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سال گذشته مدارک و شواهدی را از دوره ی کودکی تان به کالس آوردید و از روی آن ها پی بردید که در 
آن دوره چه خصوصیاتی داشته اید. آیا به خاطر می آورید؟

خصوصیاتی  چه  ایالم،  مانند  قدیمی،  تمّدن های  می فهمیم  چطور  که  بزنید  حدس  می توانید  آیا  اکنون 
از  که  می کند  کمک  ما  به  تاریخ  می کرده اند.دانش  استفاده  وسایلی  و  ابزارها  چه  از  آن ها  مردم  و  داشته اند 

چگونگی زندگی مردم در گذشته آگاه شویم.

مورخا ن چگونه گذشته را مطالعه می كنند؟ درس

من باستان شناس هستم.
مانده  به جا  گذشته  از  که  را  وسایلی  و  اشیا  بناها،  باستان شناسان 
است، کشف و مطالعه می کنند. آن ها ابتدا مکانی را که ممکن است در آن 
از گذشته های دور آثاری وجود داشته باشد، شناسایی می کنند. سپس با 
وسایل مختلف در آن مکان حّفاری می کنند و اشیا را از دل خاک بیرون 
مطالعه  و  آزمایش  دّقت  با  می کنند،  پیدا  که  را  چیزهایی  آن ها  می آورند. 

می کنند.

من مورخ )تاریخ دان( هستم.
به کسانی که درباره ی زندگی انسان ها و آنچه در گذشته اتّفاق افتاده 

است، تحقیق می کنند و می نویسند، موّرخ می گویند.
طرح  رویدادها  درباره ی  پرسش هایی  خود  کار  آغاز  در  موّرخان 
می کنند. مثالً چرا این حادثه رخ داد؟ چگونه اتّفاق افتاد؟ زندگی مردم در 
آن زمان چگونه بود؟ موّرخان سپس مدارک و شواهد به جا مانده از گذشته 

را بررسی می کنند تا به پاسخ پرسش هایشان برسند. 
آن ها در مطالعات خود از دانش باستان شناسی هم استفاده می کنند.
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 دانش آموزان درحال بازدید از موزه ی ایران باستان. این موزه در تهران قرار دارد و از 
موزه های مهم کشور است. 

موزه ها
معموالً اشیا و آثار تاریخی و باستانی را در موزه ها نگه داری می کنند.

با ارزش اند و در موزه ها نگه داری  این آثار و اشیا زندگی گذشتگان را نشان می دهند. به همین دلیل، 
می شوند.

ما با رفتن به موزه ها و بازدید از این آثار می توانیم با زندگی گذشتگان بیشتر آشنا شویم.
آیا شما تاکنون به موزه رفته اید؟
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باستان شناسان با مطالعه ی هر یک از وسایلی که در این صفحه می بینید، به چه نکته ای درباره ی 
تمّدن ایالم  پی می برند؟ حدس بزنید این وسایل چیستند؟

به تصویرهای زیر توّجه کنید. این ها نمونه ی وسایلی هستند که 
موزه ها  در  اکنون  و  کرده اند  کشف  ایالم  منطقه ی  در  باستان شناسان 

نگه داری می شوند.



ببند یم کار  به 
1ــ از بزرگ ترها درباره ی موزه ای که در شهر یا استان شما وجود دارد، سؤال کنید. 

از آن ها بخواهید در نزدیک ترین تعطیالت شما را به آنجا ببرند.
2ــ  از پدر بزرگ یا مادر بزرگتان بخواهید یک وسیله ی قدیمی را که مورد استفاده شان 
بوده است، به شما نشان دهند و بگویند مربوط به چند سال پیش است. سپس موضوع را در 

کالس تعریف کنید.
3ــ  با گل سفال، چند نمونه ظرف سفالی را که مردم در زمان های قدیم از آن ها استفاده 

می کرده اند، بسازید. این ظرف ها را در محّل مناسبی به نمایش بگذارید.

4ــ در این جدول، نشانه هایی از خّط تصویری مشاهده می کنید. این جدول را کامل 
کنید و برای بقیه ی کلمه ها نشانه ای طّراحی کنید.
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آیا می توانید جمله ای به خّط تصویری بنویسید و به دوستتان بدهید تا بخواند؟


