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و امامزاده ها و بازديد )  ع(سفرهاي زيارتي به منظور زيارت مرقد امامان بزرگوار   سفرهاي زيارتي به چه منظوري انجام مي گيرد ؟ -1
 .از مكان هاي مقدس انجام مي گيرد 

 . مساجد عالوه بر محل عبادت ، از نظر معماري زيباي اسالمي نيز مورد توجه گردشگران هستند  از چه نظرمورد توجه گردشگران است؟ مساجد -2

مسجد امام و شيخ لطف اله در اصفهان ، مسجد جامع  نظر معماري زيباي اسالمي مورد توجه گردشگران هستند ؟ كدام مساجد از -3
 .يزد ،  مسجد گوهرشاد در مشهد 

هجري د رشهر مدينه متولد  148در سال ) ع(فرزند موسي كاظم) ع(امام رضا در چه زماني و در كجا به دنيا آمد؟ ) ع(امام رضا  -4
 . گرديدند  ضرت در سي و پنج سالگي به امامت نائلآن ح. شدند 

 زكي  –صابر  –فاضل  –رضا را نام ببريد ؟ ) ع(بعضي از القاب امام رضا   -5

مأمون براي فريب مردم و ترس از شورش آنها و براي اينكه نشان بدهد به  را به واليتعهدي برگزيد؟ ) ع(چرا مأمون امام رضا  -6
 . را با احترام به خراسان آورد و به واليتعهدي برگزيد ) ع(عالقه دارد ، امام رضا  ) ص(خاندان پيامبر 

ند و شرايط  وي را نمي پذيرد و از از او اطاعت نمي ك) ع(مأمون كه مي ديد امام رضا  را به شهادت رساند؟) ع(چرا مأمون امام رضا  -7
 .را مسموم كنند و به شهادت برسانند ) ع(وان آن حضرت هر روز بيشتر مي شود ، سرانجام دستور داد تا امام رطرف ديگر پي

عالوه بر اهميت زيارتي  از نظر معماري و   و مجموعه آستان قدس رضوي از چه نظر اهميت دارند؟) ع(حرم مطهر امام رضا  -8
 . تاريخي  نيز اهميت فراواني دارند 

 علّامه محمد تقي جعفري –شيخ بهايي  آرامگاه كدام شخصيت هاي بزرگ علمي مذهبي وجود دارد؟) ع(در صحن هاي مطهر امام رضا  -9

 . موزه سالح –موزه صدف  –موزه سّكه  –ن آموزه قر   در مجموعه آستان قدس رضوي كدام موزه ها قرار دارند ؟ -10

دراين موزه مي توان به قرآن هاي نفيس كه    از مهم ترين اشياي موجود در موزه مركزي به چه چيزهايي مي توان اشاره كرد؟ -11
 .و سّكه ها و كتيبه هاي نفيس اشاره كرد ) ع(با خط مبارك ائمه اطهار بر روي پوست آهو نوشته شده ، اولين سنگ مرقد مطهر امام رضا 

 

 .كاخ ها ، مساجد ، كاروانسراها ، حمام ها ، بازارها ، پل ها ، خانه هاي تاريخي و برج ها   تاريخي ايران چيست ؟  از جمله آثار -12

يكي از انواع گردشگري ، گردش و استراحت يا مطالعه و تحقيق در مكان هاي طبيعي چون كوه ها ، غارها ،  چيست ؟ طبيعت گردي -13
 . و جنگل ها و پناهگاه هاي حيات وحش  و روستاهاي زيباست چشمه هاي  آب معدني وبيابان ها 

  يك نمونه از مراكز مهم گردشگري ايران در تابستان را نام ببريد و به دو مورد از جذّابيت هاي آن اشاره كنيد ؟ -14
 ساحل درياي خزر ، جنگل هاي زيبا روي دامنه كوه ها ،  مزارع برنج ،  –سواحل شمال در كنار درياي خزر 

  .ايجاد پارك هاي ملي  است   يكي از برنامه هايي كه براي جلوگيري از آسيب رساندن به محيط زيست مي توان انجام داد چيست ؟ -15

بوته كني ، چراي دام ها ، شكار  و نظاير آن ممنوع است و محيط هاي امن طبيعي براي  در پارك هاي ملي  چه مقرراتي حاكم است ؟ -16
 .جانوران پديد آورده اند 

 )عبادت ، معماري(              .نيز مورد توجه گردشگران هستند ........................... از نظر ...................... مساجد عالوه بر محل  *-

 )مشهد(                                                                   . است ........................... مهم ترين قطب زيارتي كشور  *-

 ) 17(                            .ميليون نفر به شهر مقدس مشهد وارد مي شوند ............... بر طبق آمار ساليانه حدود  *-

 )  35  مدينه  -(                            .به امامت رسيد ....................... متولد شد و در سن ................ در شهر ) ع(امام رضا  *-

 )گوهرشاد (                    .از مساجد باشكوه ايران است ..... ....................در مجموعه آستان قدس رضوي ، مسجد  *-

 ) تخت جمشيد(                                        . به عنوان يك ميراث جهاني شناخته شده است ...................................  *-

 )فارس و درياي عمانخليج (      . است .......  .............................................سواحلاز مراكز مهم گردشگري ايران در زمستان ها  *-

 )بندر چابهار (                    . است .............................. يكي از بنادر مهم و مراكز گردشگري در سواحل درياي عمان ،  *-

 )گلستان (                .                              از بزرگ ترين پارك هاي ملي ايران است ......................... پارك ملي  *-
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