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 1تاریخ کتاب نوشتاری محتوای

 (  ایران و جهان در عصر باستان )

  1399-1400:    تحصیلی سال

 

 تعالی بسمه

 پرورش و آموزش وزارت متوسطه آموزش معاونت

    

     

     

 

 

- 

 

 :   سپیده دم تمدن ایرانی عنوان :

 
 

 اهداف درس

 هدف کلی درس:  •

 آشنایی با  ایران پیش از تاریخ و تمدن ایالم  •

 اهداف جرئی: •
 شناخت جغرافیای تاریخی ایران.  •

 کنان کهن فالت ایران.شناخت سا •

 فهم چگونگی شکل گیری تمدن در فالت ایران. •

 شناخت فرهنگ، تاریخ سیاسی تمدن ایالم •
 

 

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:
 1384، تهران، سمت، 2و  1سیدسجادی،سیدمنصور، نخستین شهرهای فالت ایران، جلد  -1
ناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی، تهران، پژوهشگاه شملک شهمیرزادی، صادق، ایران در پیش از تاریخ، باستان -2

 1378سازمان میراث فرهنگی، 
 1385شناسی ایران، تهران، سبحان نور، اهلل، مروری بر پنجاه سال باستاننگهبان، عزت -3
 1389روز، آمیه، پیر، شوش شش هزار ساله، ترجمه علی موسوی، تهران، فرزان -4
 1377ال ایران از دوران پیش از تاریخ تا عصر حاضر، تهران، سیاولی، رفیعی، لیال، سف -5

 غرافیای تمدنی ایرانجچکیده نکات مهم درس                

 موقعیت جغرافیایی فالت ایران

 های پست ایران بر اساس میزان بارندگی و رطوبت آنها محیط مناسبی برای زندگی و بر پاییای و سرزمیننواحی کوهپایه -

 اند.های روستایی و شهری بودهسکونتگاه

 ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص خود در جنوب غربی آسیا، پل ارتباطی شرق و غرب جهان باستان بود. -

 گذشتند کردند از میهن ما میها و کشورهای بزرگ را به یکدیگر متصل میمهمترین راههای زمینی و دریایی که تمدن -

های دور و و دریای مکران نقش مهمی در برقراری ارتباط تجاری، سیاسی، نظامی و فرهنگی میان سرزمین خلیج فارس -

 نزدیک جهان آن روز داشتند.
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 تأثیر موقعیت جغرافیایی ایران در پیدایش تاریخ و تمدن

 تبدیل کرده بود. موقعیت جغرافیایی ایران را به کانون مبادالت فرهنگی، هنری و اقتصادی در جهان باستان -

 های خارجی قرار داشت.ها و هجوم پیاپی اقوام مختلف و حکومتبه دلیل موقعیت جغرافیایی در معرض مهاجرت -

 ایران در دوران پیش از تاریخ

 ترین ساکنان فالت ایرانکهن -الف

ی، قفقاز و شبه قاره هند در دوران های انسانی از آفریقا، آسیای مرکزهایی از جمعیتبه عقیده پژوهشگران، مهاجرت گروه -

 پارینه سنگی به سوی سرزمین ما

 ترین نشانه و آثار از حضور انسان در ایران مربوط به بستر کشف رود در نزدیکی مشهد در خراسان رضوی است.کهن -

 اند.میلیون سال تخمین زده 1قدمت ابزارهای سنگی یافت شده در کشف رود حدود  -

 اند.ها در پی شکار جانوران و گردآوری گیاهان خوراکی بودههای ایران انسانپیش، نواحی پایکوهی و دشت هزار سال 12تا  -

 

 نخستین روستاها تا نخستین شهرها -ب(

ای زاگرس نخستین مردمانی بودند که محوطه چغاگالن در شهرستان مهران نشان داده است که ساکنان نواحی کوهپایه -

یش شروع به کشت گیاهانی چون جو و گندم و اهلی کردن جانورانی مثل بز و گوسفند کردند. این اقدام هزار سال پ 12حدود 

 به منزله ورود انسان از دوره شکار و گردآوری خوراک به دوره یک جانشینی و تولید خوراک در فالت ایران است.

ها و روستاهایی نخست در غرب و بعد در ج سکونتگاهباروی کار آوردن گروههایی از مردم به کشاورزی و دامپروری به تدری -

 دیگر مناطق ایران پدید آمد.

شان عالوه بر کشاورزی و دامداری در زمینه صنایع و های ابزارسازیگاهها با گسترش و پیشرفت مهارتساکنان این سکونت -

 هایی دست یافتند.هنرهای زیر موفقیت

دار متنوع اختراع چرخ سفالگری و با ساخت ظروف و ابزار سفالی ساده و نقش هزار سال پیش با 8سفالگری: از حدود  -

 النهرین مشتریان واقعی داشت.پیشرفت قابل توجهی یافتند که در بین

 فلزکاری: دستاوردهای ساکنان فالت ایران در دوران پیش از تاریخ در زمینه فلزکاری  -

 ساختند.های طبیعی مس، برخی ابزارها به ویژه زیورآالت مسی میگهکاری بر روی ر* از حدود هزار سال پیش با چکش

گاههای کهن مانند شهداد، تَل ابلیس و تپه یحیی در کرمان و تپه گیری مس در برخی سکونتهای ذوب و قالببقایای کوره

 زاغه در قزوین و معدن بزرگ مس در شهرستان بافت در استان کرمان
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های لرستان بهترین نمونه از صنعت و هنر رغی از طریق آمیختن مس با ماده قلع بود. مفرغ* ساخت اشیا و ابزارهای مف

 روند.فلزکاری ایران به شمار می

گاههای کهن به ویزه جیرفت و تپه یحیی در استان کرمان از دیگر مصنوعات فلزی، اشیا و ظروف سنگ صابونی در سکونت

 شد.ساخته می

ساکنان فالت * خانه سرپناهسازی:  شینی  شاخ برگ درختان گیاهان ها و کلبهایران در ابتدای یکجان سنگ، چوب و   هایی از 

 ساختند.می

 با استفاده از گل و سنگ و سرانجام خشت بناهای محکمی ساختند. -

 کردند.آمیزی میپوشاندند و گاهی رنگسطح دیوارها را با کاهگل می -

 پوشاندند.ها را با تیرهای چوبی میسقف خانه -

 

 هزار سال پیش نخستین شهرها در فالت ایران به وجود آمد. 5: در حدود پدید آمدن شهرها

شوش، چغامیش در خوزستان، شهدا و جیرفت در کرمان، شهر سوخته در سیستان، سیلک در کاشان از جمله این شهرها 

 بودند.
 

 دوران تاریخی تمدن ایالم
 شد.م آغاز میدوران تاریخی ایران از تمدن ایال -

 سرزمین اصلی ایالمیان شامل جلگه خوزستان و مناطق کوهستانی زاگرس جنوبی و میانی بود. -

 النهرین نیازمند منابع طبیعی و معدنی فالت ایران بود.اقتصاد بین -

م با یکدیگر ق. 2600تاخت و تازهای فرمانروایان سومری و اکدی سبب شد که حاکمان کوچک و مستقل ایالمی در حدود  -

 متحد شوند و پادشاهی ایالم را تأسیس کنند.

 النهرین ارتباط سیاسی، فرهنگی و تجاری داشت.تمدن ایالم همواره با همسایگان بین -

 های مجار آن مانند آسیای صغیر و هند روابط تجاری و فرهنگی داشت.همچنین ایالم با مناطق فالت ایران و سرزمین -

 ق.م دچار انحطاط و فروپاشی شد. 7جام بر اثر یورش آشوریان در قرن حکومت ایالم سران -

 

های شهر پس از یورش آشور بانیاپی رفت و یکی از پایتختترین شهرها و مراکز تمدنی جهان به شمار می: از کهنشهر شوش -

 در دره هخامنشی شکوه و عظمت دیرین خود را بازیافت.

 فارس شهر اَنشان یا انزان بود. از دیگر شهرهای ایالمی سِمش در خرم آباد کنونی بود. ها در استانپایتخت دیگر ایالمی -

در دوره ایالم با استفاده از آجر در ساختن بناها رایج شد و معبد چغازنبیل در نزدیکی شهر شوش، شاهکار معماری آن دوره  -

 دار دارد.ها و آجرهای لعابشی از آجر نوشتهرود. این معبد از خشت خام در چند طبقه بنا شده و روکبه شمار می

 

: ایالمیان به خدایان متعددی اعتقاد داشتند. خدایان در عقیده ایالمیان دارای نیرویی ماوراء طبیعی بودند. دین و اعتقادات -

ین خدا محسوب ترین خدایان ایالمی اینشوشیناک به معنی خدای شهر شوش بود. معبد چغازنبیل، ستایشگاه ااز جمله محبوب

 شد.می

ساختند. پرستیدند و برای آنان معابدی میها را به عنوان ما در خدایان میهای ما در بسیار مقدس بودند. این الههالهه -

 آوردند.همچنین کاهنان آداب و تشریفات دینی را زیرنظر کاهن بزرگ به جا می
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نان در امین تمدن است که زنان موقعیت اجتماعی و اقتصادی و های مهم تمدن ایالمی مقام و منزلت باالی زاز ویژگی -

 کردند.مراسم رسمی سیاسی و دینی داشتند و دارای قدرت و نفوذ بودند و نقش اساسی در کارهای مهم ایفا می

 خالصه درس:

 موقعیت جغرافیایی فالت ایران بر وضعیت تاریخ و تمدن در ایرن تأثیرگذار بود. 

های فالت ایران ای و دشتترین زمانها انسان در نواحی کوهپایهاریخ همانند نقاط دیگر جهان از کهندر دوران پیش از ت

سکونت یافت و در دوره یکجانشینی، سکونت روستایی و شهری گسترش پیدا کرد و عالوه بر کشاورزی و دامداری در صنایع 

چشمگیری دست یافتند. با شروع دوران تاریخی فالت  سازی مهارت و پیشرفتو فنون از جمله سفالگری، فلزکاری، خانه

شود. روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با همسایگان داشت و همانند تمدن ق.م آغاز می 2600ایران با تمدن ایالم از 

به عنوان ها های این تمدن اعتقاد به خدایان متعدد و الههالنهرین شهر و شهرنشینی، معماری رونق یافت و از ویژگیبین

 مادر خدایان و ارج و ارزش قرار دادن به مقام و منزلت زنان باید شمرد.

 های مکمل برای درک بهتر مطالب مطرح شده در درسها یا فعالیتپرسش
 های جغرافیایی فالت ایران در عصر باستان را برشمارید؟ویژگی -1

 یخ و تمدن در ایران تأثیرگذار بوده است؟موقعیت جغرافیایی فالت ایران از چه جهاتی بر وضعیت تار -2

های انسانی از چه مناطقی به سرزمین ما در دوران پارینه سنگی هایی از جمعیتبه عقیده پژوهشگران مهاجرت گروه -3

 اند؟مطرح کرده

 ای است؟ترین نشانه و آثاری که از حضور انسان در ایران تاکنون کشف شد. مربوط به چه منطقهکهن -4

 ای زاگرس را نام ببریدترین روستاها و محوطه باستانی نواحی کوهپایهیک نمونه از نخستین -5

 شناسی چغاگالن نشان دهنده چه تغییراتی از سکونت مردمان در فالت ایران است؟های باستانکاوش -6

 چرا نواحی غربی و جنوب غربی فالت ایران از دیگر نواحی، وارد دوره تاریخی شدند؟ -7

 های سفالگری و فلزکاری چه بوده است؟مهمترین دستاوردهای ساکنان فالت ایران در دوران پیش از تاریخ در زمینه -8

 گیری مسن دست یافته بودند؟کدام سکونتگاههای کهن ایران به فنون ذوب و قالب -9

 بهترین نمونه صنعت و هنر فلزکار ایران را ذکر کنید. -10

 شد؟گاههای کهن ایران ساخته و صدور میونی در کدام سکونتاشیا و ظروف سنگ صاب -11

 سازی را آموختند؟ساکنان فالت ایران مانند مناطق دیگر جهان در ابتدا چگونه خانه -12

 به چهار مورد از نخستین شهرهای فالت ایران را نام ببرید؟ -13

 شود؟سرزمین اصلی تمدن ایالمیان شامل چه منطقی می -14

 کردند؟ها لشکرشکی میعلت فرمانروایان سومری واکدی پیاپی به سرزمین ایالمی به چه -15

 چگونگی تأسیس حکومت ایالم را توضیح دهید. -16

 النهرینی خود ارتباط تنگاتنگ سیاسی، و فرهنگی و تجاری داشتند؟حکومت و تمدن ایالم همواره با کدام همسایگان بین -17

 ها روابط تجاری داشتند؟ها به کدام سرزمیننیالنهریایالمی غیر از بین -18

 ها چه بود؟های سیاسی و تجاری ایالم با دیگر سرزمینها و ارتباطپیامد تماس -19

 توان داشت؟در مورد شهر شوش چه توضیحات تمدنی می -20

 ها و شهرهای ایالم را اشاره  کنید.دو مورد از پایتخت -21

 چه بود و ویژگی این معماری را ذکر کنید. شاهکار معماری دوره ایالم -22
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 وضعیت دین و اعتقادات ایالمیان را شرح دهید. -23

 های مادر مطالبی ذکر کنید.ها به الههدر زمینه  اعتقاد ایالمی -24

 اهمیت مقام و منزلت زن در تمدن ایالم را بیان کنید. -25
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