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به تصاویر نگاه کنید. سپس به پرسش ها پاسخ دهید. آماده سازی 

۱. کدام یک از وسایل نقلیۀ زیر برای مسافرت مناسب تر است؟ چرا؟ 
۲. کدام یک از مکان های زیر برای اقامت مسافر مناسب تر است؟ چرا؟ 

۳. سفرکردن چه کمکی به مردم می کند و چه تغییراتی در زندگی ایجاد می کند؟  
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ب  متن را با دقت بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید. 

الف  بند دوم و سوم متن را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. چند دین در جهان وجود دارد؟  ................................. 
۲. کدام رود از نظر هندوها مقدس است؟  ................................. 

۳. عزاداران اربعین چند نفر هستند و از چند کشور جهان در این سفر شرکت می کنند؟  ................................. 

برای پیداکردن سریع اطالعاتی که نیاز دارید، از تندخوانی استفاده کنید. در تندخوانی همۀ متن را 
نمی خوانید و فقط به دنبال اطالعات موردنیاز هستید. مثل عددها و درصدها، واژه ها یا عبارت های 

خاص، اسم افراد یا مکان ها و غیره. 

مهارت خواندن 
٢تندخوانی 

ب  پاسخ های خود را با یکی از هم کالسی هایتان مقایسه کنید. 

الف  به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. فکر می کنید افراد بیشتر با چه اهدافی سفر می کنند؟ 
۲. مهم ترین دالیل جذب گردشگر به یک منطقه، شهر یا کشور چیست؟ 

۳. معموالً در چه روزهایی از سال مردم بیشتر سفر می کنند؟  
۴. آیا دین و مذهب تأثیری بر میزان سفرها دارد؟ 

پیش از خواندن 
1گردشگری  

گردشگری مذهبی درس اول 

درس اول: گردشگرى مذهبى ١٠٠



اداکردن: انجام دادن، به جاآوردن 
مناسک: عبادت ها و مراسم مربوط به دین 

زیارت: بازدیدکردن از مکان های مذهبی و مقدس 
مدفن: جایی در زمین که افراد را پس از مردن در آن 

قرار می دهند؛ قبر 
عزاداری: مراسمی که در آن به خاطر مرگ کسی  مراسمی که در آن به خاطر مرگ کسی 

ابراز ناراحتی می کنند. 
طواف: راه رفتن دور چیزی 
مقطع: بخشی از زمان 

زائر: کسی که به زیارت مکان های مذهبی و مقدس 
می رود. 

حواریون (جمع حواری): ۱۲ یار حضرت عیسی (ع)  یار حضرت عیسی (ع) 
که دین او را تبلیغ می کردند. 

تعزیه: یک نمایش مذهبیِ آهنگین مربوط به  
دشواری های زندگی امامان شیعه به ویژه حادثۀ عاشورا 

مسالمت آمیز: همراه با صلح و آرامش 

واژه ها 

معابدی که بودا در آنها متولد شده، از دنیا رفته یا حضور      
داشته است. بوداییان اغلب در روز تولد بودا و سه روز اول      
سال نو، در این مکان به طَواف، نماز و دعا می پردازند. پیروان 
یهود نیز هر هفته کنار «دیوار نُدبه» در «مسجدُاالَقصی »، که 
طبق اعتقادات مذهبیشان، باقی ماندۀ معبد سلیمان است، 
جمع می شوند و عبادت می کنند. این مراسم در دو مَقَطعِ زمانیِ  

رود «گَنگ » مقدس است و با زیارت این رود و شست وشوی 
خود در آن گناهانشان آمرزیده می شود و بیماری هایشان    
بهبود می یابد. این عبادت در بازۀ زمانی حدود ۶۰ روز بیش از 
۸۰میلیون شرکت کننده دارد و بزرگ ترین اجتماع مذهبی در 
دنیا است. پیروان آئین بودا نیز چهار معبد را مقّدس می شمارند؛ 

تعداد ادیان موجود در جهان دقیقاً مشخص نیست، اما            
پنج دین اسالم، مسیحیت، هندوئیسم، بودیسم و یهودیت از 
شناخته شده ترین ادیان جهان هستند و سهم آنها در گردشگری 
مذهبی چشم گیر است. مثالً هندوها از دیرباز معتقد بوده اند که  

داکردنِ 
َ
می روند. فعالیت های این گردشگران عبارتند از: ۱. ا

مَناِسکِ آئینی، زیاَرتِ مساجد، معابد، آتشکده ها، کلیساها، 
نِ شخصیت های مهم دینی، ۲. شرکت در 

َ
کنیسه ها و مَدف

همایش ها، جلسات، نمایشگاه ها، جشن ها و عَزاداری های 
مذهبی و ۳. بازدید از آثار تاریخی و معماری اماکن مذهبی. 

گردشگری مذهبی یکی از زیرمجموعه های صنعت گردشگری 
و از قدیمی ترین و پرطرفدارترین انواع سفر است. بر اساس     
آمار سازمان جهانیِ گردشگری ، سالیانه بیش از ۳۰۰میلیون 
گردشگر، به صورت انفرادی یا گروهی، به سفرهای مذهبی   

گردشگری مذهبی 

۱

گردشگری مذهبی یکی از زیرمجموعه های صنعت گردشگری 
و از قدیمی ترین و پرطرفدارترین انواع سفر است. بر اساس     
آمار سازمان جهانیِ گردشگری ، سالیانه بیش از ۳۰۰میلیون 
گردشگر، به صورت انفرادی یا گروهی، به سفرهای مذهبی   

رود «گَنگ » مقدس است و با زیارت این رود و شست وشوی ۲
خود در آن گناهانشان آمرزیده می شود و بیماری هایشان    
بهبود می یابد. این عبادت در بازۀ زمانی حدود ۶۰ روز بیش از 
۸۰میلیون شرکت کننده دارد و بزرگ ترین اجتماع مذهبی در 
دنیا است. پیروان آئین بودا نیز چهار معبد را مقّدس می شمارند؛ 

۳

معابدی که بودا در آنها متولد شده، از دنیا رفته یا حضور      
داشته است. بوداییان اغلب در روز تولد بودا و سه روز اول      
سال نو، در این مکان به طَواف، نماز و دعا می پردازند. پیروان 
یهود نیز هر هفته کنار «دیوار نُدبه» در «مسجدُاالَقصی »، که 
طبق اعتقادات مذهبیشان، باقی ماندۀ معبد سلیمان است، 
جمع می شوند و عبادت می کنند. این مراسم در دو مَقَطعِ زمانیِ  
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الف  با توجه به متن، مشخص کنید هر کدام از مناسک زیر مربوط به کدام دین است.  

یهودیت بودیسم هندوئیسم مسیحیت اسالم 

۱

۲

۳

۴

۵

پیاده روی تا اسپانیا برای زیارت مدفن یکی از حواریون  
شست وشو در رود گنگ برای آمرزیده شدن گناهان 
پیاده روی اربعین برای زیارت بارگاه حسین بن علی(ع) 

عبادت در کنار دیوار ندبه 
زیارت و عبادت ۴ معبد 

٣درک مطلب 

به یکی از بزرگ ترین اجتماعات ُمسالَِمت آمیز و هدفمند مذهبی جهان ختم می شود. پیاده روی اربعین، نوعی گردشگری 
مذهبی است که ملیّت های مختلف در آن حضور دارند. تعداد عزادارانی که در این ایام از حدود ۸۰ کشور جهان در این 

پیاده روی شرکت می کنند، حدود ۳۰میلیون نفر گزارش شده است. 

حسین بن علی(ع) و یارانش در ۱۴ قرن پیش است، سفری در قالب یک پیاده روی 
بزرگ، با شرکت مسلمانان و دوستداران این شخصیّت دینی از سایر ادیان،    
برگزار می شود. این پیاده روی با هدف بزرگداشت وی، در نهایت در روز اربعین 

به صورت پیاده روی اجرا می شود. دومین اجتماع مذهبی بزرگ دنیا، گردهمایی 
«اَربَعین» است. همه ساله در ایام اربعین، که مصادف با چهلمین روز شهادت  

با هدف تجربه ای معنوی در جهت ازبین بردن هیاهوی زندگی مدرن انجام می دهند. همچنین در روز «آدینۀ نیک»، در 
بخش قدیمی «بِیتُ المقدس »، مسیحیان در مسیری که به باور آنها حضرت مسیح (ع) صَلیب به دوش طی کرده است،  
راه پیمایی می کنند. در لهستان، مراسم روز آدینۀ نیک، مشابه تَعزیه و با بازسازی حوادثی که در این روز رخ داده است، 

گردشگران مذهبی مانند سایر مسافران عمدتاً با استفاده از وسایل نقلیۀ گوناگون، مسیر را طی می کنند، اما رفتن به 
زیارت با پای پیاده نیز در برخی از ادیان و فرهنگ ها وجود دارد. بیش از ۲۰۰هزار زائِرِ مسیحی هر سال از سراسر اروپا 
اغلب با پای پیاده به مدفن یکی از حَواریّونِ  حضرت عیسی(ع) در اسپانیا می روند. عالوه بر زیارت، عده ای این سفر را  

دیگر، اما به  طور گسترده تر و با حضور هزاران یهودی برگزار می شود. 

۱

گردشگران مذهبی مانند سایر مسافران عمدتاً با استفاده از وسایل نقلیۀ گوناگون، مسیر را طی می کنند، اما رفتن به 
زیارت با پای پیاده نیز در برخی از ادیان و فرهنگ ها وجود دارد. بیش از ۲۰۰هزار زائِرِ مسیحی هر سال از سراسر اروپا 
اغلب با پای پیاده به مدفن یکی از حَواریّونِ  حضرت عیسی(ع) در اسپانیا می روند. عالوه بر زیارت، عده ای این سفر را  

۲
با هدف تجربه ای معنوی در جهت ازبین بردن هیاهوی زندگی مدرن انجام می دهند. همچنین در روز «آدینۀ نیک»، در 
بخش قدیمی «بِیتُ المقدس »، مسیحیان در مسیری که به باور آنها حضرت مسیح (ع) صَلیب به دوش طی کرده است،  
راه پیمایی می کنند. در لهستان، مراسم روز آدینۀ نیک، مشابه تَعزیه و با بازسازی حوادثی که در این روز رخ داده است، 
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۳

۴


˨Ăğù˨Ěŀğ˨ĵùŘőù˨ŐŰĚăęùĖĿĚįĚÏ˨ŗ˨ŐŰĚăĖŰĖċ˨ěù˨äþŕĘŎ˨ãĚâģĕĚá
˨˨˨
ĕęùĕ˨ĕŘċŗ˨ŏʭŖċ˨ęĕ˨ŐŰĕ˨ĖŒ×˨̱ʭńŞŃĕ˨ĂĠŞő˨ŌŘŋĸŎ


˨ĕĕĚá˨äŎěʭý˨ęʭċʭŃ˨ĚĨķ˨Ŕý˨ŏùĚŰù˨ęĕ˨ŔŰĜĸă˨ãùĚċù˨äŰŦį˨ŧęŗĕ

˨ĖŒŒÝ˨äŎ˨äį˨ùę˨ĚŞĠŎ˨ŔŞŋńő˨̨Űʭğŗ˨ěù˨ˬĕʭŀĄğù˨ʭý˨ʭŖŒă˨ʯäþŕĘŎ˨ŏùĚâģĕĚá

١٠٣ بخش هفت: سفر 



پ  با واژه هایی که در تمرین «ب» ساخته اید، جاهای خالی را پر کنید. 

۱. کشاورزی کردن 
۲. گردش کردن 
۳. آشپزی کردن 
۴. جاروکردن 

 ..............................

 ..............................

 ..............................

 ..............................

۵. جست و جوکردن 
۶. حمله کردن 
۷. خیاطی کردن 

 ..............................

 ..............................

 ..............................

  
    کِشت وکار 

ب  با توجه به الگو، واژۀ جدید بسازید.  

ریشۀ گذشتۀ فعل + و + ریشۀ حال همان فعل 

۱

۲

۳

۴

۵

کِشتن (کاشتن) 
پختن 
دوختن 
رُفتن 
تاختن 

           کِشت وکار 

ریشۀ گذشتۀ فعل + و + ریشۀ حال فعلی دیگر 

۶

۷

گَشتن - گذاردن 
کندن - کاویدن 

الف  اسم مصدر در زبان فارسی کاربردهای زیادی دارد و با الگوهای متنوعی ساخته می شود که در جلد اول با یکی از آنها 
آشنا شدید. آیا می توانید نمونه هایی از اسم مصدر بنویسید؟ ....................................................................................................... 

واژۀ شست وشو را در متن درس دیدید. این واژه از ریشۀ گذشته، «و» و ریشۀ حال 
تشکیل شده است. این الگو یکی از شیوه های ساختن «اسم مصدر مرکب» است. 

گاهی اوقات، ریشۀ گذشته و حال از یک فعل و گاهی از دو فعل هستند. 

مهارت واژگانی 
۵ریشۀ گذشته+و+ریشۀ حال 

۱. چند نمونه از مناسک آئینی رایج در کشورتان را نام ببرید. 
۲. مهم ترین شخصیت دینی یا علمی کشور شما چه نام دارد؟ مدفن او در کجاست؟ 

۳. مشهورترین مکان مذهبی کشور شما چه نام دارد؟ بیشتر چه کسانی به زیارت آن می روند؟ 

ب  به پرسش های زیر پاسخ دهید و دربارۀ پاسخ خود با یکی از هم کالسی هایتان گفتگو کنید. 

درس اول: گردشگرى مذهبى ١٠۴



الف  واژه های کلیدی متن را پیدا کنید و زیر آنها خط بکشید.  

ب  واژه های کلیدی خود را با هم گروهی تان مقایسه کنید. کدام واژه ها مشترک و کدام واژه ها متفاوت هستند؟ 

پ  با استفاده از واژه های کلیدی، متن را خالصه کنید. 

6نوشتن 

ث  با استفاده از فعل های زیر واژۀ جدید بسازید. سپس دربارۀ معنی هر یک از آنها با هم بحث کنید. 

۱. ساختن
۲. سوختن 

 .................................

 .................................

۳. سوختن - ساختن 
۴. ریختن - پاشیدن 

 .................................

 .................................

۱. یکی از مهم ترین پیامدهای ............................ مغوالن، کشته شدن دانشمندان و ازبین رفتن کتابخانه ها بود. 
۲. پزشکان می گویند ظروف استیل، مناسب ترین و کم خطرترین ظروف برای ............................ هستند.  

۳. استفاده از دانش جدید در ............................،کمک شایانی به افزایش تولید میوه های بدونِ آفَت می کند.  
۴. در هنگام ............................ در کویر باید کاله، کِرِم ضدآفتاب و عینک آفتابی به همراه داشته باشید.  

۵. شهردار گفت: ............................ مکانیزه در کاهش هزینه های شهرداری مؤثر خواهد بود. 

ت  با واژه هایی که در تمرین «ب» ساخته اید، جاهای خالی را در جمالت زیر پر کنید. دو واژه اضافی است. 

١٠۵ بخش هفت: سفر 



ب  متن را با دقت بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید. 

الف  بند دوم متن را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. در چه کشورهایی کاروانسرا وجود دارد؟ ................................................................................ 
۲. نقطۀ اوج ساخت کاروانسراها در ایران چه زمانی بود؟ ......................................................... 

برای درک اطالعات جزئی متن، الزم است با دقت بیشتری تمام متن را بخوانید 
و به دسته بندی ها و ترتیب اتفاق ها توجه کنید.  

مهارت خواندن 
٢درک جزئیات 

ب  پاسخ های خود را با یکی از هم کالسی هایتان مقایسه کنید. 

الف  به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. سفرکردن در زمانِ ما از چه نظر با سفر کردن در گذشته تفاوت دارد؟ 

۲. چه تفاوتی بین اقامت در هتل، مسافرخانه و چادرزدن در طبیعت وجود دارد؟ 
۳. استراحتگاه های بین راهی، چه امکاناتی را در اختیار مسافرین قرار می دهند؟ 

آ. دالیل سفر                                               ب. مدت سفر                                               پ. محل اقامت     
ت. وسایل جابه جایی در سفر                    ث. وسایل شخصی همراه مسافران  

پیش از خواندن 
1میانۀ راه 

کاروانسرا درس دوم 

درس دوم: کاروانسرا ١٠۶



مدور: گِرد، شبیه دایره 
خاستگاه: محل به وجود آمدن 

داالن: راهرویی که سقف داشته باشد. 
عریض: پهن و وسیع 
مرمت: تعمیر و بازسازی 

ازرونق افتادن: وقتی چیزی از رونق  وقتی چیزی از رونق 
می افتد، یعنی دیگر ارزش و رواج ندارد. 
وقفی: چیزی که کسی برای استفادۀ 

همۀ مردم، هدیه می کند.  
خیرین (ج خَیِّر): نیکوکاران، کسانی 
که دارایی خود را برای کمک به همۀ 

مردم خرج می کنند. 
مصالح ساختمانی: مواد اولیۀ ساخت  مواد اولیۀ ساخت 

ساختمان 

واژه ها 

با این که عده ای از مُوَرِخان معتقدند که خاستگاهِ کاروانسراها ایران است، اما نمونه های مُتِعَدِدی در مسیر جادۀ ابریشم 
در سه قارۀ اروپا، آفریقا و آسیا و در کشورهای هند،  پاکستان، اَرمَنِستان،  اُزبَکِستان، سوریه، قِبِرس،  آذَربایجان و رومانی 
نیز وجود دارد. از نمونه های مشابه کاروانسراها در کشور انگلستان، می توان به کاروانسرای «جورج » و «تابارد » اشاره کرد.  

مسافران بود. در دورۀ اسالمی، این دو شکل با یکدیگر تَلفیق شد و در اطراف 
حیاط، اتاق هایی برای استراحت کاروانیان در نظر گرفته شد که در پشت آنها 
اِصطَبلِ چهارپایان قرار داشت. همچنین، در این دوره، به دلیل اهمیتی که 
دین اسالم برای مسافران و درراه ماندگان قائِل است و دالیل سیاسی و 
اقتصادی دیگر، تعداد کاروانسراها افزایش یافت. این موضوع باعث شد تا هم  

به همین دلیل، بخش هایی برای استراحت به این ایستگاه ها و پناهگاه ها 
اضافه شدند. در دورۀ ساسانی، این بناها نسبت به دوره های قبل از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود و در دو شکل ساخته می شد: شکل اول دارای حیاطی 
بود که در اطراف آن، داالنِ عَریضی برای نگهداری چهارپایان قرار داشت و 
شکل دوم، شامل تاالرهای مُستَطیلی در اطراف حیاط، برای اِسکان   

سابقۀ کاروانسرا ها در ایران نیز به دورۀ هَخامَنِشی برمی گردد. در آن زمان، 
بین شهرهای دولت هخامنشی، ایستگاه های پُستی یا پناهگاه های بین  راهی 
احداث می شد. بعدها نیاز به وجود کاروانسرا، در حکومت اَشکانی و ساسانی 
به دلیل قرارگیری ایران در مسیر تجارت بین المللی و جادۀ ابریشم بیشتر شد.   

بودند و به طور کلی از چند بخش تشکیل می شدند: ورودی،  حیاط، اتاق  استراحت مسافرین، اصطبل چهارپایان و 
همچنین محلی برای انبارکردن کاالها. کاروانسراها بیشتر اوقات در فواصلی که کاروان می توانست در طول یک روز طِی 

کند و در چهار شکل مُرَبَع، مُستَطیل، هشت ضلعی و مُدَوَّر احداث می شدند.  

مسافران و هم چهارپایان آنها در آنجا استراحت می کردند، کاروانسرا نام دارند. 
این مکان ها، اغلب دارای وسایل و امکانات رفاهی برای پذیرایی از مسافران  

در گذشته، سفرکردن با مَشَقَّت فراوان همراه بود؛ راه ها طوالنی و پرخطر و 
وسایل حمل و نقل محدود بود. به همین دلیل، کاروانیان نیاز به منزلگاه هایی 
در میانۀ مسیر داشتند تا یک یا چند روز در آن بیاسایند. این منزلگاه ها که هم   

کاروانسرا 

۱

با این که عده ای از مُوَرِخان معتقدند که خاستگاهِ کاروانسراها ایران است، اما نمونه های مُتِعَدِدی در مسیر جادۀ ابریشم 
در سه قارۀ اروپا، آفریقا و آسیا و در کشورهای هند،  پاکستان، اَرمَنِستان،  اُزبَکِستان، سوریه، قِبِرس،  آذَربایجان و رومانی 
۲نیز وجود دارد. از نمونه های مشابه کاروانسراها در کشور انگلستان، می توان به کاروانسرای «جورج » و «تابارد » اشاره کرد.  

با این که عده ای از مُوَرِخان معتقدند که خاستگاهِ کاروانسراها ایران است، اما نمونه های مُتِعَدِدی در مسیر جادۀ ابریشم 
در سه قارۀ اروپا، آفریقا و آسیا و در کشورهای هند،  پاکستان، اَرمَنِستان،  اُزبَکِستان، سوریه، قِبِرس،  آذَربایجان و رومانی 
نیز وجود دارد. از نمونه های مشابه کاروانسراها در کشور انگلستان، می توان به کاروانسرای «جورج » و «تابارد » اشاره کرد.  

  George1
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١٠٧ بخش هفت: سفر 



الف  با توجه به متن، نمودار را کامل کنید. 

کاروانسرا 

نوع مالکیت یا نگهداری  موقعیت نسبت به شهر  شکل ظاهری  بخش ها 

٣درک مطلب 

در دسته بندی دیگری، می توان کاروانسراها را به سه دسته تقسیم کرد: کاروانسراهای «شاهی» که توسط حکومت  
ساخته می شد، کاروانسراهای «خصوصی» که مردم آن را می ساختند و اداره می کردند و کاروانسراهای «وَقفی» که 
خَیِّرین بانیِ ساخت آن می شدند. همچنین، نوع َمصالِحِ ساختمانی و شرایط اقلیمی از دیگر معیارهای دسته بندی 

کاروانسراها هستند. 

کاروانسراها، به طور کلی به دو دستۀ درون شهری و برون شهری تقسیم می شوند. نمونۀ درون شهری آن در ایران، 
کاروانسرای «خانات»، واقع در تهران و نمونۀ برون شهری، کاروانسرای «صفوی»، در مسیر کِرمانشاه به هَمِدان است.    

امروزه، کاروانسراها به عنوان میراث فرهنگی و تاریخی کشورها شناخته می شوند و برخی از آنها با مرمت و تجهیز 
امکانات، تبدیل به موزه، رستوران یا مهمانخانه  شده اند. مثالً  کاروانسرای «زِینُ الدین» در شهر مِهریز استان یزد،        
نمونۀ کمیابی از کاروانسراهای مدور است که اکنون در میان صد هتل برتر دنیا جای دارد و در سال ۲۰۰۶ نیز موفق به 

کسب جایزۀ بهترین مرمت از طرف یونسکو شده است.  

حکومت ها و هم مردم در احداث کاروانسراها بکوشند. عصر طالیی ساخت کاروانسرا در تاریخ ایران، مُتِعَلّق به دورۀ 
صَفَوی است. در این دوره، به دستور شاه عباس صفوی تعداد زیادی کاروانسرا مَرِمَّت و ساخته شد؛ اما از اواسط دولت 

قاجار با ورود وسایل جدیدِ حمل ونقل، کاروانسراها پس از حدود ۲۵ قرن از رونق افتادند. 

حکومت ها و هم مردم در احداث کاروانسراها بکوشند. عصر طالیی ساخت کاروانسرا در تاریخ ایران، مُتِعَلّق به دورۀ ِ 
صَفَوی است. در این دوره، به دستور شاه عباس صفوی تعداد زیادی کاروانسرا مَرِمَّت و ساخته شد؛ اما از اواسط دولت 

قاجار با ورود وسایل جدیدِ حمل ونقل، کاروانسراها پس از حدود ۲۵ قرن از رونق افتادند. 

درس دوم: کاروانسرا ١٠٨



ادانه 
ّ
ت                           بیندیشید. تفکر نق

اگر شما طراح یا سازندۀ یک اقامتگاه مسافری بودید: 
۱. چه قسمت هایی برای آن در نظر می گرفتید؟ 

۲. از چه تجهیزاتی برای هرچه بیشتر شدن آسایش مسافران استفاده می کردید؟ 
۳. اقامتگاه شما چه شباهت ها و تفاوت هایی با کاروانسراهای معرفی شده در متن داشت؟ 

پ  با توجه به متن، جدول زیر دربارۀ کاروانسراها را کامل کنید. در هر خانه حداکثر دو مورد بنویسید. 

دلیل تحول تحول شکل بنا 

ساسانی 

دورۀ اسالمی 

صفوی 

قاجار 

ب  در هر یک از جمالت زیر، کدام واژه باید تغییر کند تا جمله مطابق اطالعات متن شود؟ دور آن واژه خط بکشید و 
سپس واژه یا عبارت درست را روبروی جمله بنویسید. 

۱. در کاروانسراهای ساسانی داالن باریکی برای نگهداری چهارپایان وجود داشت. 
ث ساخته می شده است. 

َّ
۲. کاروانسراها اغلب در شکل های مربع، مستطیل، هشت ضلعی و مُثَل

۳. امروزه برخی از کاروانسراها تبدیل به منازل مسکونی، رستوران و مهمانخانه شده اند. 
۴. کاروانسراهای وقفی به کاروانسراهایی گفته می شود که شاهان بانی ساخت آنها می شدند. 

۵. دورۀ قاجار، عصر طالیی کاروانسراها در ایران است که در آن کاروانسراها رونق بسیاری داشتند.  

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

عریضی 

١٠٩ بخش هفت: سفر 



واژۀ پرخطر را در متن درس دیدید. این واژه از پیشوند «پُر-» به معنی زیاد و اسم ساخته شده است. این الگو 
یکی از شیوه های ساختن «صفت مرکب» است که شدت یا مقدار زیاد چیزی را نشان می دهد. 

مهارت واژگانی 
۵پیشوند «پر-» 

ب  به پرسش های زیر پاسخ دهید و دربارۀ پاسخ خود با یکی از هم کالسی هایتان گفتگو کنید. 

۱. در کشور شما، کدام مشاغل در سال های اخیر از رونق افتاده است؟ 
۲. در کشور شما، خیرین معموالً چه ساختمان هایی می سازند؟ 

۳. کشور شما خاستگاه کدام هنر یا علم بوده است؟ 

الف  با استفاده از واژه های زیر، جاهای خالی را پر کنید. 

عریض  /  مرمت  /  مصالح ساختمانی  /  داالن  /  ازرونق افتادن  /  خاستگاه  /  خیرین  /  مدور  /  وقفی 

۱. «الکساندر استیونی» هنرمند انگلیسی توانست با ترسیم خطوط .............................. با مداد، نقاشی های بسیار زیبایی 
خلق کند. 

۲. سفال های «شهر سوخته» در سیستان و بلوچستان نشان می دهند که ایران .............................. انیمیشن در جهان 
است. 

۳. در معماری قدیم، برای ایجاد ارتباط بین فضاهای مختلف خانه از .............................. استفاده می شد.  
۴. کارشناسان معتقدند .............................. کلیسای نوتردام دو تا سه میلیارد هزینه خواهد داشت. 
۵. ساخت مدارس و بیمارستان های .............................. به گسترش رفاه در جامعه کمک می کند. 
۶. در سال های اخیر، با رواج کتاب های الکترونیکی، بازار کتاب های چاپی .............................. .  . 
۷. افزایش قیمت ..............................، موجب کاهش ساخت وساز در سال های اخیر شده است. 

۸. با کمک .............................. بیست زندانی جرائم مالی از زندان آزاد شدند.  
۹. آبشار ویکتوریا با ۱۷۰۰ متر، ..............................ترین آبشار جهان است. 

۴درک واژه 

درس دوم: کاروانسرا ١١٠



یکی از جاذبه های معماری شهر یا کشورتان را توصیف کنید و سپس برای آن یک بروشور به زبان فارسی تهیه کنید. 
باید بنویسید: 

این جاذبه در کجا واقع شده است و بخش های مختلف آن چیست. 
ابیت و شهرت آن چیست. 

ّ
علت جذ

شرایط بازدید از آن چیست. 
چه جاذبه هایی مشابه آن در دنیا وجود دارد. 

 •
 •
 •
 •

۶نوشتن 

پ  آیا می توانید از این صفت مرکب، مثال های دیگری بزنید؟ 

ب  اسم های زیر را مانند نمونه به صفت تبدیل کنید و جمله ها را با صفت ها کامل کنید.  

۱. محمود در یک خانوادۀ ........................ به دنیا آمده است. او چهار خواهر و سه برادر دارد. 
۲. مریم برای دو شرکت بزرگ و روزی ده ساعت کار می کند او بسیار ........................ است. 

۳. بعد از باران های پی درپی، تمامی سَدهای شهر ........................ شدند. 
۴. این خانه پنجره های بزرگی دارد و در طول روز ........................ است.  
۵. وِکالت، یکی از شغل های سخت اما ........................ در دنیا است. 

نور      /      مشغله      /      درآمد      /      آب      /      جمعیت  

الف  ابتدا جمله های ستون «الف» را بخوانید، سپس آن را به صفت مناسب از ستون «ب» وصل کنید. 

۱. مینا بعد از ماه ها تمرین توانست در مسابقه برنده شود. 
۲. ماشین های مسابقه در زمان کمی، مسافت زیادی را طی می کنند. 

۳. اکثر مردم این سریال تلویزیونی را دنبال می کنند. 
۴. در سال گذشته سیل، زلزله و طوفان این شهر را دچار آسیب کرده است. 

۵. آقای احمدی ۲۷ سال در مدرسه درس داده است.  
۶. مصرف غذاهای چرب برای افراد چاق مضر است. 

پربیننده 
پرشتاب 
پرکالری 
پرسابقه 
پرتالش 
پرحادثه 

ب الف 

١١١ بخش هفت: سفر 



تصویر زیر، بروشور موزۀ «باستان شناسی و هنر اسالمی» است. با توجه به آن، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. آدرس موزه را بنویسید. 
۲. ساعات و روزهای کاری موزه را بنویسید.  

۳. موزه از چند بخش تشکیل شده است؟ نام آنها چیست؟  

۵
۵
۵

۶
۶
۶
۷

۴

۲
۲
۱

۱

۳
۳

۳

موزة باستان شناسى و هنر اسالمى ایران 

طبقۀ دوم طبقۀ اول 

صدر اسالم 
سلجوقى 
ایلخانى 
تیمورى 
صفوى 
قاجار 

تاالر قرآن تاالر قرآن 

ساعات و روزهاى کارى 
بهار و تابستان:  9-19
پاییز و زمستان: 9-18

تهران،  خیابان امام خمینى (ره)، 
نبش خیابان سى تیر، خیابان 
پروفسور رولن،  پالك 1

66702061-6

هنگام خواندن بروشورهایی که مکانی تاریخی یا دیدنی را معرفی می کنند، به محل قرارگیری، روزها و 
ساعات بازدید، شرایط بازدید، قیمت بلیت و بخش های مختلف آن مکان دقت کنید.   

مهارت زندگی واقعی 
٧خواندن بروشور مکان های تاریخی 

می دانید؟ 
۱. در درس خواندید که بیشتر کاروانسراها در دورۀ صفوی ساخته شده اند. دربارۀ تعداد این کاروانسراها 
حکایت جالبی وجود دارد. با کلیدواژه های «شاه عباس»، «وزیر» و «نهصد و نود و نه» این حکایت را 

پیدا کنید و در کالس بخوانید.   

۲. در مورد «هتل عباسی» جستجو کنید و بگویید: 
آ. این بنا در چه دوره ای و به چه منظوری ساخته شده است؟ 
ب. اکنون هتل چند نوع اتاق دارد؟ نام این اتاق ها چیست؟ 

درس دوم: کاروانسرا ١١٢



کاروانسراى زین الدین - مهریز یزد 


