
 هفتم ۱۶بنام خدا          سواالت متن درس 

 

 دارد.………... در کشور ما بیشتر سفرها جنبه۱

 زیارتی

 

 . سفرهای زیارتی به چه منظوری صورت می گیرد؟۲

 به منظور زیارت مرقد امامان بزرگوار و امامزاده ها و بازدید از مکان های مقدس انجام می گیرد.

 

 معماری برای گردشگران اهمیت دارد کدامند؟.مهم ترین مساجدی که از نظر ۳

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

 

 . مهمترین شهر زیارتی ایران کدام است؟۴

 مشهد

 

 .امام رضا علیه السالم در مورد صدقه دادن چه می فرمایند؟۵

 ه صادقانه برای خدا انجام شود بزرگ است.صدقه بده هر چند کم باشد زیرا هر کار کوچکی ک

 

 .امام رضا علیه السالم در چه تاریخی به دنیا آمد و در چند سالگی به امامت رسید؟۶

 سالگی به امامت نائل گردیدند. ۳۵هجری در شهر مدینه به دنیا آمدند و در  ۱۴۸در سال 

 

 ی رساند؟.چرا خلفای بنی امیه و بنی عباس امامان شیعه را به شهادت م۷

چون آنها حکومت دینی را به حکومت ظالمانه تبدیل کرده و امامان معصوم را که خواستار اجرای 

 عدالت و قوانین اسالم بودن به شهادت می رساندند.

 

 .چرا مامون امام رضا را به ولیعهدی انتخاب کرد؟۸

ندان پیامبر عالقه دارند او ابتدا برای فریب مردم و ترس از شورش آنها و اینکه نشان بدهد به خا

 امام رضا را به خراسان آورد و علیرغم میل باطنی امام رضا ع را به والیت عهدی خود برگزید.

 

 .به چه دلیل مامون، امام رضا علیه السالم را به شهادت رساند؟۹

دید امام رضا علیه السالم از او اطاعت نمی کند و شرایط وی را نمی پذیرد و از  مامون که می

طرف دیگر پیروان آن حضرت هر روز بیشتر می شود سرانجام امام علیه السالم را با انگور 

 مسموم کرد و به شهادت رساند.

 

 .حرم امام رضا و آستان قدس رضوی از چه نظر اهمیت دارد؟۱۰

 عالوه بر اهمیت زیارتی از نظر معماری و تاریخی نیز اهمیت فراوانی دارد.

 

 

Hamyar.in همیار



 های علمی و مذهبی در حرم امام رضا قرار دارد؟ .آرامگاه کدام شخصیت۱۱

 شیخ بهایی و عالمه محمد تقی جعفری

 

 .در مجموعه آستان قدس رضوی کدام موزه ها قرار دارد؟۱۲

 موزه قرآن موزه سکه موزه صدف و موزه سالح

 

 .چه آثاری در موزه مرکزی آستان قدس رضوی وجود دارد؟۱۳

ه اطهار بر روی پوست آهو نوشته شده اولین سنگ مرقد قرآن های نفیس که با خط مبارک ائم

های جهانی قهرمانان کشورمان که مطهر امام رضا علیه السالم سکه ها و کتیبه های نفیس و مدال

 به موزه حضرت رضا علیه السالم تقدیم کردند.

 

 . آثار و بناهای تاریخی ایران شامل چه چیزهایی است؟۱۴

های تاریخی و حمامها بازارها پلها آرامگاه شاعران و دانشمندان خانهکاخ ها مساجد کاروانسراها 

 برجها

 

 . طبیعت گردی چیست؟۱۵

یکی از انواع گردشگری گردش و استراحت یا مطالعه و تحقیق در مکان های طبیعی چون کوه ها 

های آب معدنی و بیابان ها و جنگل ها و پناهگاه های حیات وحش و روستاهای غارها چشمه

 زیباست.

 

 . علت جذابیت نواحی ساحلی دریای خزر چیست؟۱۶

ساحل دریای خزر و جنگل های زیبای روی دامنه کوهها و مزارع برنج و روستاهایی که با فاصله 

 کم در دو طرف جاده قرار گرفتند جذابیت زیادی به این ناحیه داده است.

 

 ردشگر می پذیرد؟.سواحل جنوب یا خلیج فارس و دریای عمان در چه فصلی گ۱۷

 فصل زمستان

 

 . ایجاد پارک های ملی چه فایده ای دارد؟۱۸

 از آسیب رساندن به محیط زیست جلوگیری می کند.

 

 . قوانین و مقررات پارک های ملی را بنویسید؟۱۹

 بوته کنی چرای دام ها شکار و نظایر آنها ممنوع است و محیط امل برای جانوران است.

 

 غیبی دبیر مطالعات ناحیه دو ارومیهتهیه کننده رضا 
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درکشورعزیزماایران،آنقدرجاذبههایفراوانطبیعیوتاریخیــفرهنگیوجودداردکههم
مردمایرانوهممردمسایرکشورهاعالقهمندبهبازدیداینجاذبههاهستند.

 سفر های زیارتی
درکشورما،بخشعمدهایازسفرهاجنبٔهزیارتیدارد.سفرهایزیارتیبهمنظوربازدیداز

وامامزادههاانجاممیگیرد. مکانهایمقدسوزیارتمرقدپیامبرانالهی،امامانبزرگوار
شمادرکتابهدیههایآسمانپایٔهششمباسهزیارتگاهمهّمکشورمانآشناشدید.آیامیتوانید

اینسهزیارتگاهراکهمرقدسهامامزادهاستنامببرید؟
درایرانمساجدباشکوهینیزوجودداردکهموردتوّجهزائرانداخلیوخارجیقرارمیگیرند.
گردشگران توّجه مورد نیز اسالمی زیبای معماری نظر از عبادت، محل بر عالوه مساجد از بعضی
هستند؛مانندمسجداماموشیخلطفاللّهدراصفهان،مسجدجامعیزدومسجدگوهرشاددرمشهد.

 مشهد مقّدس، مهم ترین قطب زیارتی ایران

همهسالهتعدادزیادیاززائرانایرانیوخارجی)حدود17میلیوننفر(برایزیارتمرقدمطهر
بهمشهدسفرمیکنند. امامرضا

 خوباستبدانیدازکشوردوستوهمسایهماعراق،هرسالهتعدادزیادی

زائرواردکشورمیشوند.ازکشورمانیز،هرسالهچندمیلیونزائر،مشتاقانهبرای
زیارتعتباتعالیات٭بهکشورعراقمیروندوموردپذیرشومهماننوازیگرمآنها

قرارمیگیرند.

جاذبه های گردشگری ایران  درس ١6

مسجد جامع یزد

آرامگاه دانیال نبی ــ خوزستان

مسجد گوهر شاد در حرم مطهر رضوی، با قدمتی حدودًا 600 سال
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،درسال841هجریدرشهرمدینه امامهشتمشیعیان،حضرتعلیابنموسیالرضا،فرزندامامموسیکاظم
متولدشدند.آنحضرتدر53سالگیوبعدازشهادتپدرگرامیشانبهامامترسیدند.

واتفاقاتیکهبهوجودآمد،خلفایبنیامیهوبنیعباسحکومت درسالهایگذشتهخواندیدکهپسازرحلتپیامبراکرم
راکهخواستاراجرایعدالتوقوانیناسالمبودند،بهشهادتمیرساندند. ظالمانهایرادرپیشگرفتندوامامانمعصوم

رابهاجبارازشهرمدینهبهپایتختشدرخراسان،کهشهرَمرو یکیازخلفایعباسی،مأمونبود.اوامامرضا
عالقه بود،آوردواورابهوالیتعهدیانتخابکرد.مأمونبااینکارمیخواستنشانبدهدبهخاندانپیامبراکرم

داردوبهاینترتیبمردمرافریبدادهوازشورشآنهاجلوگیریکند.
ازاینفرصتبرایبیانحقایقدینیبهآنهاو درطولمسیرمردممشتاقانهبهدیدارایشانمیآمدندوامامرضا
پاسخبهسؤاالتشاناستفادهمینمودند.درشهرمروهمآنحضرتدرمجالسعلمیوگفتوگوشرکتمیکردندوراه
واهلبیترابهمتفکرانومردمنشانمیدادندوبههمهسؤاالتدینیوعلمیپاسخمیگفتند وروشواقعیپیامبر

وآنهاراراهنماییمیکردند.
ازاواطاعتنمیکندوشرایطویرانمیپذیردوازطرفیجلساتعلمیباعثشده مأمونکهمیدیدامامرضا
 رامسمومکردوبهشهادترساند.بدنمطهرامامرضا پیروانایشانروزبهروزبیشترشود،سرانجامامامرضا
درنزدیکیشهرتوسبهخاکسپردهشد.رفتوآمدشیعیانبرایزیارتمقبرهایشانباعثگسترشورونقاینمنطقه

شدواندکاندکشهرمشهدشکلگرفت.

کار  هر  زیرا  باشد؛  کم  هرچند  بده،  صدقه 
بزرگ  انجام شود  خدا  برای  که صادقانه  کوچکی 

 امام رضا است.

؟

، قدیمی ترین صحن حرم امام رضا  صحن انقالب یا صحن کهنه 
است که قدمتی حدودًا ششصد ساله دارد.سقاخانه، نقاره خانه و پنجره 
فوالد و مقبره علمایی مانند شیخ حر عاملی و… در این صحن قراردارند.

، به دست استاد فرشچیان طراحی شده است که  ضریح جدید امام رضا 
ترکیبی از نگارگری، خطاطی و نقاشی، با تکیه بر فرهنگ ایرانی ـ اسالمی 

است.
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فّعالیت
1ـ اگر به اینترنت دسترسی دارید با راهنمایی معلم به پایگاه آستان قدس رضوی وارد شوید و اطالعاتی دربارۀ زیارت 

حرم مطهر وبخش های مختلف آن به دست آورید. 

٢ـ به طور گروهی با استفاده از دانشنامۀ شبکه رشد یا سایرمنابع دربارۀ زندگی و آثار یکی از این دو شخصیت بزرگ 

یک صفحه مطلب بنویسید و در کالس بخوانید.

3ـ آیا تاکنون صلوات خاصه امام رضا  را شنیده اید؟ چه احساسی نسبت به آن دارید؟

هنرمندان مختلف، با ارادت و عالقه ای که به امام رضا  داشته اند، آثار هنری باشکوهی در 
حرم مطّهر خلق کرده اند.

تحویل سال در حرم مطهر رضوی

حرم مطهر امام رضا  و مجموعٔه آستان قدس رضوی، عالوه بر اهمیت زیارتی از نظر معماری و تاریخی نیز اهمیت فراوانی 
دارد و در هر یک از صحن ها، شاهکار هایی از معماری ایرانی ــ اسالمی مشاهده می شود.  

در صحن های مطّهرحرم امام رضا  آرامگاه برخی شخصیت های بزرگ علمی مذهبی کشور مانند شیخ بهایی و عاّلمه محمد تقی 
جعفری وجود دارد.

در  هم چنین  و  خورشید  غروب  و  طلوع  از  قبل  نقاره چی ها  کهن:  رسمی 
روزهایی مانند میالد معصومین یا جشن های مذهبی، نقاره می زنند.
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9٧
آرامگاه حضرت احمد بن کاظم )معروف به شاهچراغ(حرم حضرت معصومه 

فّعالیت
4ـ اگر با خانواده تان به مشهد سفر کنید، بعد از زیارت حرم امام رضا  پیشنهاد می کنید از کدام بخش های آستان 

قدس دیدن کنید؟ 

5 ـ کاربرگهٔ شمارهٔ )15( را در کالس کامل کنید. 

 6 ـ تصویرهای زیر، سمت راست مربوط به حرم حضرت معصومه  و سمت چپ، مربوط به حرم حضرت احمدبن کاظم 

با  نسبتی  این دو شخصیت، چه  از  در کجا هستند و هر یک  دو آرامگاه  این  که  کنید  تحقیق  به شاهچراغ( است.  )معروف 

امام  رضا  دارند؟

مجموعه آستان قدس رضوی دارای چند کتابخانه بزرگ، مرکز درمانی، مهمان سرا وچند موزٔه باشکوه است که از جمله می توان 
، آثار مختلفی از جمله مدال هایی که برخی از  به موزٔه قرآن و موزٔه سّکه، موزٔه صدف و موزٔه سالح اشاره کرد. در موزه امام رضا 
نخبگان علمی )مانند برندگان المپیادهای علمی( و هم چنین ورزشکاران اهداء کرده اند، نگهداری می شود. مدال های کشتی گیر محبوب 

ایران مرحوم تختی، از قدیمی ترین این مدال هاست.
از مهم ترین اشیای موجود در این موزه می توان به قرآن های نفیس که با خط مبارک ائّمٔه اطهار بر روی پوست آهو نوشته شده، اولین 

سنگ مرقد مطّهر امام رضا  و سّکه ها و کتیبه های نفیس اشاره کرد. 
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گردشگری تاریخی
پل ها،   بازار ها،  حمام ها،  کاخ ها،  کاروانسرا ها،  مساجد،  دارد.  متعددی  بناهای  و  آثار  طوالنی،  تاریخ  بودن  دارا  دلیل  به  ایران 

آرامگاه های شاعران و دانشمندان، خانه های تاریخی و برج ها از جملٔه این آثار هستند. 
 برخی از این بنا ها میراث جهانی٭ هستند که باید از آنها محافظت شود. عالوه بر مردم ایران، بسیاری از موّرخان و پژوهشگران 

کشور های جهان، عالقه مند به بازدید از این آثار تاریخی هستند.

تخت جمشید که یونانیان به آن پرسپولیس می گفتند، بنایی عظیم 
شامل چندین کاخ و تاالر به مساحت حدود 125000 متر مربع است. 
ساخت این بنا به فرمان داریوش اول هخامنشی آغاز و توسط جانشینان 
مهندسان،  معماران،  بهترین  کار،  این  انجام  برای  رسید.  پایان  به  او 
سنگ تراشان )حجاران(، نقاشان و کارگرانی با دستمزد معین از سراسر 

امپراتوری به کار گرفته شدند.
در طراحی و ساخت این مجموعه از اصول مهندسی و معماری 
دقیق و پیشرفته ای استفاده شده است. به منظور مقاوم سازی ساختمان ها، 
ابتدا تمام سطح زیربنا را خاک برداری و با شن ریزه ها رسوبی پرکرده اند 
پرداخته اند. ستون های سنگی تخت جمشید  به ساخت و ساز  و سپس 
ایران و حتی جهان  معماری  از شگفتی های  متر،  تا 2٠  ارتفاع 14  به 
در دورٔه باستان است. سنگ های مورد نیاز از کوه های دور و نزدیک 
بریده و توسط نیروی انسانی یا گاری به محل کار برده می شد. پس از 
حجاری های مقدماتی، قطعه سنگ ها با استفاده از داربست های محکم 
و قرقره  و طناب بر روی هم قرار می گرفتند. سپس عملیات تراشیدن و 

صیقل دادن ستون ها و ایجاد شیارهای تزیینی آغاز می شد.
زیبایی و عظمت این آثار، محصول سرپنجٔه هنرمند، ذهن خالق و 
ذوق و ابتکار ایرانی است و برای همین، تخت جمشید که به عنوان یک 
میراث جهانی شناخته می شود و همچنین دیگر آثار تاریخی در سراسر 
کشور، مایٔه افتخار ایرانیان و جزء آثار ارزشمند تاریخی کشور هستند.
بناها،  و  کاخ ها  این  از  استفاده  که  کرد  فراموش  نباید  وجود  این  با 
منحصر به پادشاهان ظالم و ستمگر بود و زمانی، حاکمانی حکومت می کردند 
که برای مردم و رأی آنها، ارزشی قائل نبودند و حقوق آنها را پایمال می کردند.

؟
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 طبیعت گردی
و  گردش  گردشگری،  انواع  از  یکی 
مکان های  در  تحقیق  و  مطالعه  یا  استراحت 
چشمه های  غار ها٭،  کوه ها،  چون  طبیعی 
آب معدنی و بیابان ها و جنگل ها و پناهگاه های 

حیات وحش و روستا ها است. 
داشتن  به دلیل  ایران  کشور 
آب و هوا های  و  مختلف  ناهمواری های 
دارد.بعضی  متنوعی  زیستگاه های  متنوع، 
زیستی  »میراث  به عنوان  مکان ها  این  از 

جهانی٭« اعالم شده اند. 
که  دنیا  کشورهای  برخی  برخالف 
از دیدن زیبایی های برخی فصل های سال و 

برخی اقلیم ها محروم هستند، در کشور ایران هریک از چهار فصل سال زیبایی های خاص خود را نشان می دهد. عالوه بر زیبایی های 
طبیعی، بناها و معماری های به جای مانده از دوره های مختلف تاریخی مخصوصًا پس از اسالم نیز، از شگفتی های کشورمان است.در 

آخرین صفحات کتاب، گوشه ای از زیبایی های کشور عزیزمان، به نمایش در آمده است. 

آبشار ویسادار ـ گیالن

سواحل چابهار در دریای عّمان، استان سیستان و بلوچستان

)ب()الف(
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فّعالیت
7 ـ با همفکری با معلم و دوستانتان، درباره سه فعالیت زیر در کالس گفت وگو کنید:

الف( آیا مقاصد گردشگری محل زندگی خودتان را به خوبی می شناسید؟ گزارشی از آنها را در کالس ارائه دهید.

ب( آیا فکر می کنید در محل زندگی شما، آثار طبیعی و گردشگری یا صنایع دستی یا مکان های دیدنی وجود دارد که 

به اندازه کافی در کشور یا جهان، شناخته شده نیست؟ چه راه حل هایی برای شناساندن آنها به دیگران و همچنین برای حفظ و 

نگهداری آنها، به ذهنتان می رسد؟ 

نیز بیش از 4٠ تصویر جذاب از  ج( عالوه بر صفحات آخر کتاب، در صفحات مختلف و میان درس های این کتاب 

طبیعت و بناهای تاریخی گنجانده شده است. آنها را پیدا کنید و ببینید در کدام استان واقع شده اند؟

دره خزینه بهشت، استان لرستان، میانه های جاده پلدختر به اندیمشک
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 گردشگری و حفاظت از محیط زیست
و  شود  مشکالتی  بروز  باعث  است  ممکن  طبیعت  در  گردشگری 

بعضی از مناطق در اثر انبوه مسافران آسیب ببینند.

فّعالیت
8   ـ به عکس مقابل توجه کنید و بگویید. 

ـ چرا چنین منظره ای به وجود آمده است؟

ـ چه آسیب هایی ایجاد می شود؟

ـ برای مقابله با این آسیب ها چه باید کرد؟

امروزه کشور ها سعی می کنند برای گردش و استراحت در طبیعت طوری برنامه ریزی کنند که از آسیب رساندن به محیط زیست 
جلوگیری شود.

یکی از این برنامه ها، ایجاد »پارک های ملی« است. در پارک های ملی مانند مناطق حفاظت شده، بوته کنی، چرای دام ها، شکار و 
نظایر آنها ممنوع است و محیط های امن طبیعی برای جانوران پدید آورده اند. بخشی از این پارک ها هم به گردشگاه مسافران اختصاص 

داده شده است. 

پارک ملی گلستان در استان های گلستان و خراسان شمالی از بزرگ ترین پارک های ملی ایران است. 
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