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 .دهد می تشکیل را ها خاک انواع مختلف که دارد خاصی معدنی مواد خاک نوع هر

 خاک های حاصلخیز کشور ما در کدام مناطق قرار دارد؟ و علت حاصلخیزی آن چیست؟-00

 معدنی و آلی  مواد که دارد وجود های حاصلخیزی خاک پایه ها کوه برخی و ها رود اطراف و جلگه ها در ما کشور در

  .دارند مناسب

 کدام مناطق ایران برای کشاورزی مناسب نیست وعلت آن چیست؟  خاک-02

 در .نیست مناسب کشاورزی برای خاک، در آهک نمک یا وجود علت به کشور جنوبی یا داخلی مرکزی، مناطق برخی خاک

 .است کم بسیار خاک هوموس  بارندگی، کمبود و هوا علت خشکی به مناطق این

 شود؟ می خاک رفتن بین از موجب عواملی چه -03

 .خاک به ندادن استراحت و زمین در محصول پی یک در پی کشت و مواّدغذایی حد از بیش مصرف --

 .شود شسته راحتی به باران و باد اثر در شود خاک می موجب که درختان کندن و بوته ها قطع --

  .شیمیایی دهای کو از رویه بی و نامناسب استفادٔه --

 .کشت های قابل خاک روی کارخانه و جاده و ساختمان ایجاد --

 .خاک در زباله ها دفن --

 کدام سازمان وظیفه حفاظت از خاک را برعهده دارد؟-04

 آبخیزداری و مراتع ها جنگل سازمان

 11درس 

 گردشگر کیست؟ --0

 مطالعٔه یا یدند و گردش یا استراحت برای و کنند می ترک موقت طور به خود را کار یا اقامت محل که کسانی به

 .گویند می  گردشگر روند می سفر طبیعی،به و تاریخی نهای مکا

 (انواع گردشگری کدام است؟)گردشگری با چه اهدافی صورت می گیرد؟—2

  

 با هدف استراحت وتفریح -1

 باهدف زیارت اماکن مقدس -2

 باهدف مطالعه آثار تاریخی -3

 یی های علمیباهدف بازدید از نمایشگاهها یا گردها -4

 باهدف طبیعت گردی -1

  

 گردشگری از چه نظر اهمیت دارد؟—3

 آشنایی با پدیده های زیبای طبیعی و مکانهای تاریخی و فرهنگی -1
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  افزایش اطالعات درباره مکانها و آداب و رسوم مردم  -2

فروش صنایع دستی وغذاها وشیرینی های دفاتر فروش بلیط ، دفاتر حمل ونقل ، –ایجاد شغل های جدید مانند هتل داری -3

 محلی 

 مهمترین وسیله مورد نیاز گردشگری چیست؟—4

 نقشه

 هنگام گردشگری نقشه چه کمکی به می کند؟—5

 است ممکن نقشه بدون .برسانیم آنجا به را خود سریعتر و کنیم پیدا بهتر را جدید های تا مکان میکنند کمک ما به ها نقشه

 .کنیم صرف مکان یک کردن برای پیدا زیادی زمان یا کنیم اشتباه را مسیرها

 مهمترین نقشه مورد نیاز هنگام سفر چه نقشه ای است؟—6

 نقشه راه ها

 بر روی نقشه ی راهها چه چیزهایی قابل مشاهده است؟—7

 بنزینها، پمپ ها، تعمیرگاه نها، رستورا چون خدماتی های مکان همچنین و فرعی و اصلی های جاده هها، را نقشٔه روی بر

 است شده مشخص آن نظایر نمازخانه و

 مقیاس نقشه در سفر چه کاربردی دارد؟ -8

 دارید فاصله سفر کنید، آن به میخواهید که شهری یا روستا از چقدر کنید حساب میتوانید ها راه نقشٔه مقیاس از استفاده با .

 16درس 

 مورد توجه گردشگری است،کدامند؟ مهمترین مساجدی که در کشورمان از نظر معماری—0

  

 مشهد در گوهرشاد مسجد  یزد  جامع مسجد اصفهان در لطف اله شیخ و امام مسجد

 .را ذکر کنید(علیه السالم)خالصه ای از زندگی نامه امام رضا —2

 .  هجری در مدینه متولد شد 481در سال ( علیه السالم)فرزند امام موسی کاظم ( علیه السالم)امام رضا 

 . سالگی به امامت رسید  31در 

 .سرانجام به دستور مأمون عباسی به شهادت رسید. رضا ،فاضل ، صابر ، زکی از القاب ایشان است

 عالوه بر اهمیت زیارتی از چه نظر اهمیت دارد؟( علیه السالم)حرم امام رضا —3

شاد ، وجود آرامگاه شخصیتهای بزرگ علما و مسجد گوهر: وجود شاهکارهای معماری مانند  –از نظر معماری وتاریخی 

 مذهبی مانند شیخ بهایی و عالمه محمد تقی جعفری

 مجموعه آستان قدس رضوی شامل چه بخشهایی است؟—4

 موزه ها –مهمانسرا  –کتابخانه ها 
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 .موزه هایی که در مجموعه آستان قدس رضوی قرار دارند را نام ببرید—5

 سالح موزٔه و صدف ٔهموز سّکه، موزٔه قرآن و موزٔه

 موزه مرکزی آستان قدس رضوی در چه سالی افتتاح شده است؟—6

 ش  1324

 چه آثاری در موزه مرکزی آستان قدس رضوی وجود دارد؟—7 

       سکه ها -3    اولین سنگ مرقد امام هشتم-2    قرآن های نفیس با خط امامان معصوم-1

 هدایای عالقه مندان امام هشتم  -6قهرمانان کشور مدال برخی از  -1کتیبه ها ی نفیس  -4  

 علت تنوع زیستگاهها در ایران چیست؟-8

 .دارد های متنوعی زیستگاه متنوع، های هوا و آب و مختلف های داشتن ناهمواری دلیل به ایران

 مهمترین بندر و مرکز گردشگری سواحل دریای عمان کدام بندر است؟-9

 بندر چابهار

 های ملی چه فایده ای دارد؟ ایجاد پارک-01

 .از آسیب رساندن به محیط زیست توسط گردشگران جلوگیری می کنند

 قوانین و ویژگی های پارک های ملی چیست؟-00

 طبیعی امن های محیط و است ممنوع آن نظایر شکار و مها، دا چرای بوته کنی، شده، حفاظت مناطق مانند ملی های پارک در

 است شده اختصاص داده مسافران گردشگاه به هم ها پارک این از بخشی .ه اند ردآو پدید جانوران برای

 17درس 

 میراث فرهنگی چیست؟—0 

 برای گذشتگان از که چیزهایی از بخشی .رسیده باشد ما به پدران و نیاکان و گذشتگان از که چیزی هر و ارث یعنی میراث،

  .است  است،میراث فرهنگی مانده جای به ما

 میراث فرهنگی اهمیت دارد؟ چرا—2

 تالش و زندگی حاصل ها، چیز این .شود می مربوط یک ملت فرهنگ٭ به که است ارزشمندی چیزهای همٔه فرهنگی میراث

 .است رسیده دیگر نسل به نسل یک از و کرده اند می گذشته زندگی در که است مردمی

 میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟—3

 تاریخی، های بنا و قدیمی بهای کتا ها، ها، فرش کتیبه سکه ها، ها، ظرف مثل مادی های چیز است مکنم فرهنگی میراث

 از گذشته که باشد رسومی و آداب و زبان اعتقادات، مثل غیرمادی های چیز است همچنین ممکن .باشد زاده ها امام و مساجد

 .است رسیده ما به


