدا  اساس  این  بر  شده،  خواسته  شمسی 
سال میالدی را به هجری قمری و بعد آن  را به 
هجری شمری تبدیل نمایید در نتیجه جواب زیر 

به دست می آید.
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صفحۀ 15   
 بهتر است برای این تست ابتدا    8

گزینه ها را بررسی کنیم: گزینۀ 1. این گزینه به 
گاهشماری اوستایی اشاره دارد. / گزینۀ 2. این 
گزینه هم به گاهشماری اوستایی اشاره دارد. / 
روزهای  این روش  به  گاهشماری مصری  در   .3
کسری سال را پوشش می دادند.  صفحات 13 و 15

  منظور از کرنولوژی، »گاهشماری«    9
از طریق خط  و  است  رویدادها«  وقوع  »ترتیب  یا 
زمان می توان این مورد را بهتر درک کرد.  صفحۀ 16

معنای    10 به  نقشه  از  استفاده   
صفحۀ 17 و 18 توجه به مکان مورد پژوهش است.  

 شهر مورد نظر در سؤال یکی    11
ویژگی های  جمله  از  است.  باستانی  مکان های  از 
رویدادهای  تحلیل  به  بسیار  توجه  منابع  این 
صفحات 20 و 22 فرهنگی است.  

پدیده های    12 جمله  از  غارها   
طبیعی است که جزء مکان های باستانی محسوب 
می شود و منبع ارزشمندی برای مطالعه و شناخت 
صفحۀ 23 زندگی مردمان پیش از تاریخ است.  

نزدیک    13 کمی  اول  گزینۀ  دو   
سامانۀ  از  استفاده  با  است،  باستان شناسی  به 
اطالعات جغرافیایی می توان محوطه های تاریخی 
را شناسایی کرد و همچنین با استفاده از پهپادها، 
رادارها، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای که 
مربوط به علوم فضایی هستند، می توان این عمل 
را انجام داد، از دیگر علوم کمک کننده به شناسایی 
محوطه های باستانی اطالعاتی است که در کتب 
زمین شناسایی  ولی  است؛  شده  نوشته  تاریخی 
ندارد.  تاریخی  محوطه های  شناسایی  با  ارتباطی 
صفحات 24 و 27  

 هر چهار ویژگی عنوان شده از    14
است؛  رنسانس  از  پیش  تاریخ نگاری  ویژگی های 
می توان  اول  مورد  در  تنها  عرصه،  این  در  ولی 
را مرتفع  این مشکل  باستان شناسی  از  استفاده  با 
صفحات 5 و 28 کرد.  

از    15 تاریخی  داده های  تحلیل   
جمله وظایف مورخ است.  صفحۀ 28

 زمانی که اختراع خط را مبدأ    16
تقسیم بدانیم، به این معناست که ثبت رویدادهای 
تاریخی از اهمیت بسزایی برخوردار است. صفحۀ 30

حدود    17 انسان واره ها  نخستین   
آفریقا  علفزارهای  در  پیش  سال  چهارمیلیون 
صفحۀ 30 می زیستند. 

به دورۀ    18 تاریخ  از   دوران پیش 
تقسیم  خوراک  تولید  دورۀ  و  خوراک  گردآوری 


