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 .ميراث يعني ارث و هرچيزي كه از گذشتگان و نياكان و پدران به ما رسيده  باشد  ميراث  يعني چه ؟ -1

ميراث فرهنگي همه ي . بخشي از چيزهايي كه از گذشتگان براي ما به جا ي مانده است ، ميراث فرهنگي است  ميراث فرهنگي چيست ؟ -2

 .چيزهاي ارزشمندي است كه به فرهنگ يك ملت مربوط مي شود

ش ها ، كتاب هاي قديمي و بناهاي چيزهاي مادي مثل ظرف ها ، سكه ها ، كتيبه ها ، فر ميراث فرهنگي شامل چه چيزهايي است ؟ -3

 . تاريخي ، مساجد و امام زاده ها   و چيزهاي غير مادي مثل اعتقادات ، زبان  و آداب و رسوم 

از آنجا كه ايران جايگاه تمدن هاي كهن و قديمي ترين سكونتگاه هاي بشري است ،  چرا ميراث فرهنگي ايران بسيار با ارزش است ؟ -4

 .ي بسيار زياد و با ارزش است كه بخشي از آن در موزه ها نگهداري مي شود داراي ميراث فرهنگ

علم تاريخ عبارت است از مطالعه ي زندگي انسان ها در  و آشنايي با گذشته به ما چه كمكي مي كند ؟ علم تاريخ چيست ؟  -5

مطالعه ي رويدادها و زندگي مردمان گذشته مي توانيم پند  ما از. آشنايي با گذشته به ما كمك مي كند تا زمان حال را بهتر بفهميم  .گذشته 

 .بگيريم و از تجربه هاي آنها در زندگي امروز استفاده كنيم 

 به كساني كه در باره ي زندگي انسان ها و رويدادهايي كه در گذشته اتفاق افتاده ، مطالعه و تحقيق مي كنند مورخ مورخ كيست ؟  -6
 مي گويند 

از منابع مختلفي مثل كتاب ها و نوشته ها يا كتيبه ها ، ابزار ها و  مورخان در مطالعات خود از چه منابعي استفاده مي كنند ؟  -7

 .بناها ، سّكه ها ، سالح ها ، سنگ نگاره ها و هرچيزي كه از گذشته باقي مانده است ، استفاده مي كنند وسايل زندگي 

ابتدا با مشاهده ي ويرانه ها و خرابه ها يا مطالعه  ابتدا چه كارهايي انجام مي دهند ؟ يك موضوع تاريخيدر باره  باستان شناسان -8

باستان . سپس به جست و جو   و حفاري در آن منطقه مي پردازند . زنند كه در يك منطقه ، آثار باستاني وجود دارد يي منابع تاريخي حدس م

ورند و هنگامي كه خاك ها را اليه برداري مي كنند به هر شيئي كه برخورد كه مي كنند ، آ خاك را بيرون مي شناسان با حوصله آثار موجود در دل

 . معموالً همان موقع ازآن عكس و فيلم تهيه مي كنند 

باستان شناسان در هر مرحله از ابزار خاصي استفاده مي كنند ،   باستان شناسان در هر مرحله از چه ابزارهايي استفاده مي كنند ؟ -9
 .از ابزارهاي ساده مانند بيل و كلنگ تا ميكروسكوپ و دوربين هاي مخصوص كه با آنها اليه هاي درون خاك را مشاهده مي كنند 

 را با پرسش هايي در باره ي گذشته آغازمورخان معموالً كار خودشان  مورخان معموالً كار خودشان را چگونه آغاز مي كنند ؟  -10

 .آنها مي خواهند در باره ي اشخاص يا رويدادهاي يك دوره ي زماني چيزهايي بدانند . مي كنند  

نمايش آثار به طوري كه مردم از چگونگي زندگي مردم در زمان  -2نگهداري آثار تاريخي   -1  موزه ها چگونه مكان هايي هستند ؟ -11
موزه ها مكان هاي مناسبي براي افرادي هستند كه در رشته هاي مختلف مثل تاريخ ، هنر ، معماري ، باستان  -3هاي مختلف آشنا مي شوند   

 .مطالعه مي كنند .... شناسي و 

 )ميراث فرهنگي (                       .است .............................. يي كه از گذشتگان براي ما به جاي مانده است بخشي از چيزها *-

 )ي باستان شناس(                                            . استفاده مي كنند ................................... مورخان در كار خود از دانش  *-
 )موزه (     .وجود دارد .......... در همه ي كشورها براي حفظ و نگهداري آثار تاريخي با ارزش و ميراث فرهنگي ، مكان هايي به نام  *-
 )فرهنگيميراث (  .است ...........ه عهده دارد سازمانر كشور ما يكي از مهم ترين سازمان هايي كه حفاظت و نگهداري از ميراث فرهنگي را بد *-

 )موزه ها (             .                                          هستند .......................... يكي از بخش هاي سازمان ميراث فرهنگي  *-

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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