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زمان تحویل تکالیف:

تاریخ امتحان99/10/30 :

روز ،ساعت و مکان کالس :یکشنبه ) ساعت ) 14-16
هدف کلی درس :بررسی تاریخ سرزمین روسیه از عهد باستان تا قرن بیستم با توجه بر اینکه ارتباط سیاسی بین تاریخ ایران و
تاریخ روسیه در چهار قرن اخیر زیاد بوده است .بنابراین شناخت تاریخ معاصر ایران بدون شناخت درستی از
تاریخ روسیه امکان پذیر نیست.

هفته

مورخ

رئوس مطالب

اول

99/6/30

معرفی منابع تاریخ روسیه و همچنین دالیل و اهمیت شناخت تاریخ روسیه

دوم

99/7/6

جغرافیای سیاسی سرزمین روسیه در دوره باستان و تمدن های باستانی سرزمین روسیه

سوم

99/7/13

اتحاد قبایل اسالو و ایجاد اولین مرکز سیاسی ،کی یف

چهارم

99/7/٢0

سلسله مراتب اجتماعی جامعه روسیه و ورود مسیحیت به روسیه

پنجم

99/7/٢7

قرن سیزدهم میالدی و تشکیل اردوی زرین در سرزمین روسیه

ششم

99/8/4

تحوالت تاریخ روسیه در زمان تجزیه اردوی زرین و سلطنت ایوان سوم

هفتم

99/8/11

توسعه قلمرو روسیه در قرن پانزدهم و شانزدهم و حکومت ایوان مخوف

هشتم

99/8/18

به قدرت رسیدن خاندان رومانوف در قرن هفدهم و روابط روسیه با حکومت های مجاور

نهم

99/8/٢5

تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی روسیه در دوره پتر کبیر

دهم

99/9/٢

پتر کبیر و تحوالت همسایگان(حکومت صفویه ،عثمانی و کشورهای اروپای مرکزی)

یازدهم

99/9/9

امپراطوری کاترین دوم و اوضاع روسیه همزمان با انقالب فرانسه

دوازدهم

99/9/16

قرن نوزدهم (سلطنت پل اول و الکساندر اول_ حمله ناپلئون به روسیه)

سیزدهم

99/9/٢3

جنگ های ایران با روسیه و تحوالت روسیه در قرن نوزدهم

چهاردهم

99/9/30

روسیه در اواخر قرن نوزدهم( الکساندر دوم و آزادی دهقانان)

پانزدهم

99/10/7

سقوط خاندان رومانوف و آغاز جنگ جهانی اول

شانزدهم

99/10/14

به قدرت رسیدن بلشویک ها و تحوالت روسیه در جنگ جهانی دوم تا سال 1945م
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نحوه ارزشیابی:

پایان ترم ٢0 :نمره

میان ترم :ندارد

پروژه :ندارد

فعالیت کالسی :دارد

حضور و غیاب  :دارد

منابع درسی .1 :تاریخ روسیه ،جمعی از نویسندگان ،ترجمه حشمت اهلل کامرانی .٢از لنین تا گورباچف ،جمعی از نویسندگان.3.
تاریخ روسیه ( از آغاز تا انقالب اکتبر)،ن .بریان شانی نوف .4.سرگذشت خاندان رومانوف،میشل دوسن پیر.

وسایل کمک آموزشی :نقشه و اسالید.
تاریخ تنظیم99/6/٢4 :
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