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به كساني كه محل اقامت يا كار خود را به طور موقت ترك مي كنند و براي استراحت  يا گردش و  گردشگر به چه كسي مي گويند؟ -1

.ديدن يا مطالعه ي مكان هاي تاريخي و طبيعي ، به سفر مي روند گردشگر مي گويند   

 

اي پيامبر به بندگان بگو در زمين سفر كنيد  تا از عاقبت كساني كه قبل از  در باره ي سفر كردن چه مي فرمايد ؟خداوند در قرآن  -2

.شما بودند آگاه شويد   

 

در گذشته تعداد كساني كه به مسافرت مي رفتند بسيار كم بود اما با    گردشگري در گذشته و حال را با يكديگر مقايسه كنيد ؟ -3

بيشتر شد ، به طوري كه امروزه ميليون ها نفر از مردم جهان در ايام مختلف سال از جايي به جاي ديگر سفر  تعداد گردشگران گذشت زمان ،

. مي كنند   

ديدار از نمايشگاه ها  -4مطالعه ي آثار تاريخي   -3زيارت اماكن مقدس   -2تفريح و استراحت   -1  انواع گردشگري را بيان كنيد ؟ -4

طبيعت گردي -5گردهمايي ها  يا   

 

استراحت و تفريح و آشنايي با پديده هاي زيباي طبيعي و مكان هاي تاريخي و فرهنگي   ) الف اهميت گردشگري را بنويسيد ؟ -5  

شغل هاي مختلفي ايجاد مي شود مثل هتل داري ، دفاتر فروش بليط ، دفاتر حمل و نقل ، فروش صنايع دستي و غذاها و شيريني هاي محلي )ب  

 

نقشه ها به ما كمك مي كنند  تا مكان هاي جديد را بهتر پيدا كنيم و سريع تر خود  چرا نقشه وسيله ي مهمي در گردشگري است ؟ -6

.بدون نقشه ممكن است مسيرها را اشتباه كنيم يا زمان زيادي براي پيدا كردن يك مكان صرف كنيم . نيم را به آنجا برسا  

 

بر روي نقشه ي راه ها ، جاده هاي اصلي و فرعي و همچنين مكان هاي  چه چيزهايي مشخص شده است ؟ بر روي نقشه ي راه ها  -7

.خدماتي چون رستوران ها ، تعميرگاه ها ، پمپ بنزين ها ، نمازخانه ها و نظاير آن مشخص شده است   

 
حساب كنيد چقدر از با استفاده از مقياس نقشه ي راه ها مي توانيد  از  مقياس نقشه ي راه ها به چه منظوري استفاده مي شود ؟ -8

.روستا يا شهري كه مي خواهيد به آن سفر كنيد ، فاصله داريد   

 
 

)درآمد مردم (                                               .   يك منطقه دارد ........................... گردشگري نقش مهمي در افزايش  *-  

 

)درآمد( .                 مردم انجا بيشتر مي شود ............................... وقتي در يك مكان شغل هاي بيشتري به وجود بيايد  *-  

 
)نقشه (            .   است ................ ن استفاده كرد آيكي از وسايل مهمي كه بايد براي گردشگري يا انجام هر نوع سفر از *-  

 
) راه ها (                       .است .................. يكي ديگر از نقشه هايي كه به هنگام سفر بايد همراه داشته باشيم ، نقشه ي  *-  
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