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تعداد واحد٢ :

درس یا دروس پیش نیاز :ندارد

تقویم آموزشی دانشگاه :نیمسال دوم -1400

زمان تحویل تکالیف:
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ساعت امتحان10/30 :

99
روز ،ساعت و مکان کالس :دوشنبه ()16-14

هدف کلی درس :بررسی تاریخ و تمدن یونان باستان به عناون یکی از اولین تمدن های بزرگ جهان باستان و ادامه این
تمدن در شناخت تاریخ رم باستان که در حدود  9قرن از تاریخ اروپا را در بر می گیرد.

هفته
اول

رئوس مطالب

مورخ

معرفی منابع تاریخی تاریخ یونان و رم باستان و دالیل اهمیت مطالعه دو تمدن برای
دانشجویان

دوم

بررسی وضعیت مدیترانه شرقی در هزار چهارم و سوم پیش از میالد

سوم

تمدن کرت و تمدن های دریای اژه و نقش آن در تمدن یونان باستان

چهارم

ماجرای تروا و مهاجرت اقوام ایونی و آخی ها و در نهایت هجوم اقوام دوری و تاثیر آن
بر تمدن یونانی

پنجم

پیدایش دولت –شهرها در یونان باستان و ویژگی های دولت شهرهای یونانی

ششم

دولت شهر اسپارت و ساختار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن

هفتم

دولت شهر آتن و ساختار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن

هشتم

جنگ های هخامنشیان با یونانی ها و جنگ های پلوپونزی و نتایج آن

نهم

مقدونیه و قدرت گیری فلیپ و بعدها اقدامات اسکندر مقدونی و فتوحات او

دهم

وضعیت جغرافیایی ایتالیا و شکل گیری تمدن رم باستان

یازدهم

جامعه رم و ساختارهای دینی  ،اجتماعی رم در هزاره اول پیش از میالد

دوازدهم

شکل گیری جمهوری رم توسعه قلمرو رومی ها در افریقا وجنگ با کارتاژ

سیزدهم

شکل گیری حکومت های سه نفر در جامعه رم و اوضاع رم در این زمان
1

چهاردهم

توسعه قلمرو رومی در آسیا  ،شورش بردگان و دوران حکومت اگوست

پانزدهم

ظهور مسیحیت و نقش آن در امپراطوری رم باستان

شانزدهم

پیدایش زمینه های سقوط امپراطوری رم باستان و نتایج آن

نحوه ارزشیابی:

پایان ترم 12 :نمره

پروژه :ندارد

میان ترم 8 :نمره

فعالیت کالسی :دارد

حضور و غیاب  :دارد

منابع درسی .1 :تاریخ جهانی جلد اول تالیف دوالندلن.٢تاریخ تمدن عصر ایمان تالیف ویل دورانت  .3انحطاط و سقوط
امپراطوری رم تالیف ادوارد گیبون  .4جزوات کالسی استاد.

وسایل کمک آموزشی :نقشه و فیلم های تاریخی مرتبط
تاریخ تنظیم99/7/01 :
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