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 ی را بنویسید.وجانور یاهیگ یبرگونه ها میراقلییتغ یهاامدیپ -19

پراکنش  ییایمحدوده جغراف رییتغ جهیو درنت میاقل رییباعث تغ ،یبارش یدما و الگوها رییتغ

آفات و  یمثل جانوران، طول دوره رشد، فراوان دیزمان تول نیشوند.همچن یگونه ها م

 کند. یم رییتغ م،یاقل رییبا تغ زین یجانور یها، و زمان مهاجرت گونه ها یماریب

 7درس

 گردشگری را تعریف کنید.-1

روز و حداکثر  کیحداقل  یشود و فرد برا یانجام م یکه خارج از محل زندگ یتیسفر و فعال

 سال کی

 .دینما یاقامت و گشت و گذار م یاز محل زندگ ریغ یدر مکان گرید یو اهداف حیتفر جهت

 را نام ببرید. رانیازسفربه ا یو داخل یارجاهداف گردشگران خ نیمهم تر -2

 یهدف ،یداخل یعالوه بر گردشگر ران،یدر ا یخیو تار یفرهنگ ،یعیطب یانواع جاذبه ها

 .رود یبه شمار م یخارج یگردشگر یارزشمند برا

 ی را بنویسید.گردشگر یتوسعه  منطق یایمزا -3

 یکشورها یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد ییدر شکوفا زین ینقش مؤثر یگردشگر-الف

غذا و اقامت، رفت و آمد،  نیتأم یگردشگر، او برا کیکند. از زمان ورود  یم فایا زبانیم

 .کند یم نهیمنطقه هز کی یجاذبه ها دنیسوغات و د دیو گشت و گذار، خر حیتفر

مانند  نیو مشاغل نو هیجذب سرما یبرا ییفرصت ها جادیا ،یارائه خدمات گردشگر -2

و  یخدمات مسافرت یشرکت ها ،ییرای)بزرگ و کوچک،( مراکز پذ رهاین پذمهما سیتأس

 شود. یم زبانمی جوامع در …و یگردشگر

 رابطه تنگاتنگ دارد؟ یبا چه عوامل یگردشگر-3



41 
 

 دارد. یو احترام متقابل رابطه تنگاتنگ یاقتصاد ،یاسیس تیبا امن یگردشگر

 مهم است؟ یو اجتماع یاز بعد فرهنگ یچرا گردشگر-4

توانند  یم زبانیم یو کشورها راجوامعیمهم است، ز زین یو اجتماع یاز بعد فرهنگ یدشگرگر

 خود بپردازند. یزبان، فرهنگ و رسوم اجتماع جیگردشگران به ترو قیاز طر

 ی را بنویسید.گردشگر یدونمونه از نحوه برخورد با جاذبه ها-5

و  هیعراق، سور یر کشورهامانند داعش د یریتکف یافراط یگروه های مانند برخورد منف

 را نابود کردند. یشمار یب یخیمنطقه حجاز آثار تار

 ریو سا یخیــ تار یآب یبه واسطه وجود سازه ها ،شهرستان شوشتر مانند  برخورد مثبت

از اهداف  یکیالزم به  یساز تیو توجه مسئوالن در حال حاضر باظرف یاماکن فرهنگ

 شده است. لیتبد رانیا یگردشگر

 را توضیح دهید. رانیدر ا یگردشگر نهیشیپ-6

تنوع  ،ییایجغراف تیدارد. موقع یدرگردشگر یاست که قدمت طوالن ییاز کشورها یکی رانیا

مردم و  یاخالق یها یژگیو نیومتنوع و همچن یعیطب یجاذبه ها ،یفرهنگ ،یقوم ،یزبان ،ینژاد

 شود. یممحسوب  رانیدر ا یگردشگر یو سفر از عوامل اصل ریعالقه به س

 را تعریف کنید. کاروانسرا-7

منازل  نیدر ا یتجار یبودند. مردم و کاروان ها یطوالن یرهایمس نیدر ب یکاروانسراها منازل

 داشتند. یکاروانسراهاامکانات متفاوت نیکردند. ا یاقامت م

 وضعیت امروزی کاروانسراهای ایران چگونه است؟-8

 نموده اند. لیسراها آنها را به محل اقامت مسافران تبدکاروان نیاز ا یبرخ یامروزه با بازساز

 روز آشتی با طبیعت چه روزی است؟-9
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 است. عتیو طب نیبا زم یبه در، روز آشت زدهیس

 علل برگزاری مراسم سیزده به در  درایران باستان چیست؟-10

استان در ب انیرانیاست. ا ینوروز یماه و از جشن ها نیروز فرورد نیزدهمیبه در، س زدهیس

با  زدهمیبه نشانه دوازده ماه سال، در روز س یآغاز سال نو، پس از دوازده روز جشن و شاد

 کردند. یو پر از برکت آماده م کوین یسال یبا آن خود را برا یستیو همز عتیرفتن به دامان طب

 ی چیست؟سیسفرنامه نو -11

احساسات و  ات،یها، جزئ دهیها،شن دهیاست که در آن شخص، د یادب یسبک یسیسفرنامه نو

 نگارد. یم گرانید یدوران سفر را برا یرخدادها

 

 را بنویسید. تیریو مد یزیبدون برنامه ر یآثار نامطلوب گردشگر -12

اثر  کیاز  یمثال قطعه ا یکنند. برا یم بیرا تخر یخیتار یگردشگران بناها یگاه-الف 

را از مساجد، صومعه ها،  یبرند. آثار هنر ید مبا خو یادگاریدارندو به عنوان  یرابرم یخیتار

 یوارهاید یآورند و نام خود را رو یدر م وارهایها را از د یدارند. کاش یو معابد برم ساهایکل

و  راتییتغ جادیحضور گردشگر، ا یامدهایپ نیتر یکنند. از اصل یحک م یعیو آثار طب ینباستا

در  یاساس یاست که قطعا در دراز مدت نقش یعیطب یها در چشم اندازها و منظرها بیتخر

 .هر منطقه دارد ستیز طیمح رییتغ

 یم ستیز طیزنده مح رهیزنده و غ یاجزا ریآب و سا ،یعیاز منابع طب هیرو یاستفاده ب -ب

  .باشد تیریو مد یزیبدون برنامه ر یاز آثار نامطلوب گردشگر گرید یکیتواند 
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ساخته  یوتجار یگردشگر یمجتمع ها ،یاماکن اقامتانواع  ،یاز مناطق گردشگر یدر برخ-پ

اوقات  ی. گاهابندی یتوسعه م ستیز طیو توان مح یعیطب طیشوند که بدون توجه به شرا یم

 کند. یقابل تحمل م ریغ زین یمردم محل یرا برا طیشرا یبوم یورود به پهنه ها

 ست؟یچ یبوم گردشگر -13

کند  یراحفظ م ستیز طیاست که مح یعیطق طبمسافرت مسئوالنه به منا کی یبوم گردشگر

 دارد. یینقش بسزا یمردم محل یسطح زندگ یو در ارتقا

 ی را بنویسید.انواع بوم گردشگر -14

 یسفر علم کی یتواند حت یشود که م یرا شامل م یاز گردشگر یانواع مختلف یبوم گردشگر

به  ید. تمام انواع گردشگرروستا باش ایشهر  کیآخر هفته در حومه  التیگذراندن تعط ای

 بگنجند. یبوم گردشگر یتوانند در طبقه بند یم ینوع

 ی را بنویسید.عام بوم گردشگر یمعنا -15

عناصر  یو بکر دارا یعیطب یها طیشامل گشت وگذار در مح یدر مفهوم عام، بوم گردشگر

 رها،یها، کو بانایمثال گردش درغارها، کوه ها، آبشارها، ب یمنحصر به فرد است، برا یعیطب

 .یعیطب یها دهیعوارض و پد گریجنگل ها، تندرا و د

 است؟ یبوم گردشگر قیازمصاد یو باستان یخیتار یها دازمکانیبازد یدرچه صورت -16

 ییبایز یها که جنبه ها تیبا انواع فرهنگ ها و قوم یو باستان یخیتار یاز مکان ها دیاما بازد

بوم  قیاز مصاد زیباشد ن ستیز طیاز مح تیار با حفظ و حمادارد، اگر سازگ یو فرهنگ یشناخت

 .است یگردشگر

 سه  ویژگی بوم گردشگری را بنویسید.-17

 طیو با حداقل آثار نامطلوب مح ستیز طیومح یستیحفاظت از تنوع ز یکه حام یسفر -الف

 .باشد یستیز
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 .سودمند باشد یمحل زبانیجوامع م یکه برا یسفر -ب

 .منجر شود ستیز طیو مح عتیاز طب قیرک و فهم عمکه به د یسفر -پ

 ی چیست؟بوم گردشگر یهدف اصل -18

 است. یبوم گردشگر یهدف اصل ستیز طیمح یداریبه پا یابیدر واقع دست 

 الزم است؟ یچه اقدامات یدارگردشگریبه توسعه پا یابیدست  یبرا -19

 یدارد، به طور تیاهم اریش هابسارائه انواع آموز یگردشگر داریبه توسعه پا یابیدست یبرا

 سوق داده شود. ستیز طیاز مح تیکه فرهنگ گردشگران به سمت حفظ و حما

 ست؟یچ یدرک ساده از بوم گردشگر -20

 عتیدر طب یتیو انجام هر فعال یتنها وقت گذران یاز بوم گردشگر یدرک ساده ا دیشا

 مانند تاب بستن بردرختباشد.

 است؟ یمقاصد بوم گردشگراز  ییچرا مزارع روستا -21

کشت و  یمحروم برا یدر کشورها یبوم داریپا یاز کشاورز تیبه منظور حما ییمزارع روستا

 هستند. یاز مقاصد بوم گردشگر زین یو جانور یاهیخاص گ یپرورش انواع گونه ها

 را بنویسید. درجوامع درمعرض خطر یاهداف بوم گردشگر نیمهم تر -22

 لیجوامع در معرض خطر به دل شتیو مع نیبه حفاظت از زم یردشگراز اهداف بوم گ یبرخ

 کنند. یتمرکز م رهیوغ ییصنعت، جنگل زدا داریتوسعه ناپا

 را بنویسید. درجوامع درمعرض خطر یاقدامات بوم گردشگر نیمهم تر -23

 خانه ها زیتجه ،یکاشت درختان، توسعه معامالت محل یبرا یجهت تعامل با مردم محل نیدر ا

و فرهنگ مردم  ستیز طیحفظ و احترام به مح ،یآگاه یارتقا یالزم برا یو ارائه آموزش ها

 شود. یانجام م یمحل
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را نام ببرید.کشور ستیز طیتوسط سازمان مح رانیمناطق تحت حفاظت ا -24

 یمل یپارک ها-الف

 یمل یعیآثار طب -ب

 منطقه حفاظت شده -پ

وحش اتیپناهگاه ح -ت

تعریف کنید.پارک ملی را -25

از مظاهر  یبرجسته ا ینمونه ها انگریشودکه نما یکشور گفته م یعیاز منابع طب یبه محدودها

پرورش  رویتکث یمناسب برا طیمح جادیبه منظور حفظ و ا یمل یاست. پارک ها رانیا یعیطب

. رندیگ یتحت حفاظت قرار م یعیکامالًطب طیها در شرا یو رشد رستن یجانوران وحش

و در  ستیز طیو مقررات سازمان حفاظت مح نیقوان تیبا رعا یمل یدر پارک ها یگردشگر

 شود. یمناطق مشخص شده انجام م

ی را تعریف کنید.مل یعیآثار طب -26

و  ییاستثنا ر،یبه نسبت کوچک، جالب،کم نظ یو جانور یاهیگ یمجموعه ها ایها  دهیپد

 هستند. یعیطب ای یخیتار ،یعلم ،یحفاظت یارزش ها یکه دارا نیگزیجا رقابلیغ

را تعریف کنید. منطقه حفاظت شده -27

 یایو اح میاست و به منظور حراست، ترم کیارزش استراتژ یکه از نظر حفاظت دارا یاراض

مناطق که  نیشوند. ا یآنها انتخاب م یجیاز انهدام تدر یریو جلوگ یاهیو گ یجانور اتیح

 تیبراساس مقررات و محدود یو گردشگر یفرجگاهت یها تیفعال یهستند برا عینسبتاً وس

 .رندیگ یقرار م استفادهشده مورد  میتنظ یها

را تعریف کنید. وحش اتیپناهگاه ح -28
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وحش که  اتیح یگونه ها تیاز جمع تیحما ینمونه اند که برا یها ستگاهیاز انواع ز یمناطق

 یها تیفعال یبرا یناسبم یها طیمناطق، مح نیشوند. ا یدارند، انتخاب م یمل تیاهم

کنترل شده و درابعاد محدود در  یگردشگر یها تی. فعالشوندیمحسوب م یو پژوهش یآموزش

 پناه گاهها مجاز است.

 را بنویسید. رانیا هو مقررات مناطق حفاظت شد نیاز قوان یبرخ -29

 .ممنوع است یمل یو شکار در پارک ها یراندازیت-

که  یهر عمل یطور کل و به ستیطزیمح بیتجاوز و تخر ،یکندام، قطع درختان، بوته  یچرا-

 نیموجب از ب

ممنوع  یمل یعیو آثار طب ی( شود، در پارک ملستمیبومسازگان )اکوس رییو تغ های رستن رفتن

 .است

وحش و مناطق حفاظت شده بدون مجوز ممنوع  اتیح یها در پناهگاه یبردار بهره هرگونه-

 .است

تابع دستورالعمل  یعموم یها جاده یاظت و عبور از آنها به استثناحف به مناطق تحت ورود-

 سازمان حفاظت

 .خواهد بود ستیطزیمح

 چیست؟ داریتوسعه پا -30

سازد، بدون آنکه به  یجامعه را برآورده م یفعل یازهایاست که ن یتوسعه ا داری، توسعه پا

 وارد شود. یصدمه ا ندهیآ ینسل ها یازهاین

 ست؟یدارچیپا یگردشگر -31

فرهنگ،  ست،یز طیمح عت،یحفظ طب وهیبه رشد در ش دنیرس یبه معنا داریپا یگردشگر

 طیو مح یگردشگر یها زبان،جاذبهیگردشگران، جوامع م انیو تمدن در جوامع است. م خیتار

 وجود دارد. دهیچیمتقابل و پ یارتباط ست،یز
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چه؟ یعنیمسئوالنه  یگردشگر-32

خود را آلوده  زبانیخانه م م،یرو یم یبه مهمان یهمانطور که ما وقت یعنیمسئوالنه  یگردشگر

. اگر چه بابت میکن تیرعا زین یرفتار را هنگام گردشگر نیهم دیپس با میکن ینم بیتخر ای

 یاحترام یب زبانیشود که به م یموضوع باعث نم نیاما ا م،یکن یپرداخت م نهیسفرمان هز

و درک مسائل  یمردم محل یتر با زندگ شیارتباط ب قی. از طرمیاورا خراب کن انهخ ای میکن

 یریپذ تیبرند. مسئول یم یتر شیگردشگران لذت ب ،یستیز طیو مح یاجتماع ،یفرهنگ

 جامعه است. کی یتیو ترب ینشانه سطح فرهنگ یهنگام گردشگر
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