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تز ضس یٛ٘ا٘یاٖ سز تٝ  ،)چٙسراٌٛپتا( آضٛواپس اس ٔزي اسىٙس ٔمسٚ٘ی، یىی اس فزٔا٘سٞاٖ ٞٙسی تٝ ٘اْ  6

ٞٙس، سّسّٝ ٔٛریا را تٙیاٖ ٌذاضت.  )ضٕاَ(جٙٛبضٛرش تززاضت. ٚی تا ٔغیغ وززٖ ضٕاری اس حاوٕاٖ 

سّٝ ٔٛریا، حىٛٔت تٝ اٚج لسرت رسیس. تا ضؼیف ضسٖ سّ ،)آضٛوا(چٙسرا ٌٛپتاحىٛٔت ٔٛریا، زر زٚرٜ 

 تز سزوار آٔس. )ٌٛپتا(ضٛزراٞازیٍزی تٝ ٘اْ 
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 زٚر اس زستزس ٞستٙس ٚ لاتُ ٔطاٞسٜ ٘یستٙس. .1 7

 تىزار٘اپذیز٘س ٚ لاتُ تجزتٝ ٘یستٙس. .2

1 

زر تارید ٍ٘اری سٙتی تیطتز تٝ حٛازث سیاسی ٚ ٘ظأی پززاذتٝ ٔی ضٛز أا زر تارید ٍ٘اری  .1 8

 ا٘سا٘ی ٔا٘ٙس فزًٞٙ، التصاز، ٞٙز ٚ ...... پززاذتٝ ٔی ضٛز.جسیس اتؼاز ٔرتّف حیات 

ٔا زر زر تاریرٍٙاری سٙتی وٕتز تٝ تزرسی ػُّ، اثار ٚ ٘تایج رٚیسازٞای تاریری پززاذتٝ ٔی ضس ا .2

 ػُّ ٚ ٘تایج ٚ اثار رٚیسازٞا تزرسی ٔی ضٛز. تاریرٍٙاری جسیس، سٔیٙٝ ٞا،

 ( 5)٘یش ٘ه: وتاب زرسی، ظ                 

1 

 12یه ساَ  زر زٚرٜ ساسا٘ی اس ٌاٜ ضٕاری اٚستایی وٝ ٌاٜ ضٕاری زیٙی سرتطتیاٖ تٛز استفازٜ ٔی ضس. 9

ساَ، یه ٔاٜ تٝ ساَ 120ٔاٜ سی رٚسٜ زاضت. پٙج رٚس ٔٛسْٛ تٝ ا٘سرٌاٜ را تٝ ٔاٜ زٚاسزٞٓ ٔی افشٚز٘س. ٞز 

ری اسأی ٔاٜ ٞا ٚ رٚسٞای ٞز ٔاٜ تا ٘اْ ٔی افشٚز٘س. ٔثسأ ٌاٞطٕاری، جّٛس پازضاٞاٖ تٛز. زر ایٗ ٌاٜ ضٕا

 ٌذاری ضسٜ تٛز. ٞای ایشزاٖ ٚ فزضتٍاٖ ٘اْ

1 

جغزافیای تاریری زا٘طی است وٝ تٝ ٔغاِؼٝ ٔٙاعك ٚ سزسٔیٗ ٞای ٔرتّف زر ٌذضتٝ ٔی پززاسز  ٚ تأثیز  10

اجزتٟا، پیزٚسٞا ٔحیظ عثیؼی ٚ ػٛأُ جغزافیایی را تز رٚیسازٞای تاریری )ٔا٘ٙس ضىُ ٌیزی تٕسٖ ٞاف ٟٔ

 ٚ ضىست ٞا، تزپایی سىٛ٘ت ٌاٜ ٞا ٚ ضٟزا ٚ ایجاز ٚ ٌستزش راٜ ٞا ٚ .......( ٔغاِؼٝ ٔی وٙس.

1 

آثار تاستا٘ی ٚ تاریری تٝ تٕأی اضیاء، اتشارٞا، تٙاٞا ٚ ٔىاٟ٘ایی ٔی ٌٛ٘س وٝ ساذتٝ زست تطز ٚ  .1 11

 ٔحصَٛ ا٘سیطٝ اٚ ٞستٙس.

آ٘جا آثار تاستا٘ی را ٔغاِؼٝ ٚ زر ٔٛارزی وطف ٔی وٙٙس، ٔىاٖ تٝ جاٞایی وٝ تاستاٖ ضٙاساٖ زر  .2

 تاستا٘ی ٌفتٝ ٔی ضٛز.

1 

اس یه سٛ تاستاٖ ضٙاساٖ اس آثار ٔٛرذاٖ تزای ضٙاسایی، وطف ٚ ٔغاِؼٝ آثار ٚ ٔىاٟ٘ای تاستا٘ی تٟزٜ ٔی  12

ٔٛرذاٖ تٝ ضٕار ٔی تز٘س ٚ اس سٛی زیٍز ٘تایج واٚش ٞای تاستاٖ ضٙاساٖ ٔٙثغ ارسضٕٙسی تزای تحمیمات 

رٚز. واٚش ٞای تاستاٖ ضٙاساٖ، تٝ ٔٛرذاٖ وٕه ٔی وٙس وٝ اتؼاز ٔرتّف س٘سٌی جٛأغ ٌذضتٝ را تٟتز 

 تطٙاسٙس.

1 

آٟ٘ا تزای وطف آثار تاستا٘ی ٚ تاریری تٝ وتاب ٞای تاریری، سفز٘أٝ ٞا ٚ ...... رجٛع ٔی وٙٙس. اس اتشارٞا ٚ  13

، تصاٚیز ٔاٞٛارٜ ای، رٚش ٞای ٙس پٟثازٞا، رازارٞا، ػىس ٞای ٞٛاییفٙاٚری ٞای جسیس ٚ پیطزفتٝ ٔا٘

 ی استفازٜ ٔی وٙٙس.اِىتزٚٔغٙاعیسی ٚ سیستٓ اعالػات جغزافیای

1 

ا٘ساٖ ٞای ٘رستیٗ، ضیٜٛ ای اس س٘سٌی را پسیس آٚرز٘س وٝ تز زٚرٜ ٌززی، ضىار جا٘ٛراٖ ٚ ٌززآٚری زا٘ٝ،  14

ٔیٗ ذٛران استٛار تٛز. ایٗ ضیٜٛ اس س٘سٌی تا چٙس ٔیّیٖٛ ساَ زٚاْ تأٜ ٚ ریطٝ ٌیاٞاٖ ٚ زرذتاٖ تزای ٔیٛ

1 



ٚ ٔحسٚز تٛز. ساِیاٖ زراس، ٔززاٖ زر زستٝ ٞای وٛچه تٝ ضىار ٔی  آٚرز ٚ تغییز ٚ تىأُ آٖ تسیار وُٙس

  رفتٙس ٚ س٘اٖ تٝ جٕغ آٚری تمایای ذٛرز٘ی ٌیاٞاٖ ٚ ٔیٜٛ زرذتاٖ ٔی پززاذتٙس.

ٔٙاعك ٚسیؼی اس تیٗ اِٟٙزیٗ را فتح وزز. ضیٜٛ حىٛٔتی ٚی ری،ٔطٟٛرتزیٗ فزٔا٘زٚای سّسّٝ أٛحٕٛراتی  15

ٔثتٙی تز لسرت ٚ اذتیارات فزاٚاٖ پازضاٜ ٚ اعاػت وأُ حاوٕاٖ ٚالیات اس ٚی تٛز. ٚی ٔماْ پازضاٞی را 

ز لاٖ٘ٛ ٘أٝ ای تٝ ذاعحٕٛراتی ٞسیٝ ای اس جا٘ة ذساٚ٘س تٝ ذٛز ٔی زا٘ست. ترص ػٕسٜ ای اس ضٟزت 

است وٝ اس اٚ تز جای ٔا٘سٜ است. ایٗ لاٖ٘ٛ ٘أٝ ٘رستیٗ سٙس لاٖ٘ٛ ٌذاری جٟاٖ تٝ ضٕار ٔی رٚز ٚ ضأُ 

ٔجٕٛػٝ ای اس لٛا٘یٗ ٔزتٛط تٝ سراػت، آتیاری، وطتیزا٘ی، ذزیسٚ فزٚش تززٜ، ارث، اسزٚاج ٚ ٔجاسات ٞای 

 ٔزتٛط تٝ جزائٓ ٚ جٙایت ٞاست.

1 

اس فزٔا٘زٚایاٖ سّسّٝ چٝ ایٗ، تا پیزٚسی تز حاوٕاٖ ٔحّی ٚ اضزاف تی:أپزاتٛر اَٚ( )ضی ٞٛاً٘صً٘  16

سٔیٙسار تٝ تفزلٝ ٚ تجشیٝ سیاسی چیٗ پایاٖ زاز ٚ حىٛٔت ٘یزٚٔٙسی تٝ ٚجٛز آٚرز. اس السأات ٟٔٓ ٚی ٔی 

 تٛاٖ تٝ ٔٛارز سیز اضارٜ وزز:

 ٘ٛساسی تطىیالت ازاری ٚ ٔاِیاتی .1

 اس جازٜ ٞاساذت ضثىٝ ٌستززٜ ای  .2

 یىساٖ وززٖ ٔمیاس ٚسٖ ٞا، ا٘ساسٜ ٞا ٚ ػیار سىٝ ٞا تزای رٚ٘ك تجارت .3

 تىٕیُ ساذت زیٛار تشري چیٗ .4

1 

تغییزات ٚ تحٛالت چطٍٕیزی زر چیٗ رخ زاز. وطاٚرسی، صٙؼت، ػّٓ ٚ  زر زٚراٖ حىٛٔت سّسّٝ ٞاٖ، 17

فزًٞٙ پیطزفت ٕ٘ایا٘ی وزز ٚ چیٙی ٞا زست تٝ اتساػات ٚ اذتزاػات ٟٕٔی سز٘س. سّسّٝ ٞاٖ تا ٌستزش 

لّٕزٚ ذٛز زر جٙٛب ٚ غزب تا وطٛرٞا ٚ تٕسٟ٘ای زیٍزچٖٛ ایزاٖ، رٚاتظ سیاسی، التصازی ٚ فزٍٞٙی 

 زٜ اتزیطٓ، وٝ چیٗ را اس عزیك ایزاٖ تٝ ارٚپا ٔتصُ ٔی وزز، زر زرٜٚ ٞاٖ ٌطایص یافت.تزلزار وزز. جا

1 

لیة ٚ زضٕٗ تثسیُ ضسٜ تٛز٘س وٝ یٛ٘ا٘ی تٝ زٚ ٌزٜٚ ر فضٟزٞای ٔرتّ-زر لزٖ پٙج لثُ اس ٔیالز، زِٚت 18

ٔیاٖ  یسّسّٝ جًٙ ٞای، لثُ اس ٔیالز 404تا431تز یىی ٚ اسپارت تز زیٍزی فزٔاٖ ٔی را٘س. زر فاصّٝ آتٗ

زٚ رلیة رخ زاز وٝ تٝ جًٙ ٞای پّٛپٛ٘ش ٔطٟٛر است. حىٛٔت ٞرأٙطی زر جزیاٖ ایٗ جًٙ ٞا تٝ 

 اسپارت وٕه ٔاِی ٔی وزز. جًٙ ٞای پّٛپٛ٘شی سزا٘جاْ تا پیزٚسی اسپارت پایاٖ یافت.

1 

ی( تٝ ضٕار ٔی رفت؛ زر حاِی آتٗ ٔزوش فؼاِیت ٞای فّسفی، ػّٕی ٚ ٞٙزی ٚ سازٌاٜ ٔززْ ساالری)زٔٛوزاس 19

 وٝ اسپارت جأؼٝ ای ٘ظأی ٌزا ٚ جٍٙاٚر تٛز وٝ تٝ أٛر فزٍٞٙی ٚ ٞٙزی چٙساٖ ػاللٝ ای ٘ساضت.

1 

تزاساس لاٖ٘ٛ اساسی رْ، ساذتار حىٛٔت ضأُ چٙس ٔجّس ٚ ضٕاری ٔماْ ٞای اجزایی تٛز. اضزاف تٝ  20

ٕ٘ایٙسٌاٖ زر ازراٜ أٛر وطٛر ٔطاروت ٔی وزز٘س. ریاست ٚاسغٝ ٔجّس سٙا، ٚ ػأٝ ٔززْ اس عزیك ٔجٕغ 

لٜٛ اجزایی تٝ زٚ وٙسَٛ زازٜ ٔی ضس وٝ اس ٔیاٖ اػضای سٙا تزای یه زٚرٜ یه ساِٝ، تسٖٚ تىزار، ا٘تراب 

، وٙسَٛ زیٍز ٔی ضس٘سٚلتی یىی اس وٙسَٛ ٞا زر ٔیساٖ جًٙ، ٘یزٚٞای جٕٟٛری را فزٔا٘سٞی ٔی وزز

زػٟسٜ ٔی ٌزفت. ارتص رْٚ تزای زِٚتٕززاٖ رٚٔی ػزصٝ آٔٛسش ٚ اثثات ِیالت ٘ظأی ت ازارٜ أٛر زاذُ را

 تٛز.

1 

ٔٛرذاٖ ایزا٘ی تزپایٝ تزجٕٝ ذسای ٘أٝ ٞای ٔتؼّك تٝ زٚراٖ ساسا٘ی ٚ ٘یش زاستاٟ٘ای لثُ اس زٚرٜ جسیس،  21

رذاٖ تزویثی اس تارید ٚ ضاٞٙأٝ فززٚسی، تارید ایزاٖ زر زٚرٜ تاستاٖ را ٔی ٘ٛضتٙس. ٘ٛضتٝ ٞای ایٗ ٔٛ

افسا٘ٝ تٛز. ایٗ ٔٛرذاٖ تارید ػصز تاستاٖ را تٝ چٟار زٚرٜ تمسیٓ ٔی وزز٘س. ٔغاِة ٔزتٛط تٝ سّسّٝ ٞای 

پیطسازیاٖ ٚ ویا٘یاٖ آٔیرتٝ تا افسا٘ٝ ٞای وٟٗ تٛز. زرتارٜ اضىا٘یاٖ ٔغاِة تسیار وٓ ٚ ٔحسٚز تٝ تؼضی 

 ػات ٚ آٌاٞی ٞای تاریری لاتُ تٛجٟی ٚجٛز زاضت.اسأی تٛز؛ ِٚی زرتارٜ زٚرٜ ساسا٘ی، اعال

1 

زالت فزٍٞٙی، ٞٙزی ٚ التصازی زر جٟاٖ تاستاٖ تثسیُ أٛلؼیت جغزافیایی اس سٛیی ایزاٖ را تٝ واٖ٘ٛ ٔث 22

وززٜ تٛز ٚ ٔٛجة ضسٜ تٛز ایزا٘یاٖ ٘مص فؼاَ ٚ ٔؤثزی زر ا٘تطار ٚ ٌستزش فزًٞٙ ٚ تٕسٖ زاضتٝ تاضٙس. 

1 



ٔا تٝ ذاعز ٔٛلؼیت جغزافیایی ذٛز زر ٔؼزض ٟٔاجزتٟا ٚ ٞجْٛ ٞای پیاپی الٛاْ  اس سٛی زیٍز وطٛر

ٔرتّف ٚ حّٕٝ ٞای ٘ظأی حىٛٔت ٞای ذارجی لزار زاضت. ایٗ ٟٔاجزت ٞا ٚ ٞجْٛ ٞا تأثیزات فٛق 

 اِؼازٜ ای تز جٙثٝ ٞای ٔرتّف س٘سٌی ایزا٘یاٖ زاضت.

ٔزوش جٍّٝ ذٛسستاٖ یىی اس پایترت ٞای ایالٔی ٞا تٛز. زر لّٕزٚ ایالْ ضٟز٘طیٙی رٚ٘ك زاضت. ضٛش زر  23

ایٗ ضٟز زر زٚراٖ ایالٔی ٞا تٝ اٚج ضىٛفایی ٚ رٚ٘ك التصازی رسیس ٚ پیطٝ ٞا ٚ صٙایغ ٔرتّفی چٖٛ 

سفاٍِزی، فّشواری ٚ تافٙسٌی زر ایٗ ضٟز رٚ٘ك پیسا وزز. ا٘طاٖ)ا٘شاٖ( ضٟز زیٍز ایالٔی ٞا تٛز وٝ زر ضزق 

زر استاٖ فارس أزٚسی لزار زاضت. زیٍز ضٟز ٟٔٓ، ایالْ، ضٟز سیَٕص تٛز وٝ احتٕاال زر ایالْ تاستاٖ ٚ 

 جای ذزْ اتاز وٙٛ٘ی لزار زاضتٝ است.
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