آزمون دانشی

-1قدیمیترین اشکال رایج گردشگری در اروپا چه بود؟
الف -مسافرت اشراف و شاهزاده_های جوان
ب -تجارت از طریق دریا و زمین
ج -نشر تمدن و گسترش اقوام مختلف

د -کشف نقاط مختلف دنیا

-2در دوره رنساس بیشتر مسافرت_ها به چه هدفی انجام می_شد؟
الف -کسب دانش و تجربه
ب -امور مذهبی

ج -امور اجتماعی
د -تجارت
-3در قرن  19کدام وسیله نقلیه باعث پیشرفت گردشگری شد؟
الف -اختراع موتور جت و حمل و نقل هوایی
ب  -قطار

ج -حمل و نقل ریلی و کشتی بخار
د -اختراع خودرو
-4در اصطالح گردشگری به فردی اطالق می_شود که بین دو یا چند مکان سفر می_کند.
الف -توریست
ب -بازدیدکننده
ج -مسافر
د -بازدیدکننده یک شبه
-5در دوران پس از اسالم نخستین کسی که از غرب به ایران سفر کرد و سفرنامه_هایی هم در شرح مسافرت خود
به ایران نوشت چه کسی بود؟
الف -شوالیه شارون
ب -سرتوماس هربرت

ج -ژان باتیست سه
د -بنیامین تودالی

-6مقر دائمی  WTOکدام شهر است؟
الف -مادرید
ب -الهه
ج -اتاوا

د -لندن
-7روز جهانی جهانگردی در ایران چه روزی است؟
الف  13-اردیبهشت
ب  1-اردیبهشت
ج  1-مهر
د  5-مهر
-8توریست چه کسی است؟
الف -کسی که بیشتر از یک شب و بیشتر از یک ماه غیر از وطن خود مسافرت می_کند.
ب -کسی که حداقل یک شب و کمتر از یک سال غیر از وطن خود مسافرت می_کند.
ج -کسی که فقط برای گردش و تفریح به مسافرت می_رود و هدفش کسب درآمد نیست.

د -کسی که شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر می_برد.
-9در چه سالی ایران به عضویت  WTOدرآمد؟
الف 1354-
ب 1345-

ج 1357-
د 1375-

-10توریسم چه مکتبی است؟
الف -مکتبی است که پایه و اساس آن آثار باستانی است.

ب -مکتبی است که پایه و اساس آن هنر است.

ج -مکتبی است که پایه و اساس آن طبیعت است.
د -مکتبی است که پایه و اساس آن سفر است.
-11در گذشته اوقات فراغت مردم به چه مواردی اختصاص داشت؟
الف -کار و درآمد

ب -امور مذهبی

ج -استراحت و گردش
د -تجارت
-12کدام نوع گردشگری است که بیشتر از دو دهه از پدید آمدن آن نمی_گذرد؟
الف -گردشگری بیابانی
ب -گردشگری ماجراجویانه
ج -گردشگری هنری
د -گردشگری مجازی
-13با توجه به گسترش زندگی شهرنشینی تمایل مردم به کدامیک از انواع گردشگری بیشتر است؟
الف -گردشگری روستایی
ب -گردشگری ساحلی
ج -گردشگری مذهبی
د -گردشگری تاریخی
-14گردشگری درون مرزی چه نوع گردشگری است؟
الف -به ساکنان منطقه_ای خاص اطالق می_شود که فقط در منطقه مربوطه سفر می_کنند.
ب -به افرادی گفته می_شود که به خارج از مرزهای کشور محل زندگی خود سفر می_کنند.
ج -به افرادی غیر از ساکنان منطقه_ای خاص گفته می_شود که فقط در بین مناطق درون کشور خود مسافرت می_کنند.
د -به افرادی که برای بازدید از جوامع محلی منطقه سکونت خود اقدام به سفر می_کند.
-15قدیمیترین نوع گردشگری کدام است؟
الف -گردشگری مذهبی
ب -گردشگری سالمت
ج -گردشگری روستایی
د -گردشگری قومی و عشایری
-16گردشگری با قصد برانگیختن خاطرات و تجارب ایام گذشته را چه می نامند؟
الف -گردشگری فرهنگی
ب -گردشگری تفریح و تفرج
ج -گردشگری درمانی

د -گردشگری نوستالژیک
-17کدامیک از موارد جزء جدایی_ناپذیر برنامه سفر است؟
الف -بازدید
ب -خرید

ج -رستوران
د -اقامت
-18خدمات پذیرایی جزء کدامیک از عناصر تشکیل دهنده نظام گردشگری است؟
الف -اقامت

ب -تغذیه
ج -خرید
د -گشت

-19مردم کرد از کدام نژاد هستند؟
الف -نژاد هندی ،اروپایی

ب -نژاد هندی
ج -نژاد آریایی
د -نژاد ترک

-20مردم کرد از کدام قوم باستانی هستند؟
الف -قوم سیلک
ب -قوم عیالمی
ج -قوم ماد
د -قوم پارت
-21مذهب اکثریت مردم کرد چیست؟
الف -سنی شافعی
ب -شیعه جعفری
ج -سنی حنفی
د -شیعه اسماعیلیه
-22نوازندگان و خوانندگان لر چه نام دارند؟
الف -توشمال و لوطی
ب -سماء و توشمال
ج -لوطی و توشمال
د -سماء و لوطی
-23مردم لر به چه زبانی صحبت می کنند؟
الف -لری
ب -لکی
ج -لری و لکی
د -فارسی و لری
-24عشایر از چادرهای برزنتی دو پوشه در چه مواقعی استفاده می کنند؟
الف -در مواقع قشالق
ب -در همه مواقع سال
ج -در مواقع ییالق

د -برای جشن و عروسی
“ -25چوقا” لباس کدامیک از عشایر است؟
الف -بختیاری
ب -شاهسون

ج -قشقایی

د -همه عشایر
-26بزرگترین ایل کشور کدام است؟
الف -ایل قشقایی

ب -ایل شاهسون
ج -ایل بختیاری
د -ایل کشکولی
-27ایل بختیاری در کدام قسمت از ایران زندگی می کنند؟
الف -در استانهای خوزستان،چهارمحال و بختیاری،اصفهان و لرستان

ب -در استانهای لرستان ،فارس ،اصفهان و هرمزگان

ج -در استانهای خوزستان ،چهار محال و بختیاری ،کردستان و فارس
د -در استانهای همدان ،اصفهان ،کردستان و لرستان
-28ایل قشقایی از کدام نژاد هستند؟
الف -ترک
ب -کرد
ج -بلوچ
د -لر
-29کدامیک از جشن های زیر در ایل قشقایی باشکوه برگزار می گردد؟
الف -عید نوروز
ب -جشن عروسی
ج -عید قربان
د -عید غدیر
-30زندگی و اقتصاد مردم عشایر بر چه پایه ای است؟
الف -کشاورزی
ب -دامداری
ج -صنایع دستی
د -صنعت
-31اولین قوم ترک در کدام دوره به آذربایجان وارد شدند؟
الف -خوارزمشاهیان
ب -غزنویان
ج -سلجوقیان
د -قاجار
-32قوم ترکمن در کدام نواحی ایران ساکن هستند؟
الف -جنوب شرقی دریای خزر
ب -غرب ایران
ج -شمال خلیج فارس

د -شمال دریای عمان
-33جشن آق آش چه جشنی است و مربوط به کدام قوم است؟
الف -جشن  63سالگی  -عشایر
ب -جشن  63سالگی  -ترکمن

ج -جشن نیمه شعبان  -بلوچ
د -جشن نیمه شعبان  -لر

-34چه مراسمی هر سال در گنبدکاووس برگزار می گردد؟
الف -نمایشگاه صنایع دستی

ب -کورس تابستانه اسب دوانی
ج -نمایشگاه غذاهای سنتی
د -نمایشگاه محصوالت دریایی
-35نام قدیم منطقه خزر چه بوده است؟
الف -طبرستان

ب -گیالن

ج -جرجان
د -دیلمان
-36در تقسیم بندی گیلکان قدیم ،گیله مردان چه کسانی بودند؟
الف -دامدار بوده و کوچنشین بودند.
ب -ساکنان ارتفاعات گیالن و مازندران که بیشتر به کار کشاورزی دیم ،گندم و جو مشغول بودند.
ج -ساکنان جلگه که کارشان کشاورزی آبی بود و بیشتر به کشت برنج و چای و بعدها باغداری (مرکبات) میپرداختند.
د -ساکنان ارتفاعات گیالن و مازندران که فقط به چای کاری مشغول بودند.
-37مردم گیالن در گذشته برای مراسم عزا چه لباسهایی می پوشیدند؟
الف -پوشش خاصی نداشتند
ب -لباسهای تیره
ج -لباسهای کهنه و مندرس
د -لباسهای روشن
"-38شوال" چیست؟
الف -دامنی که زنان خزری استفاده می کنند
ب -باالپوش نمدی و نیمه بلند که پوشاک دامداران خزری است.
ج -شلوار نخی و سوزن دوزی شده که پوشاک زنان خزری است.
د -شلوار نخی و سوزن دوزی شده که پوشاک زنان بلوچ است
-39زبان کدامیک از اقوام ایرانی شباهت زیادی به زبان ایران باستان دارد؟
الف -قوم عرب
ب -قوم ترک
ج -قوم لر
د -ترکمن
-40در آفریقا .................مهمترین عامل تعیین کننده چگونگی فرهنگ است.
الف -ثروت
ب -طبقه اجتماعی
ج -فقر

د -سالمتی
-41فرهنگ مردم آفریقا چه فرهنگی است؟
الف -قانونمند
ب -خرافی

ج -منظم

د -معترض
-42در ایاالت متحده آمریکا ،نماد شانس و برکت چیست؟
الف -آینه

ب -نعل اسب
ج -کفش
د -گل
-43در ایاالت متحده آمریکا ،شکستن آینه نشانه چیست؟
الف -برای پنج سال بدشانسی و بدبختی می_آورد.

ب -برای هفت سال بدشانسی و بدبختی می_آورد.
ج -نفرین برای صاحب آینه
د -نفرین برای کل خانواده
-44ژاپنی_ها برای دور کردن ارواح خبیثه چه کار می_کنند؟
الف -به اطراف نمک می_پاشند.
ب -دعا و ورد می_خوانند.
ج -آتش روشن می_کنند.
د -آب می پاشند
-45مردم کدام کشور به ورزش عالقه زیادی دارند؟
الف -انگلستان
ب -لبنان
ج -ترکیه
د -استرالیا
-46کشور آفتاب تابان کدام کشور است؟
الف -چین
ب -ژاپن
ج -لبنان
د -ایران
-47نخستین و آخرین پذیرایی یک ژاپنی چیست؟
الف -چای
ب -نوشیدنی شیرین
ج -قهوه
د -میوه
-48کدام رنگ در استرالیا معروف است؟
الف -قرمز
ب -آبی
ج -زرد

د -سبز
-49اولین مالقات با یک استرالیایی چگونه باید باشد؟
الف -دست می_دهند ،لبخند می_زنند و یکدیگر را در آغوش می_گیرند.
ب -فقط دست می_دهند.

ج -سر تکان می_دهند و یکدیگر را در آغوش می_گیرند.
د -تعظیم می کنند
-50دونرکبابی از غذاهای معروف کدام کشور است؟
الف -مالزی

ب -ایران

ج -عربستان
د -ترکیه
-51اکثر مردم لبنان به چه زبانی صحبت می_کنند؟
الف -فرانسه و عربی

ب -عربی و ایرانی

ج -انگلیسی و عربی
د -انگلیسی و فرانسه
-52کدامیک از روحیه ایرانیان به صورت اعجاب انگیزی ملل دیگر را به خود متوجه ساخته است؟
الف -اقتصاد
ب -نوآوری
ج -هنر
د -کمک به محرومان
-53کدام کتاب در استمرار غرور ایرانی بودن مؤثر بوده است؟
الف -دیوان سعدی
ب -شاهنامه فردوسی
ج -هشت کتاب سهراب سپهری
د -مثنوی مولوی
-54گردشگران ،هنگام بازدید از معابد و کاخ پادشاه تایلند ،باید چطور رفتار کنند؟
الف -گردشگران باید لباس تیره بپوشند
ب -گردشگران باید لباس بلندی به تن داشته باشند و حتماً باید خود را خوشبو کنند.
ج -گردشگران باید لباس روشن و کوتاه بپوشند
د -گردشگران باید لباس مناسب و بلندی به تن داشته باشند و پیش از ورود کفش_ها را از پا درآورند.
-55تجارت مواد مخدر در مالزی چه حکمی دارد؟
الف -زندان
ب -حبس ابد
ج -اعدام
د -آزاد است
-56چرا مردم هند به خودروهای خود دمپایی و یا کفش آویزان می_کنند؟
الف -دورکردن ارواح بد
ب -سالمتی در سفر
ج -قدم در راه نیکو گذاشتن

د -رسیدن به ثروت
-57رنگ سلطنتی در تایلند ،چه رنگی است؟
الف -قرمز
ب -زرد

ج -سبز
د -سفید
-58سرزمین لبخند نام کدام کشور است؟
الف -تایلند

ب -ژاپن

ج -مالزی
د  -چین
-59در مالزی مردم به چه شکل دست می_دهند؟
الف -به صورت عادی دست داده و سپس دستان خود را روی سینه می_گذارند.
ب -دست خود را به رعات ادب به روی سینه قرار داده و تعظیم می_کنند.

ج -دست دادن با هر دو دست همراه است و پشت دست طرف مقابل را به آرامی لمس می_کنند.
د -دست دادن با هر دو دست همراه است و بعد از آن یکدیگر را در آغوش می_گیرند.
-60بنیانگذار صفاریان چه کسی بود؟
الف -مردوایچ
ب -شاه سلیمان
ج -قابوس بن وشمگیر
د -یعقوب لیث
-61بنیانگذار و شهریار معروف قاجاریان چه کسانی بودند؟
الف -آقامحمدخان  -آقا محمدخان
ب -آقا محمدخان  -ناصرالدین شاه
ج -فتحعلی شاه  -شاه عباس
د -نادرشاه  -نادرشاه
-62بهانه حمله مغوالن به ایران چه بود؟
الف -لغو قراردادهای تجاری
ب -نپذیرفتن قرارداد تجاری بین ایران و مغولستان
ج -تجاوز ایران به مرزهای مغولستان
د -کشته شدن بازرگانان اعزامی چنگیزخان
-63حق رأی زنان در چه دوره ای تصویب شد؟
الف -پهلوی
ب -افشاریه
ج -جمهوری اسالمی
د -قاجاریه
-64پایتخت بهاری هخامنشیان کدام شهر بود؟
الف -تخت جمشید
ب -هگمتانه
ج -شوش

د -همدان
-65به چه دلیل هیچیک از تمدنهای بزرگ در داخل استوا یا قطب به وجود نیامده اند؟
الف -چون در آن مناطق معماری خاصی وجود نداشته است.
ب -هیچ گردشگری به آن مناطق مسافرت نمی کرده است.

ج -محیط جغرافیایی مناسبی وجود نداشته است.

د -شبکه های ارتباطی در آن مناطق بسیار ضعیف بودند.
-66براساس سازمان جهانگردی ایران از نظر جاذبه_های تاریخی رتبه چندم در جهان را دارد؟
الف -رتبه اول

ب -رتبه دهم
ج -رتبه دوم

د -رتبه بیستم
-67کدامیک از موارد زیر جزء مقاصد گردشگری طبیعی شمال کشور نمی باشد؟
الف -جنگل_های حرا

ب -ماسوله

ج -دریاچه ولشت
د -کالردشت
-68چشمه_های آب معدنی در کدام قسمتها تمرکز یافته اند؟
الف -قسمتهای کوهستانی
ب -قسمتهای دامنه کوه
ج -قسمتهای فعال زمین شناسی
د -در جوار رودخانه_ها
-69بازار قیصریه در کدام شهر قرار دارد؟
الف -اصفهان
ب -تبریز
ج -کرمان
د -شیراز
-70کدام کشور ارتباط دهنده بزرگترین دریاچه جهان و خلیج فارس می باشد؟
الف -ایران
ب -عراق
ج -سوریه
د -آذربایجان
-71بیشترین نواحی ایران دارای چه نوع آب و هوایی است؟
الف -کوهستانی
ب -گرم و خشک
ج -بیابانی
د -معتدل
-72رشته کوه غرب ایران چه نام دارد؟
الف -سلیمان
ب -زاگرس
ج -البرز

د -تفتان
-73براساس سازمان جهانگردی ایران از نظر جاذبه_های طبیعی رتبه چندم در جهان را دارد؟
الف -رتبه اول
ب -رتبه پنجم

ج -رتبه سوم

د -رتبه هفتم
-74کدامیک از موارد زیر دالیل رشد صنعت جهانگردی در ایران می_باشد؟
الف -بیخبر بودن سرمایهگذاران از زمینههای موجود در ایران و تبلیغات ضعیف

ب -محدودیتهای اجتماعی و مذهبی برای گردشگران خارجی
ج -تنشهای سیاسی با بعضی کشورهای غربی
د -سیاست های اقتصادی کشور
-75بنای تاریخی استخر در کدام استان قرار دارد؟
الف -استان اصفهان

ب -استان آذربایجان
ج -استان کرمان
د -استان فارس
-76ایران چند کیلومتر مربع وسعت دارد؟
الف 1648000-
ب 1684000-
ج 1468000-
د 1864000-
-77بخشی از جلگه بین_النهرین در کدام قسمت ایران قرار گرفته است؟
الف -خوزستان
ب -مرکز
ج -آذربایجان
د -جنوب شرقی
-78علم جغرافیا به چند دسته تقسیم می شود؟
الف -دو دسته انسانی و طبیعی
ب -دو دسته طبیعی و مصنوعی
ج -به سه دسته فیزیکی ،انسانی ،محیطی
د -به سه دسته انسانی ،طبیعی ،محیطی
-79کوههای ایران به کدام دوره زمین شناسی مرتبط هستند؟
الف -اول
ب -سوم
ج -دوم
د -چهارم
-80بیشترین و کمترین مرز ایران با چه کشورهایی است؟
الف -بیشترین با افغانستان ،کمترین با ترکمنستان
ب -بیشترین با عراق ،کمترین با ترکمنستان
ج -بیشترین با عراق ،کمترین با ارمنستان

د -بیشترین با افغانستان ،کمترین با ارمنستان
-81حالت ایده_آل بدن هنگام ایستادن ،چگونه است؟
الف -تنفس خوب ،سالمت و ظاهر خوب
ب -احساس اعتماد به نفس را القاء کند

ج -راست و ایستاده اما راحت است

د -پوشاک مناسب و برازنده داشته باشد
-82اکثر راهنمایان از ..........................در بیان خود استفاده می_کنند که اکثر مسافران این مورد را آزاردهنده
تلقی می_کنند.
الف  -صدای بم

ب -تالقی نگاه خیره
ج -فراز و فرود صدا
د -حرکات سر و دست
-83اغلب گفته می_شود افراد در  ............اول برخورد درمورد گوینده قضاوت می_کنند.
الف  5-ثانیه

ب  15-ثانیه
ج  10-ثانیه
د  20-ثانیه
-84تزئینات کنار غذا از قبیل چیپس و زیتون چطور باید خورده شوند؟
الف -با قاشق
ب -با چنگال
ج -با قاشق و چنگال

د -با دست

-85هرگاه سوپ یا غذا داغ بود چکار باید کرد؟
الف -صبر می_کنید تا خنک شود.

ب -به آن فوت کنید تا خنک شود.
ج -مقداری آب سرد بعد از آن می_نوشید.
د -از کنار ظرف آرام آرام بر می_دارید.
-86برای خارج کردن غضروف از غذا چکار باید کرد؟
الف -با دست آن را خارج می_کنید
ب -با چنگال آن را خارج می_کنید

ج -با کارد غذاخوری آن را خارج می_کنید
د -با قاشق و چنگال آن را خارج می_کنید
-87اگر نیاز باشد مدت کوتاهی میز غذا را ترک کنیم چکار می_کنیم؟
الف -قاشق و چنگال را به صورت اریب روی میز قرار می_دهیم.
ب -قاشق و چنگال را به صورت اریب روی بشقاب قرار می_دهیم.
ج -قاشق و چنگال را به صورت ضربدری روی میز قرار می_دهیم.
د -قاشق و چنگال را به صورت ضربدری روی بشقاب قرار می_دهیم.
-88اگر در میهمانی ،زیرسیگار وجود نداشت چه کاری انجام می__دهیم؟
الف -از میزبان درخواست زیرسیگاری می_کنیم.
ب -از سیگار کشیدن خودداری می_کنیم.

ج -از بشقابهای کوچک موجود استفاده می_کنیم.
د -از میزبان و میهمانان عذرخواهی کرده و درخواست زیرسیگاری می_کنیم.
-89بهتر است بزرگترها در کدام قسمت از میز بنشینند؟
الف -رأس میز

ب -در کنار کوچکترها
ج -وسط میز
د -یک طرف میز
-90بدرقه میهمان در منزل تا کجا باید انجام شود؟
الف -تا در خروجی منزل
ب -تا خروجی سالن پذیرایی
ج -تا سوار شدن میهمان در خودرو
د -نیازی به بدرقه نیست
-91اگر سر میز غذا مجبور به پاسخگویی به تلفن همراه شدیم چکار کنیم؟
الف -عذرخواهی کرده و تلفن را پاسخ می_دهیم.
ب -خیلی کوتاه پاسخ می_دهیم و تلفن را قطع می_کنیم.
ج -اتاق را ترک کرده و به تلفن پاسخ می_دهیم.
د  -به تلفن پاسخ می_دهیم.
-92در صورتی که با یکی از همکاران آشنایی بیشتری داریم چطور باید سالم کنیم ؟
الف -سالم کرده و دست می_دهیم.
ب -فقط دست می_دهیم.
ج -سالم کرده و تبسم می_کنیم و سر فرود می_آوریم.
د -سالم کرده ،دست می_دهیم و احوالپرسی می_کنیم.
-93هنگامی که با کسی ایستاده صحبت می_کنیم ،کدامیک از موارد زیر پسندیده است؟
الف -دستها را در جیب کنیم.
ب -باصدای بلند صحبت کنییم
ج -به دیوار تکیه دهیم.
د -محکم بایستیم
-94اگر در محل کار با همکاران مشکل داشتیم چکار کنیم؟
الف -به رئیس مراجعه می_کنیم.
ب -با اتحاد خودمان مشکل را حل می_کنیم.
ج -از همکاران دیگر قسمتها کمک می_گیریم.

د -به مقام مافوق مراجعه می_کنیم.

-95در ابتدا و انتهای صرف غذا دستمال سفره در کجا قرار می_گیرد؟
الف -روی زانو
ب -ابتدا روی زانو سپس روی میز
ج -کنار بشقاب روی میز
د -ابتدای جلوی بشقاب و سپس کنار بشقاب
-96در صورتی که هنگام صرف غذا از دستمال کاغذی استفاده کردیم آن را کجا قرار می_دهیم؟
الف -آن را دوباره تا کرده و داخل بشقاب قرار می_دهیم
ب -آن را مچاله کرده و داخل بشقاب قرار می_دهیم

ج -آن را مچاله کرده و روی میز قرار می_دهیم
د -آن را دوباره تا کرده و روی میز قرار می_دهیم
-97یک رئیس باید در اظهار عقیده و نظر خود....................باشد.
الف -قاطع

ب -انعطاف پذیر
ج -متزلزل
د -متفکر
-98مسئولیت ایکائو چیست؟
الف -مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل هوایی بر پایه جهانی میباشد.
ب -مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل بر پایه جهانی میباشد.
ج -در اموری نظیر :استاندارد کردن قیمتها ،بلیتها ،بارنامهها و ...درحمل ونقل با قطار فعالیت دارد.
د -مسئول تدوین  ،تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل های زمینی بر پایه جهانی می باشد.
 -99حداقل مساحت محل دفاتر خدمات مسافرتی برای( بند الف) چند متر مربع باید باشد؟
الف  100-متر
ب  72-متر
ج  40-متر
د  95-متر
-100شرکتهای خدمات مسافرتی بر حسب بعد سازمانی و نوع فعالیت به چند دسته تقسیم می_شوند؟
الف -آژانسهای بین المللی  -منطقه ای
ب -آژانسهای منطقه_ای  -ملی
ج -آژانسهای ملی  -محلی
د -آژانسهای بین المللی  -منطقه ای  -ملی
-101برای صرفه_جویی در زمان جهت ویزا به کدام سازمان باید مراجعه کرد؟
الف -سفارت خانه
ب -آژانس مسافرتی مجاز
ج -وزارت امور خارجه
د -سازمان ملل
-102هر جهانگرد موقع خروج از ایران حداکثر چند متر مربع قالی یا قالیچه مجاز است خارج کند؟
الف  12-متر
ب  3-متر
ج  24-متر

د  10-متر

-103سرقت یا فروش اشیاء تاریخی چه حکم قضایی دارد؟
الف  10-سال حبس
ب -عالوه بر استرداد یک الی  5سال حبس
ج  5-الی  10سال حبس
د -عالوه بر استرداد یک سال حبس
-104قطارهای مسافربری زیر نظر کدام بند فعالیت می کنند؟
الف -بند الف
ب -بند ب

ج -بندپ
د -بند ج
-105ضمانت نامه بانکی دفاتر خدمات مسافرتی چند سال یکبار باید تمدید شود
الف -یک سال

ب -سه سال
ج -دو سال
د -پنج سال

-106صدور ویزا بر چه اساسی صورت می__گیرد؟
الف -بر اساس مدارک موجود
ب -بر اساس نیاز و هدف متقاضی
ج -بر اساس نیاز کشور مقصد
د -برای گردشگری و تحصیل
-107در خصوص ویزای گردشگری بهتر است مسافر از چه طریق راحت_تر و امن_تر مسافرت کند؟
الف -از طریق سفارتخانه
ب -از طریق آژانس مسافرتی
ج -از طریق وزارت امور خارجه
د -از طریق سازمان گردشگری
-108دولت جمهوری اسالمی ایران جهت صدور ویزا چه مدارکی را می_تواند درخواست کند؟
الف -هر گونه مدرکی
ب -مدارک تحصیلی
ج -مدارک شناسایی
د -مدارک سوء پیشینه
-109دارندگان ویزای توریستی در ایران چه مدت می_توانند اقامت داشته باشند و چه مدت قابل تمدید است؟
الف  30-روز  30 -روز
ب  60-روز  60 -روز
ج  30-روز  60 -روز
د  60-روز  30 -روز
-110چه اموالی در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد؟
الف -اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است.
ب -اموالی که بیش از صد سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد.
ج -اموالی که بیش از هزار سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد.

د -اموالی که بیش از ده هزار سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد.
-111کدام دین تعداد زوجات را حرام شمرد؟
الف -بودا
ب -هندو
ج -سی ک
د -میترا
-112گفتار نیک ،پندار نیک ،کردار نیک از عقاید کدامیک از ادیان ایران باستان است؟
الف -زردشتی
ب -میترا

ج -مانوی
د -مزدک
-113کدام دین ،مبنای خود را بر سه دین زردشت ،بودا و مسیحیت گذاشته بود؟
الف -مانی

ب -مزدک
ج -میترا
د -یهود
-114پرستشگاه میترائیسم چه نام داشت؟
الف -مهرابه
ب -سردابه
ج -تاالر
د -هوم
-115برای گرفتن فشار خون بازو و قلب باید در چه حالتی باشند؟
الف -در یک سطح باشد
ب -بازو پائین تر از قلب باشد
ج -قلب پائین تر از بازو باشد
د -هیچکدام
-116مقر تصمیم گیری سازمان یونسکو در کجا است؟
الف -آلمان
ب -نیویورک
ج -پاریس
د -انگلستان
--117به عمل کسی که به مدت یک شب و کمتر از یکسال به کشوری غیر از وطن خود مسافرت نموده و و
هدفش کسب در آمد نیست چه گفته می شود؟
الف -مسافر
ب -جهانگرد
ج -سیاح
د -توریسم
-118کدام گزینه در انقالب صنعتی بر گسترش صنعت گردشگری تاثیر بسزایی داشته است؟
الف -اتومبیل و کشتی
ب -هواپیما و قطار
ج -حمل و نقل ریلی و کشتی بخار
د -دلیجان و کشتی
-119کدام نوع گردشگری در ایران جایگاه بیشتری دارد ؟
الف -گردشگری قومی و عشایر
ب -تفریحی
ج -مذهبی -تاریخی
د -قومی-تفریحی
-120اتاقهایی که روزها به شکل دفتر کار و پذیرایی و شبها بصورت اتاق خواب آماده می شوند ................نام
دارد؟

الف -اتاق کابانا
ب -اتاق توین
ج -اتاق دبل
د -اتاق استودیو
-121گنجنامه در دامنه های  --------به فاصله  5کیلو متری جنوب غربی همدان در دره ی مصفای عباس اباد
قرار دارد
الف -کوههای البرز
ب -کوههای زاگرس
ج -کوههای دماوند
د -کوههای الوند
-122مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکانهایی که جاذبه ی فرهنگی دارند جزءکدام گردشگری است؟
الف -گردشگری باستانی
ب -گردشگری فرهنگی
ج -گردشگری تاریخی
د -گردشگری اجتماعی
-123کدام دسته از گردشگران مایل به آشنایی بافرهنگ مناطق مختلف وخواهان کاوش در چشم اندازهای
فرهنگی جوامع انسانی هستند؟
الف -گردشگران فرهنگی
ب -گردشگران تاریخی
ج -گردشگران باستانی
د -گردشگران عشایری
-124بلند ترین قله رشته کوه زاگرس چه نام دارد؟
الف -دنا
ب -شاهور
ج -الوند
د -اشترانکوه
-125از طریق کدام سایتها میتوان گردشگری فضایی انجام داد؟
الف -سایتهای امریکا-انگلیس
ب -سایتهای امریکا-سوئد
ج -سایتهای روسیه-انگلیس
د -سایتهای روسیه-امریکا
-126بزرگترین و تنها رود قابل کشتیرانی ایران چه نام دارد؟
الف -کارون
ب -زاینده رود
ج -کرخه
د -دز
-127آب و هوای ایران به چند دسته اصلی تقسیم میشود؟
الف -گرم و خشک
ب -معتدل  -گرم و خشک
ج -معتدل  -بیابانی

د -معتدل  -گرم و خشک  -کوهستانی
-128ایران از سمت غرب با کدام کشور مرز مشترک دارد ؟
الف -ارمنستان
ب -پاکستان
ج -عراق
د -آذر بایجان
-129انواع مرز ها به چند دسته تقسیم میشوند؟
الف -زمینی  ،زیرزمینی
ب -مرزهای سیاسی
ج -زمینی و سیاسی
د -زمینی  ،دریایی  ،هوایی
-130روز جهانی جهانگردی مصادف با چه روزی است ؟
الف27 -سپتامبر 1970
ب27 -سپتامبر 1975
ج 27 -دسامبر1970
د27 -دسامبر1975
-131دبیرکل سازمان  WTOهر چند سال یکبار و توسط کدام رکن انتخاب می شود ؟
الف 4 -سال  -توسط شورای اجرائی
ب4 -سال -توسط مجمع عمومی
ج 3 -سال -توسط شورای عمومی
د 3 -سال  -توسط مجمع عمومی
-132مقرسازمان جهانی جهانگردی کدام کشور است؟
الف -مکزیک
ب -آمستردام هلند
ج -مادرید اسپانیا
د -سوئیس
-133کدامیک از موارد زیر مشمول آمار گردشگری قرار می گیرد ؟
الف -کارکنان نیروی مسلح
ب -مهاجران دائمی
ج -دیپلماتها
د -گردشگر درمانی
-134نخستین دفتر خدمات مسافری و گردشگری توسط چه کسی و در کدام کشور تاسیس گردید ؟
الف -روبرت اسمارت -فرانسه
ب -توماس کوک  -انگلیس
ج -روبرت اسمارت -انگلیس
د -توماس کوک  -فرانسه
-135ارزانی امتیاز مثبت این وسیله بر سایر وسایل است اما اطمینان وامنیت این وسیله از سایر وسایل کمتر
است ؟
الف -هواپیما
ب -قطار

ج -کشتی
د -اتوبوس
-136راه فرح آباد در زمان کدام دوره با جنبه گرد شگردی احداث گردید؟
الف -قاجاریه
ب -صفویه
ج -مغول
د -پهلوی
-137به عمل فردی که به مسافرت می رود ودر آن مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از
یکسال جهت تنوع تجارت و دیگر هدفها اقامت نمایند گفته می شود؟
الف -گردشگری
ب -توریست
ج -جهانگرد
د -مسافر
-138در کدام دوران پایه و اساس گردشهای دسته جمعی برنامه ریزی شده بوجود آمد؟
الف -عهد باستان
ب -قرون وسطی
ج -رنسانس
د -انقالب صنعتی
-139به کشورها صادر کننده مسافر گفته می شو د؟
الف- Out going tourism
ب-In coming tourism -

جtravel agency -
دtourism -

-140کدام کشورها بیشترین درصد جذب گردشگران اول تا سوم را در سطح جهان دارند؟
الف -آمریکا  -فرانسه  -آلمان
ب -فرانسه  -اسپانیا  -آمریکا
ج -آمریکا  -اسپانیا  -فرانسه
د -آمریکا  -فرانسه  -اسپانیا
-141اولین دوره که حمل ونقل در خدمت صنعت جهانگردی قرار گرفت کدام است؟
الف -سفرهای آبی
ب -سفر با دلیجان
ج -سفر از طریق راه اهن
د -سفر با هواپیما
-142طوالنی ترین مرز مشترک ایران با کدام کشور است؟
الف -عراق
ب -ترکیه
ج -افغانستان
د -آذربایجان
-143تاثیر صحبت یک سخنران را در شنونده چگونه میتوان دریافت؟
الف -ارائه مطالب مورد بحث

ب -تاثیر نهادن در قلب وروح شنونده
ج -ارائه راه حل مناسب
د -فن بیان
-144کدام یک از موسسات زیر مسولیت فروش تور و راهنمایی مسافران جهت خرید تور را به عهده دارند؟
الف -آژانس کار گذار
ب -تور اپراتور
ج -آژانس مسافرتی
د -شرکتهای حمل و نقل مسافر
-145آژانس های بند الف وب به ترتیب زیرنظر کدام سازمانها می باشد ؟
الف -سازمان هواپیمایی کشور -سازمان ایرانگردی و جهانگردی
ب -ایرانگردی وجهانگردی -سازمان کشترانی
ج -ایرانگردی وجهانگردی -سازمان حج وزیارت

د -سازمان IATA-IMO

-146در کدام یک از کشورهای اروپایی ذیل چند فرهنگی ،بیش از دیگر کشورهای نام برده شده حاکم است؟
الف -ژاپن
ب -یونان
ج -کانادا
د -فرانسه
-147استحکام بنیان خانواده _ درصد پایین طالق _ فساد اخالقی کم _ خونسرد و کم حرف بودن از روحیات
کدام کشور اروپایی است؟
الف -سوئیس
ب -آفریقای جنوبی
ج -انگلیس
د -کانادا
-148کدام یک از موارد زیر از وظایف کلی راهنمایان نمی باشد ؟
الف -پیش بینی مشکالت در طول سفر
ب -آشنایی داشتن با قوانین و مقررات کشورهای مقصد
ج -حراست و پاسداری از کیان ملی و مذهب جمهوری اسالمی
د -بستن پکیج
-149سازمان ICAOمربوط به چه بخشی از سازمان های بین المللی ذیل است؟
الف -جامعه بین الملی حمل ونقل هوایی
ب -انجمن آمریکایی حمل ونقل هوایی
ج -سازمان بین الملی هواپیمایی کشوری
د -انجمن اروپایی حمل ونقل
-150کدامیک ازاقوام غیر فارسی توانسته اند درتمام مراکزکشورحضوریافته واز تعامل خوب خودبهره ببرند؟
الف -بلوچها
ب -ترک ها
ج -عرب ها
د -کردها
-151ارزش قائل بودن برای زمان  ،عاشق یادگیری  ،نزاکت اخالقی  ،فداکار  ،دیر عصبانی شدن  ،از خصوصیات

کدام یک از کشورهاست؟
الف -یونان
ب -ژاپن
ج -سوئد
د -فنالند
-152مهمترین وعده غذایی درفرانسه کدام است؟
الف -صبحانه
ب -نهار
ج -عصرانه
د -شام
-153ایران بین چه عرض های جغرافیایی قرار گرفته است؟
الف -بین  25-5درجه شمالی
ب -بین  10-30درجه شمالی
ج -بین  25-45درجه شمالی
د -بین  45-65درجه شمالی
-154چند درصد از نحوه برقراری ارتباط را می توان در ارتباطات غیر کالمی یافت ؟
الف%10 -
ب%93 -
ج%30 -
د%20 -
-155پرورش اسب و مسابقات فصلی اسب دوانی در بین کدام اقوام رایج است؟
الف -ترکمن ها
ب -سیستانی ها
ج -لرها
د -اعراب
-156احساسات ضد خارجیان و مسئله نژاد پرستی در کدامیک از کشورهای ذیل بیشتر رواج دارد؟
الف -ایران
ب -مالزی
ج -نروژ
د -تاجیکستان
-157مردمان کدامیک از کشورهای زیر به  4زبان مختلف صحبت می کنند؟
الف -فنالند
ب -اسپانیا
ج -ایتالیا
د -سوئیس
-158جزایر تنب کوچک ،تنب بزرگ و ابوموسی در کدام یک از آبهای ایران می باشد؟
الف -خلیج فارس
ب -دریای عمان
ج -دریای مازندران
د -دریاچه ارومیه

-159بهترین شیوه ساخت اقامتگاهی در کشورمان که مورد توجه گردشگران بویژه گردشگران خارجی می باشد
چه نوع اقامتگاهی است ؟
الف -ساخت اقامتگاهها و هتل های بزرگ
ب -ایجاد هتل  5ستاره در سطح وسیع
ج -ایجاد هتل های مدرن با معماری بین المللی
د -ساخت اقامتگاهها و هتل ها بر اساس معماری سنتی و بومی و مصالح بوم آورد
-160وزارت ارشاد اسالمی چه مدت بعد از صدور پروانه بهره برداری موقت ،باید نسبت به درجه بندی  ،تاسیس
وصدور پروانه بهره برداری قطعی اقدام کند.طبق قانون مصوب سال( )1361
الف -دو سال پس از صدور پروانه بهره برداری موقت
ب -سه ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت
ج -سه سال پس از صدور پروانه بهره برداری موقت
د -یک ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت
-161به ترتیب اهمیت زبانهای جهانگردی در کشور ،کدام مورد است؟
الف -انگلیسی  ،فرانسوی  ،اسپانیایی  ،عربی
ب -آلمانی  ،فرانسوی  ،انگلیسی  ،اسپانیایی
ج -اسپانیایی  ،آلمانی  ،انگلیسی  ،عربی
د -انگلیسی  ،عربی  ،فرانسوی  ،آلمانی
-162روز جهانی گردشگری مقارن با چه روزی است؟
الف -سالروز تصویب قوانین هواپیمایی در گردشگری
ب -سالروز تصویب قوانین سازمان بهداشت جهانی
ج -سالروز تصویب قوانین سازمان گردشگری
د -سالروز تصویب قوانین حمل و نقل زمینی
-163در صنعت حمل ونقل کدام وسیله در قرن بیستم باعث ایجاد تحول در گردشگری شد؟
الف -هواپیما
ب -بنادر
ج -راه اهن
د -حمل ونقل زمینی
-164کدام اقوام ایرانی ریشه مغولی دارند؟
الف -بلوچ ها
ب -ترکمن ها
ج -آذری ها و ترکان جنوب ایران در اطراف خوزستان
د -لرهای استان خوزستان
-165دلیل پایین بودن آمار بیماری های قلبی و عروقی در ژاپنی ها چیست ؟
الف -استفاده ازگوشت قرمز در برنامه غذایی
ب -استفاده از حیوانات دریایی در برنامه غذایی
ج -خوردن برنج
د -ادویه
-166ریشه گویش بختیاری به کدام گویشهای زیر بر می گردد؟
الف -گویش پارسی
ب -گویش لری

ج -گویش ترکمن
د -گویش هندی
-167جنگلهای ایران چند درصد از خاک ایران را در بر گرفته است؟
الف%10 -
ب%15 -
ج % 7/ 5 -
د% 5 -
-168کدام کشور پس از انقالب صنعتی در اروپا پیشگام در امر گردشگری به شمار می رود؟
الف -فرانسه
ب -انگلستان
ج -آلمان
د -ایتالیا
-169کدامیک از موارد زیر جزء ماهیت و طبیعت شغلی راهنمایان است ؟
الف -کار تمام وقت
ب -تن صدای زیر
ج -تن صدای بم
د -موقت و فصلی بودن
-170نام دیگر برنامه سفر چیست؟
الفcharter -
بpackage -
جcity tour -
دAirport transfer -
-171اولین شعار روز جهانی در حفاظت از میراث فرهنگی در سال  1980چه بود؟
الف -صلح و سالمت
ب -گردشگری بین المللی
ج -صلح و تفاهم
د -سفر سالم
-172در دوره کدام پادشاه هخامنشی راه شاهی از تخت جمشید به سارد بهره برداری شد؟
الف -داریوش اول
ب -کوروش کبیر
ج -اردشیر اول

د -داریوش دوم
-173سفر لذت بخش و جذاب توأم با هیجان و کنجکاوی شامل کدام نوع گردشگری می باشد ؟
الف -گردشگری مجازی
ب -گردشگری قضایی
ج -گردشگری ورزشی
د -گردشگری ماجراجویانه
-174در فروش بسته سفر ارائه خدمات اقامتی همراه با صبحانه نهار و شام را چه می نامند؟
الف -طرح روسی
ب -طرح ایرانی

ج -طرح آمریکایی
د -طرح اروپایی
-175کدام گزینه در انقالب صنعتی بر گسترش صنعت گردشگری تاثیر بسزایی داشته است؟
الف -اتومبیل و کشتی

ب -هواپیما و قطار

ج -حمل و نقل ریلی و کشتی بخار
د -دلیجان و کشتی
-176به افراد ساکن یک منطقه که به کشوری غیر از کشور محل سکونت خود سفر می کنند  ........گفته می شود.
الف -گردشگر بین المللی
ب -گردشگر ملی
ج -گردشگر داخلی
د -گردشگر برون مرزی
-177سفر لذت بخش و جذاب توأم با هیجان و کنجکاوی شامل کدام نوع گردشگری می باشد ؟
الف -گردشگری مجازی
ب -گردشگری فضایی
ج -گردشگری ورزشی
د -گردشگری ماجراجویانه
-178قدیمیترین اشکال رایج گردشگری در اروپا چه بود؟
الف -مسافرت اشراف و شاهزاده_های جوان
ب -تجارت از طریق دریا و زمین
ج -نشر تمدن و گسترش اقوام مختلف
د -کشف نقاط مختلف دنیا
-179در دوره رنساس بیشتر مسافرت_ها به چه هدفی انجام می_شد؟
الف -کسب دانش و تجربه
ب -امور مذهبی
ج -امور اجتماعی
د -تجارت
-180در قرن  19کدام وسیله نقلیه باعث پیشرفت گردشگری شد؟
الف -اختراع موتور جت و حمل و نقل هوایی
ب  -قطار
ج -حمل و نقل ریلی و کشتی بخار

د -اختراع خودرو

-181در اصطالح گردشگری به فردی اطالق می_شود که بین دو یا چند مکان سفر می_کند.
الف -توریست
ب -بازدیدکننده
ج -مسافر
د -بازدیدکننده یک شبه
-182در دوران پس از اسالم نخستین کسی که از غرب به ایران سفر کرد و سفرنامه_هایی هم در شرح مسافرت
خود به ایران نوشت چه کسی بود؟
الف -شوالیه شارون

ب -سرتوماس هربرت
ج -ژان باتیست سه
د -بنیامین تودالی
-183مقر دائمی  WTOکدام شهر است؟
الف -مادرید
ب -الهه
ج -اتاوا
د -لندن
-184روز جهانی جهانگردی در ایران چه روزی است؟
الف  13-اردیبهشت
ب  1-اردیبهشت
ج  1-مهر

د  5-مهر

-185توریست چه کسی است؟
الف -کسی که بیشتر از یک شب و بیشتر از یک ماه غیر از وطن خود مسافرت می_کند.
ب -کسی که حداقل یک شب و کمتر از یک سال غیر از وطن خود مسافرت می_کند.
ج -کسی که فقط برای گردش و تفریح به مسافرت می_رود و هدفش کسب درآمد نیست.

د -کسی که شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر می_برد.
-186در چه سالی ایران به عضویت  WTOدرآمد؟
الف 1354-
ب 1345-
ج 1357-
د 1375-
-187توریسم چه مکتبی است؟
الف -مکتبی است که پایه و اساس آن آثار باستانی است.
ب -مکتبی است که پایه و اساس آن هنر است.
ج -مکتبی است که پایه و اساس آن طبیعت است.

د -مکتبی است که پایه و اساس آن سفر است.

-188در گذشته اوقات فراغت مردم به چه مواردی اختصاص داشت؟
الف -کار و درآمد
ب -امور مذهبی

ج -استراحت و گردش
د -تجارت
-189کدام نوع گردشگری است که بیشتر از دو دهه از پدید آمدن آن نمی_گذرد؟
الف -گردشگری بیابانی
ب -گردشگری ماجراجویانه
ج -گردشگری هنری
د -گردشگری مجازی
-190با توجه به گسترش زندگی شهرنشینی تمایل مردم به کدامیک از انواع گردشگری بیشتر است؟
الف -گردشگری روستایی

ب -گردشگری ساحلی
ج -گردشگری مذهبی
د -گردشگری تاریخی
-191گردشگری درون مرزی چه نوع گردشگری است؟
الف -به ساکنان منطقه_ای خاص اطالق می_شود که فقط در منطقه مربوطه سفر می_کنند.
ب -به افرادی گفته می_شود که به خارج از مرزهای کشور محل زندگی خود سفر می_کنند.
ج -به افرادی غیر از ساکنان منطقه_ای خاص گفته می_شود که فقط در بین مناطق درون کشور خود مسافرت می_کنند.
د -به افرادی که برای بازدید از جوامع محلی منطقه سکونت خود اقدام به سفر می_کند.
-192قدیمیترین نوع گردشگری کدام است؟
الف -گردشگری مذهبی
ب -گردشگری سالمت
ج -گردشگری روستایی

د -گردشگری قومی و عشایری
-193گردشگری با قصد برانگیختن خاطرات و تجارب ایام گذشته را چه می نامند؟
الف -گردشگری فرهنگی
ب -گردشگری تفریح و تفرج
ج -گردشگری درمانی

د -گردشگری نوستالژیک
-194کدامیک از موارد جزء جدایی_ناپذیر برنامه سفر است؟
الف -بازدید
ب -خرید
ج -رستوران
د -اقامت
-195خدمات پذیرایی جزء کدامیک از عناصر تشکیل دهنده نظام گردشگری است؟
الف -اقامت
ب -تغذیه
ج -خرید

د -گشت

-196براساس سازمان جهانگردی ایران از نظر جاذبه_های تاریخی رتبه چندم در جهان را دارد؟
الف -رتبه اول
ب -رتبه دهم

ج -رتبه دوم

د -رتبه بیستم
-197براساس سازمان جهانگردی ایران از نظر جاذبه_های طبیعی رتبه چندم در جهان را دارد؟
الف -رتبه اول
ب -رتبه پنجم
ج -رتبه سوم
د -رتبه هفتم
-198کدامیک از موارد زیر دالیل رشد صنعت جهانگردی در ایران می_باشد؟
الف -بیخبر بودن سرمایهگذاران از زمینههای موجود در ایران و تبلیغات ضعیف

ب -محدودیتهای اجتماعی و مذهبی برای گردشگران خارجی
ج -تنشهای سیاسی با بعضی کشورهای غربی
د -سیاست های اقتصادی کشور
-199مسئولیت ایکائو چیست؟
الف -مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل هوایی بر پایه جهانی میباشد.
ب -مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل بر پایه جهانی میباشد.
ج -در اموری نظیر :استاندارد کردن قیمتها ،بلیتها ،بارنامهها و ...درحمل ونقل با قطار فعالیت دارد.
د -مسئول تدوین  ،تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل های زمینی بر پایه جهانی می باشد.
-200قطارهای مسافربری زیر نظر کدام بند فعالیت می کنند؟
الف -بند الف
ب -بند ب
ج -بندپ

د -بند ج

-201یاتا چیست؟
الف -مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل هوایی بر پایه جهانی میباشد.
ب -مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل بر پایه جهانی میباشد.
ج -انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی است.

د -کلیه فعالیتهای بازرگانی شرکتهای هوایی را عهده دار میباشد.
-202مسئولیت یاتا چیست؟
الف -تدوین نظریات شرکتهای هوایی در رابطه با مسائلی نظیر مسئولیت و تعهدات شرکتهای هوایی در قبال یکدیگر را به
عهده دارد.
ب -یاتا انجمنی است غیر دولتی ،بینالمللی ,غیرانحصاری و غیرسیاسی با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه که در اموری
نظیر :استاندارد کردن قیمتها ،بلیتها ،بارنامهها و ...فعالیت دارد.
ج -ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکتهای هوایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست اندر کار حمل و نقل
هوایی بینالمللی میباشند.

د -ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکتهای هوایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست اندر کار حمل و نقل هوایی
بینالمللی میباشند.
-203هدف تأسیس انجمن صنفی آژانسهای خدمات مسافرتی چه بود؟
الف -حمایت از مسافر
ب -حمایت از حقوق قانونی صنف و رفاه مسافران
ج -حمایت از عمده فروشان تورهای داخلی
د -حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی
-204کدامیک از موارد زیر جزء شرایط مجاز برای صدور پروانه آژانس مسافرتی نیست؟
الف -آشنایی کامل و تسلط به زبان فارسی
ب -داشتن حداقل  25سال سن
ج -دارابودن حداقل مدرک لیسانس
د -متدین به دین اسالم یایکی ازادیان مورد تایید در قانون اساسی
-205ضمانت نامه بانکی دفاتر خدمات مسافرتی چند سال یکبار باید تمدید شود
الف -یک سال
ب -سه سال

ج -دو سال
د -پنج سال
-206شرکت خدمات مسافرتی ملی چه نوع شرکتی است؟
الف -آژانسهایی که در سطح کشور فعالیتهایی دارند و دارای نمایندگی فروش در سرتاسر ایران میباشند.

ب -آژانسهایی که فعالیتهای خود را بدون نیاز به سایر شرکتهای بینالمللی در سرتاسر جهان پوشش دهند.
ج -آژانسهایی که فعالیتشان در همان منطقهای است که آژانس مسافرتی در آنجا واقع شده است.
د -آژانسهایی که فعالیتشان در همان شهری است که آژانس مسافرتی در آنجا واقع شده است.
-207صدور ویزا بر چه اساسی صورت می__گیرد؟
الف -بر اساس مدارک موجود
ب -بر اساس نیاز و هدف متقاضی
ج -بر اساس نیاز کشور مقصد
د -برای گردشگری و تحصیل

-208در خصوص ویزای گردشگری بهتر است مسافر از چه طریق راحت_تر و امن_تر مسافرت کند؟
الف -از طریق سفارتخانه
ب -از طریق آژانس مسافرتی
ج -از طریق وزارت امور خارجه
د -از طریق سازمان گردشگری
-209دولت جمهوری اسالمی ایران جهت صدور ویزا چه مدارکی را می_تواند درخواست کند؟
الف -هر گونه مدرکی
ب -مدارک تحصیلی
ج -مدارک شناسایی
د -مدارک سوء پیشینه
-210در چه سالی سازمان میراث فرهنگی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی با هم ادغام شدند و زیر نظر چه
کسی انجام وظیفه می_کنند؟
الف -مجلس
ب -رهبری
ج -وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
د -رئیس جمهور
-211ایکائو چیست؟
الف -سازمان بین المللی هواپیمایی نظامی

ب -سازمان بین المللی نظامی سازمان ملل
ج -سازمان بین المللی هواپیمایی غیرنظامی
د -سازمان بین المللی غیرنظامی سازمان ملل
-212چه قطارهایی برای وعده نماز توقف ندارند؟
الف -قطارهایی که موقع نماز حرکت می_کنند.
ب -قطارهایی که یک ساعت پس از نماز حرکت می_کنند.
ج -قطارهایی که صبح زود حرکت می_کنند.
د -قطارهایی که شب حرکت می_کنند.
-213حداکثر زمان استرداد بلیت قطار بدون کسر وجه چند ساعت است؟
الف -یک ساعت

ب -سه ساعت
ج -دو ساعت
د -چهارساعت
-214چه اموالی در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد؟
الف -اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است.
ب -اموالی که بیش از صد سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد.
ج -اموالی که بیش از هزار سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد.
د -اموالی که بیش از ده هزار سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد.
-215مقر تصمیم گیری سازمان یونسکو در کجا است؟
الف -آلمان
ب -نیویورک
ج -پاریس
د -انگلستان
-216به عمل کسی که به مدت یک شب و کمتر از یکسال به کشوری غیر از وطن خود مسافرت نموده و و هدفش
کسب در آمد نیست چه گفته می شود؟
الف -مسافر
ب -جهانگرد
ج -سیاح
د -توریسم
-217کدام گزینه در انقالب صنعتی بر گسترش صنعت گردشگری تاثیر بسزایی داشته است؟
الف -اتومبیل و کشتی
ب -هواپیما و قطار
ج -حمل و نقل ریلی و کشتی بخار
د -دلیجان و کشتی
-218کدام نوع گردشگری در ایران جایگاه بیشتری دارد ؟
الف -گردشگری قومی و عشایر
ب -تفریحی
ج -مذهبی -تاریخی
د -قومی-تفریحی
-219اتاقهایی که روزها به شکل دفتر کار و پذیرایی و شبها بصورت اتاق خواب آماده می شوند ................نام
دارد؟
الف -اتاق کابانا
ب -اتاق توین
ج -اتاق دبل
د -اتاق استودیو
-220مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکانهایی که جاذبه ی فرهنگی دارند جزءکدام گردشگری است؟
الف -گردشگری باستانی
ب -گردشگری فرهنگی
ج -گردشگری تاریخی
د -گردشگری اجتماعی

-221کدام دسته از گردشگران مایل به آشنایی بافرهنگ مناطق مختلف وخواهان کاوش در چشم اندازهای
فرهنگی جوامع انسانی هستند؟
الف -گردشگران فرهنگی
ب -گردشگران تاریخی
ج -گردشگران باستانی
د -گردشگران عشایری
-222نوعی از گردشگری که در آن مسافرت به مناطق طبیعی با اهداف مطالعاتی وبهره بصری از مناظر و رستنی
های طبیعی وحیات وحش وبا توجه به جنبه های فرهنگی هم در گذشته وهم در حال صورت می پذیرد چه
می گویند؟
الف -گردشگری فرهنگی
ب -گردشگری طبیعت گردی
ج -گردشگری دریایی
د -گردشگری تفریحی
-223از طریق کدام سایتها میتوان گردشگری فضایی انجام داد؟
الف -سایتهای امریکا-انگلیس
ب -سایتهای امریکا-سوئد
ج -سایتهای روسیه-انگلیس
د -سایتهای روسیه-امریکا
-224اولین دوره که حمل ونقل در خدمت صنعت جهانگردی قرار گرفت کدام است؟
الف -سفرهای آبی
ب -سفر با دلیجان
ج -سفر از طریق راه اهن
د -سفر با هواپیما
-225از مهمترین علل گردشگری در کشورهای توریست فرست کدام گزینه را می توان انتخاب کرد؟
الف -طبیعت گردی و گردشگری سالمت
ب -طبیعت گردی  ،ماجراجویانه
ج -طبیعت گردی  ،گردشگری تاریخی
د -گردشگری بازرگانی
-226مهمترین عاملی که توریست را تحت تاثیر شخصیت فردی و اجتماعی راهنمای تور قرار می دهد کدام مورد
است؟
الف -اشنایی راهنما با قوانین محلی
ب -ذکاوت و قدرت بیان راهنما
ج -آشنایی راهنما با روحیات ملل
د -آشنایی راهنما با مسائل تاریخی -جغرافیایی
-227کدام یک از موسسات زیر مسولیت فروش تور و راهنمایی مسافران جهت خرید تور را به عهده دارند؟
الف -آژانس کار گذار
ب -تور اپراتور
ج -آژانس مسافرتی
د -شرکتهای حمل و نقل مسافر
-228با توجه به قانون توسعه ی صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370منظور از ایرانگردی و

جهانگردی چیست ؟
الف -هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که به منظور کسب و کار نباشد
ب -هر نوع مسافرتی که بیش از 24ساعت باشد
ج -مسافرتهایی که کمتر از یک سال باشد و به منظور کسب و کار نباشد
د -هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از  24ساعت بوده و به منظور کسب و کار باشد
-229آژانس های بند الف وب به ترتیب زیرنظر کدام سازمانها می باشد ؟
الف -سازمان هواپیمایی کشور -سازمان ایرانگردی و جهانگردی
ب -ایرانگردی وجهانگردی -سازمان کشترانی
ج -ایرانگردی وجهانگردی -سازمان حج وزیارت
د -سازمان IATA-IMO
-230کدام یک از موارد زیر از وظایف کلی راهنمایان نمی باشد ؟
الف -پیش بینی مشکالت در طول سفر
ب -آشنایی داشتن با قوانین و مقررات کشورهای مقصد
ج -حراست و پاسداری از کیان ملی و مذهب جمهوری اسالمی
د -بستن پکیج
-231کدام یک از گزینه های زیر در مورد انواع آژانسها ی مسافرتی صحیح نمی باشد؟
الف -آژانسهای بند الف -تحت نظارت مستقیم سازمان میراث فرهنگی -وظیفه ی آن فروش بلیط خطوط مختلف
هوایی داخلی و خارجی ،برگزاری تور و فروش تور های سایر دفاتر به مسافران
ب -آژانسهای بند ب -تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری -وظیفه آن برگزاری تور های داخلی و
خارجی به جزمسیرهای عربستان .حج)،سوریه و عراق ،رزرو هتل ،اخذ ویزا و فعالیتهای مرتبط با گردشگری

ج -آژانسهای بند پ -تحت نظارت سازمان حج و زیارت -وظیفه ی اصلی برگزاری انواع تورهایی که جنبه ی زیارتی
دارد ازجمله عربستان ،سوریه،عراق

د -آژانسهای مسافرتی بند الف با رعایت آیین نامه ها و ضوابط مربوطه می توانند به عضویت یاتا IATAدر آیند
-232ظوابط کلی برای تاسیس دفترهای خدمات مسافرتی -سیاحتی شامل کدام مورد نمی باشد؟
الف -ارائه محل مناسب برای کار
ب -معرفی مدیر فنی
ج -داشتن  5سال سابقه بیمه
د -سپردن تضمین
-233کدام یک از موارد زیر از اثرات جهانگردی بر اقتصاد بین الملل نیست ؟
الف -توزیع دوباره ثروت در میان ملتهای جهان
ب -وضع و اندوخته ارزی دولتها و تراز پرداختها
ج -توزیع سرمایه و پول در میان ملتها
د -مبادالت فرهنگی بین ملتها
-234بنیانگذاران حکومت افشاریان ،قاجاریان و پهلوی چه کسانی بودند؟
الف -هوالکوخان ،فتحعلی شاه ،محمدرضا شاه
ب -نادرشاه ،ناصرالدین شاه ،رضا شاه
ج -نادرشاه ،آقا محمدخان ،رضا شاه
د -هوالکوخان ،ناصرالدین شاه ،محمدرضا شاه
-235بنیانگذار و شهریار معروف اشکانیان چه کسانی بودند؟
الف -شاپور یکم  -شاپور یکم

ب -اشک یکم  -مهرداد یکم
ج -مهرداد یکم  -اشک سیزدهم
د -انوشیروان  -خسرو پرویز
-236بنیانگذار صفاریان چه کسی بود؟
الف -مردوایچ
ب -شاه سلیمان
ج -قابوس بن وشمگیر
د -یعقوب لیث
-237بنیانگذاران حکومت ماد ،هخامنشیان و صفویان چه کسانی بودند؟
الف -دیااکو ،داریوش ،شاه عباس اول
ب -انوشیروان ،کوروش ،شاه اسماعیل اول
ج -دیااکو ،کوروش ،شاه اسماعیل اول

د -نصر یکم ،خشایارشا ،شاه عباس اول
-238شهریاران بزرگ حکومت ساسانیان ،زیاریان و سامانیان چه کسانی بودند؟
الف -شاپور یکم ،طاهر ذوالیمینین ،سلطان مسعود
ب -انوشیروان دادگر ،قابوس بن وشمگیر ،امیر اسماعیل
ج -خسروپرویز ،عضدالدوله ،سلطان مسعود

د -شاپور یکم ،یعقوب لیث ،شاه اسماعیل

-239بنیانگذار و شهریار معروف قاجاریان چه کسانی بودند؟
الف -آقامحمدخان  -آقا محمدخان
ب -آقا محمدخان  -ناصرالدین شاه
ج -فتحعلی شاه  -شاه عباس
د -نادرشاه  -نادرشاه
-240کدامیک از سلسله های زیر در پیش از اسالم حکومت نداشتند؟
الف -طاهریان
ب -مادها
ج -ساسانیان

د -هخامنشیان
-241کدامیک از حکومتها بعد از اسالم توانستند به سراسر ایران حکومت کنند؟
الف  -صفویان ،افشاریان
ب -طاهریان ،صفاریان

ج  -مغوالن  ،سامانیان
د -خوارزمشاهیان  ،صفویان
-242تمدن بومی ایران قبل از ورود آریایی ها به ایران چه بود؟
الف -بابل
ب -ماد
ج -عیالم
د -آشور
-243کدامیک از تمدنهای زیر مربوط به بین النهرین بودند؟
الف -آشور  -آکد

ب -ایالم -بابل
ج -تب  -آشور
د -مصر  -سومر
-244به چه دلیل هیچیک از تمدنهای بزرگ در داخل استوا یا قطب به وجود نیامده اند؟
الف -چون در آن مناطق معماری خاصی وجود نداشته است.
ب -هیچ گردشگری به آن مناطق مسافرت نمی کرده است.
ج -محیط جغرافیایی مناسبی وجود نداشته است.
د -شبکه های ارتباطی در آن مناطق بسیار ضعیف بودند.
-245چشمه_های آب معدنی در کدام قسمتها تمرکز یافته اند؟
الف -قسمتهای کوهستانی
ب -قسمتهای دامنه کوه
ج -قسمتهای فعال زمین شناسی

د -در جوار رودخانه_ها

-246بازار قیصریه در کدام شهر قرار دارد؟
الف -اصفهان
ب -تبریز
ج -کرمان

د -شیراز

-247کدام کشور ارتباط دهنده بزرگترین دریاچه جهان و خلیج فارس می باشد؟
الف -ایران
ب -عراق
ج -سوریه
د -آذربایجان
-248بیشترین نواحی ایران دارای چه نوع آب و هوایی است؟
الف -کوهستانی
ب -گرم و خشک
ج -بیابانی

د -معتدل

-249رشته کوه غرب ایران چه نام دارد؟
الف -سلیمان
ب -زاگرس

ج -البرز

د -تفتان
-250جغرافیای زیست محیطی چیست؟
الف -روشهایی که در آن جوامع انسانی طبیعت را درک می کنند.
ب -به توصیف جنبه های فضایی از تعامل میان انسان و جهان طبیعی می پردازد.
ج -تحقیق در مورد پیدایش تمدن ها در محیط طبیعی
د -دانشی است که به شرح احوال زمین و نقش پدیده های طبیعی می پردازد.
-251پارک ملی گلستان در کدام قسمت از کشور می باشد؟
الف -در ساحل خلیج فارس و دریای عمان

ب -در ارتفاعات ماسوله
ج -در قسمت حفاظت شده مرکزی
د -بین گنبدکاووس و بجنورد
-252بنای تاریخی استخر در کدام استان قرار دارد؟
الف -استان اصفهان
ب -استان آذربایجان
ج -استان کرمان
د -استان فارس
-253ایران چند کیلومتر مربع وسعت دارد؟
الف 1648000-
ب 1684000-
ج 1468000-

د 1864000-

-254بخشی از جلگه بین_النهرین در کدام قسمت ایران قرار گرفته است؟
الف -خوزستان
ب -مرکز
ج -آذربایجان

د -جنوب شرقی
-255علم جغرافیا چیست؟
الف -علمی است که بررسی محیط طبیعی و چگونگی به وجود آمدن آن صحبت می کند.
ب -علمی است که بر تسلط محیط بر انسان صحبت می کند.
ج -علمی است که درباره سطح زمین و عوارض طبیعی ،مردم و پراکندگی آنها صحبت می کند.
د -علمی است که از پیدایش تمدنهای بزرگ در محیطهای جغرافیایی صحبت می کند.
-256علم جغرافیا به چند دسته تقسیم می شود؟
الف -دو دسته انسانی و طبیعی
ب -دو دسته طبیعی و مصنوعی
ج -به سه دسته فیزیکی ،انسانی ،محیطی

د -به سه دسته انسانی ،طبیعی ،محیطی

-257غار پراو در کدام استان واقع شده است ؟
الف -کردستان
ب -آذربایجان

ج -همدان

د -کرمانشاه
-258کوههای ایران به کدام دوره زمین شناسی مرتبط هستند؟
الف -اول
ب -سوم
ج -دوم
د -چهارم
-259بیشترین و کمترین مرز ایران با چه کشورهایی است؟
الف -بیشترین با افغانستان ،کمترین با ترکمنستان

ب -بیشترین با عراق ،کمترین با ترکمنستان
ج -بیشترین با عراق ،کمترین با ارمنستان
د -بیشترین با افغانستان ،کمترین با ارمنستان
-260قله سهند در کدام قسمت از ایران قرار دارد؟
الف -شمال تهران
ب -آذربایجان شرقی
ج -سیستان و بلوچستان
د -غرب اردبیل
-261گنجنامه در دامنه های  --------به فاصله  5کیلو متری جنوب غربی همدان در دره ی مصفای عباس اباد
قرار دارد
الف -کوههای البرز
ب -کوههای زاگرس
ج -کوههای دماوند
د -کوههای الوند
--262بلند ترین قله رشته کوه زاگرس چه نام دارد؟
الف -دنا
ب -شاهور
ج -الوند
د -اشترانکوه
-263کوه تفتان جزء کدام یک از رشته کوههای زیر می باشد؟
الف -رشته کوههای مرکزی
ب -رشته کوههای شمالی
ج -رشته کوههای جنوبی
د -رشته کوههای شرقی
-264در گردشگری های شهری کدام یک از شهرهای ایران جاذبه های کمتری نسبت به سایر گزینه ها دارد؟
الف -تهران
ب -اصفهان
ج -تبریز
د -سمنان
-265ماسوله وابیانه جزءکدام یک از گردشگری ها محسوب می شود؟
الف -گردشگری تاریخی
ب -گردشگری روستایی
ج -گردشگری قومی
د -گردشگری تفریحی
-266مرتفع ترین کوه ،رشته کوه مرکزی کدام است؟
الف -کرکس
ب -شیر کوه
ج -کوه هزار
د -کوه الله زار
-267آسیابهای آبی سیکا در کدام استان قرار دارد؟

الف -خوزستان
ب -کرمانشاه
ج -کردستان
د -مازندران
-268باغ شازده ماهان از جاذبه های دیدنی چه استانی است؟
الف -سیستان وبلوچستان
ب -خراسان شمالی
ج -کرمان
د -سمنان
-269فالت ایران جلگه های آسیای داخلی را به کدام فالتها متصل می کند؟
الف -حوزه دریای مدیترانه-امریکا
ب -فالتهای تبت  -آناتولی
ج -حوزه دریای مدیترانه-افریقا
د -فالتهای آسیای صغیر-امریکا
-270علت اختالف بارندگی دو شهر ساحلی بندر انزلی و گرگان در چیست؟
الف -عرض جغرافیایی
ب -ارتفاع
ج -فشار هوا
د -بادهای غربی
-271تمرکز و توجه اساسی جغرافیا به کدام گزینه معطوف است؟
الف -مکان
ب -زمان
ج -فضا
د -مکان  ،فضا و محیط زیست
-272سازمان  ICAOمربوط به چه بخشی از سازمان های بین المللی ذیل است؟
الف -جامعه بین الملی حمل ونقل هوایی
ب -انجمن آمریکایی حمل ونقل هوایی
ج -سازمان بین الملی هواپیمایی کشوری
د -انجمن اروپایی حمل ونقل
-273گردشگری سالمت در چه حوزه ای فعالیت دارد؟
الف -سالمت و درمان
ب -سالمت روان و ورزش
ج -تقویت تن و روان
د -آبهای معدنی
-274ایران بین چه عرض های جغرافیایی قرار گرفته است؟
الف -بین  25-5درجه شمالی
ب -بین  10-30درجه شمالی
ج -بین  25-45درجه شمالی
د -بین  45-65درجه شمالی
-275ایران بین چه طول های جغرافیایی در کره زمین قرار گرفته است؟

الف -بین  63-5/44درجه شرقی
ب -بین 17 -37درجه شرقی
ج -بین  10-30درجه شرقی
د 5-25 -درجه شرقی
-276سازمان جهانگردی Unwtoجهانگردان را به چند دسته تفکیک می نماید ؟
الف -دیدار شونده -دیدار کننده -جهانگرد
ب -دودسته .بازدید کننده  -جهانگرد
ج -بازدید کننده انفرادی
د -گروهی بازدید کننده
-277سازمان  OMI International - Marry time Organization.درچه بخشی از حمل ونقل فعالیت
دارد؟
الف -حمل و نقل جاده ای
ب -دریایی .دریا نوردی
ج -ریلی
د -هواپیمایی کشوری
-278جزایر تنب کوچک ،تنب بزرگ و ابوموسی در کدام یک از آبهای ایران می باشد؟
الف -خلیج فارس
ب -دریای عمان
ج -دریای مازندران
د -دریاچه ارومیه
-279بادهای موسمی در چه فصلی باعث ریزش باران در ایران میشود؟
الف -بهار
ب -پاییز
ج -تابستان
د -زمستان
-280بهترین شیوه ساخت اقامتگاهی در کشورمان که مورد توجه گردشگران بویژه گردشگران خارجی می باشد
چه نوع اقامتگاهی است ؟
الف -ساخت اقامتگاهها و هتل های بزرگ
ب -ایجاد هتل  5ستاره در سطح وسیع
ج -ایجاد هتل های مدرن با معماری بین المللی
د -ساخت اقامتگاهها و هتل ها بر اساس معماری سنتی و بومی و مصالح بوم آورد
-281به ترتیب اهمیت زبانهای جهانگردی در کشور ،کدام مورد است؟
الف -انگلیسی  ،فرانسوی  ،اسپانیایی  ،عربی
ب -آلمانی  ،فرانسوی  ،انگلیسی  ،اسپانیایی
ج -اسپانیایی  ،آلمانی  ،انگلیسی  ،عربی
د -انگلیسی  ،عربی  ،فرانسوی  ،آلمانی
-282روز جهانی گردشگری مقارن با چه روزی است؟
الف -سالروز تصویب قوانین هواپیمایی در گردشگری
ب -سالروز تصویب قوانین سازمان بهداشت جهانی
ج -سالروز تصویب قوانین سازمان گردشگری

د -سالروز تصویب قوانین حمل و نقل زمینی
-283در صنعت حمل ونقل کدام وسیله در قرن بیستم باعث ایجاد تحول در گردشگری شد؟
الف -هواپیما
ب -بنادر
ج -راه اهن
د -حمل ونقل زمینی
-284جنگلهای ایران چند درصد از خاک ایران را در بر گرفته است؟
الف%10 -
ب%15 -
ج % 7/ 5 -
د% 5 -
-285کدام کشور پس از انقالب صنعتی در اروپا پیشگام در امر گردشگری به شمار می رود؟
الف -فرانسه
ب -انگلستان
ج -آلمان
د -ایتالیا
-286کدامیک از موارد زیر جزء ماهیت و طبیعت شغلی راهنمایان است ؟
الف -کار تمام وقت
ب -تن صدای زیر
ج -تن صدای بم
د -موقت و فصلی بودن
-287نام دیگر برنامه سفر چیست؟
الفcharter -
بpackage -
جcity tour -
دAirport transfer -
-288اولین شعار روز جهانی در حفاظت از میراث فرهنگی در سال  1980چه بود؟
الف -صلح و سالمت
ب -گردشگری بین المللی
ج -صلح و تفاهم
د -سفر سالم
-289کردستان چه سرزمین هایی را شامل می شود؟
الف -عراق ،ایران ،بحرین ،ترکیه
ب -ایران ،بحرین ،قرقیزستان

ج -سوریه ،ترکیه ،لبنان ،فلسطین
د -ایران ،عراق ،سوریه ،ترکیه
-290مردم کرد از کدام نژاد هستند؟
الف -نژاد هندی ،اروپایی
ب -نژاد هندی
ج -نژاد آریایی

د -نژاد ترک
-291مردم کرد از کدام قوم باستانی هستند؟
الف -قوم سیلک
ب -قوم عیالمی

ج -قوم ماد

د -قوم پارت
-292مذهب اکثریت مردم کرد چیست؟
الف -سنی شافعی

ب -شیعه جعفری
ج -سنی حنفی
د -شیعه اسماعیلیه
-293نوازندگان و خوانندگان لر چه نام دارند؟
الف -توشمال و لوطی

ب -سماء و توشمال
ج -لوطی و توشمال
د -سماء و لوطی

-294مردم لر به چه زبانی صحبت می کنند؟
الف -لری
ب -لکی
ج -لری و لکی
د -فارسی و لری
-295عشایر از چادرهای برزنتی دو پوشه در چه مواقعی استفاده می کنند؟
الف -در مواقع قشالق
ب -در همه مواقع سال
ج -در مواقع ییالق
د -برای جشن و عروسی
“ -296چوقا” لباس کدامیک از عشایر است؟
الف -بختیاری
ب -شاهسون
ج -قشقایی
د -همه عشایر
-297بزرگترین ایل کشور کدام است؟
الف -ایل قشقایی
ب -ایل شاهسون
ج -ایل بختیاری
د -ایل کشکولی
-298ایل بختیاری در کدام قسمت از ایران زندگی می کنند؟
الف -در استانهای خوزستان،چهارمحال و بختیاری،اصفهان و لرستان
ب -در استانهای لرستان ،فارس ،اصفهان و هرمزگان
ج -در استانهای خوزستان ،چهار محال و بختیاری ،کردستان و فارس

د -در استانهای همدان ،اصفهان ،کردستان و لرستان
-299ایل قشقایی از کدام نژاد هستند؟
الف -ترک
ب -کرد

ج -بلوچ
د -لر

-300کدامیک از جشن های زیر در ایل قشقایی باشکوه برگزار می گردد؟
الف -عید نوروز

ب -جشن عروسی
ج -عید قربان
د -عید غدیر
-301مدت استقرار ایالت در منطقه ییالق چه زمانی است؟
الف -از اوایل خرداد تا اواخر شهریور

ب -از اواخر فروردین تا اواخر شهریور
ج -ازاواسط اردیبهشت تا اواسط آذر
د -از اواسط فروردین تا اواسط آذر
-302زندگی و اقتصاد مردم عشایر بر چه پایه ای است؟
الف -کشاورزی
ب -دامداری
ج -صنایع دستی
د -صنعت
-303بیشترین جمعیت ایل قشقایی در کدام قسمت از ایران ساکن هستند؟
الف -استان فارس
ب -استان اصفهان
ج -استان کرمانشاه
د -در محدوده شرق کشور
-304بیشترین جمعیت ایل شاهسون در کدام قسمت از ایران ساکن هستند؟
الف -استان فارس
ب -غرب کشور
ج -محدوده کرمانشاه
د -جنوب و جنوب غرب کشور
-305قوم بلوچ در کدام قسمت از ایران ساکن هستند؟
الف -جنوب شرقی
ب -شمال شرقی
ج -جنوب غربی
د -شمال غربی
-306لباس زنان بلوچ ،متأثر از فرهنگ کدام کشور است؟
الف -عراق و عربستان
ب -شمال آفریقا
ج -ترکیه و سوریه

د -هندوستان و پاکستان
-307بهترین نژاد اسب در ایران ،منحصراً در کدامیک از اقوام پرورش داده می شود؟
الف -قوم ترکمن
ب -قوم فارس

ج -قوم ترک
د -عشایر

-308مردم ترک به چه زبانی تکلم می کنند؟
الف -عربی

ب -لری

ج -ترکی
د -لکی
-309اولین قوم ترک در کدام دوره به آذربایجان وارد شدند؟
الف -خوارزمشاهیان

ب -غزنویان

ج -سلجوقیان
د -قاجار
-310قوم ترکمن در کدام نواحی ایران ساکن هستند؟
الف -جنوب شرقی دریای خزر
ب -غرب ایران
ج -شمال خلیج فارس
د -شمال دریای عمان
-311جشن آق آش چه جشنی است و مربوط به کدام قوم است؟
الف -جشن  63سالگی  -عشایر
ب -جشن  63سالگی  -ترکمن
ج -جشن نیمه شعبان  -بلوچ
د -جشن نیمه شعبان  -لر
-312چه مراسمی هر سال در گنبدکاووس برگزار می گردد؟
الف -نمایشگاه صنایع دستی
ب -کورس تابستانه اسب دوانی
ج -نمایشگاه غذاهای سنتی
د -نمایشگاه محصوالت دریایی
-313نام قدیم منطقه خزر چه بوده است؟
الف -طبرستان
ب -گیالن
ج -جرجان
د -دیلمان
-314در تقسیم بندی گیلکان قدیم ،گیله مردان چه کسانی بودند؟
الف -دامدار بوده و کوچنشین بودند.
ب -ساکنان ارتفاعات گیالن و مازندران که بیشتر به کار کشاورزی دیم ،گندم و جو مشغول بودند.
ج -ساکنان جلگه که کارشان کشاورزی آبی بود و بیشتر به کشت برنج و چای و بعدها باغداری (مرکبات) میپرداختند.

د -ساکنان ارتفاعات گیالن و مازندران که فقط به چای کاری مشغول بودند.
-315مردم گیالن در گذشته برای مراسم عزا چه لباسهایی می پوشیدند؟
الف -پوشش خاصی نداشتند
ب -لباسهای تیره

ج -لباسهای کهنه و مندرس
د -لباسهای روشن
"-316شوال" چیست؟
الف -دامنی که زنان خزری استفاده می کنند

ب -باالپوش نمدی و نیمه بلند که پوشاک دامداران خزری است.
ج -شلوار نخی و سوزن دوزی شده که پوشاک زنان خزری است.
د -شلوار نخی و سوزن دوزی شده که پوشاک زنان بلوچ است
\-317زبان کدامیک از اقوام ایرانی شباهت زیادی به زبان ایران باستان دارد؟
الف -قوم عرب

ب -قوم ترک
ج -قوم لر
د -ترکمن

-318در آفریقا .................مهمترین عامل تعیین کننده چگونگی فرهنگ است.
الف -ثروت
ب -طبقه اجتماعی
ج -فقر
د -سالمتی
-319فرهنگ مردم آفریقا چه فرهنگی است؟
الف -قانونمند
ب -خرافی
ج -منظم
د -معترض
-320عادت پوشیدن لباس قرمز رنگ مربوط به کدامیک از اقوام برزیلی است؟
الف -سفید پوستان
ب -سرخ پوستان
ج -سیاه پوستان
د -سرخ پوستان و سیاه پوستان
-321جوانان کدام کشور خیلی زود تشکیل خانواده می_دهند؟
الف -برزیل
ب -ژاپن
ج -انگلیس
د -امریکا
-322سیاه پوستان برزیلی و آمریکایی چه نوع موسیقی را می_پسندند؟
الف -کالسیک
ب -جاز
ج -شرقی

د -عربی
-323در ایاالت متحده آمریکا ،نماد شانس و برکت چیست؟
الف -آینه
ب -نعل اسب

ج -کفش
د -گل

-324در ایاالت متحده آمریکا ،شکستن آینه نشانه چیست؟
الف -برای پنج سال بدشانسی و بدبختی می_آورد.

ب -برای هفت سال بدشانسی و بدبختی می_آورد.
ج -نفرین برای صاحب آینه
د -نفرین برای کل خانواده
-325ژاپنی ها چگونه به میهمانان خود سالم می_کنند؟
الف -به زبان ژاپنی سالم می_کنند.

ب -به میهمان گل هدیه می_دهند.
ج -به میهمان سر فرود می_آورند.
د -تا جلو در به استقبال می_روند و سالم می_کنند.
-326ژاپنی_ها برای دور کردن ارواح خبیثه چه کار می_کنند؟
الف -به اطراف نمک می_پاشند.
ب -دعا و ورد می_خوانند.
ج -آتش روشن می_کنند.
د -آب می پاشند
-327مردم کدام کشور به ورزش عالقه زیادی دارند؟
الف -انگلستان
ب -لبنان
ج -ترکیه
د -استرالیا
-328کشور آفتاب تابان کدام کشور است؟
الف -چین
ب -ژاپن
ج -لبنان
د -ایران
-329نخستین و آخرین پذیرایی یک ژاپنی چیست؟
الف -چای
ب -نوشیدنی شیرین
ج -قهوه
د -میوه
-330استعداد کاری ژاپنی_ها در چه زمینه_هایی است؟
الف -در محیط های خرد
ب -زمینه_های فرهنگی و اقتصادی
ج -حیطه کاری مشخص و کوچک

د -زمینه_های جغرافیایی
-331آزادی برای اعراب چگونه است؟
الف -آنها آزادی ندارند و بسیار محدود هستند.
ب -هنگامی که به آزادی برسند حد و حدودی برای آزادی قائل نیستند.

ج -با آنکه بسیار خوشگذران هستند آزادیهای گسترده ای ندارند.

د -آزادی در چهارچوب قانون کشوری است که در آن زندگی می_کنند.
-332کدام رنگ در استرالیا معروف است؟
الف -قرمز

ب -آبی
ج -زرد
د -سبز

-333اولین مالقات با یک استرالیایی چگونه باید باشد؟
الف -دست می_دهند ،لبخند می_زنند و یکدیگر را در آغوش می_گیرند.

ب -فقط دست می_دهند.

ج -سر تکان می_دهند و یکدیگر را در آغوش می_گیرند.
د -تعظیم می کنند
-334دونرکبابی از غذاهای معروف کدام کشور است؟
الف -مالزی
ب -ایران
ج -عربستان
د -ترکیه
-335اکثر مردم لبنان به چه زبانی صحبت می_کنند؟
الف -فرانسه و عربی
ب -عربی و ایرانی
ج -انگلیسی و عربی
د -انگلیسی و فرانسه
-336کدامیک از روحیه ایرانیان به صورت اعجاب انگیزی ملل دیگر را به خود متوجه ساخته است؟
الف -اقتصاد
ب -نوآوری
ج -هنر
د -کمک به محرومان
-337کدام کتاب در استمرار غرور ایرانی بودن مؤثر بوده است؟
الف -دیوان سعدی
ب -شاهنامه فردوسی
ج -هشت کتاب سهراب سپهری
د -مثنوی مولوی
-338گردشگران ،هنگام بازدید از معابد و کاخ پادشاه تایلند ،باید چطور رفتار کنند؟
الف -گردشگران باید لباس تیره بپوشند
ب -گردشگران باید لباس بلندی به تن داشته باشند و حتماً باید خود را خوشبو کنند.
ج -گردشگران باید لباس روشن و کوتاه بپوشند

د -گردشگران باید لباس مناسب و بلندی به تن داشته باشند و پیش از ورود کفش_ها را از پا درآورند.
-339تجارت مواد مخدر در مالزی چه حکمی دارد؟
الف -زندان
ب -حبس ابد

ج -اعدام

د -آزاد است
-340چرا مردم هند به خودروهای خود دمپایی و یا کفش آویزان می_کنند؟
الف -دورکردن ارواح بد

ب -سالمتی در سفر

ج -قدم در راه نیکو گذاشتن
د -رسیدن به ثروت
-341رنگ سلطنتی در تایلند ،چه رنگی است؟
الف -قرمز

ب -زرد

ج -سبز
د -سفید
-342سرزمین لبخند نام کدام کشور است؟
الف -تایلند
ب -ژاپن
ج -مالزی
د  -چین
-343در مالزی مردم به چه شکل دست می_دهند؟
الف -به صورت عادی دست داده و سپس دستان خود را روی سینه می_گذارند.
ب -دست خود را به رعات ادب به روی سینه قرار داده و تعظیم می_کنند.
ج -دست دادن با هر دو دست همراه است و پشت دست طرف مقابل را به آرامی لمس می_کنند.
د -دست دادن با هر دو دست همراه است و بعد از آن یکدیگر را در آغوش می_گیرند.
-344حق رأی زنان در چه دوره ای تصویب شد؟
الف -پهلوی
ب -افشاریه
ج -جمهوری اسالمی
د -قاجاریه
-345پایتخت بهاری هخامنشیان کدام شهر بود؟
الف -تخت جمشید
ب -هگمتانه
ج -شوش
د -همدان
-346پایتخت ایران در دوران زندیه کدام شهر بود؟
الف -اصفهان
ب -همدان
ج -شیراز

د -کرمان
-347آخرین شاه نظام شاهنشاهی ایران کیست؟
الف -رضا شاه
ب -نادرشاه

ج -محمدرضا شاه
د -ناصرالدین_شاه
-348کدام مقام در جمهوری اسالمی ایران در رأس هرم قدرت قرار دارد؟
الف -رهبر

ب -مجمع تشیخص مصلحت نظام
ج -شورای نگهبان
د -مجلس
-349در زمان کدام پادشاه پیامبر اکرم .ص)نامه برای دعوت ایرانیان به اسالم فرستادند ؟
الف -اردشیر

ب -یزد گرد سوم
ج -انوشیروان
د -خسرو پرویز
-350در کدام یک از کشورهای اروپایی ذیل چند فرهنگی ،بیش از دیگر کشورهای نام برده شده حاکم
است؟
الف -ژاپن
ب -یونان
ج -کانادا

د -فرانسه
-351استحکام بنیان خانواده _ درصد پایین طالق _ فساد اخالقی کم _ خونسرد و کم حرف بودن از
روحیات کدام کشور اروپایی است؟
الف -سوئیس
ب -آفریقای جنوبی
ج -انگلیس
د -کانادا
-352سقوط قلعه الموت دردوران پادشاهی کدام شخص روی داد؟
الف -آلپ ارسالن
ب -هالکوخان
ج -غازان خان
د -احمد تگودار
-353کدامیک ازاقوام غیر فارسی توانسته اند درتمام مراکزکشورحضوریافته واز تعامل خوب خودبهره
ببرند؟
الف -بلوچها
ب -ترک ها
ج -عرب ها
د -کردها

-354ارزش قائل بودن برای زمان  ،عاشق یادگیری  ،نزاکت اخالقی  ،فداکار  ،دیر عصبانی شدن  ،از
خصوصیات کدام یک از کشورهاست؟
الف -یونان
ب -ژاپن
ج -سوئد
د -فنالند
-355پرورش اسب و مسابقات فصلی اسب دوانی در بین کدام اقوام رایج است؟
الف -ترکمن ها
ب -سیستانی ها

ج -لرها

د -اعراب
-356احساسات ضد خارجیان و مسئله نژاد پرستی در کدامیک از کشورهای ذیل بیشتر رواج دارد؟
الف -ایران
ب -مالزی

ج -نروژ

د -تاجیکستان
-357مردمان کدامیک از کشورهای زیر به  4زبان مختلف صحبت می کنند؟
الف -فنالند
ب -اسپانیا
ج -ایتالیا
د -سوئیس
-358کدام اقوام ایرانی ریشه مغولی دارند؟
الف -بلوچ ها
ب -ترکمن ها

ج -آذری ها و ترکان جنوب ایران در اطراف خوزستان
د -لرهای استان خوزستان
-359دلیل پایین بودن آمار بیماری های قلبی و عروقی در ژاپنی ها چیست ؟
الف -استفاده ازگوشت قرمز در برنامه غذایی
ب -استفاده از حیوانات دریایی در برنامه غذایی
ج -خوردن برنج

د -ادویه

. -360ریشه گویش بختیاری به کدام گویشهای زیر بر می گردد؟
الف -گویش پارسی
ب -گویش لری
ج -گویش ترکمن
د -گویش هندی
-361مهم ترین و درخشان ترین دوره های هنر ایران پس از اسالم چه دوره ای است؟
الف -افشاریه
ب -قاجاریه
ج -صفویه

د -زندیه
-362راه حل برای افزایش بلندی صدا بدون کشش تارهای صوتی چیست؟
الف -گوینده صدا را با تنفس عمیق_تر شکمی و دیافراگمی تولید کند
ب -کنترل صدا ،وفق دادن آن با فضا و گروه

ج -از نوشیدن مایعات سرد یا بستنی ،استفاده از پوششهای کرک_دار بپرهیزید.
د -از سیگار و مواد مخدر و بلندصحبت کردن پرهیز کند.
-363مزایای حالت خوب بدن شامل چه مواردی نمی باشد؟
الف -تنفس خوب

ب -صدایی قوی و رسا
ج -ظاهر خوب
د -صدای زیر
-364کدامیک از ویژگی ایده_آل یک صدای بلند نیست؟
الف -وفق دادن آن با فضا و گروه

ب -کنترل صدا

ج -ایجاد صدائی بدون ایجاد کشش در تارهای صوتی
د -با استفاده از ته حنجره صحبت کردن
-365حالت ایده_آل بدن هنگام ایستادن ،چگونه است؟
الف -تنفس خوب ،سالمت و ظاهر خوب
ب -احساس اعتماد به نفس را القاء کند
ج -راست و ایستاده اما راحت است
د -پوشاک مناسب و برازنده داشته باشد
-366در برخوردهای روزمره ،کدامیک از موارد زیر مانع بروز کدورت و صرفه_جویی در وقت می_شود؟
الف -اعتماد به نفس
ب -استفاده از فراز و فرود در کالم
ج -صراحت و روشنی کالم
د -شمرده صحبت کردن
-367اغلب گفته می_شود افراد در  ............اول برخورد درمورد گوینده قضاوت می_کنند.
الف  5-ثانیه
ب  15-ثانیه
ج  10-ثانیه
د  20-ثانیه
-368تزئینات کنار غذا از قبیل چیپس و زیتون چطور باید خورده شوند؟
الف -با قاشق
ب -با چنگال
ج -با قاشق و چنگال
د -با دست
-369هر گاه چیزی سهواً روی لباس میهمان دیگری ریخت چکار باید انجام داد؟
الف -عذرخواهی کرده و لباس میهمان را با دستمال تمیز میکنیم.
ب -عذرخواهی کرده و اجازه می_دهیم خود میهمان لباسش را تمیز کند.
ج -به میهمان کمک کرده تا لباسش را تمیز کند.

د -با خونسردی لباس میهمان را تمیز میکنیم
-370هنگامی که قبل از میزبان و دیگر میهمانان غذای خود را تمام کردیم چکار می_کنیم؟
الف -صبر می_کنیم تا اولین نفر غذای خود را تمام کند سپس به همراه او میز غذا را ترک می_کنیم.
ب -صبر می_کنیم تا همه غذای خود ر اتمام کنند.

ج -هنگامی که غذای خود را تمام کردیم میز را ترک می_کنیم.
د  -وقتی میزبان از جای خود بلند شد ،همه میهمانان نیز از جای خود بلند می شوند.
-371طرز چیدن میز به چه صورت باید باشد؟
الف -بشقاب سمت راست ،قاشق ولیوان سمت چپ و چنگال ،دستمال سفره و نان در وسط

ب -بشقاب در وسط ،قاشق ولیوان سمت راست و چنگال ،دستمال سفره و نان سمت چپ
ج -بشقاب در وسط ،قاشق ولیوان سمت چپ و چنگال ،دستمال سفره و نان سمت راست

د -بشقاب سمت چپ ،قاشق ولیوان سمت راست و چنگال ،دستمال سفره و نان سمت راست
-372شایسته است در هنگام پذیرایی از میهمان ،میزبان چکار کند؟
الف -میهمان را تنها گذاشته تا راحت_تر پذیرایی شود.

ب -دائم به میهمان تعارف کند.

ج -در کنار میهمان حضور داشته و او را همراهی کند.
د -از میهمان در مورد پذیرایی سئوال کند.
-373اگر چیزی روی میز غذا بود و دستتان به آن نمی_رسید چکاری باید انجام دهید؟
الف -از فردی که به آن نزدیک است درخواست می_کنیم.
ب -از میزبان درخواست می_کنیم تا آن را بردارد.
ج -شخصاً آن را بر می_داریم.
د -از برداشتن ان صرفنظر می_کنیم
-374اگر برای کاری وارد اتاقی شدیم و چند نفر مشغول صحبت بودند ،چه کار کنیم؟
الف -منتظر می_مانیم تا صحبتشان تمام شود تا مطلبمان را بگوئیم.
ب -از اتاق بیرون می_رویم و هنگامی که اطالع دادند وارد اتاق می_شویم.
ج -عذرخواهی کرده و مطلبمان را بیان می_کنیم.
د -از ایشان وقت مالقات برای زمان دیگری می_گیریم.
-375تشویق و انتقاد برای کارمندان چگونه باید باشد؟
الف -تشویق و انتقاد باید مخفیانه باشد.
ب -تشویق باید در حضور دیگران و انتقاد مخفیانه باشد.
ج -تشویق باید مخفیانه و انتقاد در حضور دیگران باشد.
د -تشویق وانتقاد باید در حضور دیگران باشد.
-376اگر ندانستید چطور باید غذا را میل کنید چکار می_کنید؟
الف -از خوردن آن صرف نظر می_کنید
ب -به دیگران نگاه می_کنید
ج -صبر می_کنیم آخر غذا آن را می_خورید
د -از میزبان سئوال می_کنید.
-377اگر قاشق و چنگال از روی میز به زمین افتاد چکار باید انجام داد؟
الف -از میزبان درخواست می_کنیم تا تمیز آن را بدهد.
ب -از روی زمین بر می_داریم و تمیز می_کنیم.
ج -به میزبان اطالع می_دهیم.

د -آن را بر می_داریم و از میزبان تمیز آن درخواست می_کنیم.
-378هرگاه سوپ یا غذا داغ بود چکار باید کرد؟
الف -صبر می_کنید تا خنک شود.
ب -به آن فوت کنید تا خنک شود.

ج -مقداری آب سرد بعد از آن می_نوشید.
د -از کنار ظرف آرام آرام بر می_دارید.
-379برای خارج کردن غضروف از غذا چکار باید کرد؟
الف -با دست آن را خارج می_کنید

ب -با چنگال آن را خارج می_کنید
ج -با کارد غذاخوری آن را خارج می_کنید
د -با قاشق و چنگال آن را خارج می_کنید
-380اگر نیاز باشد مدت کوتاهی میز غذا را ترک کنیم چکار می_کنیم؟
الف -قاشق و چنگال را به صورت اریب روی میز قرار می_دهیم.

ب -قاشق و چنگال را به صورت اریب روی بشقاب قرار می_دهیم.
ج -قاشق و چنگال را به صورت ضربدری روی میز قرار می_دهیم.
د -قاشق و چنگال را به صورت ضربدری روی بشقاب قرار می_دهیم.
-381اگر در میهمانی ،زیرسیگار وجود نداشت چه کاری انجام می__دهیم؟
الف -از میزبان درخواست زیرسیگاری می_کنیم.
ب -از سیگار کشیدن خودداری می_کنیم.
ج -از بشقابهای کوچک موجود استفاده می_کنیم.
د -از میزبان و میهمانان عذرخواهی کرده و درخواست زیرسیگاری می_کنیم.
-382بهتر است بزرگترها در کدام قسمت از میز بنشینند؟
الف -رأس میز
ب -در کنار کوچکترها
ج -وسط میز
د -یک طرف میز
-383بدرقه میهمان در منزل تا کجا باید انجام شود؟
الف -تا در خروجی منزل
ب -تا خروجی سالن پذیرایی
ج -تا سوار شدن میهمان در خودرو
د -نیازی به بدرقه نیست
-384اگر سر میز غذا مجبور به پاسخگویی به تلفن همراه شدیم چکار کنیم؟
الف -عذرخواهی کرده و تلفن را پاسخ می_دهیم.
ب -خیلی کوتاه پاسخ می_دهیم و تلفن را قطع می_کنیم.
ج -اتاق را ترک کرده و به تلفن پاسخ می_دهیم.
د  -به تلفن پاسخ می_دهیم.
-385در صورتی که با یکی از همکاران آشنایی بیشتری داریم چطور باید سالم کنیم ؟
الف -سالم کرده و دست می_دهیم.
ب -فقط دست می_دهیم.
ج -سالم کرده و تبسم می_کنیم و سر فرود می_آوریم.

د -سالم کرده ،دست می_دهیم و احوالپرسی می_کنیم.
-386هنگامی که با کسی ایستاده صحبت می_کنیم ،کدامیک از موارد زیر پسندیده است؟
الف -دستها را در جیب کنیم.
ب -باصدای بلند صحبت کنییم

ج -به دیوار تکیه دهیم.
د -محکم بایستیم

-387اگر در محل کار با همکاران مشکل داشتیم چکار کنیم؟
الف -به رئیس مراجعه می_کنیم.

ب -با اتحاد خودمان مشکل را حل می_کنیم.
ج -از همکاران دیگر قسمتها کمک می_گیریم.
د -به مقام مافوق مراجعه می_کنیم.
-388در ابتدا و انتهای صرف غذا دستمال سفره در کجا قرار می_گیرد؟
الف -روی زانو

ب -ابتدا روی زانو سپس روی میز
ج -کنار بشقاب روی میز
د -ابتدای جلوی بشقاب و سپس کنار بشقاب
-389در صورتی که هنگام صرف غذا از دستمال کاغذی استفاده کردیم آن را کجا قرار می_دهیم؟
الف -آن را دوباره تا کرده و داخل بشقاب قرار می_دهیم
ب -آن را مچاله کرده و داخل بشقاب قرار می_دهیم
ج -آن را مچاله کرده و روی میز قرار می_دهیم
د -آن را دوباره تا کرده و روی میز قرار می_دهیم
-390یک رئیس باید در اظهار عقیده و نظر خود....................باشد.
الف -قاطع
ب -انعطاف پذیر
ج -متزلزل
د -متفکر
-391حداقل مساحت محل دفاتر خدمات مسافرتی برای( بند الف) چند متر مربع باید باشد؟
الف  100-متر
ب  72-متر
ج  40-متر
د  95-متر
-392شرکتهای خدمات مسافرتی بر حسب بعد سازمانی و نوع فعالیت به چند دسته تقسیم می_شوند؟
الف -آژانسهای بین المللی  -منطقه ای
ب -آژانسهای منطقه_ای  -ملی
ج -آژانسهای ملی  -محلی
د -آژانسهای بین المللی  -منطقه ای  -ملی
-393برای صرفه_جویی در زمان جهت ویزا به کدام سازمان باید مراجعه کرد؟
الف -سفارت خانه
ب -آژانس مسافرتی مجاز
ج -وزارت امور خارجه

د -سازمان ملل
-394هر جهانگرد موقع خروج از ایران حداکثر چند متر مربع قالی یا قالیچه مجاز است خارج کند؟
الف  12-متر
ب  3-متر

ج  24-متر
د  10-متر
-395سرقت یا فروش اشیاء تاریخی چه حکم قضایی دارد؟
الف  10-سال حبس

ب -عالوه بر استرداد یک الی  5سال حبس
ج  5-الی  10سال حبس
د -عالوه بر استرداد یک سال حبس
-396کدامیک از اشخاص زیر ورودیه نیمه بهاء پرداخت نمی کنند؟
الف -بازدیدهای گروهی دانشجویان به همراه استادان دانشگاهها و سرپرستان آنها

ب -افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی و سازمان بهزیستی

ج -آزادگان ،جانبازان و خانواده_های شهدا با ارائه معرفی نامه معتبر
د -افرد مسن
-397برای اینکه جهانگردان قبل از ورود به گونه_ای مناسب با قوانین و رسوم بسیار مهم دینی و یا ملی جامعه_
مقصد آشنا گردند بهتر است چه کاری انجام شود؟
الف  -مجموعه ای مختصر و جامع و بصورت کتابچه که حاوی مهمترین مقررات و سنن حاکم برآن جامعه است را منتشر نماید
و به هنگام اعطای حق ورود در اختیار جهانگردان قرار دهند
ب -داشتن رابطه حسنه در طول اقامت
ج -امکانات مناسبی را جهت برخورداری از خدمات بموقع و مناسب فراهم نماید.

د -ازمسافر بخواهیم اطالعاتی را در ارتباط با قوانین کشور مورد نظر کسب کند.

-398دارندگان پروانه اقامت برای خروج از کشور باید روادید خروج را از کجا دریافت نمایند؟
الف -راهنمایی و رانندگی
ب -مدیریت اتباع خارجه ناجا استان

ج -فرمانداری

د -نیروی انتظامی منطقه
-399در پروازهای خارجی چه مدت قبل از پرواز باید در فرودگاه حضور داشت؟
الف -حداقل  4ساعت
ب -حداقل  2ساعت
ج -حداقل  3ساعت
د -حداقل  1ساعت
-400حداکثر وزن مجاز برای بلیت هواپیما چه میزان است؟
الف  40-کیلو
ب  20-کیلو
ج  30-کیلو
د  10-کیلو
-401مسافرین بین  5تا  12سال چگونه می_توانند مسافرت هوایی داشته باشند؟
الف  -والدین یا هر فرد دیگری که قبال معرفی شده است در فرودگاه مبدا تا آغاز پرواز همراه مسافر خواهد بود.

ب -در فرودگاه مقصد  ،فرد همراه مسافر نیز که قبال معرفی شده است مسافر را تحویل خواهد گرفت.
ج -والدین یا هر فرد دیگری که قبال معرفی شده است باید در فرودگاه مبداء ،یا حین پرواز و در فرودگاه مقصد همراه مسافر
باشد.
د -در فرودگاه مبدا ،فرد همراه مسافر نیز که قبال معرفی شده است مسافر را تحویل خواهد داد.
-402کدامیک از موارد زیر شرایط صدور پروانه اقامت دایم اتباع خارجی در ایران نیست؟
الف -داشتن معرفی نامه از وزارت امور خارجه  -اداره تابعیت
ب -متقاضی دارای همسر و فرزند ایرانی باشد

ج  -عکس با حجاب اسالمی

د  5-سال سابقه اقامت قانونی و متناوب
-403بار غیرتوشه همراه  ،چه نوع باری است؟
الف -باری که باید توسط واگن حمل بار انجام شود
ب -باری که ابعاد آن کمتر از  40سانتیمتر باشد.
ج -باری که همراه مسافر در قطار است
د -بار های غیر مجاز
-404بار غیر توشه همراه ،چه مدت قبل باید تحویل داده شود؟
الف  45-دقیقه قبل از حرکت قطار
ب  1-روز قبل از حرکت قطار
ج  5-ساعت قبل از حرکت قطار
د -زمان حرکت قطار
-405حداکثر وزن بار  Carry On Itemsدر هواپیما چقدر باید باشد؟
الف  19-کیلو
ب  10-کیلو
ج  9-کیلو
د  15-کیلو
-406مسافری که در محدوده.........ساعت مانده به پرواز بلیت خود را باطل نماید  NoShowمحسوب می شود.
الف  12-ساعت
ب  1-ساعت
ج  24-ساعت
د  8-ساعت
-407در صورت قاچاق اشیاء تاریخی ،فرد متخلف چه مقدار جریمه باید پرداخت کند؟
الف -یک برابر قیمت اموال
ب -سه برابر قیمت اموال

ج -دو برابر قیمت اموال

د -چهار برابر قیمت اموال
-408قبل از ورود جهانگرد  ،آشنایی گردشگران با مقررات کشور مقصد از وظایف کیست ؟
الف -آژانس مسافرتی کشور مقصد
ب -کشور میزبان
ج -آژانس مسافرتی کشور مبدا
د -شرکت هواپیمایی
-409مسافران هوایی چه مقدار می_توانند نقره از کشور خارج کنند؟

الف -سه گرم
ب  10-گرم
ج -سه کیلو
د  10-کیلو
-410اتباع خارجی که قصد اقامت طوالنی و اخذ پروانه اقامت را دارند مکلفند ظرف ..........از تاریخ ورود به
کشور ،برای اخذ پروانه به مدیریت اتباع خارجه محل اقامت مراجعه نمایند.
الف -یک ماه
ب  8-روز

ج -دو ماه

د  10-روز
-411بسته_هایی که قیمت آن در بلیت قید می_گردد چه نام دارند؟
الف- Carry On Items
ب- NoShow

ج- Check In Items
د- ClassF
-412جامه_دان بدون همراه چند روز قبل از پرواز تحویل می_گردد؟
الف -یک روز
ب -سه روز
ج -دو روز
د -چهارروز
-413زمان خاتمه پذیرش مسافر در پروازهای داخلی چه مدت قبل از پرواز است؟
الف  35-دقیقه
ب  25-دقیقه
ج  30-دقیقه
د  20-دقیقه
-414در پروازهای هما مسافرین کمتر از  12سال چه مقدار از بلیت را پرداخت خواهند نمود؟
الف  20-درصد
ب  50-درصد
ج  40-درصد
د  10-درصد
-415اگر مسافر از ساعت  12ظهر  3روز قبل از پرواز تا ساعت  12ظهر روز قبل از پرواز جای ذخیره شده را به
هرعلت لغو کند  ،مبلغ  .............از بهای بلیت  ،کسر و مابقی بهای بلیت به مسافر مسترد میشود.
الف  10-درصد
ب  30-درصد
ج  20-درصد
د  50-درصد
-416دارندگان ویزای توریستی در ایران چه مدت می_توانند اقامت داشته باشند و چه مدت قابل تمدید است؟
الف  30-روز  30 -روز
ب  60-روز  60 -روز
ج  30-روز  60 -روز

د  60-روز  30 -روز
-417هر جهانگرد می_تواند هنگام خروج از کشور چه کاالهای ایرانی را از کشور خارج کند؟
الف -کاالهایی که جنبه تجاری نداشته باشند.
ب -کاالهایی که جنبه تزئینی نداشته باشند.

ج -کاالهایی که جزء صنایع دستی نباشند.

د -کاالهایی که بیشتر از  10کیلوگرم وزن نداشته باشند.
-418هر کس به تمام یا قسمتی از اماکن تاریخی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است خرابی وارد
آورد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از .......الی ........محکوم میشود.
الف -یک الی دو سال

ب -یک الی  10سال
ج -سه الی پنج سال
د  10-الی  30ماه

-419کدام دین تعداد زوجات را حرام شمرد؟
الف -بودا

ب -هندو
ج -سی ک
د -میترا
-420سیدارتا شاهزاده هندی رهبر کدامیک از ادیان جهان است؟
الف -بودا
ب -هندوان
ج -مانویان

د -سیکها

-421کدامیک از شاخه های مسیحیت پیروان بیشتری دارد؟
الف -کاتولیک

ب -پروتستان

ج -ارتودوکس
د -صدوقیان
-422گفتار نیک ،پندار نیک ،کردار نیک از عقاید کدامیک از ادیان ایران باستان است؟
الف -زردشتی
ب -میترا

ج -مانوی
د -مزدک
-423معروفترین بخش از اوستا چه نام دارد و به چه معناست؟
الف -یشتها  -سرود و تسبیح
ب -وندیداد  -قانون ضد دیو
ج -گاتها  -سرود
د -یستا  -جشن و پرستش
-424کدام دین ،مبنای خود را بر سه دین زردشت ،بودا و مسیحیت گذاشته بود؟
الف -مانی
ب -مزدک

ج -میترا
د -یهود
-425پرستشگاه میترائیسم چه نام داشت؟
الف -مهرابه

ب -سردابه
ج -تاالر
د -هوم

-426کدامیک از شاهان ساسانی از مزدک حمایت کرد؟
الف -انوشیروان
ب -خسرو اول
ج -شاپور دوم
د -قباد یکم
-427کدامیک از فرامین زیر ،جزء ده فرمان حضرت موسی نیستند؟
الف -نام خدا را بیهود نبرید
ب -به والدین خود احترام بگذارید
ج -شهادت دروغ ندهید
د -ربا نکنید
-428نیایشگاه یهودیان چه نام دارد؟
الف -کلیسا
ب -کنیسه
ج -واتیکان
د -مهرابه
-429زردشت چه ادعایی داشت؟
الف -مدعی بود آئین خود را از اهورامزدا دریافت کرده است.
ب -ادعا داشت آتش خدای بزرگ است
ج -عناصر چهارگانه طبیعت را می پرستید
د -اعتقاد به جهان آخرت نداشت
-430مزدیسنا به چه معناست؟
الف -مجوس
ب -ستایش مزدا
ج -گبر

د -عبری
-431مشخص ترین ویژگی دین زردشت چیست؟
الف -احترام به آتش
ب -احترام به حیوانات
ج -ستایش آبادانی
د -پرستش آتش
-432کتاب آسمانی زردشتیان چه نام دارد و به چه معناست؟
الف -متی  -روشنایی
ب -اوستا  -اساس و بنیان

ج -انجیل  -آبادانی
د -ویسپرد  -نیایش
-433کدامیک از رهبران مذاهب ایران باستان ،نقاش بودند؟
الف -زردشت

ب -مانی

ج -مزدک
د -میترا
-434عقاید چه کسی با نظام دربار ساسانی سازگار نبود؟
الف -مزدک
ب -مانی
ج -میترا
د -زردشت
-435احترام به گاو جزء کدامیک از ادیان جهان است؟
الف -هندو
ب -سی ک
ج -بودا
د -مزدک
-436نام کتاب ادعیه هندوها چیست؟
الف -یسنا
ب -برهما
ج -ودا
د -گرانت صاحب
-437کدامیک از خدایان زیر ،خدایان هندوها نیستند؟
الف -شیوا
ب -مهر
ج -برهما
د -ویشنو
-438سیکها بیشتر به شغلی مشغولند؟
الف -ساخت معبد
ب -تجارت
ج -معلمی

د -کشاورزی
-439مرکز دین سیک کجاست؟
الف -اورشلیم
ب -پنجاب
ج -تبت
د -داالیی الما
-440بنیانگذار دین سیک چه کسی است؟
الف -گورونانگ
ب -حواری

ج -خاخام
د -سهندرین
-441شالوده دین مسیحیت به چه قرنی باز می گردد؟
الف -قرن اول میالدی

ب -قرن سوم میالدی
ج -قرن دهم میالدی

د -قرن دوازدهم میالدی
-442کدامیک از افراد زیر جزء حواریون نبودند؟
الف -پطرس
ب -یوحنا
ج -پولس
د -کلمنت
-443کدامیک از مذاهب زیر جزء مسیحیت نیست؟
الف -کاتولیک
ب -پروتستان
ج -ارتودوکس
د -فریسیان
-444قبل از پاپ کدام مقام از همه باالتر است؟
الف -کاردینال
ب -کشیش
ج -اسقف اعظم
د -اسقف
-445پروتستانها در کدام قسمت از جهان سکونت دارند؟
الف -شمال اروپا
ب -نیمکره شرقی
ج -آمریکای شمالی
د -آمریکای التین
-446غسل تعمید در کدامیک از ادیان جهان انجام می شود؟
الف -یهودیت
ب -اسالم
ج -زرتشت

د -مسیحیت
-447بیشتر هندوها در کجا سکونت دارند؟
الف -چین
ب -آفریقا
ج -شبه قاره هند
د -آسیای جنوب شرقی
-448دو موضوع مهم در تاریخ زندگی حضرت ابراهیم کدامیک از موارد زیر است؟
الف -بت شکستن  -به کنعان رفتن
ب -بنای کعبه  -به آتش افکندن ابراهیم

ج -پرستش خدا  -رفتن به حران
د -نابود شدن مردم برای نافرمانی از خدا  -رفتن به کنعان
-449حضرت عیسی(ع) چه کسی را پطرس نامید و او را سنگ زیر پای کلیسا یعنی جامعه مسیحیت قرار داد؟
الف -اندریاس
ب -توما
ج -شمعون
د -یوحنا
-450عهد جدید به چه زبانی نگارش شده و کلمه انجیل به آن زبان به چه معناست؟
الف -عربی-پیمان
ب -عبری-مژده
ج -یونانی-مژده
د -عبری-پیمان
-451تاثیر صحبت یک سخنران را در شنونده چگونه میتوان دریافت؟
الف -ارائه مطالب مورد بحث
ب -تاثیر نهادن در قلب وروح شنونده
ج -ارائه راه حل مناسب
د -فن بیان
-452پیامبر بزرگوار اسالم در کدام شهر به دنیا آمدند؟
الف -طائف
ب -مکه
ج -مدینه
د -یثرب
-453آئینی که باعث تحوالت اجتماعی و اقتصادی در ایران شد و مورد توجه محرومان قرار گرفت؟
الف -برهما
ب -زرتشت
ج -مانوی
د -مزدکی
-454پیدایش فرقه های دینی همچون دین مانی و مزدک خاص دوران کدام سلسله است؟
الف -ساسانیان
ب -اشکانیان
ج -هخامنشیان
د -سلوکیان
-455واتیکان در روم ،مرکز مدیریت مذهبی کدام شاخه از مسیحیت می باشد؟
الف -ارتدوکس
ب -کاتولیک
ج -صدوقیان
د -پروتستان
-456مشارکت کدامیک از موارد در برنامه ریزی حفاظت و گردشگری و حقوق و منافع جامعه میزبان باید رعایت
شود؟
الف -جوامع میزبان و اهالی بومی

ب -بازدیدکنندگان
ج -مالکین اموال
د -برگزار گنندگان تورهای گردشگری
-457وزارت ارشاد اسالمی چه مدت بعد از صدور پروانه بهره برداری موقت ،باید نسبت به درجه بندی  ،تاسیس
وصدور پروانه بهره برداری قطعی اقدام کند.طبق قانون مصوب سال( )1361
الف -دو سال پس از صدور پروانه بهره برداری موقت
ب -سه ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت
ج -سه سال پس از صدور پروانه بهره برداری موقت
د -یک ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت
 .-458شاخه ایی از برادران اهل سنت که گفته میشود به شیعیان نزدیکی بیشتری دارندکدام است؟
الف -مالکی
ب -حنبلی
ج -حنفی
د -شافعی
-459پیروان کدامیک از ادیان زیر یکتاپرست نمی باشند؟
الف -زرتشت
ب -بودا
ج -یهود
د -مسیح
-460بزرگترین مراسم مذهبی ایرانیان که درصدور فرهنگ شیعه نقش مهمی دارد؟
الف -مراسم ماه رمضان
ب -مراسم عید قربان
ج -مراسم عزاداری سیدالشهداء
د -مراسم برگزاری عید نوروز
-461در کدام آئین غسل کردن در رود گنگ در روزی خاص باعث پاکی و رفع هر گونه آلودگی است.
الف -مزدک
ب  -سی ک
ج -هندو
د -تائو
-462آئینی که از تلفیق اسالم و هندو به وجود آمده و از آئین های متأخر جهان است.
الف -مانی
ب -هندو
ج -بودا
د  -سی ک
-463این سخن از کیست؟ « سفرکنید تا بهرمند شوید ».
الف -پیامبر اسالم (ص)
ب -امام صادق (ع)
ج -امام باقر (ع)
د -امام علی (ع)
-464حمله مغوالن در چه زمانی رخ داد ؟

الف -خوارزمشاهیان
ب -صفویه
ج -غزنویان
د -زندیه
-465کدام یک مرکزاستان مازندران است؟
الف -ساری
ب -رشت
ج -گرگان

د -الهیجان
-466کدام پادشاه « قشون کبیر» را ایجاد نمود؟.
الف -کورش
ب -کمبوجیه

ج -خشایار

د -داریوش
-467مقرجهانی جهانگردی درکدام کشور می باشد ؟
الف -پرتقال
ب -اسپانیا

ج -یونان

د -انگلستان
-468معروف ترین راه ایران درعصر هخامنش چه نام دارد؟
الف -راه ابریشم
ب -راه شاهی
ج -را سلطانی
د -راه کورش
-469واحد اقامتی سیار که امکانات اصلی یک منزل را دارا می باشد ؟
الف -متل
ب -ویال

ج -کاروان
د -کمپ
-470روستای صخره ای کندوان دراستان .............است.
الف -آذربایجان شرقی

ب -آذربایجان غربی
ج -کرمان

د -اصفهان
-471کدام جهانگر د ایرانی قاره های جهان را گشته است ؟
الف -برادران کیارستمی
ب -ناسرخسرو
ج -برادران امیدوار
د -ابوریحان بیرونی
-472کدامیک از آثار دوره تیموریان است؟

الف -مسجد امام
ب -گنبد قابوس
ج -مسجد گوهر شاد
د -گنبد غفاریه
-473درقلم زنی چند شیوه رایج می باشد ؟
الف  7-شیوه
ب  4-شیوه
ج  6-شیوه

د  5-شیوه

-474بزرگترین حوضه گردشگری درجهان می باشد ؟
الف -اقیانوسیه
ب -آسیاغربی

ج -خاورمیانه
د -مدیترانه

-475کدام مورد جزو معایب حمل و نقل هوایی میباشد؟
الف -گران بودن
ب -تنوع وسایل

ج -حمل بارهای فاسد شدنی
د -عدم اطمینان
-476مسجد سنگی روستای میمند در کجا قرار دارد؟
الف -فارس
ب -یزد
ج -مشهد
د -شهربابک
-477مهمترین ایل ترک کدام است ؟
الف -بختیاری
ب -شاهسون

ج -لک

د -قشقایی
-478با  ................تبعه بیگانه می تواند وارد کشور شود ؟
الف -روادید

ب -گذرنامه
ج -رایانه

د -یارانه

-479باقلوا و پشمک ا ز سوغات کدام مناطق ایران است؟
الف -خراسان رضوی
ب -قم
ج -کرمان
د -یزد
-480باغ شاهزده از اماکن تاریخی کدام استان است؟

الف -خراسان رضوی
ب -قم
ج -کرمان
د -یزد
-481چند کشور با کشور ایران همسایه هستند؟
الف  7-کشور
ب  9-کشور
ج -ده کشور

د  8-کشور

-482کدام شیوه معماری درکشورهای شرق آفریقا رایج بوده است ؟
الف -مصری
ب -شامی

ج -ایرانی

د -مغربی
-483مرتفع ترین شهر در فالت ایران  .....است.
الف -مرند
ب -کرمان

ج -شهرکرد
د -بیجار
-484کدام بخش از زندگی روستائیان برای جهانگردان جالب و مورد توجه می باشد؟
الف -باغداری
ب -صنایع دستی
ج -زراعت
د -دامداری
-485به کسی که بین دو یا چند کشور یا چند محل در داخل یک کشور سفر کند چه گفته می شود ؟
الف -گردشگر
ب -بازدیدکننده

ج -مسافر
د -مهاجر

-486اختراع این وسیله تاثیر بسیاری بر مسافرت گذاشته است ؟
الف -قطار

ب -ارابه

ج -چرخ

د -ماشین بخار
-487سریع ترین وسیله حمل ونفل می باشد ؟
الف -هواپیما
ب -کشتی
ج -قطار
د -اتومبیل
-488جاده ابریشم درکدام کشورخاتمه می یافت ؟

الف -چین
ب -ایران
ج -سوریه
د -ترکیه
-489کدامیک از شیوه های معماری قبل از اسالم است ؟
الف -خراسانی
ب -پارتی
ج -رازی

د -اصفهانی
-490نام قدیم بندر عباس چیست؟
الف -اکباتان
ب -عباسک

ج -گمبرون
د -بیهق

-491تاق بستان مربوط به کدام دوره تاریخی می باشد ؟
الف -ساسانیان
ب -سامانیان

ج -اشکانیان
د -سلوکیان

-492کدام مسجد اولین مسجد شبستانی ایران است؟ .
الف -تاریخانه دامغان
ب -جامع اصفهان
ج -فهرج
د -جامع کرمان
-493بزرگترین مجموعه خشتی جهان چه نام دارد ؟
الف -دیوارچین
ب -دیوارگیالن

ج -ارگ راین
د -ارگ بم

-494پایتخت مذهبی ایران کدام شهر است؟
الف -قم

ب -شیراز
ج -مشهد

د  -ری

-495بقایای شهر باستانی دقیانوس در کجا واقع شده است؟
الف -داراب فارس
ب -یزد
ج -سیرجان
د -جیرفت
-496انجیل  ،کتاب مقدس کدام آئین است ؟

الف -یهود
ب -مسیح
ج -اسالم
د -زرتشت
-497اسطوره یعنی؟
الف -تفکرات حماسی
ب -مرز میان خیال و واقعیت
ج -تفکرات بزمی

د -پندار سراسر خیال
-498کدام طایفه از ایل قشقایی می باشد ؟
الف -کشکولی
ب -ترکمن

ج -کرد

د -مکری
-499تنها آتشفشان فعال در سراسر کشور است ؟
الف -دماوند
ب -دنا

ج -تفتان
د -سهند
-500صید کدام پرنده دربوشهر غیر مجاز است ؟
الف -هوبره
ب -قرقاول
ج -کبک
د -هما
-501دژ هگمتانه بوسیله کدام پادشاده و در چه دوره ای ساخته شده است ؟
الف -هوخ شتر -ماد
ب -اونتاشکال -عیالم

ج -دیااکو  -ماد

د -داریوش -هخامنشیان
-502به کس که جواب سالم را با سردی وبی اعتنای جواب می دهد چه می گویند؟
الف -مغرور وناراضی

ب -خود خواه وبی ادب
ج -افسرده وغمگین

د -خودشیفته

-503دبیر کل سازمان  WTOچند سال یکبار و توسط کدام رکن انتخاب می شود ؟
الف  4-سال توسط شورای اجرائی
ب 4-سال توسط مجمع عمومی
ج  3-سال توسط شورای عمومی
د  3-سال توسط مجمع عمومی
-504مسئولیت ویزا با تائید هواپیمائی برعهده مسافر است واعتبار آن حداقل  24ساعت و حداکثر  72ساعت

است ؟
الف -ویزای ترانزیت فرودگاهی
ب -ویزای مسافری
ج -ویزای ترانزیت

د -ویزای شینگن

-505ازدیدگاه سازمان جهانی جهانگردی کدام مورد جزء گردشگران محسوب نمی شود ؟
الف -دیپلمات ها
ب -شرکت کنندگان در فستیوال های ورزشی

ج -دیدار کنندگان اقوام و فامیل
د -بازرگان

-506کدام بخش صنعت گردشگری رقابت بیشتری دارد ؟
الف -اقامتی
ب -آموزشی

ج -حمل ونقل
د -تفریحی
-507بخش اعظم گردشگری در این فصل از سال می باشد ؟
الف -پاییز
ب -زمستان
ج -تابستان
د -بهار
-508از ویژگی های صنعت گردشگری محسوب نمی شود ؟
الف -کاربربودن
ب -فصلی بودن
ج -چتری بودن
د -قابل ذخیره بودن
-509ایمن ترین وسایل حمل و نقل می باشد ؟
الف -قطار
ب -کشتی
ج -هواپیما
د -اتومبیل
-510قلعه فلک االافالک در کجا قرار دارد؟
الف -یزد
ب -ایالم
ج -لرستان
د -همدان
-511آثار مربوط به شهر باستانی بلقیس در مجاورت چه شهری قرار دارد؟
الف -شیراز
ب -اسفراین
ج -تبریز
د -اصفهانی

-512نام قدیم کدام جزیره « شاه زنگی» بوده است؟
الف -گمبرون
ب -هرمز
ج -عباسک

د -قشم

-513تاق بستان از آثار تاریخی و گردشگری کدام استان می باشد ؟
الف -کرمانشاه
ب -اصفهان

ج -خوزستان
د -کردستان
-514به قسمت سرپوشیده مسجد چه می گویند ؟
الف -محراب
ب -دوپوش

ج -شبستان
د -ایوان
-515در کدام استان روستای میمند واقع شده است؟
الف -کرمانشاه
ب -گیالن
ج -کردستان
د -کرمان
-516به کسی که ازکشور خود به کشور دیگری سفر کند چه گفته می شود ؟
الف -گردشگر داخلی
ب -مهاجرخارجی
ج -گردشگر بین المللی
د -مهاجرداخلی
-517سیک ها ی هندوستان درکدام منطقه می باشند ؟
الف -کلکته
ب -دهلی
ج -گنگ
د -پنجاب
-518درکدام شهر مراسم ساالنه عرفانی رقص سماع برگذار می شود ؟
الف -شهرکرد
ب -قونیه
ج -پکن
د -انطاکیه
-519درکدام کشور دین" شینتو"رایج است ؟
الف -هند
ب -ژاپن
ج  -چین
د -مالزی

-520کدام قوم برزگترین ترکیب ملی ایران به حساب می آید ؟
الف -فارس
ب -ترکمن
ج -کرد

د -آذزی
-521ایساتیرا نام سابق کدامیک از شهرهای ایران می باشد؟
الف -کرمان
ب -تهران

ج -یزد

د -اصفهان
-522کدامیک مرکز استان فارس می باشد؟
الف -شیراز
ب -زاهدان

ج -هرمزگان
د -داراب
-523مقبره کدام پیامبر درشوش می باشد؟
الف -نوح
ب -آدم
ج -دانیال نبی
د -یوسف
-524این نوع عضویت در سازمان جهانی جهانگردی شامل دولتهای است که دارای استقالل و حق حاکمیت
هستند ؟
الف -اعضای پیوسته
ب -اعضای کامل

ج -اعضای وابسته
د -اعضای مستقل
-525کدام مورد از محصوالت گردشگری به حساب نمی آید ؟
الف -راهنمای تور
ب -توریست
ج -حمل ونقل

د -واحد اقامتی
-526مقر تصمیم گیری سازمان یونسکو در کجا است؟
الف -آلمان
ب -نیویورک
ج -پاریس
د -انگلستان
-527به عمل کسی که به مدت یک شب و کمتر از یک سال به کشوری غیر از وطن خود مسافرت نموده و و
هدفش کسب در آمد نیست چه گفته می شود؟
الف -توریست
ب -جهانگرد

ج -سیاح
د -توریسم
-528کدام گزینه در انقالب صنعتی بر گسترش صنعت گردشگری تاثیر به سزایی داشته است؟
الف -اتومبیل و کشتی

ب -هواپیما و قطار

ج -حمل و نقل ریلی و کشتی بخار
د -دلیجان و کشتی
-529در دوره کدام پادشاه هخامنشی راه شاهی از تخت جمشید به سارد بهره برداری شد؟
الف -داریوش اول
ب -کوروش کبیر
ج -اردشیر اول
د -داریوش دوم
-530کدام نوع گردشگری در ایران جایگاه بیشتری دارد ؟
الف -گردشگری قومی و عشایر
ب -تفریحی
ج -فرهنگی -تاریخی
د -قومی-تفریحی
-531اتاق هایی که روزها به شکل دفتر کار و پذیرایی و شب ها به صورت اتاق خواب آماده می شوند .........نام
دارد.
الف -اتاق کابانا
ب -اتاق توین

ج -اتاق دبل

د -اتاق استودیو
-532کدام مورد از نظر معنوی در یونسکو ثبت شده است ؟
الف -خمسه نظامی
ب -کاخ گلستان تهران
ج -مهارت فرش بافی فارس
د -شهر سوخته
-533خطر تهدید بالقوه در معرض خطر کدام یک را شامل می شود؟
الف -از دست رفتن معنای فرهنگی اثر

ب -وقوع در گیری مسلحانه
ج -خرابی شدید ساختار
د -انحطاط شدید معماری

-534به افراد ساکن یک منطقه که به کشوری غیر از کشور محل سکونت خود سفر می کنند  ........گفته می شود.
الف -گردشگر بین المللی
ب -گردشگر ملی
ج -گردشگر داخلی
د -گردشگر برون مرزی
-535سفر لذت بخش و جذاب توأم با هیجان و کنجکاوی شامل کدام نوع گردشگری می باشد ؟
الف -گردشگری مجازی

ب -گردشگری قضایی
ج -گردشگری ورزشی
د -گردشگری ماجراجویانه
-536یونانیان در دو مرحله باعث توسعه مسافرت و جهانگردی شدند ؟
الف -ایجاد جشن های مذهبی و ورزشی
ب -ضرب سکه و گسترش زبان
ج -تجارت کاال و مذهب
د -آماده سازی آتن جهت بازدید
-537پرواز هوایی غیر زمان بندی شده را  ...........می گویند.
الف -برنامه ریزی شده
ب -چارتر
ج -شاتل

د -برنامه ریزی نشده
-538نخستین کسی که جاده ابریشم را از ایتالیا تا چین پیمود چه کسی بود؟
الف -خاقان چین
ب -توماس کوک
ج -مارکوپولو

د -توماس نوگنت
-539گردشگری یک  ...........است چون اقامت  ،پذیرایی و حمل و نقل را با هم ترکیب کرده است .
الف -صنعت
ب -دانش
ج -تکنولوژی
د -خدمت
-540کتاب گراند تور توسط چه کسی تهیه شد؟
الف -مارکوپولو
ب -توماس نوکنت
ج -توماس کوک

د -پوسانیاس

-541در کدام کشور قطارهای با سرعت باال با نام (گلوله)جز شبکه های نوین راه آهن محسوب می شود؟
الف -چین
ب -ژاپن

ج -کره

د -آلمان
-542راه آهن های اروپا به چه جهت دارای شهرت اند؟
الف -سفر به نقاط متعدد و راحتی
ب -سفر بین مراکز بزرگ تجاری
ج -سفر به شهرهای بزرگ
د -سرعت باال
-543کدام یک جز محصوالت گردشگری محسوب نمی شود؟
الف -حمل ونقل

ب -واحدهای اقامتی
ج -راهنمایان تور
د -توریست ها
-544نخستین هتل در لندن توسط چه کسی گشایش یافت؟
الف -دیوید لو
ب -ترمانت هاس
ج -جفرسون
د -نوگنت
-545پایین ترین درجه اهمیت درگرید مخصوص هتل کدام است؟
الف- A
ب- T
ج- C

د- B

-546کدام یک از اقامتگاه ها زیر نظر سازمان ها و ارگان ها و شرکت های دولتی سرمایه گذاری و اداره می شود؟
الف -مهمانسرا
ب -زایرسرا
ج -پالژ

د -هتل
-547کدام گزینه اشاره به اقامتگاهی دارد که اتاقک هایی در سواحل دریا هستند و از امکانات محدودی
برخوردارند؟
الف -کمپینگ

ب -پالژ
ج -متل
د -ویال

-548کدام یک واحدهای اقامتی سیاری اند که امکانات اصلی یک منزل را دارا می باشند؟
الف -کاروان
ب -کمپینگ
ج -ویال
د -متل
-549به اتاق خواب های معمولی که اغلب در طبقه همکف هتل های کنار دریا ساخته شده  .............می گویند.
الف -استودیو
ب -کابانا
ج -سوییت
د -توین
-550ایران امروزی چند درصد کل فالت ایران را تشکیل می دهد؟
الف 50-درصد
ب 67-درصد
ج 80-درصد
د 63-درصد
-551کدام شهر جز راس های مناطق مثلثی شکل کم ارتفاع و پست کشور محسوب نمی شود؟

الف -بم
ب -فارس
ج -سبزوار
د -قم
-552کدام یک جزء بزرگ ترین رودهای ایران قلمداد نمی شود؟
الف -کارون
ب -هریر رود
ج -هیرمند

د -هلیل رود
-553مراتع ایران به لحاظ جغرافیایی به چند نوع تقسیم می شوند؟
الف 5-
ب 6-

ج 9-
د 7-

-554کدام یک جز مراتع معمولی شمال کشور محسوب می شود؟
الف -مراتع مشجر
ب -مراتع آیش

ج -مراتع میان بر
د -مراتع دشت سرخس
-555بعد از شمال کشور مهم ترین قطب تولید علوفه دامپروری کجاست؟
الف -شرق
ب -غرب
ج -جنوب
د -شمال غربی
-556مراتع ساوان  savanجزء کدام یک از مراتع ایران محسوب می شود؟
الف -مراتع دریاچه هامون
ب -مراتع سیستان و بلوچستان

ج -مراتع مرکزی

د -مراتع خوزستان
-557در کدام گزینه اشاره صحیح به تقسیم بندی رشته کوه های ایران شده است؟
الف 4-رشته کوه:شمالی ،زاگرس ،باختری ،شرقی

ب 4-رشته کوه:شمالی ،زاگرس ،مرکزی ،باختری
ج  3-رشته کوه :شمالی ،شرقی ،غربی

د 3-رشته کوه:شمالی ،مرکزی ،غربی

-558عظیم ترین و طوالنی ترین رشته کوه ایران کدام است؟
الف -البرز
ب -زاگرس
ج -کوه های خاوری
د -رشته کوه مرکزی
-559رودخانه های ایران از لحاظ زهکشی به چند حوضه تقسیم می شوند؟

الف  4-حوضه
ب  7-حوضه
ج  3-حوضه
د  5-حوضه
-560بزرگ ترین و پهناورترین حوضه آبی ایران کدام است؟
الف -خلیج فارس
ب -دریاچه ارومیه
ج -دریای خزر

د -حوزه مرکزی
-561به عقیده زمین شناسان شکل اولیه خلیج فارس در کنار دشت های جنوب ایران در چه زمانی به وجودآمده
است؟
الف  600-هزارسال پیش
ب  200-هزارسال پیش

ج  500-هزارسال پیش
د  50-هزارسال پیش

-562بزرگ ترین جزیره غیرمستقل دنیا کدام است؟
الف -کیش
ب -الوان
ج -تنب بزرگ
د -قشم
-563کدام یک جزء استان های دربرگیرنده جزایر ایرانی خلیج فارس نمی باشد؟
الف -خوزستان
ب -بندرعباس
ج -بوشهر
د -هرمزگان
-564کدام یک از جزایر زیر به خاطر بیرون راندن پرتقالی ها از آن توسط شاه عباس شهرت دارد؟
الف -قشم
ب -هرمز
ج -عباسک
د -الوان
( -565شاه زنگی)نام قدیمی کدام یک از جزایر زیر است؟
الف -هرمز
ب -فارسی
ج -خارکو
د -عباسک
-566کدام یک از جاذبه ها و اهمیت جزیره میرمهنا محسوب می شود؟
الف -نقطه فرمانروایی بر خلیج فارس
ب -زیستگاه الک پشتان
ج -وجود گنبد قدمگاه امیرالمومنین
د -تخم گذاری پرستوهای دریایی

-567عصر توحش با کدام یک از دوران های زیر همزمان بوده است؟
الف -پارینه سنگی
ب -نوسنگی
ج -برنز

د -تمدن
-568صنعت ابزارسازی آشولین مربوط به کدام زمان بوده است؟
الف -دوران نوسنگی
ب -دوران پاینه سنگی قدیم

ج -دوران پارینه سنگی میانه
د -دوران پارینه سنگی جدید
-569کدام یک از موارد زیر از مسایل مورد توجه باستان شناسان در دوره میان سنگی نیست؟
الف -مراسم خاص تدفین
ب -استفاده از زینت آالت

ج -تکامل وسایل شکار
د -ابزار الدوان

-570انقالب دوم باستانشناسی چیست و مربوط به کدام یک از دوره های زیر است؟
الف -اختراع برنز و دوران برنز
ب -اختراع برنز و عصر توحش
ج -زندگی مسالمت آمیز با حیوانات و گیاهان و دوران نوسنگی
د -زندگی مسالمت آمیز با حیوانات و گیاهان و دوران پارینه سنگی
-571کدام یک از شهرهای مهم عیالمیان نبوده است؟
الف -شوش
ب -اهواز
ج -ماداکتو
د -بابل
-572دورانتاش در اثر کدام یک از موارد زیر ویران گشت؟
الف -حمله اکدی ها
ب -حمله آشوری ها
ج -حمله سومریان
د -حمله بابلیان
-573دیااکو چندمین پادشاه و مربوط به کدام قوم بود؟
الف -اولین ،ماد
ب -دومین،ماد
ج -اولین ،عیالمیان
د -دومین ،عیالمیان
-574مقبره داریوش بزرگ در کدام یک از مکان های زیر است؟
الف -پاسارگاد
ب -تخت جمشید
ج -نقش رستم
د -شوش

-575قلمرو اولیه پارت ها کدام یک از موارد زیر بوده است؟
الف -هگمتانه
ب -پرثوه
ج -سیستان

د -همدان

-576مجلس مهستان متشکل از کدام گروه نبوده است؟
الف -موبدان
ب -بزرگان کشور

ج -شاهزادگان
د -سپاهیان

-577چرا دولت سلوکیان برای مدتی دارای قدرت زیاد و قلمرو وسیع شد؟
الف -همدستی سران مقدونی و همراهی اشراف ایرانی
ب -همراهی اشراف و عدالت ورزی آنها

ج -همدستی سران مقدونی و جنگاوری سلوکیان
د -همراهی اشراف ایرانی و عدالت سلوکیان
-578سلسله هخامنشی در کدام جنگ به دست اسکندر مقدونی منقرض شد؟
الف -حران
ب -گوگامل
ج -جنگ با رومیان
د -جنگ با سومریان
-579چه کسی خود را به جای بردیا جا زد؟
الف -داریوش
ب -ویشتاسب
ج -ارشام
د -گئومات مغ
-580سنگ نوشته بیستون رویدادها و کارهای کدام پادشاه است؟
الف -کورش کبیر
ب -کمبوجیه
ج -داریوش بزرگ
د -اردشیر دوم
-581همسایگان ایران هنگام استقرار آریایی ها چه کسانی بودند؟
الف -آشوریان و کلدانی ها
ب -بابلیان و سومریان
ج -اکدی ها و آشوریان
د -کلدانی ها و سومریان
-582ایذه در کدام دوره به نام آیاپیر شناخته می شد؟
الف -اشکانیان
ب -عیالمیان
ج -ساسانیان
د -هخامنشیان

-583باستان شناس از کدام مورد اطالعات به دست می آورد؟
الف -متون مدون
ب -مشاهدات شخصی
ج -حدس و گمان

د -آثار و اشیای درون خاک
-584اولین قومی که صنعت ذوب آهن را به دست گرفتند چه کسانی بودند؟
الف -آریایی ها
ب -عیالمیان

ج -هخامنشیان
د -هیتی ها
-585کدام گزینه نادرست می باشد ؟(معماری قبل از اسالم شامل سبک پارسی (  ) Aو سبک پارتی (  ) Bمی
باشد )
الف- Aاشکانیان و ماد
ب - Aاشکانیان و ساسانیان

ج- Aماد و هخامنشیان

د - Aماد و هخامنشیان

 Bساسانیان و هخامنشیان
 Bماد و هخامنشیان

 Bپارت و اشکانیان

 Bاشکانیان و ساسانیان

-586گوردخمه سکاوند در کجا شناسایی شده است ؟
الف -همدان
ب -کردستان
ج -آذربایجان
د -سیستان
-587امروزه از سنگ نبشته بیستون چند متن در دسترس می باشد ؟
الف  4-زبان ( پارسی دری  ،متن عیالمی  ،متن بابلی  ،متن ترجمه ارامی )
ب  3-زبان ( پارسی دری  ،متن عیالمی  ،متن بابلی )

ج  3-زبان ( پارسی باستان  ،متن عیالمی  ،متن بابلی )
د  4-زبان ( پارسی باستان  ،متن عیالمی  ،متن بابلی  ،متن ترجمه آرامی )
-588قدیمی ترین فرشبافته در جهان چه نام دارد  ،در کدام کشور نگه داری می شود ؟
الف -پازیریک  -مغلستان
ب -بهارستان  -ایران
ج -بهارستان  -سوریه

د -پازریک روسیه

-589کاخ صد ستون توسط چه کسانی ساخته شد ؟
الف -توسط خشایار شاه آغاز به دست اردشیر اول پایان یافت
ب -داریوش دوم آغاز به دست خشایار شاه پایان یافت
ج -خشایار شاه آغاز به دست اردشیر اول پایان یافت
د -اردشیر اول آغاز و تا زمان خشایار شاه پایان یافت
-590چه عاملی اثبات بر بین المللی بودن تخت جمشید بوده است ؟
الف -وجود سنگ نبشه های سه زبانه
ب -وجود کیتبه های سه زبانه کوروش
ج -وجود کتیبه های چهارزبانه داریوش

د -وجود سنگ نبشه های چهارزبانه
-591در نقش انسان بالدار کدام عنصر نشانه اعمال و گفتار و پندار نیک می باشد ؟
الف -بال های سمت راست
ب -بال های سمت چپ و راست

ج -سه قسمت بال های سمت چپ
د -پایه سمت راست
-592بر باور بسیاری از دانشمندان علت وجه تسمیه شوش چیست ؟
الف -شوش به معنای گل نیلوفر و وجود گل نیلوفر در آن ناحیه

ب -شوش به معنای گل سوسن و وجود گل سوسن در آن ناحیه
ج -وجود تمدنی قدیمی به نام شوش
د -نام یک نژاد در آن منطقه
-593قبر دانیال نبی در کدام ناحیه است ؟
الف -شوش

ب -همدان

ج -کره شاه
د -مرق
-594در زمان هخامنشیان کدام شهر توسط داریوش به عنوان پایتخت منصوب شد ؟
الف -پارس
ب -اکروپل
ج -شوش
د -هگمتانه
-595تمامی زینت های کاخ آپادانا و قسمت های دیگر شوش چه می باشد ؟
الف -آجر های ساده
ب -آجر های لعاب دار
ج -سنگ های ساده
د -سنگ های نقش و نگار دار
-596در نقش رستم آثار همچون چاه آب و آتشدان سنگی مربوط به کدام دوره تاریخی می باشد ؟
الف -هخامنشیان
ب -ساسانیان
ج -اشکانیان
د -سلوکیان
-597دروازه همه ملل توسط چه کسی ساخته شده است ؟ به چند زبان نوشته شده است ؟
الف -خشایار شاه , -عیالمی  ،پارس باستان  ،اردو
ب -کوروش  -پشتو  ،عیالمی  ،دری
ج -داریوش  -عربی  ،عیالمی  ،دری
د -خشایار شاه  -عیالمی  ،پارس باستان  ،بابلی
-598کامل ترین ستون تخت جمشید در کجاست و توسط چه کسی کامل شده است ؟
الف -کاخ هدیش  -آندره گدار
ب -دروازه ملل  -پروفسور کرفتر
ج -کاخ آپادانا  -گریشمن

د -کاخ آئینه  -پروفسور کرفتر
-599معنای لغوی کاخ آپادانا چیست ؟
الف -تاالر آینه
ب -زندگی جاویدان

ج -بار عام یا مالقات با شاه
د -کاخ سوخته
-600گل نیلوفر نماد چیست ؟
الف -نماد آزادگی

ب -سمبل خورشید
ج -سمبل صلح و دوستی
د -سمبل سرما و زمستان
-601درخت سرو سمبل چیست ؟
الف -سمبل آزادگی

ب -سمبل صلح و دوستی
ج -سمبل خورشید
د -سمبل جاودانگی
-602کاخ تچر توسط چه کسی ساخته شده و به چه کاخی معروف است ؟
الف -کوروش بزرگ  -بار عام
ب -داریوش بزرگ  -آینه
ج -کمبوجیه  -رقص
د -خشایار شاه  -اجتماع
-603کاخ مرکزی تخت جمشید دارای چند دروازه است ؟
الف 1-دروازه
ب 4-دروازه
ج 3-دروازه
د 2-دروازه
-604ارتباطات جمعی شامل کدام یک از موارد زیر است؟
الف -ارتباط گفتاری  ،ارتباط نوشتاری
ب -ارتباط حسی  ،ارتباط فرا حسی
ج -ارتباط کالمی  ،ارتباط غیر کالمی
د -ارتباط رسمی  ،ارتباط غیر رسمی
-605کدام مورد جزو آثار غیر مستقیم تاثیر کشاورزی بر روحیه ایرانیان نمی باشد؟
الف -وجود روحیه عرفانی
ب -سازگاری با محیط سیاسی
ج -تفرقه اجتماعی
د -بردباری
-606کدام مورد جزو آثار مستقیم کشاورزی بر روحیه ایرانیان است؟
الف -سازگاری با محیط سیاسی و بردباری
ب -شعار زور و زود و بی نظمی
ج -سازگاری با محیط سیاسی و تفرقه اجتماعی

د -بی نظمی و بردباری
-607کدام مورد از خصوصیات زیر جزو خصوصیات مردم آلمان می باشد؟
الف -روی زبان متعصب هستند
ب -روحیه کار جمعی دارند

ج -آسانگیر هستند

د -قدرت انتقاد و سرکشی دارند
-608به کدام دلیل دادگاه الهه برای منازعات بین المللی در هلند تشکیل می شود؟
الف -هلندی ها خیلی آسانگیر می باشند

ب -هلندی ها خود را عادل می دانند

ج -هلندی ها به آب اهمیت می دهند
د -در هلند آزادی زیاد است
-609چرا کشور سوئیس سالم و امن بوده و سرمایه های دنیا را در خود جمع کرده است؟
الف -مشخصات روحیشان بی طرفی آنهاست

ب -در سوئیس چندین زبان وجود دارد

ج -در سوئیس مردم عالقه زیادی به بانکداری دارند
د -سویسی ها بسیار پولدار هستند
-610کدام مورد جزو خصوصیات مردم ژاپن می باشد؟
الف -خودکفا  ،منضبط  ،هوش جمعی  ،اعتقاد به تناسخ ارواح
ب -مدرنیته  ،خونگرم  ،رک گو  ،عقل گرا
ج -مذهبی  ،سازگار با محیط  ،مسولیت پذیر  ،محتاط
د -روح نظامی  ،کنجکاو  ،عالقه مند به بحث  ،حیوان دوست
-611نام دیگر صنایع سنگین چیست ؟
الف -صنایع دستی
ب -صنایع خاص
ج -صنایع سخت
د -صنایع مادر
-612بافته های داری پرزدار کدام است؟
الف -گلیم  ،جاجیم
ب -قالی  ،گبه
ج -گلیم  ،قالی
د -گبه  ،گلیم
-613در دار افقی قالی  ،طول چوب استوانه ای چند برابر عرض قالی است؟
الف -دو برابر
ب -نیم برابر
ج -دو و نیم برابر
د -یک و نیم برابر
-614گوه چیست؟
الف -چوبی است استوانه ای شکل به اندازه عرض دار قالی
ب -باریک تر از چوب کوجی و برای زیر و رو کردن چله
ج -قطعه چوب گونیا شکلی است برای محکم کردن دوطرف زیر دار

د -برای تنظیم و تفکیک نخ های چله و جلوگیری از کجی قالی
-615قالی با چله ابریشم در کدام شهرها است؟
الف -اراک  ،مشهد  ،سبزوار  ،سیستان
ب -اصفهان  ،تبریز  ،نائین  ،کرمان  ،کاشان

ج -اصفهان  ،قم  ،ساوه  ،مراغه  ،زنجان
د -نائین  ،کرمان  ،بیجار  ،کاشان

-616در کدام یک از موارد زیر از طرح ذهنی و ابتکار هندسی استفاده می شود؟
الف -قلمکار

ب -گلیم
ج -قالی
د -گبه

-617کدام یک روش تولید سفال نیست؟
الف -روش دست ساخت

ب -روش ساخت فشاری
ج -روش ساخت ظروف با چرخ
د -روش ساخت دوغابی
-618روش های بافت حصیر چیست؟
الف -مارپیچ و مدور
ب -در هم بافته مشبک
ج -در هم بافته مارپیچ
د -مشبک مدور
-619عناصر پایه برای شیشه گری کدام است؟
الف -اکسید سلیسیم کربنات سدیم
ب -اکسید سلیسیم اکسید بوریک
ج -اکسید بوریک
د -اکسید بوریک

سولفات سدیم
کربنات سدیم

-620عناصر ذوب کننده در شیشه گری کدام است؟
الف -اکسید سلسیم اکسید بوریک استات سدیم
ب -کربنات سدیم

اکسید بوریک استات سدیم

ج -اکسید سلسیم استات سدیم کربنات سدیم
د -استات سدیم کربنات سدیم

سولفات سدیم

-621در قلمزنی چند شیوه رایج می باشد؟
الف  5-شیوه
ب  4-شیوه
ج  6-شیوه
د  7-شیوه
-622ساخت زیور آالت از طال ونقره را  ............می گویند.
الف -قلمزنی
ب -جواهر سازی
ج -زرگری

د -طالکوبی
-623نشاندن سنگ های قیمتی روی زیور آالت را  ...........می گویند.
الف -منبت
ب -مشبک

ج -قلمزنی

د -جواهرسازی
-624نقره کاری در کدام عصر رونق بسیار داشت؟
الف -سلجوقیان

ب -تیموریان
ج -زندیه
د -ساسانیان

-625کدام یک از روش های زیر توسط نقره کاران به کار برده نمی شود؟
الف -ساخت اشیاء نقره بوسیله جکش کاری

ب -پرداخت قسمت های فلزی که در حین کار کثیف شده اند
ج -ساخت ظروف آستردار
د -هنر فلز کاری ریخته گری در اشیاء سیمین
-626تنها شهری که مصنوعات مصرفی ملیله در آن تولید می شود کدام است؟
الف -اصفهان
ب -زنجان
ج -تهران
د  -ری
-627ریجه در هنر ملیله کاری چیست؟
الف -جهت ذوب فلزات حرارت تولید می کند
ب -ظرفی است استوانه ای شکل جهت ذوب نقره از آن استفاده می شود
ج -ابزاری است برای تهیه مفتولهای نقره با قطرهای مختلف بشکل استوانه
د -قالب فلزی است که نقره بعداز ذوب داخل آن ریخته می شود
-628صنعت مینا کاری بوسیله کدام استاد هنرمند بسط وتوسعه یافت؟
الف -شکراهلل صنیع زاده
ب -اقاعلی
ج -اقا باقر نقاش
د -منصور کاظمیان
-629سکه دوزی چیست؟
الف -به وسیله نقشه وشمارش الیاف کتان صورت می گیرد
ب -بیرون کشیدن تار و پود از پارچه و پرکردن جای آن با سوزن است
ج -در اطراف کارهای قالبدوزی انجام می شود
د -معموال روی پارچه کتانی ابریشیمی و پشمی ظریف انجام می شود
-630برای نقاشی سرد از  ...........بر روی شیشه های مات شفاف یا رنگی استفاده می شود.
الف -لعابهای رنگی
ب -پودر رنگ
ج -رنگهای روغنی

د -تربانتین
-631هنر پوستین دوزی در کدام شهر رواج ندارد؟
الف -شاندیز
ب -دوین

ج -قوچان
د -دامغان
-632معماری مادی شامل  .....................می باشد.
الف -حیاطی -صخره ای

ب -معمولی -صخره ای
ج -پارسی -ستونی
د -معمولی -پارتی

-633گور دخمه های شمال غربی ایران به وسیله کدام باستان شناس تحت عنوان آرامگاه های مادی معرفی شده
اند؟
الف -لویس مورگان

ب -اپهام پوپ

ج -رابرت دایسون
د -هرتسفلد
-634نقش پیروزی بهرام دوم در زیر کدام آرامگاه قرار دارد؟
الف -داریوش کبیر
ب -اردشیر اول
ج -خشایارشاه

د -کوروش کبیر
-635مجلل ترین حکاکی دوره ساسانی مربوط به کدام نقش برجسته در نقش رستم است؟
الف -تاجگذاریه نرسی

ب -پیروزیه هرمز دوم
ج -پیروزی شاپور اول
د -نقش برجسته عیالمیان
-636کعبه زرتشت در کجا قرار دارد؟
الف -پاسارگاد
ب -نقش رجب

ج -تخت جمشید
د -نقش رستم
-637آندره گدار فرانسوی کدام مسجد را اولین مسجد چهار ایوانی در ایران می داند؟
الف -مسجد اردبیل
ب -مدرسه خرگرد خواف
ج -مسجد رجبعلی درخونگاه تهران
د -مسجد گوهرشاد مشهد
-638به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جایگاه ایوان ها در کدام قسمت ایران است؟
الف -شمال ایران
ب -جنوب ایران

ج -شرق ایران
د -غرب ایران
-639مسجد جامع یزد از مساجد  ............است .
الف -دو ایوانی

ب -تک ایوانی

ج -چهار ایوانی
د -شبستانی
-640کدام یک از پل های دوره ساسانی به حساب می آید؟
الف -پل ماربین در اصفهان
ب -پل قافالنکوه در نزدیکی زنجان
ج -پل ورسک در شمال ایران
د -پل شاپور در خرم آباد
-641کدام یک از کاخ های دوره اشکانی به حساب می آید؟
الف -کاخ صاحبقرانیه
ب -کاخ نسا
ج -کاخ بیشاپور
د -تخت سلیمان
-642شاردن در سفر نامه خود تعداد حمام های اصفهان را چند دستگاه ذکر کرده است؟
الف 123-
ب 272-
ج 363-
د 402-
-643ایوان در معماری ایران از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفته است؟
الف -اشکانی
ب -افشاریه
ج -زندیه
د -صفوی
-644کدام گزینه از گنبد های نار به حساب می آید؟
الف -گنبد خانقاه حاج عبدالصمد در نطنز
ب -گنبد میل رادکان در قوچان
ج -گنبد میرزا رفیعا در اصفهان

د -گنبد مقبره دانیال نبی در شوش
-645کدام یک از موارد زیر جزء مقرنس کاری های کاسه ای به حساب می آید؟
الف -ورودی مسجد جامع عباسی
ب -ایوان شرقی مسجد جامع عتیق
ج -مسجد شیخ لطف اهلل
د -مدرسه چهارباغ
-646در عهد سلجوقیان و ایلخانان به ترتیب کدام یک از عناصر تزئینی در آراستن مساجد متداول بوده است؟
الف -کاشیکاری -آجرکاری
ب -گچبری  -کاشیکاری

ج -آجرکاری  -گچبری
د -کاشیکاری  -گچبری
-647قدیمی ترین مقبره تاریخ دار مربوط به ایران کدام است؟
الف -مقبره امیراسماعیل سامانی در بخارا

ب -مقبره طغرل سلجوقی در شهر ری
ج -مقبره سلطان محمد خدابنده
د -مقبره شیخ صدوق در شهر ری

-648کدام گزینه از قلعه های دشت به حساب می آید؟
الف -قلعه لمبسر
ب -قلعه قوشچی
ج -قلعه الموت
د -قلعه سارو
-649کدام گزینه مهم ترین شاهراه و مسیر ارتباطی شهر است؟
الف -کاروانسراها
ب -قلعه ها
ج -بازارها
د -پل ها
-650به فضاهای سرپوشیده ستون دار یا متشکل از چشمه طاق ها که در طرفین صحن مساجد ساخته می شود،
..............می گویند.
الف -میانسرا
ب -چهار صفه

ج -شبستان
د -رواق

-651انواع بافت های مسکونی را برشمارید؟
الف -بافت پیوسته و ترکیبی
ب -بافت ترکیبی و گسسته
ج -بافت گسسته و پیوسته
د -بافت گسسته و چسبیده
-652معماری خانه های سنتی ایران چگونه بوده است؟
الف -شمالی  ،با شکل هندسی مربع ومستطیل

ب -شمالی یا جنوبی  ،با شکل هندسی مربع و مستطیل و دارای باغچه و حوض
ج -جنوبی  ،با شکل هندسی مربع و مستطیل
د -شمالی یا جنوبی  ،با شکل هندسی دایره و هشت ضلعی و دارای باغچه و حوض
-653کاربرد عمده ی ایوان از زمان اشکانی تاکنون برای چه کاری بوده است؟
الف -درحالی که برای جریان یافتن هوا باز هستند از تابش آفتاب جلوگیری می کردند.
ب -صرفاً برای جابه جایی هوا مورد استفاده قرار می گرفتند.
ج -فقط به بنا  ،برجستگی و شکوه می بخشید و عموماً کاربرد دیگری نداشت.
د -فقط به عنوان فضاهای ورودی و خروجی ساخته شده بودند.
 .......................-654معموالً در اطراف حیاط مرکزی یا میانسرا به صورت مربع  ،مستطیل یا چند ضلعی ساخته می
شد.

الف -چهارصفه
ب -شبستان ستون دار
ج -ایوان
د -حجره
-655احداث سردابه بیشتر در آرامگاه های چه مناطقی در ایران مرسوم بوده است؟
الف -آرامگاه های شمال و شمال شرقی ایران
ب -آرامگاه های جنوب و جنوب غربی ایران
ج -آرامگاه های ناحیه شمال و آذربایجان

د -آرامگاه های جنوب و خوزستان

-656فارابی فیلسوف بزرگ ایران می گوید « :معماری مبتنی بر علم الحیل است» در اینجا وجه تسمیه حیل
عمدتاً برای چیست؟
الف -حیل مهارتی است که در آن از سنگ  ،آجر  ،گچ و کاشی استفاده می کردند.
ب -حیل مهارت  ،هنر و فنی است که با کار استادانه و هنرمندانه نشان داده می شود.

ج -حیل فنی برای ایجاد محل های مسکونی  ،تجاری و عبادی بوده است.
د -حیل هنری است برای ساختن طاق  ،گنبد و مقرنس.

-657استفاده از کاشی برای تزئین و همچنین استحکام بخشیدن به بناها  ،از چه دورهای آغاز گردید؟
الف -دوره سلجوقیان
ب -دوره ایلخانان
ج -دوره تیموریان
د -دوره صفویان
-658کاربرد عمده ی سنگ در معماری اسالمی برای چه جاهایی بوده است؟
الف -برای تزئین دیوارها و گنبدها
ب -برای شالوده ی بدنه و ستون ها و سرستون ها
ج -برای سنگ فرش مساجد و بناها
د -برای شالوده ی بدنه  ،فرش کردن کف و تزئین بنا
-659سبک های معماری ایرانی دوره های پیش از اسالم و دوران اسالمی کدامند؟
الف -شیوه های پارتی  ،پارسی و رازی پیش از اسالم  -شیوه های خراسانی  ،آذری و اصفهانی دوران اسالمی
ب -شیوه های پارتی و پارسی پیش از اسالم  -شیوه های خراسانی  ،رازی  ،آذری و اصفهانی دوران اسالمی
ج -شیوه های پارسی  ،رازی و آذری پیش از اسالم  -شیوه های پارتی  ،خراسانی و اصفهانی دوران اسالمی
د -شیوه های پارتی  ،آذری و خراسانی پیش از اسالم  -شیوه های پارسی  ،رازی و اصفهانی دوران اسالمی
-660در کدام یک از شیوه های معماری دوران اسالمی :نغزکاری شیوه ی پارسی  ،شکوه شیوه ی پارتی و ریزه
کاری شیوه ی خراسانی باهم پدیدار می شوند؟
الف -شیوه ی اصفهانی
ب -شیوه ی خراسانی
ج -شیوه ی رازی
د -شیوه ی آذری
-661براساس تحقیقات باستان شناسی و تاریخی قدیمی ترین نمونه های مساجد در ایران دوران اسالمی
کدامند؟
الف -مسجد نائین و اردستان
ب -مسجد شوش و فهرج

ج -مسجد شوش و نیریز
د -مسجد اردستان و فهرج
-662تاریکخانه ی دامغان دارای چه سبکی و مربوط به چه قرنی می باشد؟
الف -سبک خراسانی و قرن دوم هجری

ب -سبک آذری و قرن اول هجری
ج -سبک رازی و قرن اول هجری

د -سبک اصفهانی و قرن دوم هجری
-663کدام مسجد است که بیشتر دارای شیوه ای رازی می باشد و از تمامی دوره ها  ،سلسله ها و پادشاهان
ایرانی بعد از اسالم در آن اثر و کتیبه ای دیده می شود؟
الف -مسجد جامع اردستان
ب -مسجد جامع نائین
ج -مسجد جامع اصفهان
د -مسجد جامع نیریز
-664وزارت راه و ترابری برای ارائه کدام یک ازخدمات گردشگری مجوز صادر می کند؟
الف -بند الف
ب -بند پ
ج -بند ج
د -بند ب
-665زمان مسافرت های گردشگری زمستانی است؟
الف -اول اردیبهشت تا آخرفروردین
ب -اول آبان تا آخر فروردین

ج -اول مهر تا آخر اسفند
د -اول آبان تا آخر اسفند

-666اصطالح توریست درچه کشوری شکل گرفت وباچه منظوری به چه گروهی اختصاص یافت؟
الف -اشراف زادگان انگلیسی برای تحصیالت وکسب تجربه
ب -دانش آموزان آمریکایی برای آشنایی با فرهنگ های گوناگون
ج -دانش آموزان انگلیسی برای آموزش های ابتدایی جهانگردی
د -اشراف زادگان فرانسوی برای تحصیالت وکسب تجربه
-667چه عاملی درصنعت حمل ونقل باعث تغییر عادات سفر شده است؟
الف -کاهش خطرات جاده ای

ب -افزایش حمل و نقل ریلی
ج -افزایش اتومبیل های شخصی
د -کاهش اتومبیل های شخصی
-668درتوریسم درمانی ایران چه خدماتی بیشترین استقبال کننده رادارد؟
الف -جراحی بینی ودندانپزشکی
ب -دندانپزشکی
ج -جراحی های تخصصی
د -جراحی های عمومی
-669جاذبه های دست ساز بشری در کدام یک از گزینه های زیر قابل بررسی نیستند؟
الف -طبیعی

ب -گردشگری
ج -فرهنگی
د -مصنوعی
-670مهمترین جاذبه طبیعی که بیشترین جذب توریست رادارد؟
الف -جنگل
ب -کوهستان
ج -دریا
د -کویر
-671باغ پرندگان اصفهان در کدام گروه ازجاذبه های گردشگری قرار گرفته است؟
الف -انسان ساخت فرهنگی
ب -انسان ساخت مصنوعی
ج -اجتماعی

د -طبیعی

-672گذر از اصطالحات سیاح و جهانگرد و شکل گیری توریست جهانی در چه دورانی شکل گرفت؟
الف -قرن چهارم وپنجم ه ق
ب -قرن  16م
ج -قرون وسطی

د -قرن  19م

-673ازعوامل انگیزشی سفرمحسوب نمی شود؟
الف -پناه بردن به گرمای محیط های شهری
ب -امنیت
ج -جمع آوری یادگاری
د -آموزش
-674کدام یک از انواع گردشگری به ایجاد اشتغال پایدار کمک می کند؟
الف -بین المللی
ب -برون مرزی
ج -خارجی

د -داخلی

-675خدمه سیستم های حمل و نقل درکدام گروه از گردشگران قرار می گیرند؟
الف -مسافر
ب -بازدیدکنندگان یک روزه

ج -بازدیدکننده
د -جهانگرد

-676کدام یک از انواع وسایل حمل ونقل به گسترش گردشگری جمعی قرن بیستم کمک کرده و بیش
از بقیه رونق گرفته است؟
الف -ریلی
ب -هوایی
ج -آبی
د -جاده ای
-677فالت ایران شامل چه کشورهایی است؟

الف -ایران،افغانستان،پاکستان
ب -پاکستان و ترکمنستان
ج -افغانستان وترکمنستان
د -پاکستان وافغانستان
-678بلندترین قله سلسله جبال زاگرس کدام است؟
الف -زردکوه
ب -بینالود
ج -دنا

د -هزارمسجد
-679بزرگترین منطقه بیابانی ایران کجاست؟
الف -دشت لوت
ب -دشت کویر

ج -شهداد
د -کرمان

-680کدام یک از رودهای خلیج فارس قابل کشتیرانی است؟
الف -کرخه
ب -جراحی

ج -دز

د -کارون
-681بیشترین مرز جغرافیایی ایران با کدام کشور است؟
الف -عراق
ب -ارمنستان
ج -ترکیه
د -افغانستان
-682کدام یک ازتپه های باستانی درقزوین است؟
الف -زاغه
ب -سیلک

ج -حصار
د -گیان

-683کدام یک از روستاهای زیر در گیالن است؟
الف -کندوان

ب -کنگ
ج -ابیانه

د -ماسوله
-684دریاچه گهر از آثار طبیعی کدام یک ازاستان های ایران است؟
الف -لرستان
ب -خراسان
ج -ارومیه
د -فارس
-685ارتفاعات سبالن درکدام استان است؟

الف -اردبیل
ب -همدان
ج -تهران
د -سیستان
-686مرکز آذربایجان شرقی است؟
الف -ارومیه
ب -تبریز
ج -اردبیل

د -سرعین
-687سیمینه رود درکدام یک ازاستان های ایران جاری است؟
الف -اصفهان
ب -خراسان

ج -بوشهر

د -آذربایجان غربی
-688کدام یک از مساجد اصفهان فاقد صحن و مناره است؟
الف -مسجدشیخ لطف اهلل
ب -مسجدجامع عباسی

ج -مسجدامام

د -مسجدعموعبداهلل
-689طوالنی ترین پل اصفهان که توسط شاه عباس ساخته شده ونام دیگر آن اهلل وردی خان است؟
الف -شاهی
ب -شهرستان
ج -سی وسه پل
د -خواجو
-690عروس زاگرس لقب کدام یک از شهرهای ایران است؟
الف -ایالم
ب -اردبیل

ج -همدان
د -تهران

-691کدام یک از آثار تاریخی در تکاب آذربایجان قرار دارد؟
الف -رصدخانه مراغه

ب -کلیسای وانک
ج -غارچهل خانه

د -آتشکده آذرگشنسب
-692منطقه بریانک کویر لوت درکدامیک ازاستان های ایران قرار دارد؟
الف -یزد
ب -کرمان
ج -هرمزگان
د -سیستان
-693تپه باستانی مارلیک درکدام یک ازاستان های ایران قراردارد؟

الف -گیالن
ب -آذربایجان غربی
ج -گرگان
د -اصفهان
-694باغ نارنجستان قوام در کجا قرار دارد؟
الف -کرمان
ب -اصفهان
ج -شیراز

د -بوشهر
-695کمترین مرز جغرافیایی ایران با کدام کشور است؟
الف -ترکیه
ب -ارمنستان

ج -افغانستان
د -عراق

-696کوه هزار از ارتفاعات کدام یک ازاستان های ایران است؟
الف -تهران
ب -زنجان

ج -کرمان

د -مازندران
-697آب گرم گنو در چه استانی واقع شده است؟
الف -هرمزگان
ب -اردبیل
ج -لرستان
د -مرکزی
-698قلعه فلک االفالک کجاست؟
الف -قزوین
ب -لرستان

ج -کردستان
د -زنجان
-699تونل کوهرنگ در کدام استان است؟
الف -چهارمحال وبختیاری

ب -کرج

ج -خراسان شمالی

د -خراسان رضوی

-700الماس دریای نور یادگار کدام یک از پیروزی های ایرانیان است؟
الف -چالدران
ب -کرنال
ج -شرور
د -خشت
-701شاه عباس صفوی برای آزادسازی کدام یک از بنادر ایران از انگلیسیها کمک گرفت؟

الف -گمبرون
ب -بحرین
ج -هرمز
د -بحرین وهرمز
-702مسجد کبود تبریز یادگار چه دوره ای است؟
الف -آق قویونلو
ب -تیموریان
ج -قراقویونلو

د -صفویه

-703در تشکیل حکومت های محلی ایران اسالمی کدام ترتیب درست است؟
الف -طاهریان-سامانیان-صفاریان-آل زیار-غزنویان
ب -طاهریان-صفاریان-سامانیان-آل زیار-آل بویه

ج -صفاریان-طاهریان-سامانیان-آل بویه-آل زیار

د -طاهریان-صفاریان-سامانیان-غزنویان-سلجوقیان
-704منطقه ماوراءالنهر در قرن سوم قلمروی فرمانروایی کدام یک از حکومت های محلی ایران اسالمی
بود؟
الف -سامانیان
ب -صفاریان
ج -آل زیاروآل بویه
د -ساسانیان
-705تغییر سلطنت وانتقال قدرت از قاجار به پهلوی با نفوذ و کارشکنی کدام کشور اروپایی محقق
گردید؟
الف -آلمان نازی
ب -آمریکا

ج -انگلستان
د -روسیه
-706سکه هایی که به دستور اسکندر در ایران ضرب شد مزین به چه خطوطی بود؟
الف -یونانی  -مقدونی
ب -یونانی  -آرامی
ج -یونانی

د -یونانی  -پارسی
-707فردوسی شاهنامه را به دربار کدام یک از حکومت های ایران برد؟
الف -غزنویان
ب -سامانیان
ج -مغوالن
د -سلجوقیان
-708کدام یک از شاهان هخامنشی پایان دهنده عهد عتیق در بابل بود؟
الف -داریوش
ب -کوروش
ج -خشایارشا

د -کمبوجیه
-709اختراع الفبا دستاورد کدام یک از تمدن های جهان است؟
الف -سومر
ب -سارد

ج -فینیقیه
د -مصر
-710مبدأ تاریخ پادشاهی شاهان اشکانی با سلطنت چه کسی در صددروازه آغاز شد؟
الف -اردوان اول

ب -تیرداد اول

ج -مهرداد کبیر
د -اشک اول
-711خراسان سکونتگاه کدام یک از طایفه های آریایی بود؟
الف -ماد

ب -پارس
ج -پارت
د -هخامنشیان
-712در میان اقوام بختیاری  ،مافله چه مفهومی دارد؟
الف -در زادگاه فرد متوفی در کنار منزل وی بنای یاد بودی از سنگ می سازند
ب -باالپوش مردان
ج -چادر بختیاری
د -گلیم بختیاری
-713ایالت بختیاری پیرو چه مذهبی هستند؟
الف -شافعی
ب -تشیع امامی
ج -تسنن
د -اسماعیلیه
-714این اقوام خود را از اعقاب کیارش از شخصیت های شاهنامه می دانند؟
الف -ترکمن
ب -قشقایی
ج -بختیاری
د -شاهسون
-715به نوازندگان ترکمنی چه می گویند؟
الف -توشمال
ب -یموت
ج -مرو
د -بخشی
-716باشلیق در میان عشایر ترک شاهسون چه معنایی دارد؟
الف -مهریه
ب -پیراهن زنان
ج -شیربها

د -مراسم عروسی
-717کدام یک از ایالت و عشایر ایران در گروه اقوام ترک قرار می گیرند؟
الف -لک
ب -قشقایی

ج -بلوچ

د -بختیاری
-718ارازا بایرم کدام یک از اعیاد ترکمانان است؟
الف -فطر

ب -نوروز

ج -میالد حضرت رسول
د -قربان
-719این ایل یکی از بزرگترین ایالت فارس است که درزمان شاه عباس صفوی به فارس کوچانده شدند؟
الف -قشقایی

ب -بختیاری
ج -گیلک
د -ترکمن

-720سکه زیاد در جلیقه های زنان عشایر شاهسون نشانه چیست؟
الف -زیبایی
ب -قدرت
ج -ثروت
د -تاریخچه
-721کلمه ماکا در بیستون وتخت جمشید به کدام یک از اقوام ایران اشاره دارد؟
الف -گیلک
ب -کرد
ج -لر
د -بلوچ
-722سفره ترکمنی چه نام دارد؟
الف -ساچاق
ب -باشلیق
ج -بهون
د -فصیله
-723اصالت نژادی کدام یک از اقوام ایران بیش از سایرین است؟
الف -بلوچ
ب -قشقایی
ج -ترکمن
د -ترک
-724اجداد قوم بزرگ ترکمن به چه نامی معروف هستند؟
الف -هون
ب -خزر
ج -ساویر

د -اغوز
-725دختران ترکمنی از چه پیشانی بندی استفاده می کنند؟
الف -سواس
ب -ارخالق

ج -یالق

د -آالنگی
-726بهون چیست؟
الف -سیاه چادر

ب -سفره ترکمن
ج -باال پوش مردان بختیاری
د -روسری زنان ترک
-727کدام گزینه در گروه قالی های ترکمنی قرار نمی گیرد؟
الف -تکیه

ب -یموت
ج -هی دته
د -گوگالن
-728کدام یک از رقص های بلوچی شبیه رقص های آفریقایی است؟
الف -لیوا
ب -هل پرین
ج -مرو
د -هی دته
-729به باالپوش چوپانان در ایل بختیاری چه می گویند؟
الف -ارخالق
ب -لچنگ
ج -لباده
د -پورگ
-730مردان این قوم در تیراندازی مهارت دارند تا آنجا که شخص سوار بر اسب می تواند کبک در حال
پرواز و خرگوش در حال دویدن را شکار کند؟
الف -شاهسون
ب -بختیاری

ج -قشقایی
د -گیلک

-731در باورها و اعتقادات اقوام بختیاری کدام یک از روزهای هفته برای کوچ مناسب نیست؟
الف -دوشنبه
ب -شنبه
ج -جمعه
د -پنجشنبه
-732معنای رقص در زبان کردی چیست؟
الف -هل پرین
ب -مرو

ج -توشمال
د -لیوا
-733مهمترین وعده غذایی برای مردم فرانسه است؟
الف -نهار

ب -صبحانه
ج -شام
د -عصرانه
-734اولین کشور الکترونیکی در خاور میانه است؟
الف -امارات
ب -ایران
ج -عربستان
د -کویت
-735خرافی ترین کشور اروپایی کدام است؟
الف -سوئد
ب -بلژیک
ج -انگلستان
د -آلمان
-736مذهبی ترین کشور دنیا کدام است؟
الف -ایران
ب -ژاپن
ج -سوئیس
د  -چین
-737این کشور به کشور سیب زمینی خورها معروف می باشد؟
الف -اندونزی
ب -ایتالیا
ج -آلمان
د -لهستان
-738خصلت بارز مردم این کشور تساهل و آسان گیری است؟
الف -مالزی
ب -آمریکا
ج -هلند

د -عراق

-739تنها کشور اروپایی که قانون اساسی ندارد و برابر عرف رفتار می کند؟
الف -سوئیس
ب -استرالیا
ج -انگلستان
د -یونان
-740هوش جمعی ویژگی بارز کدام کشور آسیایی است؟
الف -چین
ب -تایلند

ج -ایران
د -ژاپن
-741روحیه غالب افراد این کشور ،روحیه نظامی است؟
الف -برزیل

ب -گرجستان
ج -آمریکا
د -ترکیه
-742نوعی بافت غیرداری است که عمل بافتن انجام

نمی شود بلکه با ایجاد فشار و رطوبت و

حرارت موجب در هم رفتن الیاف پشمی می شود؟
الف -نمد
ب -ورنی
ج -گچمه
د -گلیم
-743به هنری که نگارگر حاشیه صفحه را با نقش مایه هایی از حیوان،گل ،مرغ و گیاه می آراید،چه می
گویند؟
الف -خاتم
ب -تذهیب
ج -چاپ کالقه
د -تشعیر
-744هنر آراستن سطح اشیا شبیه موزائیک با مثلث های کوچک با استفاده از چوب فلز استخوان چه
نامیده میشود؟
الف -پاپیه ماشه
ب -خاتم
ج -معرق
د -چوقا
-745این بافت داری انحصاری استان کهکیلویه و بویر احمد است و هنری مرکب از گلیم و قالی است
که در زمینه گلیم و با گلهای قالیچه ای می باشند؟
الف -گلیم سوزنی
ب -زیلو
ج -گچمه
د -جاجیم
-746نوعی پارچه نرم ،چسبان وضخیم که در خراسان از پشم شتر و یا کرک بز می بافند؟
الف -برک
ب -ارغوان بافی
ج -پته
د -ترمه
-747نام دیگر کدام هنر خاتمی دوزی است؟
الف -ترمه
ب -برک

ج -چهل تکه دوزی
د -شعر بافی
-748مرکز تولیدچاروق کدام شهر هاست؟
الف -شیراز -اصفهان

ب -قوچان -زنجان
ج -مشهد -تبریز
د -تهران -کرمان

-749هنر ارغوان بافی در کدام منطقه رواج دارد؟
الف -کرمان
ب -ارسباران
ج -طرقبه
د -جیرفت
-750در ساخت جام طالیی حسنلو از کدام هنر استفاده شده است؟
الف -قلمزنی
ب -قلمکاری
ج -مینا کاری
د -ملیله کاری
-751کانون هنر قلمکاری کدام شهر است؟
الف -بیرجند
ب -زنجان
ج -اصفهان
د -کرمان
-752از تراش و شکل بخشیدن به چوب در اثر حرکت دورانی این هنر حاصل می شودو اشیایی نظیر
قلیان  ،پایه آباژور و پایه میز با استفاده از این هنر تولید
الف -خراطی
ب -قلمزنی
ج -منبت
د -مشبک
-753مراکز بافت ترمه کدام شهرها می باشند؟
الف -یزد ،اصفهان،فارس

ب -یزد،کاشان،کرمان

ج -کرمان،کرمانشاه،ایالم
د -کاشان خراسان رضوی سمنان
-754مشهورترین کاشی ایران در جهان چه نام دارد ؟
الف -هفت رنگ
ب -قازتغازی
ج -زیر رنگی
د -زرین فام
-755کدام شهر به واسطه هنر چاقو سازی معروف است؟
الف -کرمان

می شود؟

ب -زنجان
ج -قزوین
د -اصفهان
-756شاخه ای از هنر فلز کاری است که با مفتول های نازک نقره انجام می پذیرد و مرکز تولید آن
زنجان است؟
الف -ملیله دوزی
ب -ملیله کاری
ج -مینا کاری

د -مرصع کاری
-757امروزه مرکز تولید مینا کدام شهر است؟
الف -تبریز
ب -مشهد
ج -اصفهان

د -کرمانشاه
-758این نوع نقاشی درون مایه رزمی ،مذهبی و بزمی دارد وهمزمان در دوره قاجار و پهلوی اوج گرفت
؟
الف -نقاشی قهوه خانه
ب -نقاشی روی چرم
ج -نقاشی تذهیب
د -تشعیر
-759نوعی کنده کاری غیر همگن روی چوب برای رسیدن به نقش برجسته مطابق طرح های مورد نظر
می باشد؟
الف -منبت
ب -معرق
ج -خاتم
د -مشبک
-760از کدام نوع کاشی برای ساخت گنبد استفاده می شود؟
الف -زرین فام
ب -معرق
ج -نره
د -هفت رنگ
-761ماده اصلی ساخت شیشه چیست؟
الف -منییم
ب -سیلیس

ج -سدیم

د -پتاسیم
-762در حال حاضر هنر فیروزه کوبی در کدام یک از شهرهای ایران رواج دارد؟
الف -نیشابور
ب -یزد
ج -مشهد

د -اصفهان
-763آهنگ صدای متوسط نشانه چیست؟
الف -ترس و اضطراب
ب -کمبود اطالعات

ج -تعقل و متانت
د -اشتیاق

............... -764می گوید افراد در  5ثانیه اول برخورد ،در مورد شما قضاوت می کنند.
الف -لیلیان براون

ب -لیلیان گلس
ج -مازلو
د -کالر

-765منبع اصلی گوناگونی آوایی میان افراد چیست؟
الف -اطالعات

ب -اشتیاق

ج -تالقی نگاه
د -سرعت صحبت کردن
-766مهمترین عامل تاثیرگذاری حرکات سر و دست چیست؟
الف -هدفمند و طبیعی
ب -موزون و هماهنگ
ج -تصنعی
د -استفاده در بیان همه کلمات و جمالت
-767استفاده از لغات تکلف آمیز و رسمی نشانه چیست؟
الف -رفتار تصنعی
ب -رفتار سنجیده
ج -آگاهی و اطالعات
د -تعقل و متانت
-768چند درصد از نحوه برقراری ارتباط را می توان در ارتباط غیرکالمی یافت؟
الف - 70درصد
ب - 50درصد
ج - 75درصد
د - 93درصد
-769مهمترین عامل آزاردهنده در رفتارهای غیرکالمی راهنمایان تور چیست؟
الف -تالقی نگاه خیره
ب -سرعت بیش از اندازه در صحبت کردن
ج -تالقی نگاه
د -صدای زیر
-770کدام یک از موارد زیر جهت مراقبت از صدا الزم نیست؟
الف -خوابیدن در اتاق گرم
ب -استفاده کم از لبنیات
ج -خودداری از کشیدن سیگار

د -نخوابیدن با دهان باز
-771کدام عبارت در مورد سالم کردن صحیح است؟
الف -میهمان به میزبان
ب -بزرگتر به کوچکتر

ج -مافوق به زیردست

د -حاضرین به تازه وارد
-772در مورد دست دادن کدام گزینه صحیح است؟
الف -فشار آوردن به دست

ب -بزرگتر به کوچکتر دست می دهد
ج -زیردست به مافوق دست می دهد
د -طوالنی کردن دست دادن
..........................-773تا زمانی که به چهره نیاید فاقد ارزش است؟
الف -تبسم

ب -سخن گفتن
ج -کنار گذاشتن کم روئی
د -ارتباط
-774بیشترین تاثیر را در فرد مقابل دارد؟
الف -دست دادن
ب -مکالمه باتلفن
ج -راه رفتن
د -اولین برخورد
-775اولین و مهمترین اصل آداب معاشرت چیست؟
الف -سالم کردن و دست دادن
ب -تعظیم کردن
ج -منتظر ماندن برای سالم کردن مخاطب
د -منتظر ماندن برای دست دادن مخاطب
-776اصول راهبردی تشریفات به چه نامی معروف است؟
الف -اصول نقره ای
ب -اصول جذاب
ج -اصول فرمایشی
د -اصول طالیی
-777در اصول طالیی تشریفات تور ،کدام یک از نیازهای مهمانان نیاز خدماتی محسوب نمی شود؟
الف -احترام
ب -بدرقه
ج -آراستگی
د -گوش دادن
-778کدام یک از موارد زیر بیانگر فاصله حریم اجتماعی است؟
الف - 80تا  120سانتی متر
ب - 120تا  360سانتی متر
ج - 100سانتی متر

د - 120تا  360متر
-779از اصول نقره ای تشریفات است؟
الف -عدم قضاوت مهمان
ب -احترام

ج -نظر خواهی
د -رفتار مناسب
-780مصاحبه ها و گفتگوهای دو نفره در کدام حریم صورت می گیرد؟
الف -اجتماعی

ب -شخصی
ج -فرهنگی
د -عمومی

-781یاتا چیست؟
الف -انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی

ب -سازمان هواپیمایی بین المللی غیرنظامی
ج -انحمن بین المللی حمل و نقل جاده ای
د -انجمن بین المللی حمل و نقل ریلی
-782مسافرین کمتر از دو سال ،چند درصد از بهای بلیط را پرداخت می کنند؟
الف - 10درصد
ب -بهای کامل بلیط
ج- 50درصد
د- 20درصد
-783کدام یک از اشخاص از پرداخت ورودیه اماکن تاریخی معاف نیستند؟
الف -دانش آموزان
ب -کارکنان دولت به همراه خانواده
ج -بازنشستگان
د -فرهنگیان
-784ماهیت بلیت هواپیما چیست؟
الف -سند رسمی
ب -مدرک شناسایی
ج -برگ قرارداد
د -مجوز خروج از کشور
-785کدام یک از وسایل مسافرتی را نمی توان در قطار همراه داشت؟
الف -پیک نیک
ب -چمدان بزرگ
ج -فندک
د -چاقو
-786اتباع بیگانه با چه شرایطی می توانند در آژانس اشتغال داشته باشند؟
الف -مجاز به فعالیت در آژانس نیستند
ب -پنج سال سابقه کار  ،داشته باشند
ج -پروانه کار ،دریافت کنند

د -توسط میراث فرهنگی معرفی شوند
-787کدام کشور از اعضای شینگن نیست؟
الف -ژاپن
ب -ایاالت متحده

ج -مالزی
د -کانادا

-788ساعت رسمی تخلیه و تحویل اتاق های هتل است؟
الف - 12ظهر و  12ظهر

ب - 12ظهر و  14بعد از ظهر
ج - 14بعد از ظهر و  16بعد از ظهر
د - 14بعد از ظهر و  12ظهر
-789حد اکثر مسافتی که مسافرین می توانند با اتوبوس در روز طی کنند چند کیلومتر
است؟
الف - 800کیلومتر

ب - 100کیلومتر
ج - 500کیلومتر
د - 300کیلومتر

-790برای اخذ کدام یک از مجوزهای فعالیت های گردشگری می توان سفر افراد متقاضی را معادل سازی
کرد.
الف -مجوز بند پ
ب -هواپیمایی
ج -مجوز بند الف
د -رجاء
-791گرین کارت چیست؟
الف -اجازه سکونت موقت در آمریکا
ب -اجازه عضویت در پیمان شینگن
ج -اجازه عضویت در یاتا
د -اجازه عضویت در ایکائو
-792در صورت لغو پرواز از شرکت هواپیمایی چه خدماتی به مسافر ارائه می شود؟
الف -نیمی از بهای بلیت به مسافر برگردانده می شود
می شود
ب -کل بهای بلیت به مسافر برگردانده
ج -استرداد  30درصد بهای بلیت
د -استرداد  50درصد بهای بلیت
 NO Show-793یعنی چه؟
الف -مسافری که پرواز خود را انجام داده است
ب -مسافری که از پرواز جامانده است
ج -مسافری که اینترنتی بلیت رزرو کرده است
د -مسافری که پرواز خود را انجام ندهد
-794دین درزبان آریایی چگونه معنا شده است؟
الف -قضاء

ب -وجدان
ج -پیوندروحانی میان مردم
د -فرمانبرداری
-795این آیین آمیخته ای از دین اسالم و مکتب هندوئیسم است؟
الف -زرتشتی
ب  -سی ک
ج -کنفوسیوس
د  -جین
-796چه کسی حمایت از حیوانات رادایره مرکزی هندوئیسم قرارداد؟
الف -نانگ
ب -بودا
ج -مهاویرا
د -گاندی
-797کهنترین بخش ودا در مکتب هندو کدام است؟
الف -یجورودا
ب -سام ودا
ج -ریگ ودا
د -آتهارودا
-798نظریه تناسخ اولین بار در چه دینی مطرح شده است؟
الف -بودائیسم
ب -هندوئیسم
ج -کنفوسیوس
د -اسالم
-799از خدایان ایرانیان باستان است؟
الف -وارنا
ب -نیروانا
ج -اهورامزدا
د -هیستا
-800امشاسپندان از مظاهر کدامیک از ادیان هستند؟
الف -زرتشتی
ب -یهودی
ج -مانوی
د -مسیحی
-801درنظریه تناسخ حلول روح متوفی در انسان کدام است؟
الف -فسخ
ب -نسخ
ج -رسخ
د -مسخ
-802نام دیگر آیین هندو چیست؟
الف -برهمائی

ب  -جین
ج  -سی ک
د -یوگا
-803کدام بخش ازکتاب اوستا نوشته زرتشت است؟
الف -ویسپرد
ب -یسنا
ج -خرده اوستا
د -وندیداد
-804کتاب مقدس پیروان آیین سیک چه نام دارد؟
الف -اوستا
ب -ریگ ودا
ج -شوچینگ
د -گرانت صاحب
-805برنامه ای که در اختیار مسافرین قرار می گیرد چه نامیده می شود ؟
الف -پکیج
ب -برنامه ذهنی
ج -برنامه عملی
د -برنامه مقدماتی
-806کدام یک از قواعد طراحی بسته سفر درست نمی باشد ؟
الف -باید به توانایی مخطبان توجه شود
ب -طول برنامه کاری هر روز سفر باید متناسب با شرایط آژانس باشد
ج -با توجه به مشتریان هدف بازار ،جاذبه های مورد نظر در سفر لحاظ شود
د -در سفر های زمینی از مسیرهای پر جاذبه عبور کنیم
-807در برنامه کاری سفر در ارتباط با خرید کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟
الف -در مجاورت مرکز خرید رستوران باشد
ب -در جوار یا در مرکز خرید مسجد و سرویس بهداشتی باشد
ج -حتی االمکان برنامه خرید در برنامه سفر نباشد
د -در مرکز خرید جاذبه های سرگرم کننده دیگری هم باشد
-808وجود کدام یک از موارد زیر در سفر الزامی است؟
الف -استفاده از راهنمای تور
ب -اقامت در هتل  4ستاره
ج -استفاده از هواپیما
د -دیدار از جاذبه های مذهبی
-809هرگاه در تور ،دو راهنمای همراه و راهنمای محلی حضور داشته باشند وظیفه راهنمای تور همراه چیست؟
الف -عمال کاری به عهده وی نمی باشد
ب -هدایت کامل تور را به عهده دارد
ج -ناظر کیفی است
د -حضور وی غیر ضروری است
-810مزیت بسته سفر با مرکزیت ثابت چیست؟
الف -صرفه جویی در هزینه هتل محل اقامت

ب -توریستها جاذبه های بیشتری می بینند
ج -مسیر ها کوتاهتر می شوند
د -نیاز به راهنمای محلی ندارد
-811هرگاه توریست خارجی بعد از ورود به تهران از استانهای خوزستان ،فارس و اصفهان دیدن کرده به تهران
باز گردد .چگونه مسیری را برای سفر طی کرده است؟
الف -بسته سفر با مرکزیت ثابت
ب -بسته سفر با مرکزیت غیرثابت
ج -بسته سفر با مسیر باز
د -بسته سفر حلقوی
-812هزینه برگزاری چنین بسته های سفری بسیار باال است و مستلزم صرف زمان طوالنی می باشد ؟
الف -بسته سفر با مسیر باز
ب -بسته سفر با مرکزیت ثابت
ج -بسته سفر با مرکزیت غیرثابت
د -بسته سفر حلقوی
-813کلیات کلیدی از قبیل برنامه زمانی کلی و جاذبه های عمده مورد بازدید ،در کدام فرم کاری لحاظ می شود؟
الف -فرم تفضیلی
ب -فرم خالصه سفر
ج -فرم کامل برنامه سفر
د -فرم عملیاتی برنامه سفر
-814جزئیات کامل بسته سفر برای اطالع توریست ها در کدام برنامه آورده می شود؟
الف -فرم خالصه سفر
ب -فرم عملیاتی برنامه سفر
ج -فرم تفصیلی
د -فرم مقدماتی
-815برای اقدام عملی در جهت مذاکره با طرف های قرارداد مثل رزرو هتل و اطالعات مسیر ها و زمان
بندی حرکت ها کدام برنامه کاربرد دارد ؟
الف -فرم خالصه سفر

ب -فرم عملیاتی برنامه سفر
ج -فرم تفضیلی
د -فرم مقدماتی
-816در قیمت گذاری تور ،هزینه محل اقامت ،جزء کدام هزینه ها محاسبه می شود؟
الف -هزینه گروهی
ب -هزینه مشترک
ج -سود آژانس
د -هزینه فردی
-817در قیمت گذاری تور هزینه میان وعده و غذای راهنما و راننده جزء کدام هزینه ها محاسبه می
شود؟
الف -هزینه فردی
ب -هزینه آشکار
ج -هزینه گروهی

د -سود آژانس
-818در قیمت گذاری تور هزینه اتوبوس جزء کدام هزینه ها محاسبه می شود؟
الف -هزینه فردی
ب -هزینه پنهان

ج -هزینه گروهی
د -سود آژانس
-819در قیمت گذاری تور دستمزد راهنما جزء کدام هزینه ها می باشد؟
الف -هزینه گروهی

ب -هزینه فردی
ج -هزینه آشکار
د -سود آژانس

