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SECTION B – Reading and Writing

Recommended time for Section B: 1 hour 30 minutes
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٦تمرین درک خواندن

کاربردن سپس با بھ،بخوانید است، »توریسم و گردشگری«یکھ دربارهاین متن را 
اگر از متن رونویسی کنید، نمره از پاسخ دھید.یفارسبھ سؤاالت زیر بھ ھای خودتانجملھ

دست خواھید داد.

است.جداگانھ روی کاغذ دیگر نیز چاپ شدهطوربرای آسان شدن کار شما این متن بھ
[20 marks for content + 10 marks for quality of Language]

رانیدر ایگردشگر
اَنوشتھیوقت و ُمیخیتارسناد ھا مردم میقدیھاکھ از زمانمینیبیمکنیم،طالعھ و بررسی میرا

نیند. ااهعالقمند بوداریبسگریدیھانیبھ سفر کردن بھ سرزمایھم مانند مردم سراسر دنرانیا
مردم م،یدر روزگار قدیند. از طرفاهبودیحیتفرگاھی ھمویارتیزی، گاھی تجارگاھیسفرھا 

تاآمدندیمییاروپایبودند کھ از کشورھایازرگانان و گردشگرانآمد برفت ودشاھرانیا
بھ شمیاَبریھمچون جادهرانیایخیتاریجاده ھاقیاز طربر یافتن مشتریانی در ایران، عالوه

ھا و گزارشران،یایدربارهسفر خود ریمسکنند.  آنان درو ھندوستان سفر نیسمت چ
.نوشتندیھم مییھاسفرنامھ

را دیجدیھانمکاخواستندیمشھیھا ھمو انسانستینیدیموضوع جدگردشگری ،نیبنابرا
بشناسند.را گریدیمردم  کشورھایزندگیوهیو شنندیبب

مردم یدر زندگیکوتاه، نقش مھمیمدتیبرایحت،یامروزه مسافرت و دور شدن از محل زندگ
شانیروزمره را برایزندگیت بھ کار و ادامھبرگش،مراَنیارایزمختلف دارد، یکشورھا

شیدر جھان افزایستیتوریسفرھاشیحدود پنجاه سال پاز .کندیمرتریتر و دلپذآسان
ادیسرعت زلیاست کھ بھ دلییھوایامکان سفرھا،علت آننیداشتھ است.  مھمتریریچشمگ

بھ علت دیشده است.  شاریپذکانام،کوتاهیمدتدردوردست یرفتن بھ جاھایحتماھا،یھواپ
.انددهنامییگردشگریسپتامبر را روز جھان٢٧روز باشد کھموضوعنیاتیاھم

جھانگردان و یھاو گزارشھاآن بنا بر نظریگردشگریاست كھ جاذبھ ھایكشورایران
باستان كھ در نوع و آثار تمدنھاماندهیجدا از باق.  استمتنوع و ارزشمند اریبس،بازدیدكنندگان

یاریو بسیاسكیعیطبیھامحلرھا،یھا و کوبیابان،یآبیھستند، غارھارینظخود کم
ند. اما با وجود نایران كیرا روانھیساالنھ ھزاران گردشگر خارجندتوانیمگریدیھاجاذبھ

یرشد چندانی،اجتماعیاسیسلیبھ دالرانیدر اینعت جھانگردَص،یکانات  گردشگری امھھم
شتھ است.ندا

مشکالتیگاھ علّت زلزلھ و مانند یعیحوادث طب، یا یاجتماعیھایناآراماز جملھ یداخلبھ
برھم زیمواقع نی.  در بعضشودیمرممکنیغایاز کشورھا محدود یامکان سفر بھ بعضل،یس

ریناپذامکانایمحدود و را ھا کشورھا، مسافرت بھ آننیبیاسیخورن و قطع شدن روابط س
.شوندیمیعوامل مانع رشد صنعت گردشگرنیای. ھمھدکننیم
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