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By studying history, people can draw on the experience of the generations before them, taking 
a similar path to success and avoiding a dead-end. 

با مطالعه تاریخ، افراد میتوانند از تجربه نسل های قبل خود استفاده کنند، از همان مسیر مشابه برای موفقیت استفاده 
 کرده و از مشکالت و بن بست ها اجتناب کنند.

  

To students, studying history is not only to seek knowledge, but also to enhance their skills 
and make themselves all-round individuals. 

برای دانشجویان، مطالعه تاریخ نه تنها برای کسب دانش است، بلکه از آن برای باال بردن مهارت ها و تبدیل خود به 
 یک فرد کامل استفاده میکنند.

  

Although studying history is beneficial, its importance should not be overstated. The world is 
changing so rapidly that the lesson from the past might be applicable/down-to-earth in 
particular circumstances only. 



نیز نباید بیش از اندازه اغراق کرد. دنیا به سرعت در حال تغییر است به اگرچه مطالعه تاریخ مفید است، در اهمیت آن 
 طوریکه درس گرفتن از گذشته ممکن است تنها در شرایط خاص کاراست.

  

Museums impart knowledge to visitors through different means. One is collecting and 
displaying objects of scientific, artistic or historical importance at a specific site. 

موزه ها از طریق ابزارهای متفاوت، دانش را به بازدیدکنندگان منتقل میکنند. یکی از این روش ها جمع آوری و به 
 نمایش گذاشتن اهمیت اشیاء علمی، هنری و یا تاریخی در یک مکان خاص است.

  

When a historic site or a site that shows a country's cultural heritage is made accessible to 
the public, visitors from all over the world will soon flock there. 

زمانی که یک سایت تاریخی و یا مکانی که میراث فرهنگی یک کشور را نشان میدهد برای عموم آزاد میشود، 
 بازدیدکنندگان از تمام دنیا خیلی زود به سمت آن هجوم می آورند.

  

Demolition of such buildings will inflict damage on cultural heritage and prevent architects 
from drawing their inspiration from their predecessors. 

ب میزند و به معماران اجازه نمیدهد از پیشینیان خود الهام تخریب چینن ساختمان هایی، به میراث فرهنگی آسی
 بگیرند

 


