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-1از فرمانروايی كيخسرو تا اواخر دوره كيانيان شامل كدام يك از موارد زير می باشد؟
الف -دوران افسانه اي
ب -دوران اسطوره اي
ج -دوران حماسي
د -دوران تاريخي
-2تهمورث فرزند كدام يك از پادشاهان زير است؟
الف -كيومرث
ب -سيامك
ج -هوشنگ
د -جمشيد
-3در زمان كدام پادشاه جنگ بين ايران و توران آغاز شد؟
الف -منوچهر
ب -كي قباد
ج -كي خسرو
د -اسفنديار
-4چه كسی حكومت كيانيان را به پايان رسانيد؟
الف -اسكندر
ب -ارجاسب
ج -اشك اول
د -اردشير بابكان
-5در سال  1230ميالدی ،زمان حمله چنگيز ،قره كليسا غارت گرديد .اين زمان مصادف با كدام تاريخ قمری است؟
الف016 -
ب016 -
ج016 -
د026 -
-6در تبديل سال شمسی به سال ميالدی از يازده دی تا اول فروردين چه عملياتی بايد انجام شود؟
الف 021 -سال به سال شمسي اضافه مي نماييم
ب 021 -سال از سال شمسي كم مي نماييم.
ج 022 -سال به سال شمسي اضافه گردد.
د 021 -سال از ميالدي كم مي نماييم.
-7در تقسيم بندی جشن ها و آيين ها  ،نوروز جزء كدام رده زير قرار می گيرد؟
الف -جشن ها و آيين هاي منطقه اي
ب -جشن ها و آيين هاي ملي و ميهني
ج -جشن ها و آيين هاي ديني
د -جشن ها و آيين هاي باستاني
-8تابو به چه معناست؟
الف -روحاني
ب -مقدس
ج -حالل
د -حرام و ممنوع

-9مردم شناسان شروع گاه شماری را با كدام يك از موارد زير همراه می دانند؟
الف -شروع كشاورزي
ب -شناختن چهار جهت اصلي
ج -شناختن جهت حركت زمين
د -شناختن ستارگان
-11در ايران باستان سال را چگونه كبيسه می كردند؟
الف -به پايان سال يك روز اضافه مي كردند.
ب -به پايان سال پنج روز اضافه مي كردند.
ج -هر سه سال يك ماه به سال اضافه مي نمودند.
د -هر  126سال يك ماه به سال اضافه مي كردند.
-11در كدام دوران كبيسه نمودن سال انجام نگرفته است؟
الف -هخامنشيان
ب -اشكانيان
ج -ساسانيان

د -مادها

-12در آذربايجان و زنجان سومين چهارشنبه اسفند را چه می گويند؟
الف -كوله
ب -گوله
ج -سوله

د -موله

-13جشن تيرگان در زمان كدام پادشاه به وجود آمد؟
الف -منوچهر
ب -تهمورث

ج -كيومرث
د -كيخسرو

-14در كدام روز از ماه دی جشن ديگاه برگزار نمی شده است؟
الف -روز اول
ب -روز هشتم
ج -روز پانزدهم
د -روز بيست و دوم
-15جشن سده در كدام ماه سال انجام می گرفته است؟
الف -مهر
ب -آبان
ج -دي
د -بهمن
-16صاحب كتاب اغانی چه نام دارد؟
الف -يونس
ب -نشيط

ج -فارابي

د -ابوالفرج اصفهاني
-17از زمان كدام شيخ ،پيش درآمد و چهار مضراب ،به سلسله مراتب اجرای موسيقی اضافه شد؟
الف -درويش خان

ب -حسينقلي خان
ج -ميرزا عبداله
د -صبا
-18همنوازی در موسيقی از زمان كدام پادشاه در ايران آموزش داده شد؟
الف -ناصرالدين شاه
ب -فتحعلي شاه
ج -مظفرالدين شاه
د -احمدشاه
-19ابوالفرج اصفهانی چه شخصی را به دريا و سايرين را به نهر و جويبار تشبيه كرده است؟
الف -ابراهيم موصلي
ب -اسحاق موصلي
ج -ابونصر فارابي
د -ابن سينا
-21اولين شخصی كه در دوره اسالمی كتابی در فن موسيقی نوشته چه نام دارد؟
الف -يونس
ب -ابن سينا
ج -ابراهيم موصلي
د -ابونصر فارابي
-21اولين بار در كدام زمان پرچم ايران از سه گوش به چهارگوش تبديل شد؟
الف -زنديه
ب -قاجاريه
ج -افشاريه
د -صفويه
-22ايالت چادرنشين كرد برای چادرهايشان چه اصطالحی به كار می برند؟
الف -خانه سياه
ب -سياه چادر
ج -رش مال
د -بوهون
-23در اياالت و عشاير بختياری توشمال به چه كسانی گفته می شود؟
الف -نوازندگان
ب -كسبه
ج -نگهبانان
د -قهرمانان
-24كدام يك از موارد زير از ايالت ترك زبان آذربايجان محسوب نمی شود؟
الف -ايل باصري

ب -ايل شاهسون

ج -ايل ارسباران
د -ايل خلخالي
-25كاروان سراهای درون شهری در كجا قرارمی گرفتند؟
الف -ميدان مركزي شهر
ب -نزديك دارالحكومه
ج -مناطق مسكوني
د -پشت دكان هاي بازار
-26كوشش ها ،دستاوردها ،سرمايه ها و اندوخته های مادی انسان كه در طول قرنها و هزاره ها تا به
امروز ادامه يافته و بزرگترين مظهر و نمود آن صنعت و تكنولوژی می باشد ،كدام است؟
الف -فرهنگ
ب -تمدن
ج -باستانشناسي
د -تاريخ
-27فرهنگ واژه ای است ...................كه ازدو جزء" فر "به معنی

 ...................و

"هنگ"..........تشكيل شده.
الف -عربي  -شكوه و جالل -بيرون آوردن
ب -فارسي -شكوه و جالل-بيرون آوردن
ج -فارسي -كمال يافتن-شكوه و جالل

د -عربي -بيرون آوردن-كمال يافتن

-28پدر مردم شناسی چه كسی است؟
الف -ابن خلدون
ب -ابن نديم
ج -ادوارد تيلر
د -هرودوت
-29به نظر دانشمندان :تنها آن دسته از سرمايه های مادی انسان در شمار فرهنگ محسوب می شود
كه به گونه ای نشأت گرفته از...........باشد.
الف -ذوق هنري انسان
ب -احساس معنوي

ج -آيين و مذهب

د -شيوه زندگي مردم
-31عصر برنز با چه دورانی مطابقت دارد ؟
الف -دوران شهرنشيني
ب -عصر مس
ج -عصر نو سنگي
د -عصر حجر مياني
-31صنعت ابزارسازی الدوان و صنعت آشولين مربوط به كدام زمان بوده است؟
الف -ديرينه سنگي مياني
ب -پارينه سنگي جديد

ج -پارينه سنگي قديم

د -ميان سنگي
-32انسان نئادرتال حدفاصل انسان.........و انسان.........است.
الف -هوشمند -هوشمندِ هوشمند

ب -راست قامت  -هوشمندِ هوشمند
ج -راست قامت -هوشمند
د -ماهر -راست قامت
-33بنای باشكوه تخت جمشيد به چه دليلی ساخته شده است؟
الف -پايتخت اقتصادي
ب -پايتخت سياسي
ج -پايتخت آئيني
د -پايتخت ملل
-34سبك مجسمه های تخت جمشيد برگرفته از كدام فرهنگ است و نشان دهنده ی چيست؟
الف -بابليان -عظمت و شكوه حكومت
ب -مصريان -مهندسي دقيق و وقار در زندگي
ج -آشوريان -عبرت آموزي و آگاهي حضور آسماني
د -بين النهرين -رفتار متفاوت اقوام و صلح طلبي
-35دستيابی به گنبد روی گوشواره و ايوان طاق دار در معماری ايران مربوط به كدام دوره است؟
الف -ساسانيان
ب -اشكانيان
ج -ايلخانيان
د -سلجوقيان
-36كدام يك از آثار دوره ساسانی است؟
الف -طاق كسرا -چهارطاقي نياسر -آتشكده آذرگشنسب
ب -طاق كسرا -تخت سليمان -معبد كنگاور
ج -چهارطاق نياسر -آتشكده آذرگشنسب -كاخ هترا
د -چهارطاق نياسر -كاخ آشور -معبد كنگاور
-37كدام يك از شيوه های زيرمربوط به معماری دوران اسالمی ايران می باشند؟
الف -رازي -خراساني -پارسي-شامي
ب -رازي -پارسي -شامي -آذري
ج -خراساني -رازي -آذري -اصفهاني
د -خراساني -رازي -اصفهاني -شامي
-38فر به چه معنا است؟
الف -كشيدن
ب -آهنگ
ج -جلوه
د -قصدكردن
-39فرهنگ به چه معنا است؟
الف -هنجار ها و واكنش هاي تعيين كننده ي رفتار
ب -الگوي اجتماعي

ج -آموختن روش زندگي
د -همه ي امور به فرهنگ مربوط اند
-41كدام گزينه در برگيرنده ی همه ی عناصری است كه برای رفع نيازهای ما ضرورت دارد؟
الف -آموزش
ب -نگرش اجتماعي
ج -گردشگري
د -فرهنگ
-41همه ی فرهنگ ها به هم وابسته بوده و دارای كدام يك از ويژگی های زير هستند؟
الف -مكمل هم هستند
ب -متمم هم هستند
ج -با ههم تعامل دارند
د -هويتي نامتغير دارند
-42عبارت  OIKOSبه چه معنا است؟
الف -زيست بوم
ب -محل كار
ج -محل مطالعه
د -محل زيست
-43اكولوژی فرهنگی چيست؟
الف -دانش ارگانيسم زنده
ب -دانش محيط
ج -دانش محيط فرهنگي
د -سازگاري ارگانيسم با محيط
-44چه كسی برای اولين بار از اكلوژی فرهنگی حرف زد؟
الف -هگل
ب -هانس
ج -هاكل
د -لومن
-45چشم انداز دز زبان آلمانی كدام است؟
الف -پي ساگ
ب -لند شافت
ج -پااسگيو
د -لند اسكيپ
-46به عقيده يالويتگ كدام گزينه به معنای چشم انداز است؟
الف -محل سكونت
ب -تعامل انسان و محيط
ج -محل سكونت و محيط
د -محل سكونت و تعامل با محيط
-47چشم انداز و فرهنگ نسبت به هم چگونه اند؟
الف -مشابه اند
ب -متفاوتند

ج -چشم انداز جنبه اي از فرهنگ است
د -فرهنگ جنبه اي از چشم انداز است
-48اساسی ترين اركان تحكيم هويت و خود باوری ملی در كدام يك از گزينه های زير به درستی بيان شده است؟
الف -ميراث تاريخي
ب -ميراث ملي
ج -فرهنگ
د -ميراث فرهنگي
-49دو بعد ميراث فرهنگی در كدام گزينه به درستی بيان شده است؟
الف -كلي جزيي
ب -معنوي ديني
ج -مادي معنوي
د -مادي صوري
-51گنجينه ی زنده ی بشری را كدام يك از موارد زير تشكيل می دهد؟
الف -ميراث فرهنگي
ب -ميراث ملموس
ج -ميراث ناملموس
د -ميراث مادي
-51بناهای تاريخی از جمله ميراث  ...هستند.
الف -تاريخي
ب -معنوي
ج -ملموس تاريخي
د -ناملموس
-52نخستين موزه در چه سالی ايجاد شد؟
الف -سال 1211
ب -سال 1226
ج -سال 1211
د -سال 1066
-53در سال  1321چه قانونی تصويب شد؟
الف -ميراث فرهنگي
ب -تشكيل وزارت علوم
ج -قانون اداري وزارت وعارف
د -تشكيل وزارت آموزش و پرورش
-54در چه سالی مرتضی قلی خان دستور ساخت موزه ی عتيقات را داد؟
الف -سال 1026
ب -سال 1026
ج -سال 1060
د -سال 1006
-55در چه سالی قانون عتيقات به تصويب مجلس رسيد.
الف -سال 1060
ب -سال 1061

ج -سال 1060
د -سال 1062
-56در سال  1333كدام اداره يا وزارتخانه تاسيس شد؟
الف -وزارت اوقاف
ب -وزارت فرهنگ و هنر
ج -اداره ي عتيقات
د -اداره ي موزه ها
-57هم اكنون كاخ های سلطنتی باقی مانده ،چه كاربردی دارند؟
الف -سياسي
ب -فرهنگي
ج -اجتماعي
د -نظامي
-58كدام يك از كاخ های تهران ؛ زير نظارت وزارت دارايی است؟
الف -گلستان
ب -دارآباد
ج -سعدآباد
د -نياوران
-59ميراث فرهنگی دارای كدام يك از ويژگی های زير هستند؟
الف -غير قابل برگشتند
ب -غير قابل جايگزيني اند
ج -توانايي بهبود دارند
د -توانايي تغيير دارند
-61رشته های حفظ ميراث ملموس در كدام گزينه بيان شده است؟
الف -تاريخ شفاهي
ب -حفظ زبان
ج -فرهنگ عامه
د -بايگاني
-61كدام گزينه از جمله رشته های حفظ ميراث معنوی نيست؟
الف -فولكلور
ب -تاريخ شفاهي
ج -زبان
د -حفظ فيلم
-62چند مجموعه ميراث فرهنگی به ثبت جهانی رسيده است؟
الف -حدود 1666
ب -حدود 266
ج -حدود 0166
د -حدود 106
-63چند اثر از ايران در يونسكو ثبت شده است؟
الف 21 -اثر
ب 21 -اثر

ج 11 -اثر
د 16 -اثر
-64يك اثر با دارا بودن اين ويژگی می تواندثبت جهانی شود؟
الف -در معرض نابوي باشد
ب -مورد مشابه داشته باشد
ج -به فرهنگ توجه نداشته باشد
د -منحصر به فرد باشد
-65زورخانه در كدام دسته از ميراث جای می گيرد؟
الف -معنوي
ب -مادي
ج -ملموس
د -تاريخي
-66قلعه جوشی در كدام استان قرار دارد؟
الف -گيالن
ب -تهران
ج -قم
د -آذربايجان شرقي
-67استان ايالم دارای كدام يك از آثار تاريخی زير است؟
الف -قلعه خورموج
ب -پل گاوميشان
ج -قلعه بابك
د -قلعه بختك
-68كدام يك از آثار زير جز آثار جهانی ثبت شده نمی باشد؟
الف -شهر سوخته
ب -كاخ گلستان
ج -گنبد قابوس
د -كاخ نياوران
-69كدام يك از افرادزير با نگرش كالسيك به بررسی فرهنگ پرداخته است؟
الف -تيلور
ب -اسميت
ج -مك كلند
د -مورگان
-71فرهنگ دارای كدام ويژگی نيست؟
الف -اكتسابي
ب -تلقين پذير
ج -ذاتي
د -دست يافتني
-71دانشی كه سازگاری ارگانيسم را با محيط مورد بررسی قرار می دهد ،در كدام گزينه آمده است؟
الف -زيست شناسي
ب -اكولوژي

ج -چشم انداز
د -جغرافيا
-72محل سكونت انسان و تعامل زيست محيطی او چه نام دارد؟
الف -چشم انداز
ب -زيست بوم
ج -زيست گاه
د -زيست
-73كدام يك از گزينه های زير فناوری های سنتی را شامل می شود؟
الف -زبان
ب -اسطوره
ج -دانش سنتي
د -فولكلور
-74تصويب قاون ميراث فرهنگی از چه دوره ای آغاز شد؟
الف -پهلوي
ب -قاجار
ج -زنديه
د -مشروطه
-75كتاب ها ،اموال و بناهای تاريخی در كدام دسته جای می گيرند؟
الف -اموال ملموس
ب -اموال محسوس
ج -اموال ناملموس
د -اموال فرهنگي
-76بخش احساسی جامعه را كدام يك از گزينه های زير تشكيل می دهد؟
الف -اموال فرهنگي
ب -اموال ناملموس

ج -ميرا ث ناملموس
د -ميراث مادي
-77عمارت كاله فرنگی در كجا قرار دارد؟
الف -گيالن
ب -بوشهر
ج -تبريز
د -ايالم
-78كدام يك از جمله آثار بين المللی ثبت شده در يونسكو نيست؟
الف -بم
ب -آسياب قطب آباد
ج -بازار تبريز
د -قنات ها
-79كوهستان های  .....به علت دارا بودن امكانات و شرايط مناسب از مراكز مهم توريستی محسوب
می شوند.

الف -دماوند
ب -البرز
ج -الوند
د -زاگرس
-81ميراث جهانی به دودسته تقسيم می شوند ،آنها در كدام گزينه به درستی بيان شده اند؟
الف -فرهنگي -ورزشي
ب -فرهنگي طبيعي
ج -طبيعي -تاريخي
د -طبيعي  -ملي
-81معنی قاجار در زبان تركی كدام است؟
الف -بزرگ
ب -ترک زبان
ج -قديمي
د -دهي در استان زنجان
-82از بانيان سپاه قزلباش چه فردی است؟
الف -شاه طهماسب
ب -شاه اسماعيل دوم
ج -شاه اسماعيل اول
د -آقا محمد خان
-83امكان تاريخی ،موزه ها ،معماری بناهای تاريخی و مذهبی جز كدامی يك از جاذبه ها می باشد؟
الف -فرهنگي
ب -تاريخي اجتماعي
ج -ملي
د -طبيعي
-84موسيقی  ،هنرهای نمايشی ،شعر ،اربيات ،نقاشی ،حكاكی جز كداميك از جاذبه ها هستند؟
الف -تاريخي
ب -فرهنگي
ج -اجتماعي
د -رويدادي
-85استون هيج و الندن بريج در كجا واقع شده اند؟
الف -انگلستان -انگلستان
ب -فرانسه -انگلستان
ج -انگلستان -فرانسه
د -فرانسه -فرانسه
-86كدام بخش از جاذبه های ايرن شهرتی جهانی دارند؟
الف -فرهنگي
ب -طبيعي
ج -فرهنگي-اجتماعي

د -تاريخي

-87بهترين وسيله برای اعتالی فرهنگی كدام گزينه است؟

الف -ارتباطات
ب -گردشگري
ج -مسافرت
د -رسانه ها
-88گردشگران مذهبی ؛ از كدام گروه گردشگران محسوب می شوند؟
الف -زيارتي
ب -تفريحي
ج -فرهنگي
د -رويداد
-89عناصر اصلی فرهنگ ايران در كدام مورد ذكر شده است؟
الف -زبان ادبيات
ب -جاذبه ها عشاير
ج -ادبيات جاذبه ها
د -عشاير تنوع غذا
-91ايران را به لحاظ مذهبی ؛ مركز كدام يك از موارد زير

می دانند؟

الف -اسالمي

ب -مسلمانان
ج -شيعيان
د -فرهنگي مذهبي
-91قديمی ترين انواع گردشگری دركدام يك از گزينه های زير آمده است؟
الف -گردشگري ورزشي
ب -گردشگري مذهبي
ج -گردشگري زيارتي
د -گردشگري رويداد
-92چند درصد از كل گردشگرهای جهان ؛ گردشگری مذهبی انجام می دهند؟
الف111-
ب121-
ج111-
د111-
-93انواع گردشگران مذهبی در كدام گزينه آمده است؟
الف -زائران
ب -گردشگران پزشكي
ج -گردشگران چند منظوره
د -زائران و چند منظوره
-94از جمله دسته بندی های اديان ايران باستان نيست؟
الف -مزدک
ب -زرتشت
ج -اديان قبل از زرتشت

د -ساير اديان

-95كداميك از اديان زير جز مهم ترين اديان ايران باستان است؟
الف -مزدک
ب -مهر پرستي

ج -بودا

د -ماني
-96چه كسانی نقشی پررنگ درگسترش اديان يهودی و مسيحيت داشتند؟
الف -اروپائيان
ب -ايرانيان

ج -مسلمانان
د -مسيحيان
-97در كتيبه ی  ...به اسامی خدايان آرين ها اشاره شده است.
الف -آلتا
ب -آنكارا
ج -هيت ها
د -بوغازكوي
-98عناصر مشترك در ميان اديان ايران باستان در كدام گزينه آمده است؟
الف -قرباني /خدايان
ب -جادو /خرافه
ج -جادو /سحر
د -خرافه /انساني بودن
-99به فرايند دلجويی و مدد خواهی از نيروهای طبيعت چه می گويند؟
الف -جادو
ب -سحر
ج -يوگا
د -مديتيشن
-111كدام يك از اديان زير تاثير زيادی بر مسيحيت داشته اند؟
الف -ميترائيسم
ب -اسالم
ج -يهود
د -مزدک
-111مرحله ی پنجم آئين مهر پرستی چه نام دارد؟
الف -آفتاب
ب -يارسي
ج -نان
د -پدر
-112مغ به چه معنا است؟
الف -بودا
ب -عابد

ج -خادم

د -موبد زرتشيتي
-113ايمان به خدای خير و شر در چه دينی وجود دارد؟
الف -مهرپرستي
ب -ميترائيسم
ج -مانيسم
د -زرتشت
-114دينی كه

مهر دل؛ مهر زبان و مهر دست از جمله اصول اخالق ی آن هستند كدام است؟

الف -مزدک
ب -مغان
ج -زرتشت
د -ماني
-115تعاليم مانی بر چه اديانی استوار است؟
الف -اسالم  /مسيحيت
ب -زرتشت  /مسيحيت
ج -زرتشت  /بودا
د -اسالم  /زرتشت
-116در طبقه بندی مانويان از جامعه؛ ويزيدگان چه كسانی هستند؟
الف -جانشينان ماني
ب -كشيشان
ج -مبلغان
د -عامعه ي مردم
-117معبد مانويان را چه می نامند؟
الف -مغان
ب -معبد
ج -خانگاه
د -كنيسه
-118كدام يك از اديان زير به شدت اجتماعی است؟
الف -مزدک
ب -ماني
ج -ميترائيسم
د -مغان
-119مزديسنا به چه معنا است.
الف -ستايش خدا
ب -ستايش اهورامزدا
ج -ستايش مزدا
د -ستايش زرتشت
-111معيار های تعيين هويت فرهنگی در كدام گزينه بيان شده است؟
الف -دين  /هنر

ب -دين  /جغرافيا

ج -زبان  /تاريخ
د -زبان  /دين
-111آنيميسم چه دينی است؟
الف -ماورالطبيعه
ب -نسبت دادن روح به تمام پديد هاي طبيعي
ج -نسبت دادن روح به اجسام
د -اعتقاد به تجدد گرايي
-112گونه شناسی فرهنگ ايران در كدام گزينه به درستی بيان شده است؟
الف -اسالم /مسيحيت /زرتشت
ب -شهري /عشايري /روستايي
ج -اسالم /مسيحيت
د -شهري /روستايي
-113نخستين گام برای توسعه ی گردشگری كدام است؟
الف -برنامه ريزي
ب -شناخت جاذبه
ج -جذب گردشگر

د -ايجاد هدف

-114مهم ترين جاذبه ی گردشگری مذهبی درايران كدام است؟
الف -محرم
ب -اعياد ملي
ج -اعياد ديني
د -نيمه شعبان
-115ايران در چه زمينه هايی فضای گردشگری مناسبی دارد؟
الف -اسكي
ب -طبيعت
ج -فرهنگي
د -تفريحي
-116گردشگران مذهبی در كدام دسته جای ميگيرند؟
الف -فرهنگي
ب -زيارتي
ج -ديني
د -سياحتي
-117در گذشته كدام نوع از گردشگری رونق بيشتری داشته است؟
الف -تاريخي
ب -ديني
ج -تاريخي ديني
د -تفريحي
-118جامعه شناسان دوران  ..را مقدم بر دوران  ...دانسته اند.
الف -شرک /توحيد

ب -توحيد /شرک
ج -كفر /توحيد
د -توحيد /كفر
-119در اين آيين بر آن باورند كه روزی خدای مهرورزی در غاری ظهور خواهد يافت.اين آئين در كدام
گزينه آمده است؟
الف -مزدک
ب -توحيديان

ج -مهرپرستي
د -مادي گرايان
-121آخرين گروه مانويان در چه دورانی نابود شدند؟
الف -قرن  10ميالدي
ب -قرون وسطي
ج -قرون مياني
د -عصر هخامنشيان
-121كدام گزينه در ايجاد باور های دينی نقش دارد؟
الف -عوامل ديني

ب -عوامل اجتماعي
ج -بحران اجتماعي
د -بحران ديني
-122علت اهميت توسعه ی گردشگری در كشورهای در حال توسعه كدام می باشد؟
الف -بيكار باال
ب -منابع محدود

ج -چند محصولي
د -توليد ناخالص باال
-123مراسم فرهنگی و مذهبی ريشه در كداميك از عوامل زير دارد؟
الف -ارزش ها
ب -باورها و اعتقادات
ج -اديان
د -كتاب خدا
-124كدام سلسله دين شيعه را به عنوان دين رسمی در ايران اعالم كرد؟
الف -آل بويه
ب -صفويه
ج -صفاريان
د -طاهريان
-125رايج ترين شكل گردشگری از ايام گذشته تا كنون كدام است؟
الف -گردشگري دريايي
ب -گردشگري مذهبي
ج -گردشگري تفريحي

د -طبيعت گردي

-126گردشگری چگونه صنعتی است؟
الف -همه جانبه
ب -پويا

ج -متغير
د -واكنشي
-127كدام يك می تواند تعداد مناطق مقصد را برای گردشگران تغيير دهد؟
الف -سياست
ب -قوانين
ج -اقليم
د -سليقه
-128اقليم چيست؟
الف -شرايط آب و هوايي
ب -عامل جوي
ج -عامل مهم در چگونگي پوشش گياهي و جانوري
د -چشم انداز طبيعي
-129كدام عامل در برنامه ريزی و مديريت گردشگری نقش مهمی را ايفا می كند؟
الف -جاذبه ها
ب -گردشگران
ج -شناخت اقليم
د -پيش بيني
-131كدام گزينه يكی از مهم ترين عوامل محيط طبيعی است كه در توسعه ی گردشگری هم
دارد؟
الف -جاذبه ها
ب -وضعيت جوي
ج -اقليم

د -طبيعت
-131مهم ترين عامل در توسعه ی گردشگری كدام است؟
الف -اقليم
ب -آب و هوا
ج -برنامه ريزي
د -درآمد
-132كدام گزينه از جمله منابع گذران اوقات فراغت محسوب می شود؟
الف -زمان  /هزينه
ب -گردشگران  /جاذبه

ج -هوا  /اقليم

د -اقليم /طبيعت
-133مهم ترين شرايط اقليمی فصل زمستان كدام است؟
الف -دما26-11
ب -دما11-1

نقش

ج -دما6-1
د -دما21-26
-134دمای مناسب آب برای شنا دركدام گزينه آمده است؟
الف- 11
ب- 12
ج- 26
د- 16
-135اقليم يك عامل ...است و به آسان شدن  ...كمك می كند.
الف -جغرافيايي/اقامت
ب -تاريخي /هزينه
ج -جغرافيايي /درآمد
د -درآمدي /سفر
-136استفاده از منابع انرژی ارزان در ساختمان های  ...اولويت دارد.
الف -سنتي
ب -امروزي
ج -لوكس

د -مهندسي ساز
-137بناها كوچك /محصور و درون گرا؛ در كدام اقليم ديده می شوند؟
الف -گرم و خشك
ب -كوهستاني
ج -كويري
د -گرم و مرطوب
-138علت ارتفاع كم بنا در اقليم مناطق كوهستانی در كدام گزينه به درستی بيان شده است؟
الف -زيبايي
ب -سرما
ج -شيب تند
د -جلوگيري ازنفوذ سرما
-139احداث ايوان در بنا ؛ در كدام اقليم رواج دارد؟
الف -شمال ايران
ب -جنوب ايران
ج -شرق ايران
د -غرب ايران
-141احداث بادگيرها برای هدايت باد به داخل خانه در مناطق  ...رويت می شود.
الف -كوهستاني
ب -گرم و مرطوب
ج -گرم و معتدل
د -گرم و خشك
-141منظور از تغييرات اجتماعی در كدام گزينه به درستی
الف -تعادلي ساختي

بيان شده است؟

ب -تعادلي زير ساختي
ج -نامتعادل ساختي
د -نامتعادل زير ساختي
-142اگر نيروهای موثر برای تغيير قوی باشند تغيير ...است.
الف -تعادلي
ب -ساختي
ج -زير ساختي
د -نامتعادل
-143ميزان و مسير تغيير فرهنگ هميشه يكسان است "اين جمله چه وضعيتی دارد؟
الف -غلط است
ب -صحيح است
ج -در هر جامعه تفاوت دارد
د -بستگي به نوع تغيير دارد
-144مهم

ترين مكانيسم تغيير فرهنگ در كدام گزينه به درستی بيان شده است؟

الف -طغيان
ب -انتقال فرهنگي

ج -ورود به عصر تازه
د -تالش بريا شبيه سازي
-145جريانی كه در آن مسائل فرهنگی از جامعه ی ديگر گرفته شده باشد ،چه ناميده می شود؟
الف -طغيان
ب -اختراع
ج -جامعه پذيري
د -اشاعه
-146انواع اشاعه د ركدام گزينه آمده است؟
الف -ساده /پراكنده
ب -مستقيم/غير مستقيم
ج -خطي /پراكنده

د -پراكنده/نامتمركز
-147اصطالح فرهنگ پذيری توسط كدام گروه از افراد زير مطرح شده است؟
الف -مردم شناسان
ب -جامعه شناسان
ج -انسان شناسان
د -فرهنگيان
-148تغييرات در كليه ی شئون زندگی را د ركدام يك از گزينه های زير می توان به خوبی مشاهده
كرد؟
الف -اشاعه
ب -نوسازي
ج -فرهنگ پذيري

د -تماس مستقيم

-149كدام يك از جمله اصول معماری پايدار نيست؟
الف -عدم توجه به صرفه جويي
ب -بازگشت به چرخه

ج -طراحي با هدف صرفه جويي
د -توجه به انسان
-151مهم ترين اصل معماری پايدار كدام يك از موارد زير است؟
الف -صرفه جويي

ب -توجه به انسان
ج -بازگشت به چرخه زندگي
د -معماري بومي
-151اصولی كه سبب قرار گرفتن يك ساختمان در زمره ی بناهای پايدار است ،در كدام يك از موارد
زير آمده است؟
الف -حفظ انرژي

ب -هماهنگي با اقليم
ج -توجه به نياز هاي ساكنان
د -همه ي موراد
-152شناخت اقليم در  ....نقش مهمی دارد.
الف -توسعه ي گردشگري
ب -رونق گردشگري

ج -سياست هاي گردشگري
د -برنامه ريزي گردشگري
-153اقليم برای گردشگری دارای امتياز  ...است.
الف -فرهنگي
ب -طبيعي
ج -اقتصادي

د -اجتماعي

-154وجود پوشش گياهی مناسب از جمله شرابط كدام فصل است؟
الف -بهار
ب -تابستان
ج -پاييز
د -زمستان
-155اقليم يك عامل  ...است كه فضای  ...ايجاد می كند.
الف -جغرافيايي /جغرافيايي
ب -جغرافيايي /گردشگري

ج -طبيعي /گردشگري
د -طبيعي /جغرافيايي

-156كدام يك از جمله عوامل تغيير روند معماری نيست؟
الف -افازايش جمعيت

ب -افزايش قيمت ساختمان

ج -افازيش آلودگي
د -افازيش قيمت مصالح
-157معابر دارای عرض كم و محدود از جمله ويژگی های معماری در كدام مناطق است؟
الف -كوهستاني
ب -گرم و خشك
ج -كويري
د -باراني و مرطوب
-158استفاده از رنگ روشن برای مصالح در معماری كدام يك از مناطق زير به چشم می خورد؟
الف -معتدل
ب -گرم و خشك
ج -كوهستاني
د -مديترانه اي
-159تغييرات اجتماعی را در دوره های  ..بررسی می كنند.
الف -كوتاه مدت
ب -بلند مدت
ج -ميان مدت

د -طوالني

-161ابن خلدون در خصوص كدام مورد به بيان نظرات خويش پرداخته است؟
الف -تغيير اجتماعي
ب -تغيير فرهنگي
ج -تغيير ديني
د -تغيير سياسي
-161جريانی كه امكان نشر و انتقال فرهنگی را از جامعه ای به جامعه ی ديگر فراهم می كند ،چه
ناميده می شود؟
الف -توزيع
ب -انتشار
ج -نشر
د -اشاعه
-162توصيف كدام پوشش در گزينه های زير آمده است " :قد پيراهن تا زانو ست و در يقه ی پشت
و جلو چاك می خورد" ؟
الف -لباس مردان بلوچ
ب -لباس زنان قشقايي

ج -لباس زنان گيلكي

د -لباس مردان بختياري
-163پوشش مردم خراسان به كدام يك از گزينه های زير نزديك است؟
الف -سيستان
ب -افغان
ج -تركمن

د -بيجار

-164كدام گزينه رواج بيشترين نوع گردشگری در ايام نوروز را نشان می دهد؟
الف -تفريحي
ب -تجاري

ج -فرهنگي
د -محلي
-165ديدار های د وستان و آشنايان در كدام دسته جای می گيرد؟
الف -گردشگري تفريحي

ب -گردشگري خانوادگي
ج -گردشگري ملي
د -گردشگري طبيعي
-166وسيله ی نقليه ی رايج در سفر های درون مرزی كدام اند؟
الف -هواپيما
ب -خودروي شخصي
ج -مترو
د -قطار
-167موسيقی چيست؟
الف -ساز و آواز
ب -آوايي ساختارمند و هنري
ج -ادوات موسيقي را نواختن
د -آواي جذاب
-168از قديمی ترين هنرهای بشری است؟
الف -شعر

ب -داستان
ج -آواز
د -موسيقي
-169ساده ترين راه انتقال عواطف از چه طريق ميسر است؟
الف -آواز
ب -داستان
ج -شعر
د -موسيقي
-171اولين نشانه های نواختن موسيقی مربوط به كجاست؟
الف -اروپا
ب -اسيا
ج -افريقا
د -امريكا
-171موسيقی را عامل نزديك  ...می دانند.
الف -ارزش ها
ب -دل ها

ج -مغزها

د -فرهنگ ها
-172كدام قشر ،از جمله تاثيرگذاران بر تحوالت اجتماعی هستند؟
الف -دانشمندان
ب -هنرمندان

ج -نويسندگان
د -علما
-173روند تاثير موسيقی بر فرهنگ يك منطقه چگونه است؟
الف -ريشه اي آهسته
ب -ريشه اي سريع
ج -سطحي آهسته
د -سطحي ريشه اي
-174از جمله داليل انحطاط فرهنگی است؟
الف -رشد سريع
ب -عدم تطابق
ج -حفظ سنت ها
د -تالش براي ايجاد وحدت
-175از جمله نوازندگان ايران باستان نيست؟
الف -باربد
ب -همايون
ج -نكيسا
د -رامتين
-176هنگام نواختن موسيقی در ايران باستان  ،در كدام يك از گزينه ای زير به درستی بيان شده
است؟
الف -صبح
ب -عصر

ج -طلوع و غروب
د -شام
-177انواع موسيقی ايران باستان در كدام يك از گزينه ها آمده است؟
الف -آئيني رسمي بزمي
ب -ديني آئيني رسمي
ج -آئيني بزمي رزمي
د -رسمي بزمي رزمي
-178نام ترانه هايی كه درهنگام جنگ  ،در دوران هخامنشايان ،می نواختند چه بود؟
الف -بويه
ب -وايه

ج -بزمه
د -هوره
-179هفت خسروانی ساخته ی
الف -خسرو پرويز

كدام يك از افراد زير است؟

ب -باربد
ج -نكيسا
د -همايون
-181نكيسا آهنگ  ...را در رديف موسيقی ايرانی نواخته است.
الف -سوته دالن
ب -هوره
ج -جامه داران
د -الهه ناز
-181موسيقی رديف امروز ايران ،از دوران چه كسی ايجاد شده است؟
الف -ميزرا تقي خان
ب -امير كبير
ج -خسرو پرويز
د -علي اكبرخان
-182رديف چيست؟
الف -نت هاي موسيقي
ب -پرده هاي مختلف موسيقي

ج -مثال ملوديك
د -رپراتور

-183هر دستگاه موسيقی ايرانی

يك

مجموعه از  .....است.

الف -پرده هاي مختلف موسيقي
ب -نت ها
ج -گوشه ها
د -مجموع رديف ها
-184كدام گزينه از دستگاه های موسيقی ايرانی نيست؟
الف -ابوعطا
ب -همايون
ج -شور

د -سه گاه
-185اكثر آهنگ های امروزی در جشن ها مربوط به اين دستگاه است.
الف -همايون
ب -سه گاه
ج -چهارگاه
د -شور
-186بين دستگاه شور و موسيقی كدام منطقه قرابت وجود دارد؟
الف -مازندران
ب -گيالن
ج -كردستان
د -اهواز
-187دستگه سه گاه با  ...و  ...تلفيق شده است.

الف -چهارگاه /همايون
ب -همايون /شور
ج -چهارگاه /شور
د -همايون/ 6گاه
-188كدام يك از دستگاه های موسيقی ايرانی به زمانی خاص از روز تعلق دارد؟
الف -شور
ب -چهارگاه
ج -سه گاه
د -همايون
-189كدام دستگاه تغيير شكل يافته ی واژه ی مازور است؟
الف -ماهور
ب -سه گاه
ج -شور
د -راست 1گاه
-191امكان تشخيص كدام يك از دستگاه های زير ،از دستگه شور دشوار است؟
الف -نوا

ب -همايون
ج -چهارگاه
د -سه گاه
-191آواز را می توان  ...ناميد.
الف -ماهور
ب -دستگاه فرعي
ج -دستگاه اصلي
د -شور
-192كدام يك از آوازهای دستگاه موسيقی ايرانی نيست؟
الف -دشتي
ب -بيات

ج -افشاري
د -ماهور
-193كدام يك جز اصلی ترين سازهای موسيقی ايران است؟
الف -بربط
ب -سنتور
ج -تار
د -سه تار
-194بربط با سازی به نام  ...جانشين شده است.
الف -تار
ب -سه تار
ج -مزهر

د -مضراب

-195كدام ساز بيشتردر تركيه استفاده می شود؟
الف -باغالما
ب -عود

ج -بربط
د -دايره
-196چنگ در چه دوره ای بسيار محبوب بوده است؟
الف -ساماني
ب -ساساني
ج -زنديه
د -افشاريه
-197تنبور چيست؟
الف -ساز زهي
ب -ساز بادي
ج -ساز كوبه اي
د -ساز مضرابي
-198قلندران و اهل طريقت بيشتر از كدام ساز استفاده می كنند؟
الف -تنبور
ب -عود
ج -چنگ
د -تار
-199دهل به شكل مرسوم در كدام استان استفاده می شود؟
الف -مازندران
ب -كردستان
ج -بوشهر
د -خراسان
-211در قديم دف يا دايره ی كوچك را چه می گفتند؟
الف -تنبك
ب -خمبك
ج -دايره
د -دف
-211كدام يك از ادوات موسيقی را زونا می نامند؟
الف -سورنا
ب -تار
ج -سه تار
د -دوتار
-212كدام گزينه ساز ملی ايران است؟
الف -تار
ب -دو تار

ج -تنبك

د -سه تار
-213ساخت كدام وسيله ی موسيقی را به فيلسوف بزرگ فارابی نسبت می دهند؟
الف -سنتور
ب -تنبك
ج -عود
د -چنگ
-214از جمله مراسم ويژه ی موسيقی عشاير كدام است؟
الف -ساز و آواز
ب -خرافه گري
ج -شادي و طرب
د -تلقين به بيماران رواني
-215نوازندگان ايل قشقايی د ركدام گزينه به درستی بيان شده اند؟
الف -عاشق ها
ب -شتربانان
ج -باربد
د -حسبن تهراني
-216ساز اصلی عاشق ها در گذشته چه بوده است؟
الف -چگور
ب -دايره
ج -دف
د -ني
-217چنگی ها كدام يك از ساز های زير

نمی نوازند؟

الف -كرنا
ب -ساز
ج -نقاره
د -سورنا
-218آهنگ متداول ميان ساربان ها كدام است؟
الف -كوراوغلي
ب -محمود و صنم
ج -گرايلي
د -گدان دارغا
-219از جمله مهم ترين راه های كنترل عشاير در  100سال گذشته
الف -تخته قاپو
ب -جنگ
ج -عدم وحدت
د -ايجاد هويت واحد
-211آهنگ بوير احمدی را  .....می نامند.
الف -قس
ب -شله

چه بوده است؟

ج -آواز
د -برنو
-211آسان ترين راه انتقال احساسات كدام يك از موراد زير است؟
الف -موسيقي
ب -آواز
ج -تئاتر
د -نمايش
-212در ابتدا رابطه ی موسيقی و فرهنگ چگونه بوده است؟
الف -موسيقي از فرهنگ قديمي تر است.
ب -فرهنگ از موسيقي قديمي تر است.
ج -هر دو به موازات هم ايجاد شده اند
د -بدون رابطه با هم هستند.
-213توالی كدام يك از موارد زير ؛ دستگاه موسيقی را می سازد؟
الف -آوازها
ب -پرده ها
ج -نغمه ها

د -شورها

-214حال و هوای كدام دستگاه به مازندران نزديك است؟
الف -شور
ب -راست 1گاه
ج -چهارگاه
د -سه گاه
-215با شنيدن موسيقی در كدام دستگاه ؛ حالت خمودگی در فرد رفع خواهد شد؟
الف -شور
ب -چهارگاه
ج -سه گاه
د -همايون
" -216شد خزان گلشن آشنايی " از جمله قطعه هايی است كه در كدام دستگاه ساخته شده است؟
الف -چهارگاه
ب -شور
ج -سه گاه
د -همايون
-217شناخت كدام دستگاه به دليل شباهت با دشتگاه شور دشوار است؟
الف -سه گاه
ب -شور
ج -نا
د -همايون
-218كدام ساز  7 ،سيم دارد كه به سه گروه ؛ سه سيم ؛ دو سيم و دوسيم تقسيم می شود؟
الف -ساز

ب -بربط
ج -چنگ
د -برط
-219ساز ليوا از ادوات موسيقی كدام استان است؟
الف -سيستان و بلوچستان و هرمزگان
ب -هرمزگان و كرمان
ج -كرمان و سيستان و بلوچستان
د -هرمزگان و بوشهر
-221كدام يك در مورد ترانه های عامی گيالن صحيح است؟
الف -ترانه ايي كه به هنگام ازدواج سر مي دهند.
ب -ترانه ايي كه هنگام وقوع عزا و مصيبت سر مي دهند.
ج -ترانه اي كه به صورت دسته جمعي خوانده مي شود.
د -ترانه اي كه هنگام كار در شاليزار مي خوانند.
-221نام يكی از سبك های موسيقی خوزستان است؟
الف -عربي
ب -الحان

ج -علوانيه
د -جنوبي
-222كدام يك از نوازندگان ايل قسقايی هستند؟
الف -عاشيق ،چنگي
ب -ساربان ،مهتر
ج -ساربان  ،توشمال
د -مهتر ها و توشمال ها
-223ترانه عاميانه مردم گيالن در همه ی گزينه ها به جز

به درستی ذكر شده است؟

الف -تالشي
ب -گيلكي
ج -قديم ستان

د -چنگي

-224جشن های ايرانی دارای ريشه ی  ...هستند.
الف -فرهنگي /مذهبي
ب -فرهنگي/تاريخي
ج -تاريخ
د -مذهبي
-225تعريف جشن های زنده در كدام گزينه به درستی بيان شده است؟
الف -هنوز رواج دارند
ب -هنوز زنده اند
ج -احيا نشده اند
د -در تقويم ها هستند
-226جشن پيروزی انقالب اسالمی در كدام دسته از جشن ها قرار می گيرد؟

الف -ملي
ب -تارخي
ج -حكومتي
د -ديني
-227ويژگ عمومی جشن های ايرانی است؟
الف -پيوند با پديده هاي طبيعي
ب -پيوند با دين
ج -پيوند با شادي
د -پيوند با مظاهر هستي
-228در جشن های ايرانی .... ،به جشن رسميت و تقدس می بخشد.
الف -شادي
ب -ميهمان ها
ج -غذا
د -آتش
-229چه چيزی سبب جشن گرفتن  ،نزد ايرانايان باستان بوده است؟
الف -تولد
ب -مرگ

ج -اتفاق خوب
د -كار بزرگ
-231تفاوت های قومی و دينی ،در برگزاری جشن ها ی ايران باستان ،در كدام گزينه آمده است؟
الف -بازدارنده نبوده اند
ب -بي اهميت بوده اند
ج -مانع بوده اند
د -وحدت بخش بوده اند
-231كدام يك از جمله نظريه های مرتبط با اسطوره نيست؟
الف -نظريه جامعه شناسي
ب -نطزيه مردم شناسي

ج -نظريه روانشناسي
د -نظريه طبيعت

-232كدام نظريه معتقد است ،اسطوره به منظور روايت  ،تثبيت و تدوين و توجيه است؟
الف -مردم شناسي
ب -روانكاوي
ج -طبيعت
د -مردم انگاري
-233اسطوره ها ريشه در ذهن چه كسانی دارند؟
الف -دانشمندان
ب -مردمان قبل تاريخ
ج -مردم

د -انسان هاي وارسته

-234نقش اسطوره های در زمان حال چيست؟
الف -كمك به ادراک
ب -توضيح پديده ها

ج -داستان هاي تخيلي
د -افزايش خالقيت
-235تفاوت اساطير با قصه های عادی در چيست؟
الف -باور پذيري آن ها
ب -سرانجام آن ها

ج -تمركز بر اسطوره ها
د -راست بودن آن ها
-236محرك ترين صنعت در ارتباط با اوقات فراغت كدام است؟
الف -جشنوراه
ب -بازي
ج -رويداد
د -سرگرمي
-237رويدادها ،بخشی از كدام نوع

گردشگری هستند؟

الف -گردشگري انبوه
ب -گردشگري جايگزين
ج -گردشگري رويداد
د -گردشگري فرهنگي
-238ويژگی اصلی هر رويداد در چيست؟
الف -دائمي بودن
ب -تشابه داشتن
ج -موقتي بودن
د -موقتي نبودن
-239امروزه  ....برای احيای فرهنگ ها مهم و حياتی اند.
الف -وقايع
ب -اساطير
ج -داستان ها
د -رويدادها
-241مزايای جشنواره و رويداد در كدام منطقه بيشتر است؟
الف -شهري
ب -برون مرزي
ج -درون مرزي
د -روستايي
-241هدف اساسی جشنوراه های محلی نيست؟
الف -پيام آموزشي براي نسل جديد
ب -آموختن آأاب و روسم

ج -بازآفريني

د -توسعه گردشگري
-242از طريق به كار گيری رويدادهادر جذب گردشگر؛ می توان  ...را افزايش داد.
الف -طول اقامت
ب -درآمد
ج -هزينه
د -موارد1 2
-243از جمله ويژگی های رويداد نيست؟
الف -عدم دسترسي
ب -دسترسي
ج -تكرار شوندگي
د -جذب افراد
-244ركن مهم گردشگری رويداد كدام است؟
الف -فستيوال
ب -كارنواوال
ج -گروه
د -جشنوراه
"-245گتز "گردشگری رويداد را از چه منظری مورد مطالعه قرار داده است؟
الف -فرهنگي  /اجتماعي
ب -معرفت شناسي /تاريخي
ج -تاريخي هستي شناسي
د -تاريخي  /دنيا شناسي
-246ضرورت بررسی كدام عامل در مديريت رويدادهای فرهنگی وجود دارد؟
الف -نقاط ضعف
ب -نقاط قوت
ج -فرصت ها
د -محدوديت ها
-247از جمله محدوديت های مديريت رويدادهای فرهنگی است؟
الف -بودجه
ب -عدم حضور
ج -فضا
د -تداد مسافران
-248اثرات و پيامد های جشنواره به چند دسته تقسيم می شود؟
الف -هفت
ب -شش
ج -پنج
د -سه
-249ارزيابی نوع نگاه و نگرش سكنه افراد ساكن در جامعه ی ميزبان به رويدادها ،در كدام دسته از
پيامد ها جای می گيرد؟
الف -فرهنگي

ب -اقتصادي
ج -فردي
د -سياسي
-251پروراندن تصور مطلوب از مقصد جز كدام يك از اثرات گردشگری رويداد است؟
الف -فردي
ب -تصور و بازاريابي مكاني
ج -اثرات زيست محيطس
د -توسعه شهري
-251سومين ويژگی گردهمايی های ايرانی است.
الف -احترام
ب -شور و شادي
ج -غم
د -زمان برگزاري
-252ويژگی پنجم جشن های ايرانی در كدام گزينه به درستی بيان شده است؟
الف -زمان برگزاري
ب -احترام

ج -شادي
د -آنش

-253گستردگی مراسم در جشن های ايرانی ؛ ازكدام ويژگی اين جشن ها

نشات می گيرد؟

الف -اول
ب -سوم
ج -هفتم
د -پنجم
-254كدام نظريه معتقد است؛ اسطوره ها به منظور تدوين و روايت و تثبيت ايجاد شده اند؟
الف -اجتماعي
ب -تاريخي
ج -مردم شناسي

د -انسان شناسي
-255كدام نظريه اسطوره ها را نماد عينی كشمكش عاطفی می داند؟
الف -مردم شناسي
ب -روانشناسي
ج -اجتماعي
د -روانكاوي
-256كدام گزينه عبارت است از آن جاذبه هايی كه
به فرد دارند؟
الف -وقايع
ب -حوادث
ج -رويدادها

د -جشن ها

خاص

و محدود

بوده  ،هم چنين

ماهيتی منحصر

-257جشنواره ها و رويداد ها در كدام مناطق مزايای بيشتری دارند؟
الف -شهر ها
ب -كشورها

ج -روستاها
د -طبيعت

-258هدف اساسی جشنواره های محلی در كدام گزينه به درستی بيان شده است؟
الف -بازآفريني

ب -پيام رساني
ج -اجراي سنتي
د -آموزش
-259نوسازی و توسعه ی شهری ازجمله كدام موارد در برگزاری رويداد ها محسوب می شوند؟
الف -آموزش
ب -پيامدها
ج -نگرش ها
د -زير ساخت ها
-261نوروز بزرگ در چندمين روز از فروردين است؟
الف -روز  1فروردين
ب -روز  0فروردين
ج -روز  0فروردين
د -روز  6فروردين
-261جشن سروشگان درچه ماهی برگزار می شود؟
الف -در  11مرداد
ب -در ا تير

ج -در  16ارديبهشت
د -در  16فروردين
-262توريسم د ركدام گزينه دارای تعريفی صحيح است؟
الف -هر فردي كه به قصد گردش از منزل خارج شود.
ب -مجموعه روش هايي كه بر اي پر كردن اوقات فراغت به كار مي رود.
ج -مجموعه امكانات و خدمات و صنايعي كه امكان سفر را ايجاد مي كند.
د -كليه امور پذيرايي  -اقامت -حمل و نقل است.
-263جشن كاشت د ركدام استان برگزار نمی شود؟
الف -گلستان
ب -بوشهر
ج -مازندران
د -گيالن
-264جشن آزادی اسرا از چنگال رژيم بعثی در چه تاريخی است؟
الف -در  21مرداد
ب -در  20تير
ج -در  20مرداد

د -در  21تير
-265كدام يك در مورد جشن چهلم نوروز صحيح نيست؟
الف -جشني است كه در روز  16ارديبهشت برگزار مي شود.
ب -نام ديگر آن  ،جشن آبان است.
ج -از آن به عنوان جشن چلمو هم ياد شده است.
د -استان كرمان و فارس ،در روز  16ارديبهشت ماه را جشن مي گيرند.
-266خرداد شكل خوارزمی چه كلمه ای است؟
الف -هردات
ب -خور داد
ج -خراداد
د -فرداد
-267سروش به چه معنا است؟
الف -خبر خوش
ب -اطاعت از خدواند
ج -نيك فرجامي
د -نيك خواهي
-268كدام يك در مورد علت جشن های دوازده روزه نوروزی صحيح است؟
الف -تعيين عمر بهار به ميزان  12666هزار سال توسط اساطير باستاني ايران زمين.
ب -داشتن تعطيالت بيشتر براي گذران اوقات فراغت
ج -به علت داشتن دوازده ماه در هر سال
د -داشتن تعطيالت بهاري در آغاز هر سال
-269تمايل افراد به بازی و ورزش ناشی از چيست؟
الف -غريزه
ب -محيط
ج -خانواده
د -دوستان
-271فعاليت بدنی و ورزش چه تاثيری در زندگی اجتماعی خواهد اشت؟
الف -نگرش جمعي
ب -سالمتي
ج -آموزش زندگي
د -همكار ي
-271بازی چيست؟
الف -فعاليتي ساختار يافته
ب -فعاليتي منظم
ج -انتخاب آزاد
د -فعاليت جدي
-272بسياری از بازی ها برای پاسخگويی به ...و  ...از زمان های دور ايجاد شده اند.
الف -نياز ها /آرامش
ب -آارمش /خواسته ها
ج -رضايت مندي /نياز ها

د -استقالل /رضايتمندي
-273بازی و ورزش از جمله تاكيدات اسالم برای حفظ  ...است.
الف -خويشتنداري
ب -تندرستي
ج -سالمتي
د -بهداشت
-274بازی بومی چيست؟
الف -قوانين خاص دارد
ب -ساختار كلي دارد
ج -درناحيه ي محلي و بومي اجرا ميوشد
د -فقط در يك استان اجرا مي شود
-275كدام گزينه از جمله مزايای بازی بومی نيست؟
الف -اقتصادي
ب -دانش
ج -اجتماعي
د -فيزيكي
-276جوجيستو بازی محلی كجاست؟
الف -تايلند
ب -ژاپن
ج -اندونزي
د -استراليا
-277كداميك تعريف از ورزش محلی صحيح است؟
الف -ورزش در يك ناحيه
ب -ورزش بر اساس اصول محلي
ج -ورزش ملي
د -ورزش منطقه اي
-278ورزش های سنتی ا زجمله ورزش های  ...بوده و دارای  ...هستند.
الف -بومي ريشه تاريخي
ب -محلي ريشه فرهنگي
ج -تاريخ ريشه ورزشي
د -محلي ريشه محلي
-279در كدام بازی فردی نقش استاد را ايفا می كند؟
الف -الك دولك
ب -اسياب بچرخ
ج -يه قل دوقل
د -هفت سنگ
-281در پايان كدام بازی  ،افراد بازنده به افراد برنده كولی می دهند؟
الف -آسياب بچرخ
ب -دزد و پليس
ج -الك دولك

د -خروس جنگي
-281نام ديگر بازی الختر چيست؟
الف -خروس جنگي
ب -گرگم به هوا
ج -ترنا
د -كمربند بازي
-282در كدام بازی يك نفر از شركت كنندگان نقش گرگ را دارد؟
الف -الك دولك
ب -خروس جنگي
ج -هفت سنگ
د -باالبلندي
-283كدام يك از بازی های زير در منطقه نيمه ور رواج دارد؟
الف -باال بلندي
ب -تنو رگرمه
ج -بيل گرداني
د -الك دولك
-284در كدام بازی به كمك كمربند و ترسيم دايره  ،افراد با هم رقابت می كنند؟
الف -الك دولك
ب -ترنا بازي
ج -الختر
د -هفت سنگ
-285در كدام يك از بازی های زير ،فردی كه نقش ساالر را دارد به كمك طناب يا با دست به تيم خود وابسته
است؟
الف -تنور گمه
ب -ترنا بازي
ج -كمر بند بازي
د -الك دولك
-286از كدام يك از بازی های زير ،در شب های طوالنی پاييز و زمستان برای سرگرمی استفاده می شود؟
الف -الك دولك
ب -تنورگرمه
ج -ترنا بازي
د -جورابين
-287در بازی كاله پران چه كسانی كاله بر سر دارند؟
الف -مهاجم
ب -مدافع
ج -ساالر
د -رئيس
-288كدام يك از بازی های زير ،با سنگ انجام می شود؟
الف -كاله پران
ب -يه قل دوقل

ج -باالبلندي
د -ترنا بازي
-289مهم ترين جنبه از بازی های محلی دركدام يك از گزينه های زير ارائه شده است؟
الف -اجتماعي كردن
ب -مسئوليت پذيري
ج -لذت بردن
د -سرگرمي
-291بازی های بومی و محلی ايران الهام گرفته از كدام يك از موارد زير هستند؟
الف -شرق
ب -روايات
ج -اساطير
د -فرهنگ
-291شبكه بين المللی بازی و ورزش های سنتی كدام يك از موارد زير است؟
الفGTS -
بTGS -
جTSG -

دSGT -

-292زمان بازی ايل قشقايی د ركدام يك از گزينه های به درستی اشاره شده است؟
الف -تابستان
ب -پاييز
ج -زمستان
د -ييالق
-293تعداد بازی های محلی در ايران چند مورد است؟
الف -حدود 166
ب -حدود 2666
ج -حدود 266
د -حدود 666
-294بازی ها جز كدام دسته از ميراث محسوب می شوند؟
الف -فرهنگي
ب -ملموس
ج -ناملموس
د -هنري
-295كدام يك از موارد زير ،فرصتی را برای كسب آرامش فراهم می كند؟
الف -بازي ها
ب -رويدادها
ج -موسيقي
د -نمايش
-296در كدام گزينه منافع بازی بيان نشده است؟
الف -فيزيكي
ب -عاطفي

ج -اقتصادي
د -رواني
-297كدام گزينه از جمله باز ی هايی است كه فقط در ايران اجرا می شود؟
الف -اسب دواني
ب -وسطي
ج -گرگم به هوا
د -دزد و پليس
-298در كدام بازی استاد می گويد ":آسياب صندلی بساز"؟
الف -الك دولك
ب -خروس جنگي
ج -آسياب بچرخ
د -گرگم به هوا
-299كدام كشور به دليل تاريخ كهن خود ؛ نقش زيادی در شكل گيری بازی های بومی داشته است؟
الف -چين
ب -يونان
ج -ايران
د -روم
-311بازی های بومی از جمله كدام دسته اند؟
الف -ميراث مادي
ب -ميراث فرهنگي
ج -ميراث نيستند
د -فولكلور
-311از چه طريق ميتوان بازی ها را به منبع درآمد و رويدادی خارق العاده تبديل كرد؟
الف -نگاه اقتصادي
ب -نگاه اجتماعي
ج -نگاه گردشگري
د -نگاه فرهنگي
-312مهم ترين فايده بازی بومی در كدام يك از گزينه های زير نيامده است؟
الف -مسئوليت پذيري
ب -نقش پذيري
ج -آَنايي با مسووليت ها
د -بازي و شادي
-313در فرهنگ لغت فارسی  ،بازی معادل كدام گزينه است؟
الف -سرگرمي
ب -رفتار جدي
ج -رفتار هدفمند
د -رفتار بي هدف
-314نام ديگر بازی ذو كدام است؟
الف -سپك تاكرا
ب -كبدي

ج -راگبي
د -بز كشي
-315چه چيزی در ميان تمام رويدادها مشترك است؟
الف -نوع رويداد
ب -زمان رويداد
ج -برگزراي
د -اصول اوليه
-316ايران به دليل نوپا بودن در عرصه ی گردشگری مشكالت  ...ندارد.
الف -كمبود منابع
ب -آموزش
ج -تحقيقات
د -مشاهده
-317در بخش گردشگری رويداد كشور ايران مشكالت بزرگ را در كدام حوزه تجربه كرده است؟
الف -آموزش
ب -كارمند يابي
ج -گزينش
د -ارزيابي
-318ايران به سبب داشتن غنای فرهنگی ؛ می تواند در حوزه ی كدام نوع از گردشگری پيشرفت داشته باشد؟
الف -ورزشي
ب -تاريخي
ج -فرهنگي
د -رويداد
-319آگاهی ازگروه سنی افراد كمك می كند تا در چه مرودی اطالعات داشته باشيم؟
الف -گروه بندي
ب -عاليق
ج -ويژگي هاي مشترک
د -اهداف
-311مهم ترين ابزار كار در اجرای بسته های سفر كدام يك از گزينه های زير است؟
الف -سخن و گفتار
ب -ظاهر و پوشش
ج -نگرش و د انش
د -خلق و خو
-311زبان؛  ...تنها وسيله ی ارتباطی شاخص است.
الف -نهاد اجتماعي
ب -عنصر اصلي
ج -ركن مهم
د -نهاد فردي
-312نام ديگر فولكلور چيست؟
الف -توده يابي
ب -توده شناسي

ج -مردم شناسي
د -فرهنگ عوام
-313فولكلور در ايران ابتدا توجه چه كسانی را به سوی خود جلب كرد؟
الف -خاورشناسان
ب -اروپاييان
ج -هردو
د -يونانيان
-314دوگوبينو و خودسكو ؛ چه بخشی از فولكلور را در ايران بررسی كردند؟
الف -داستان ها
ب -اشعار
ج -تعزيه
د -فرهنگ
-315دهخدا د ركدام اثر از مصطلحات عامه استفاده كرده است؟
الف -لغت نامه
ب -روايت ها
ج -يكي بود يكي نبود
د -چرنديات
-316نخستين فردی كه در ايران به گنجينه ی ادبيان فارسی دست يافت
الف -دهخدا
ب -معين
ج -آل احمد
د -كسروي
-317چه كسی به شيوه ای درست در مورد تحقيق در فولكور نظر داده است؟
الف -معين
ب -هدايت
ج -دهخدا
د -جمالزاده
-318چند زبان درايران به صورت عمده تكلم می شود؟
الف -يك
ب -دو
ج -شش
د -چهار
-319ريشه ی زبان كردی در كدام گزينه به درستی آمده است؟
الف -عربي
ب -ارمني
ج -هند و اروپايي
د -فارسي
-321زبان تركی از چه زمانی در ايران رواج يافته است؟
الف -دوران تاتارها
ب -دوره ايلخاني

ج -دوره تيموريان
د -دوره قاجار
-321قلمرو اصلی زبان كردی در كجا است؟
الف -كرمانشاه
ب -كردستان
ج -سنندج
د -ايالم
-322كدام زبان در مناطق هامون؛ سبزوار و خراسان تكلم می شود؟
الف -فارسي
ب -بلوچي
ج -كردي
د -تركي
-323زبان عربی در كدام نواحی گسترش يافته است؟
الف -شرق
ب -غرب
ج -جنوب
د -شمال
-324اسطوره چيست؟
الف -قصه گونه
ب -منشا پديد هاي طبيعي
ج -مابعد الطبيعه
د -جست و جو
-325كتاب قلمرو وجدان اثر كيست؟
الف -آل احمد
ب -معين
ج -زرين كوب
د -جمالزاده
-326عبارت  HISTORIAبه چه معنا است؟
الف -يافتن
ب -بررسي
ج -جست و جو
د -نگرش
-327كدام رشته ی علمی به بررسی اسطوره ها پرداخته است؟
الف -مردم شناسي
ب -روانشناسي
ج -جامعه شناسي
د -علوم اجتماعي
-328مردم شناسان از كدام منظر اساطير را بررسی نمی كنند؟
الف -اشاعه گرايي
ب -تحول گرايي

ج -كارگرايي
د -اجتماعي
-329رمز دوام و پايداری اسطوره ها در چيست؟
الف -تداوم نقل
ب -ريشه هاي قوي
ج -داشتن بن فرهنگي و اجتماعي
د -استمرار
-331از ديدگاه جامعه شناسان؛ اسطوره يك  ....است
الف -روايت ذهني
ب -ارزش پنهان
ج -گذشته
د -ذهنيت اجتماعي
-331در كدام گزينه اشاره هايی درباره ی اساطير ايران وجود دارد؟
الف -شاهنامه
ب -سنگ نوشته ها
ج -روايات
د -اوستا
-332چه زمانی اسطوره های ايرانی رنگ باختند؟
الف -بعد از ساساني
ب -بعد از اسالم
ج -بعد از جنگ
د -بعد از تغيير نگرش ها
-333ويژگی عجيب و منحصر به فرد اساطير در ايران كدام است؟
الف -تعداد كم
ب -تعدادزياد
ج -تصاوير زياد
د -تصاوير كم
-334بخش عظيمی از اساطير ايرانی را كدام يك از موارد زير تشكيل می دهد؟
الف -قهرمانان
ب -اشخاص با نفوذ
ج -نظاميان
د -تخيالت
-335اولين موضوع در تفاوت اسطوره های ايران و يونان در كدام يك از موراد زير قابل مشاهده است؟
الف -مجسمه ها
ب -اهميت خدايان
ج -تعداد خدايان
د -وجود خدايان و كاركرد ان ها
-336در تفكر يونانيان ،پهلوانان چه كسانی هستند؟
الف -خدايان
ب -فرزند خدايان

ج -دست خدايان
د -كاركرد خدايان
-337تشابه اساطير ايران و يونان را در كدام گزينه می توان مشاهده كرد؟
الف -نوع خدايان
ب -تعداد خدايان
ج -وجود قهرمان
د -وجود افارد رويين تن
-338مسئله  ...از جمله تشابهات اساطير يونان و ايران است.
الف -خدايان
ب -مهرباني ها
ج -جنگاوري
د -پدر كشي و پسر كشي
-339در حماسه ی يونان خدايان خصلت  ...دارند.
الف -رحماني
ب -آسماني
ج -تخيلي
د -انساني
-341كدام واژه در ميان خدايان يونان وجود ندارد؟
الف -مهرباني
ب -لطف
ج -بخشش
د -انصاف
-341اسطوره ها حاوی چه چيزی هستند؟
الف -وقايع
ب -امور ماورالطبيعه
ج -خياالت و اوهام
د -قهرمانان
-342چرا اسطوره های ايرانی ايجاد درام نكردند؟
الف -فرد گرا بودن
ب -مذهبي بودن
ج -ساختار اجتماعي و فكري
د -ديدگاه عوام
-343دوگوبينو و خودسكر نخستين كسانی بودند كه به بررسی و گرد آوری داده ها در مورد  ...پرداختند.
الف -تعزيه
ب -تئاتر
ج -هنر
د -صنايع دستي
-344كدام يك از گزينه های زير را متعلق به يك زبان می دانند؟
الف -لهجه
ب -فرهنگ

ج -زبان
د -سخن
-345كدام گزينه ،عموما ستيز ميان نيروهای مختلف را نشان می دهد؟
الف -دين باوري
ب -افسانه ها
ج -داستان ها
د -اساطير
-346از ديدگاه جامعه شناختی ؛ اسطوره چيست؟
الف -روايت مقدس
ب -ذهنيت اجتماعي
ج -داستان گونه
د -نشر اكاذيب
-347ويژگی عجيب اساطير ايرانی چيست.
الف -تعدد
ب -تعداد كم
ج -نبود مجسمه از آن ها
د -وجود مجسمه از آنها
-348در كدام يك از كشورهای های زير حكومت متمركز نبوده است؟
الف -ايران
ب -يونان
ج -روم
د -عثماني
-349در كدام فرهنگ چنين انگاشته می شود كه انسان ها در قبال سرنوشت خود بی اراده اند؟
الف -فرهنگ شرق
ب -فرهنگ خاور
ج -فرهنگ غرب
د -فرهنگ خارجي
-351خدايان يونان چگونه اند؟
الف -مهربان و اهل بخشش
ب -ايثارگر
ج -عدم بخشش و مهرباني
د -واحد و يگانه
-351در كدا م فرهنگ پدر كشی مطرح شده است؟
الف -يونان
ب -روم
ج -ايران
د -غرب
-352از جمله زير مجموعه های گردشگر ی روستايی است؟
الف -گردشگري فرهنگي
ب -گردشگري جاذبه

ج -گردشگري طبيعت
د -گردشگر ي غذا
-353توسعه ی گردشگری غذا موجب كدام مورد خواهد بود ؟
الف -جذب گردشگران
ب -انتقال دستورا ت غذايي
ج -توسعه پايدار گردشگري روستايي
د -شهرت جهاني
-354علت رونق گردشگری د ردهه های قبل چه بوده است؟
الف -افزايش درآمد
ب -آفزايش سهولت در سفر
ج -كاهش خطرات
د -كاهش تلفات
-355تعريف گردشگری غذا كدام است؟
الف -سفر براي خوردن
ب -سفر براي غذاهاي مختلف
ج -بردن غذاها يمختلف به مقصد
د -دستيابي و لذت از غذا خوردن
-356سفر كردن برای لذت بردن از طريق تجربه ی خوردن تعريف كدام يك از انواع گردشگری است؟
الف -گردشگري روستايي
ب -گردشگري آشپزي
ج -گردشگري غذا
د -گردشگري تندرستي
-357اصطالح گردشگری آشپزی را چه كسی مطرح كرد؟
الف -يونگ
ب -دراكر
ج -النگ
د -گريفن
-358كدام نوع گردشگری شيوه های مرتبط با مصرف مواد غذايی را شامل می شود؟.
الف -گردشگري غذا
ب -گردشگري آشپزي
ج -گردشگري رويداد
د -گردشگري تندرستي
-359كدام مورد تعريف عبارت رو به رو است ":چشم اندازی انسانی در معانی و مفاهيم غذا خوردن است".
الف -گردشگري غذا
ب -گردشگري آشپزي
ج -گردشگري خوراک
د -گردشگري محلي
-361كداميك در حوزه ی گردشگری آشپز ی نيست؟
الف -جنس
ب -مذهب

ج -طعم
د -خلقيات
-361گردشگری آشپزی به طور كلی چه چيزهايی را شامل می شود؟
الف -مصرف مواد غذايي
ب -روش هاي طبخ
ج -خورد و خوراک
د -مراحل تهيه غذا
-362تمركز گردشگری آَشپزی را كدام گزينه بيان می كند.
الف -آموزش
ب -اكتشاف
ج -طعم
د -خوردن
-363گردشگری آشپزی تا چه سالی چندان مورد تاكيد نبود؟
الف -سال 1226
ب -سال 1222
ج -سال 1200
د -سال 1220
-364كدام گزينه ؛ فعاليت های گردشگری آشپزی را ذكر كرده است؟
الف -روش هاي پخت غذا
ب -آموزش و دستور پخت غذاها
ج -خوردن و آشاميدن
د -كشف و بررسي لذت بردن از غذاهاي محلي
-365به طور كلی در گردشگری آشپزی ؛ گردشگران ضمن انجام سفر ؛ به چه كاری می پردازند؟
الف -آموختن طبخ غذا
ب -مشاهده و تحقيق روي روند توليد مواد غذايي
ج -اعمال سليق در طبخ
د -بررسي دستورات آشپزي
-366ريشه ی گردشگری وابسته به غذا و پخت و پز در چيست؟
الف -انگيزه سفر
ب -نگرش به سفر
ج -سليقه در غذا
د -پخت غذا
-367گردشگری وابسته به غذا و پخت و پز به چه مواردی اشاره دارد؟
الف -فرهنگ غذايي
ب -فرهنگ گردشگري
ج -فرهنگ سفر
د -هدف سفر
-368خوراك شناسی به چه چيزهايی ارتباط دارد؟
الف -خوراک
ب -آشنايي با مزه ها

ج -پذيرايي
د -ويژگي هايي مهمان
-369سليقه در غذا به چه معنا است؟
الف -هنر ايجاد تركيبات غذايي
ب -هنر پخت غذا
ج -هنر تزيين غذا
د -هنر طبخ غذاي جهاني
-371گردشگری وابسته به غذا و پخت و پز در چه سالی مطرح شد؟
الف -سال 1216
ب -سال 1211
ج -سال 1211
د -سال 1226
-371بر اساس تعريف  unwtoگردشگری وابسته به غذا و سفر چيست؟
الف -فعاليت هاي مربوط به غذا
ب -هدف سفر خورد و خوراک
ج -هدف سفر اموختن آشپزي
د -سفر به قصد رستوران گردي
-372كدام مورد ويژگی گردشگری وابسته به غذا و سفر نيست؟
الف -محرک اوليه سفر
ب -تجربه ي خوردن نوشيدن در سفر
ج -هزينه براي محصوالت فرهنگي
د -صنايع دستي
-373كدام يك از موراد زير به طور مستقيم و غير مستقيم درايجاد پايداری عناصر مختلف منطقه تاثير دارد؟
الف -ثبات رويه
ب -غذاهاي محلي
ج -برنامه ريزي
د -موسيقي
-374ريشه آشپزی كدام يك از كشورها در ايران نيست؟
الف -آلمان
ب -افريقا
ج -هند
د -عربستان
 "-375ايرانيان نحوه ی پخت گوشت را به ديگر مردمان آموختند" اين جمله چه وضعيتی دارد؟
الف -صحيح است
ب -غلط است
ج -نا معتبر است
د -نيازمند بررسي است
-376روستای كرفس كجاست؟
الف -حوالي زنجان
ب -اصفهان

ج -كاشان
د -كرمان
-377كوكوی خاويار از غذاهای محلی كدام استان است؟
الف -خوزستان
ب -مازندران
ج -گلستان
د -گيالن
-378قلعه ی پرتغالی ها در كجاست؟
الف -گيالن
ب -قشم
ج -كيش
د -اهواز
-379شكر پلو در كدام استان طبخ می شود؟
الف -شيراز
ب -قزوين
ج -تهران
د -اصفهان
-381كتاب تذكره االطعمه از كيست؟
الف -بندي
ب -ياوري
ج -بهرامي
د -افشار
-381در شهر كاشان توجه به كدام وعده ی غذايی بيشتر توجه می شود؟
الف -ناهار
ب -صبحانه
ج -عصرانه
د -شام
-382چلو ديزی در كدام شهر طبخ می شود؟
الف -اصفهان
ب -قلعه ي پرتقالي ها
ج -خالد آبد
د -كاشان
-383علت شهرت شهر كاشان در زمينه ی گردشگری غذا چيست؟
الف -داشتن عرقيات
ب -داشتن انواع غذاها
ج -داشتن زعفران
د -داشتن سيب
-384از معروف ترين غذاهای ايالميان كدام است؟
الف -ترخينه
ب -فالفل

ج -شكر پلو
د -مرصع پلو
-385علت رواج غذاهای مايع درهمدان چيست؟
الف -سليقه
ب -توپوگرافي
ج -اقليم
د -مواد غذايي
-386همدان به دليل داشتن  ...و  .....معروف است.
الف -غذاها و مرباها
ب -مرباها ترشي ها
ج -غذاها شيريني ها
د -اش ها خورشت ها
-387مشهورترين غذاهای تركمن ها در كدام گزينه آمده است؟
الف -ترخينه
ب -كباب
ج -چكدرمه
د -آبگوشت
-388هلی آش را  ..می پزند
الف -همدان
ب -تركمن
ج -اصفهان
د -ايالم
-389از انواع نان تركمن های می توان  ...و بيشمه را نام برد.
الف -لواش
ب -محلي
ج -بوروک
د -سنتي
-391دوغ شتر ؛ نوشيدنی اصلی كدام شهر است؟
الف -همدان
ب -گرگان
ج -اهواز
د -تركمن
-391كداميك دارای برنامه غذايی مبتنی بر دوغ شتر هستند؟
الف -تركمن
ب -گلستان
ج -همدان
د -گيالن
-392دو پيازه ی ميگو در كدام شهر غذای اصيل است؟
الف -بوشهر
ب -اهواز

ج -سيراف
د -خوزستان
-393يكی از انواع آش دوغ در كدام گزينه آمده است؟
الف -بوروک
ب -بيشمه
ج -اماج
د -پردود
-394چرا آبگوشت را دوذوقه می نامند؟
الف -خوردن با دو سبك متفاوت
ب -دو بار خوردن آن
ج -خوردن دشوار آن
د -خورد آن با مخلفات
-395چشم بين نام چه غذايی است؟
الف -كباب
ب -آش
ج -آبگوشت
د -سوپ
-396سغدو نام يكی از غذاهای مردمان  .....است.
الف -كرد
ب -ترک
ج -فارس
د -لر
-397كدام غذا بين مردم جنوب كشور رواج دارد؟
الف -قليه ميگو
ب -آش سبزي
ج -كباب دنده
د -آبگوشت
-398كدام شهر به دليل داشتن خورشت اصفهان مشهور است؟
الف -شهميرزاد
ب -كاشان
ج -اصفهان
د -كردستان
-399علت توجه به مواد غذايی در گردشگری كدام است؟
الف -فرهنگ غذا
ب -كراكردها و فوايد
ج -نگرش
د -انتقال فرهنگ
-411فرهنگ هر جامعه در برگيرنده ی يافته های  ...است.
الف -مادي
ب -معنوي

ج -ارزش
د -انساني
-411كدام گزينه جزء اجزای فرهنگ نيست؟
الف -رفتار اجتماعي
ب -باورها
ج -سنت ها
د -اعتقادات
-412خاصيت فرهنگ ها در  .....است.
الف -ارزشها
ب -توانايي انتقال
ج -قدرت جاذبه و دافعه
د -توسعه
-413صنايع دستی جزيی از فرهنگ است يا زائيده ی آن است؟
الف -زائيده ي آن
ب -جزئي از آن
ج -تشكيل دنده ي آن
د -منبعث از آن
-414محافظت از ميراث فرهنگی در سطح جهانی بر عهده ی چه نهادی است؟
الفUnwto -

بWto -
ج -يونسكو
د -سازمان موزه ها
-415مهم ترين اهداف شورای جهانی صنايع دستی كدام است؟
الف -رونق گردشگري
ب -كسب درآمد
ج -آموزش صنايع
د -همبستگي ميان صنعتگران
-416صنايع دستی نوعی فعاليت  .....است.
الف -هنري
ب -ارزشي
ج -اجتماعي
د -اقتصادي
-417چه عواملی سبب تمايز صنايع دستی از محصوالت كارخانه ای می شود؟
الف -توليد انبوه
ب -قيمت
ج -كيفيت
د -سنت ها و عادات
-418تعريف صنايع دستی در دايره المعارف بريتانيكا چيست؟
الف -هنري بومي
ب -هنر و استعداد انسان

ج -مهارت؛ ذوق و بينش انسان
د -تالش بريا خلق اثر
-419صنايع دستی از جمله صنايع  .....و  ......است.
الف -ملي  /وابسته
ب -ملي  /ناوابسته
ج -محلي  /وابسته
د -محلي  /ناوابسته
-411صنايع دستی به دليل برخورداری از كدام عامل قابليت جانشينی محصوالت را ماشينی را دارد؟
الف -ويژگي مصرفي
ب -ويژگي توليدي
ج -ويژگي كيفي
د -ويژگي هنري
-411صنايع دستی تا قبل از چه دورانی نقش حياتی در زندگی انسان ها داشته است؟
الف -قرون وسطي
ب -انقالب فرهنگي
ج -انقالب فرانسه
د -انقالب صنعتي
-412بعد از جنگ جهانی دوم توجه به صنايع دستی به كدام دليل افزايش يافت؟
الف -نياز
ب -فزوني تقاضا
ج -استقالل
د -برون زايي اقتصادي
-413تعداد رشته های صنايع دستی در ايران در كدام گزينه آمده است؟
الف -حدود 116
ب -حدود 066
ج -حدود 006
د -حدود 066
-414ايرانيان در سه هزار سال ق .م د رچه زمينه ای تخصص داشتند؟
الف -فلز كاري
ب -تراشكاري
ج -گچ بري
د -گليم بافي
-415علت عدم توجه به صنايع دستی در چه دورانی منجر به انعقاد قرارداد با روسيه و انگليس شد؟
الف -دوران پهلوي
ب -دوران صفويه
ج -دوران پهلوي اول
د -دوران قاجار
-416در دوران پهلوی ؛ صنياع دستی بيشتر به كدام شكل مطرح بوده است؟
الف -عمومي
ب -خصوصي

ج -اقشار خاص
د -اقشار عام
-417صنايع دستی عشايری بيشتر به چه شكل مصرف می شود؟
الف -فروش
ب -صادرات
ج -مبادله شده
د -خانگي
-418قالی و گليم جز كدام دسته از صنايع دستی استان لرستان هستند؟
الف -روستايي
ب -عشاري
ج -شهري
د -خانوار
-419از طريق بافت "لی " و" سوف " می توان  .....بافت.
الف -فرش
ب -گليم
ج -حصير
د -پارچه
-421عمده ترين صنايع دستی استان تهران چيست؟
الف -شيشه كاري
ب -منبت
ج -پارچه بافي
د -حصير بافي
-421قديمی ترين صنايع دستی استان تهران متعلق به كدام دسته است؟
الف -روستايي
ب -عشايري
ج -شهري
د -خانگي
-422كاشی سازی از جمله صنايع دستی برجسته كدام منطقه است؟
الف -سمنان
ب -كوير لوت
ج -كوير مرنجاب
د6 -يزد
-423د راصفهان هنری به نام  ...وجود دارد.
الف -كاشي معرق
ب -شيشه گري
ج -گليم بافي
د -نمد مالي
-424رواج صنعت ميناكاری در  .....و در سال  .....بوده است.
الف -تهران1016/
ب -اصفهان1026/

ج -اصفهان1016/
د -تهران1026/
-425صنعتی كه در اصفعان ارزش هنری زيادی دارد در كدام يك از گزينه های زير مطرح شده است؟
الف -سفال
ب -ميناكاري
ج -خاتم كاري
د -مليله سازي
-426كدامك يك از كارهای زير به معنی كنده كاری روی چوب است؟
الف -معرق
ب -منبت
ج -خاتم كاري
د -مليله كاري
-427در دو شهر  .....و  ......منبت كاری رواج دارد.
الف -شيراز  /گلپايگان
ب -اصفهان  /گلپايگان
ج -اصفهان /ميبد
د -شيراز  /ميبد
-428درخاتم كاری از چه موادی بريا تشكيل مثلث سه پهلو استفاده نمی شود؟
الف -عاج
ب -مرواريد
ج -چوب
د -مفتول برنج
-429قصد مسافران از سفر د ركدام گزينه به خوبی بيان شده است؟
الف -يادگيري
ب -كنجكاوي
ج -استراحت
د -كسب درآمد
-431گردشگر گروهی متقاضی چيست؟
الف -چيزي قابل اعتماد
ب -درآمد
ج -لذت
د -سوعات
-431كدام عامل می تواند در رشد اقتصادی پايدار تاثير گذار باشد؟
الف -غذا
ب -نگرش مردم
ج -صنايع دستي
د -موسيقي
-432جايگاه صنايع دستی در كشورهای در حال توسعه بعد از  .....است.
الف -نفت
ب -سوخت فسيلي

ج -كشاورزي
د -فرهنگ
-433در صورت نبود بازار برای صنايع دستی چه اتفاقی خواهد افتاد؟
الف -زوال صنايع دستي
ب -كمرنگ شدن آن
ج -بي توجهي به آن
د -عدم كسب درآمد
-434كدام مورد تمامی ارزش ها و يافته های معنوی را در بر می گيرد؟
الف -صنايع دستي
ب -فرهنگ
ج -گويش
د -موسيقي
-435خاصيت فرهنگ ها در كدام مورد است؟
الف -جاذبه و دافعه
ب -انتقال ارزش ها
ج -پرورش
د -آداب
-436نوعی فعاليت اقتصادی كه ممجر به توليد كاالی جديد خواهدشد چه ناميده می شود؟
الف -صنايع دستي
ب -صنايع دستي روستايي
ج -صنايع دستي محلي
د -صنايع دستي شهري
-437به دليل برخورداری از ويژگی مصرفی ؛ كدام مورد توانايی جانشينی محصول ماشينی را دارا است؟
الف -صنايع دستي
ب -هنر دستي
ج -ساخته ي دست ساز
د -فراورده هاي دست ساز
-438اولين مرحله از تكامل اقتصاد در كدام يك از گزينه های زير آمده است؟
الف -كشاورزي
ب -صنعتي
ج -شباني
د -توليدي
-439قرار داد با روسيه و انگليش د راين دوران مانع از توجه كافی به صنايع دستی شد.
الف -قاجار
ب -پهلوي
ج -پهلوي دوم
د -افشاريه
-441بافت چادر شب از جمله صنايع دستی كدام استان است؟
الف -يزد
ب -تهران

ج -اصفهان
د -لرستان
-441دومين منبع در آمد كشورهای در حال توسعه كدام است؟
الف -كشاورزي
ب -خودروسازي
ج -نفت
د -صنايع دستي
-442كدام گزينه قادر به فرمول بندی بر اساس سنت های بومی است؟
الف -هنر
ب -هنر گردشگرانه
ج -هنر واردات
د -هنر دستي
-443متولی اصلی صنعت گردشگری ايران كدام گزينه است؟
الف -سازمان ميراث فرهنگي
ب -سازمان حج
ج -وزارت برنامه و بودجه
د -وزارت كشور
-444كدام يك از گزينه های زير بخشی از حيات فرهنگی مقصد را نشان می دهند؟
الف -تاريخ و فرهنگ
ب -رويداد و جشن
ج -فستيوال و كارناوال
د -كتاب و گردشگران
-445مهم ترين رويداد مذهبی در ايران كدام است؟
الف -ماه محرم
ب -ماه صفر
ج -نيمه ي شعبان
د -عيد قربان
-446كدام يك از موارد زير از جمله هزينه های بسته ی سفر نيست؟
الف -تغذيه
ب -بيمه
ج -صنايع دستي
د -وروديه ها
-447كدام شهر در ايران به دليل داشتن پارك های موضوعی گردشگران را به سوی خود جذب می كند؟
الف -تهران
ب -مشهد
ج -شيراز
د -اصفهان
-448نخستين آژانس مسافرتی جهان دركشور..................................ايجادشد.
الف -فرانسه
ب -انگلستان

ج -دانمارک
د -سوئد

-449نخستين آژانس مسافرتی توسط چه كسی ايجادشد.
الف -کوک
ب -مارکوپولو
ج -امپراطور روم
د -فردریک

-451توريسم پديده ای است كه درآن دوعامل ................................و..................................نقش اساسی دارد.
الف -انسان  -مکان
ب -انسان  -زمان
ج -زمان  -مکان
د -مکان  -زمان

-451دوشكل ازمتداولترين انواع جهانگردی ورزشهای .......................و........................است.
الف -آبی  -رزمی
ب -رزمی  -کوهستانی
ج -آبی  -کوهستانی
د -هوازی  -آبی

-452به طورمعمول مناطقی كه برای گذراندن تعطيالت برگزيده می شوند وابستگی شديدی به شرايط
و........و...........و........دارند.
الف -طبیعی  -اقتصادی واجتماعی
ب -مصنوعی  -اقتصادی واجتماعی
ج -طبیعی  -روانی واجتماعی
د -مصنوعی  -اجتماعی وروانی

-453كوهستان های ................به علت دارابودن امكانات وشرايط مناسب آب وهوايی ازمراكز مهم توريستی است
.
الف -آلپ
ب -البرز
ج -اورست
د -تبت

-454ميراث جهانی امروزه به دو دسته ی..............و..................تقسيم می شوند.
الف -طبیعی و فرهنگی

ب -طبیعی و اجتماعی
ج -اقتصادی و طبیعی
د -اجتماعی واقتصادی

-455قاجار درزبان تركی به چه معناست ؟
الف -فراری
ب -گردش
ج -توریست
د -ورزش

...............-456يكی ازسازندگان سپاه قزلباش شدند.
الف -نوادگان نادرشاه
ب -ترکمن ها
ج -کردها
د -قاجارها

............-457سلسله ايی است كه پس ازاغالل سلسله قاجاربرايران حكومت كردند.
الف -صفویه
ب -پهلوی
ج -افشاریه
د -ایلخان ها

-458رضاخان ميرپنج با كودتای .............به قدرت رسيد ومحمدرضاشاه باكودتای ...............قدرت استبدادی
حفررا تحكيم كرد.
الف 51 -5331-شهریور
ب 51 -5331-خرداد
ج  32 -5311-مرداد
د 31 -5311-آبان

-459سلطنت پهلوی با انقالب اسالمی درسال ..............برچيده شد ؟
الف 5311-
ب 5311-
ج 5331-
د 5332-

-461چرا روزهای تعطيل درگذشته  ،روزهای مقدس هم تلقی می شده اند؟

الف -چون مردم عادی وقت آزاد خودرابه امورمذهبی اختصاص می دادند.
ب -چون پیش ازاین افراد معدودی ازاوقات فراغت خود لذت می بردند.
ج -چون مردم اززندگی لذت فراوان می بردند.
د -چون مسافرت های کوتاه مدت  ،متداول بوده است .

-461هتل شاتوليك دركدام كشورقراردارد؟
الف -امریکا
ب -هندوستان
ج -کانادا
د -هندوستان و کانادا

(( -462مجموعه فعاليت هايی كه انجام می گيرد تا افرادی به مكان های خارج از محل زندگی وكار خود به قصد
تفريح واستراحت وانجام امورديگر ،سفركنند )).
الف -جهانگردی
ب -تورلیدر
ج -گردشگری مذهبی
د -گردشگری مذهبی و جهانگردی

(( -463مجموعه ای ازانديشه ها  ،باورها ،ارزش ها ،معرفت ها ورفتارها كه پايهء مشترك كليه اعمال اجتماعی را
تشكيل می دهد)).تعريف باال مربوط به چيست ؟
الف -جهانگردی
ب -فرهنگ
ج -آرامش
د -جهانگرد

-464فرهنگ يك كشورهرچند دقيقه طبق آمارهای بين المللی تغيير می كند؟
الف 31-دقیقه
ب 31-دقیقه
ج 1-دقیقه
د  51-دقیقه

..............-465بيانگر ترس يا نفرتی است غير منطقی از غريبه ها ويا خارجی ها .
الف -شرق ستیزی
ب -بیگانه ستیزی
ج -بدویت

د -شرق ستیزی و بیگانه ستیزی

-466اين واژ ه به معنای باوری است دال براينكه گروه يا فرهنگ نژادی خود ما ،ذاتا برترين نژاد يا فرهنگ است .
الف -شرق ستیزی
ب -نژاد پرستی
ج -جهانگردی
د -فرهنگ

-467اماكن تاريخی  ،موزه ها ومعماری ،بناهای تاريخی ،مذهبی (مساجد ،كليساها و)..........جزو كداميك ازجاذبه
ها می باشد ؟
الف -جاذبه های فرهنگی و مادی
ب -جاذبه های فرهنگی و معنوی
ج -منافع اقتصادی
د -جاذبه های فرهنگی و معنوی و منافع اقتصادی

-468موسيقی ،هنرهای نمايشی ،شعر ،ادبيات ،نقاشی ،مجسمه سازی  ،حكاكی و...........جزء كداميك ازجاذبه
هاست ؟
الف -جاذبه های فرهنگی معنوی
ب -جاذبه های فرهنگی مادی
ج -نژاد پرستی
د -شرق ستیزی

-469استون هج وبرج لندن كه ازمنزلگاههای تاريخی وباستانی هستند ،دركدام كشور قرار دارند؟
الف -کانادا
ب -استرالیا
ج -انگلستان
د -فرانسه

-471قصر ورسيلز دركجاقراردارد ؟
الف -اسپا نیا
ب -درنزدیکی پاریس
ج -زیمبابوه
د -انگلستان

-471كاخ های نارا وكيوتو دركجا قرار دارند؟
الف -ژاپن
ب -کانادا

ج -فرانسه
د -آمریکا

-472بقايای خرابه های زيمبابوه دركجا قراردارند ؟
الف -ژاپن
ب -انگلستان
ج -آفریقای جنوبی
د -امریکا

-473كداميك ازموارد زيربرگردشگری مؤثر است ؟
الف -شیوع بیماری های نادر درمقصد
ب -وقوع جنگ
ج -بحران های توریستی
د -شیوع بیماری های نادر درمقصد  ،وقوع جنگ و بحران های توریستی

...................-474صنعت بدون دود ناميده می شود .
الف -کشاورزی
ب -نفت
ج -گردشگری
د -نساجی

-475هشت هزار سال قبل به عصر ...................معروف بوده است .
الف -عصرنخستین
ب -پارینه سنگی
ج -عصرنوسنگی
د -عصرمیان سنگی

-476آثار بدست آمده ازدوران پارينه سنگی ،ميان سنگی ونوسنگی گواهی برفعاليت انسان درساخت ابزارو
وسايل ........دارد.
الف -سنگی
ب -چوبی
ج -فلزی
د -سرامیکی

-477يكی از ويژگی های دوره ی نوسنگی ساخت ...............است .
الف -ظرف های چوبی

ب -ظرف های سفالی
ج -ساخت خانه
د -ساخت ابزار چوبی

-478ساخت ابزار درعصرنوسنگی بيشتر به پيدايش كدام صنايع كمك كرد؟
الف -صنایع دامی
ب -صنایع کشاورزی
ج -صنایع بافندگی
د -صنایع دامی  -صنایع کشاورزی  -صنایع بافندگی

-479درهر كشوری به طور كلی صنايع به ..................تقسيم می شود.
الف -دو دسته
ب -سه دسته
ج -چهار دسته
د -پنج دسته

...............-481زمينه ساز توسعه اقتصادی هركشور است واز آن به عنوان صنايع مادر ياد می شود.
الف -صنایع سبک
ب -صنایع سنگین
ج -صنایع کوچک
د -صنایع دستی

..................-481به طور عمده حالت كارگاهی دارد.
الف -صنایع کوچک
ب -صنایع بزرگ
ج -صنایع دستی
د -صنایع سنگین

-482كدام يك از صنايع زيرهم حالت كارگاهی و هم حالت خانگی را شامل می شود ؟
الف -صنایع سبک
ب -صنایع کوچک
ج -صنایع دستی
د -صنایع سنگین

-483كدام يك ازصنايع زيرمی تواند همزمان هردو ويژگی مصری وهنری را داشته باشد ؟
الف -صنایع سنگین

ب -صنایع سبک
ج -صنایع کوچک
د -صنایع دستی

...............-484به مجموعه ايی ازهنر  -صنعت ها اطالق می شود كه به طور عمده با استفاده ازمواد اوليه بومی
وانجام مراحل توليد به وسيله دست ياابزاردستی موجب ساخت محصوالتی می شود كه ذوق هنری وخالقيت
صنعتگر سازنده باعث تمايزمحصول ازمصنوعات ماشينی وكارخانه ايی می شود.
الف -صنایع کوچک
ب -صنایع دستی
ج -صنایع سنگین
د -صنایع سبک

-485كداميك ازمواردزيردرطبقه بندی صنايع دستی ايران وجود دارد؟
الف -طراحی سنتی و نگارگری
ب -نساجی شیشه ایی
ج -شیشه گری
د -طراحی سنتی و نگارگری  -نساجی شیشه ایی  -شیشه گری

-486نقاشی روی بومی ازجنس كاغذ كه روی آن را با الك يا روغن می پوشانند آثار ................نام دارد.
الف -رنگرزی وچاپ سنتی
ب -طراحی سنتی ونگارگری
ج -آثار الکی وروغنی
د -رنگرزی وچاپ سنتی  -آثار الکی وروغنی  -طراحی سنتی ونگارگری

-487فرآورده هايی كه با شيوه سنتی وابزارهای دستی ازانواع فلزات وآلياژها ساخته می شوند...............نام دارد.
الف -بافته های داری
ب -فرآورده های پوست وچرم
ج -صحافی وجلدسازی سنتی
د -هنرهای مرتبط با فلز

-488آنچه به وسيله دست يا به كمك وسايل ساده بافته می شود ..................نام دارد.
الف -دست باف
ب -بافته های دستگاهی
ج -پارچه های سنتی
د -صنایع دستی

-489دست بافت ها به چند دسته تقسيم می شوند؟
الف -سه دسته
ب -دو دسته
ج -چهار دسته
د -شش دسته

-491دستبافت های سنتی شامل دست باف ........................می شوند.
الف -دستگاهی
ب -داری
ج -سنتی
د -دستگاهی و داری

-491كداميك ازنوع دست باف دستگاهی می باشد ؟
الف -گلیم
ب -قالی
ج -حصیر
د -پارچه

-492دستبافت هايی كه با كمك دارهای افقی وعمودی بافته می شوند چه نام دارند؟
الف -بافته های دستگاهی
ب -بافته های داری
ج -بافته های سنتی
د -پارچه های سنتی

-493تاريخ نخستين ريسيدن نخ مربوط به .................سال قبل ازميالد است .
الف  3111-هزار
ب  1111-هزار
ج  1111-هزار
د  2111-هزار

-494ازدستگاه های بافندگی ساده باف يا ورد دار برای باقت پارچه ها با چه نقوشی استفاده می شود ؟
الف -نقوش ساده
ب -نقوش هندسی
ج -نقوش راه راه
د -نقوش هندسی و نقوش راه راه

-495دستگاه های بافندگی دستوری واراكاردبرای بافت پارچه هايی با نقوش ............استفاده می شود .
الف -غیرهندسی
ب -ساده
ج -راه راه
د -هندسی

-496يكی از پارچه های مناسب برای لباس های ساده ی تابستانی كدام است ؟
الف -کتان
ب -کرباس
ج -مخمل
د -کتان کش

-497مشهورترين بافنده پارچه های زری چه كسی بوده ودرچه دوره ايی می زيسته است ؟
الف -دارا افشار قوچانی  -معاصر
ب -عبدالمجید نعمتیان  -قاجار
ج -غیاث الدین نقشبند  -صفویه
د -مهتاب نوروزی  -معاصر

-498عمده ترين ماده اوليه زری بافی كدام گزينه است ؟
الف -ابریشم طبیعی
ب -کرباس
ج -نخ های گالبتون
د -ابریشم طبیعی و نخ های گالبتون

.........................-499سنتی ترين روش بافندگی را دارد .
الف -گلیم
ب -جاجیم
ج -قالی
د -فرش

-511مصالح عمده قالی بافی چيست ؟
الف -پنبه وکتان
ب -پنبه و پشم
ج -پنبه و پشم و ابریشم
د -پشم

-511واژه گبه به چه معناست ؟
الف -نازک
ب -بلند
ج -زمخت ودرشت
د -بلند و نازک

-512گره های رايج درقاليبافی ايران كدامند؟
الف -گره ریز
ب -گره فارسی
ج -گره ترکی
د -گره فارسی  -گره ترکی

-513اين نوع گليم ها را كه به شيوه پودپيچی بافته می شود .....................نام نهاده اند.
الف -سوماک
ب -گلیم سوزی
ج -شیریکی پیچ
د -ورنی

-514تاريخ آثار سفالی به دست آمده اند از((گنج دره تپه ))و((غاركمربند))به حدود .........سال قبل از ميالد می
رسد؟
الف  1111-هزار
ب  3111-هزار
ج  1111-هزار
د  2111-هزار

-515لعاب كاری را چه كسانی وازكجا به ايران آورده اند؟
الف -افغان ها ازکابل
ب -کاسیتها ازبابل
ج -ایتالیایی ها ازرم
د -ترک ها ازاستانبول

-516دردوره ی مخامنشيان مردم بيشتر ازچه ظروفی استفاده می كردند؟
الف -سفالی
ب -چوبی
ج -فلزی

د -شیشه ایی

-517رنگ مينايی درزمان ................به اوج تكامل خود رسيد .
الف -صفویه
ب -زندیه
ج -هخامنشیان
د -سلجوقیان

-518يكی از مهمترين مراكز ساخت سفالينه دردوره ی اسالمی كدام شهراست ؟
الف -یزد
ب -اصفهان
ج -کاشان
د -شیراز

-519اولين ماده مصرفی درساخت ظروف سفالی كدام است ؟
الف -خاک
ب -خاک رس
ج -آهک
د -شن

.............-511ماده ايی جامد،سلولزی ،دارای بافت اسفنجی وساختمانی سازمان يافته است .
الف -چوب
ب -فلز
ج -خاک
د -سفال

...............-511ماده ايی اوليه ای است شكل پذيركه امروزه درصنعت جايگاه ويژه ای دارد.
الف -سنگ
ب -چوب
ج -خاک
د -شن

-512ازچه قرنی آذربايجانی درشهرها كاربرد خودرا ازدست دادوحالت مدرنيته به خود گرفته ؟
الف -قرن هفدهم
ب -قرن بیستم
ج -قرن نوزدهم

د -قرن بیست ویکم

-513شلوار گشادوسياه رنگ ازلباس های سنتی كدام ايل می باشد ؟
الف -قزل باش
ب -عرب ها
ج -بختیاری
د -ترک ها

-514برای تهيه دامن های سنتی لباس زنان بختياری چند متر پارجه استفاده می شود ؟
الف 51-متر
ب 51-متر
ج 3-متر
د 1-متر

-515پيراهن پارخ آستين كه اين پيراهن ازدوتكه باالتنه ودامن تشكيل شد مربوط به لباس كدام ايل می باشد؟
الف -ترک
ب -بلوچ
ج -بختیاری
د -کرد

-516كدام يك از موارد زيرجزء پوشاك زنان بلوچ به حساب نمی آيد ؟
الف -گشان چادر
ب -مهنا
ج -جلیزقه
د -تکل

-517عبارت كتوك به جه معنا يی می باشد ؟
الف -نوعی چادر زنانه است .
ب -نوعی دمپایی که ازدرخت تهیه می شود .
ج -نوعی کفش که تخت آن چوب و باروکار کاموا در پا محکم می شود.
د -نوعی کفش که هنگام راه رفتن صدا می دهند.

-518سرآستين لباس بانوان بلوچستان چه نام دارد؟
الف -گپتان
ب -مقنعه
ج -آستینک

د -لچک

-519پوشاك خراسانی با پوشاك كدام كشورشباهت دارد؟
الف -افغانستان
ب -ترکیه
ج -ارمنستان
د -عراق

-521قد اين پيراهن تا زانو است ودريقه پشت وجلو آن چاك می خورند؟
الف -پیراهن کردی
ب -پیراهن دو گریبانه
ج -جلیقه
د -پیراهن کردی  -پیراهن دو گریبانه  -جلیقه

-521كدام سلسله آيين شيعه را دين رسمی جای دادند وآن را عامل همبستگی ملی ايرانيان برگزيدند؟
الف -قاجار
ب -صفویان
ج -پهلوی
د -ساسانیان

-522افرادی كه دريك دوره ..................ساعته يا بيشتر به يك كشورخارجی سفر می كنند توريست خوانده می
شوند؟
الف 53-
ب 2-
ج 31-
د 53-

-523نخستين آژانس مسافرتی جهان در.........................قرن .........................ايجاد شد .
الف -نیمه اول 31 -
ب -نیمه اول 51 -
ج -نیمه دوم 51 -
د -نیمه دوم 31-

-524پوشاك خراسان شباهت های زيادی به پوشش كدام كشور دارد؟
الف -ارمنستان
ب -افغانستان

ج -پاکستان
د -تاجیکستان

-525عبارت ارخالق كه درپوشش مردان قشقايی استفاده می شد به چه معنا است ؟
الف -عبایی بلند
ب -شلوارهای دمپا گشاد
ج -پیراهن یی یقه
د -قبای نمدی

-526كدام يك از موارد زيرجزء لباس های محلی زنان قشقايی می باشد ؟
الف -شلیته
ب -تنبال
ج -قیتاق
د -قیتاق  -تنبال  -شلیته

-527فربخی يا فره جی ازپوشاك مردان كدام يك ازنواحی زيرمی باشد ؟
الف -ابیانه
ب -اورامانات
ج -سقز
د -گروس

-528براساس كاوش های بدست آمده زنان گيالن ازچه تاريخی ازروسری استفاده می كردند؟
الف -بیش ازچهارهزار سال
ب -سه هزار سال
ج -دو هزار سال
د -شش هزار سال

-529موسيقی منطقه تربت جام شامل كدام يك از مشخصه های زير می باشد؟
الف -شعر آزاد دارند .
ب -گروهی شعر مشخص دارند .
ج -با تار و سورنا اجرا می شوند .
د -با تار و سورنا اجرا می شوند  ،متر آزاد دارند  ،گروهی متر مشخص دارند .

-531كدام يك از آواز های زير حزن انگيز ترين آواز ايرانی می باشد؟
الف -هوره
ب -سیاه و چمانه

ج -آواز دشتی
د -هوره  ،سیاه و چمانه

-531موسيقی كوتل يا چه مردی در كدام استان اجرا می شود؟
الف -هرات
ب -کرمانشاه
ج -خراسان
د -بلوچ

-532موسيقی كردستان به دليل مسايل جنگی و تاريخی در آن حالتی از  .............و  ..............ديده می شود؟
الف -پایی کوبی و رزمی
ب -رزمی و کوبنده
ج -پای کوبی و هیجانی
د -رزمی و ملودی

-533موسيقی رارا در استان لرستان در چه مراسمی نواخته می شود؟
الف -در سوگ افراد خوانده می شود .
ب -در هنگام شکار نواخته می شود .
ج -ویژه فصل پاییز است .
د -موسیقی حماسی است .

-534كدام مورد جز موسيقی محلی و بومی استان لرستان نمی باشد؟
الف -رارا
ب -تبرزکویی
ج -یاری
د -هوره

-535ساز ليوا كه نوعی ساز بادی است از موسيقی سنتی كدام استان است؟
الف -خراسان
ب -گیالن
ج -شیراز
د -هرمزگان

-536كدام مورد جزء نوازندگان ايل قشقاعی قرار نمی گيرند؟
الف -عاشق ها
ب -چنگی ها

ج -کولی ها
د -ساربان ها

-537ترانه های عاميانه گيالن از نظر موضوع شامل كدام موارد می باشند؟
الف -قهرمانی و حماسی
ب -حرفه ای و کشت و کار
ج -مراسم جشن و تولد و عروسی
د -قهرمانی و حماسی  ،حرفه ای و کشت و کار  ،مراسم جشن و تولد و عروسی

-538موسيقی سنتی خود ستان شير توسط چه گروه های اجرا می شود؟
الف -کولی ها
ب -عشایر
ج -مذهبی ها
د -طلبه ها

-539نام ديگر آواز دشتی كدام يك از موارد زير است؟
الف -هوره
ب -چوپانی
ج -چوبی
د -هودی

-541كدام يك از موارد زير باعث انحالل تدريجی موسيقی در ايل قشقايی می باشد؟
الف -مهاجرت و پراکندگی در اثر ییالق و قشالق
ب -موقعیت بد موسیقی دانان حرفه ای و جایگاه آنان در ایل
ج -نداشتن سواد کافی در مورد موسیقی مدرن
د -مهاجرت و پراکندگی در اثر ییالق و قشالق و موقعیت بد موسیقی دانان حرفه ای و جایگاه آنان در ایل

-541موسيقی قيچاق مخصوص كدام ناحيه است؟
الف -گلستان
ب -لرستان
ج -آذربایجان
د -خوزستان

-542نوروز بزرگ در چندمين روز فروردين است؟
الف  3-فروردین
ب  31-فروردین

ج -اول فروردین
د  51-فروردین

-543جشن سرو شگان در چه ماههای از سال انجام می شد؟
الف -فروردین
ب -اردیبهشت
ج -تیر ماه
د -در همه ماههای سال

-544جشن بهار كردی در چه فصلی برگزار می شود؟
الف -اول بهار
ب -نیمه بهار
ج -میانه زمستان
د -بهمن ماه

-545جشن آذر گان در چه تاريخی و در چه ماهی برگزار می شود؟
الف -اول آذر
ب -نهم آذر
ج -در همه ماههای سال
د -اول دی

-546جشن كاشت در كدام يك از استان های ايران برگزار می گردد؟
الف -مهاباد
ب -سنندج
ج -شیراز
د -اصفهان

-547در جشن نوروز تعطيالت آن كدام نوع گردشگری بيشتر رواج دارد؟
الف -گردشگری انبوه
ب -گردشگری ماجراجویانه
ج -زیارتی
د -سالمت

-548در گردشگری درون مرزی مسافرين با كدام يك از وسايل نقليه بيشتر سفر می كنند؟
الف -قطار
ب -ماشین شخصی

ج -هواپیما
د -اتوبوس

-549در مسافرت ها در ايام تعطيل و جشن ها كدام عامل مهم ترين اثر را در سفر ها دارد؟
الف -مدت تعطیالت
ب -فصل تعطیالت
ج -سطح در آمد خانواده ها
د -آژانس های گردشگری

-551كدام يك از جشن های زير از جشنهای باستانی ايران است؟
الف -چهار شنبه سوری
ب -جشن گلدان
ج -جشن تیر گان
د -چهار شنبه سوری  -جشن گلدان  -جشن تیر گان

-551كدام يك از موارد زير جزء اعياد مسلمانان است؟
الف -جشن نیلوفر
ب -جشن عید فطر
ج -جشن عمس
د -جشن کوزه

-552كدام مورد از جشن های سغر باستان بود؟
الف -جشن نیلوفر
ب -جشن خام خواری
ج -عید نوروز
د -جشن کوزه

-553جشن های همنام شدن روز و ماه در ايران باستان چه نام داشتند؟
الف -امشاسپندان
ب -سده
ج -فروردین
د -نوروز

-554در هفت سين ايرانيان چه چيزی نماد روشنايی است  ،و حتما بايد در سفره هفت سين قرار گيرد؟
الف -سنجد
ب -سمنو

ج -آینه
د -ماهی

-555چه چيزی در هفت سين به نيت بركت و درآمد زياد انتخاب می شود؟
الف -سکه
ب -آینه
ج -سرکه
د -سکه  -سرکه  -آینه

-556كدام مورد در فرهنگ ايرانی از تقدس و پاكی بسيار بااليی برخوردار است؟
الف -دوازده
ب -هفت
ج -ده
د -چهار

-557كدام عدد در ايران باستان است كه تاكنون هيچ دانشمندی آن را نحس ندانسته بلكه قريب به اتفاق آن روز
را مسعود و فرخنده دانسته اند؟
الف -جشن مهرگان
ب -سیزده بدر
ج -جشن سروشگان
د -نوروز

-558دوازده روز جشن گرفتن و شادی كردن نوروز به ياد چيست؟
الف -دوازده ماه سال
ب -جشن سروشگان
ج -جشن نوروز
د -دوازده ماه سال  -جشن سروشگان  -جشن نوروز

-559سروش به معنی ........است.
الف -بزرگ
ب -شنیدن
ج -عشق
د -آرامش

-561ايزدی كه زمزمه كردن (نيايش) را به مردم آموخت چه نام دارد؟
الف -تیر

ب -خرداد
ج -سروش
د -اردیبهشت

-561جشن چهلم نوروز چه روزی است؟
الف -اول اردیبهشت
ب -دهم اردیبهشت
ج -اول خرداد
د -سیزدهم فروردین

-562ارغسوان كه مصادف با يكم خرداد ماه است به چه معنی است؟
الف -نزدیک شدن گرما
ب -آرامش
ج -نو شدن
د -چهلم نوروز

-563شصت بهار كه با فرارسيدن گرما و همراه داشتن كنجد  ،پنبه و  .....است چه روزی است؟
الف -اول اردیبهشت
ب -سیزده بدر
ج -اول خرداد
د -اول تیر

-564عيد ............به مناسبت نزول ده فرمان بر بنی اسرائيل جشن گرفته می شد و مردم از شب تا بامداد در كنيه
ها به خواندن تورات می پردازند؟
الف -شاووعوت
ب -نوروز
ج -مهرگان
د -پنجاهه

-565عيد حلول روح القدس پنجاه روز پس از عيد رستاخيز عيسی مسيح است و هميشه در روز  ......واقع می
شود.
الف -جمعه
ب -دوشنبه
ج -یکشنبه
د -شنبه

-566واژهخ پنطيكاست به چه معنی است؟
الف -پنجاهه
ب -جهانگرد
ج -تاریخ
د -علم

 -567در اين جشن  ،اهالی روستا ميوه های نوبرانه را همراه با سبزی  ،كاهو  ،آرد و روغن در سينی بزرگی چيده و
به خانه نوعروسان می برند؟
الف -پنجاهه
ب -مهرگان
ج -گل و گوجه عروس
د -نوروز

 .............-568جشن آغاز تابستان  ،انقالب تابستانی  ،رسيدن خورشيد به باالترين جايگاه است؟
الف -اورمزد روز (یک تیر)
ب -اول فروردین
ج -سوم خرداد
د -مهرگان

-569جشن هايی كه با آب در پيوند هستند  ،با نام عمومی  .....منسوب شده اند.
الف -آبریزگان
ب -تیرگان
ج -شاووعوت
د -نوروز

-571برخی از بازيهای محلی برپايه چه اساسی دراكثرنقاط ايران مشترك بودند؟
الف -فرهنگی
ب -مذهبی
ج -اجتماعی
د -اجتماعی  -مذهبی  -فرهنگی

-571دربازی كبدی تعدادبازيكنان بايد چند نفر باشد ؟
الف 3-تا 53
ب  3-تا 51
ج 2-تا 53

د 1-تا 2

-572بازی هفت سنگ ازبازيهای كدام كشور می باشد ؟
الف -ایران
ب -یونان
ج -ژاپن
د -هند

-573چه تعداد بازی سنتی درايران شناسايی شده است ؟
الف 531-
ب 511-
ج 31-
د 331-

-574درفرهنگ ولغت فارسی كلمه بازی برابر با كدام يك از مواردزيرمی باشد؟
الف -سرگرمی
ب -مشغولیت
ج -لعب
د -لعب  -مشغولیت  -سرگرمی

-575بازيهای سنتی دردو قالب ...........و................طبقه بندی می شود .
الف -فضای باز و فضای بسته
ب -قومی وقبیله ای
ج -اقلیمی و قومی
د -فضای بسته وفضای تفریحی

-576نام ديگر بازی ذو  -كدام مورد زير می باشد؟
الف -دستش ده
ب -بد بده
ج -هفت سنگ
د -کبدی

-577تعداد بازيكنان بازی كبدی چند نفر است ؟
الف 3-تا 53
ب 3-تا 2
ج 51-تا 53

د 3-تا 51

-578كدام يك از بازيهای زيرجزء بازيهای سنتی ايران می باشد ؟
الف -کبدی
ب -زو
ج -چشم گیرک
د -چشم گیرک  -زو  -کبدی

-579تعداد شركت كنندگان دربازی دستمال پشتی چندنفر می باشد ؟
الف 1-تا 51
ب 2-تا 51
ج  51-تا 51
د 1-تا 51

-581نوروز بزرگ درچندمين روزفروردين می باشد ؟
الف  3-فروردین
ب  31-فروردین
ج  5-فروردین
د  51-فروردین

-581جشن سروشگان درچه ماههای ازسال انجام می شد؟
الف -فروردین
ب -اردیبهشت
ج -تیرماه
د -درهمه ماههای سال

-582جشن بهار كردی درچه فصلی برگزار می شد؟
الف -اول بهار
ب -نیمه بهار
ج -میانه زمستان
د -بهمن ماه

-583جشن آزادگان درچه تاريخی وچه ماهی برگزار می شد؟
الف -اول آذر
ب -نهم آذر
ج -درهمه ماههای سال

د -اول دی

-584جشن كاشت دركدام يك ازاستانها ی ايران برگزار می شود؟
الف -مهاباد
ب -سنندج
ج -شیراز
د -اصفهان

-585درجشن نوروزتعطيالت آن كدام نوع گردشگری بيشتر رواج دارد؟
الف -گردشگری انبوه
ب -گردشگری ماجراجویانه
ج -زیارتی
د -سالمت

-586درگردشگری درون مرزی مسافرين باكدام يك ازوسايل نقليه بيشتر سفرمی كنند؟
الف -قطار
ب -ماشین شخصی
ج -هواپیما
د -اتوبوس

-587درمسافرت ها ايام تعطيل وجشن ها كدام عامل مهمترين اثررادرسفرها دارد؟
الف -مدت تعطیالت
ب -فصل تعطیالت
ج -سطح درآمد خانواده ها
د -آژانس گردشگری

-588نوروز بزرگ درچندمين روزفروردين می باشد ؟
الف  3-فروردین
ب  31-فروردین
ج  5-فروردین
د  51-فروردین

-589جشن سروشگان درچه ماههای ازسال انجام می شد؟
الف -فروردین
ب -اردیبهشت
ج -تیرماه

د -درهمه ماههای سال

-591جشن بهار كردی درچه فصلی برگزار می شد؟
الف -اول بهار
ب -نیمه بهار
ج -میانه زمستان
د -بهمن ماه

-591جشن آزادگان درچه تاريخی وچه ماهی برگزار می شد؟
الف -اول آذر
ب -نهم آذر
ج -درهمه ماههای سال
د -اول دی

-592موسيقی منطقه تربت جام شامل كدام يك ازمشخصه های زيرمی باشد؟
الف -متر آزاد دارند.
ب -گروهی متر مشخص دارند.
ج -باتار وسورنا اجرا می شود.
د -باتار وسورنا اجرا می شود  ،گروهی متر مشخص دارند و متر آزاد دارند.

-593كدام يك ازآوازهای زيرحزن انگيزترين آوازايرانی می باشد؟
الف -هوره
ب -سیا وچمانی
ج -آواز دشتی
د -هوره  ،سیا وچمانی

-594موسيقی (كوتل )ياچه مردی -دركدام استانها اجرا می شود؟
الف -هرات
ب -کرمانشاه
ج -خراسان
د -بلوچ

-595موسيقی كردستان به دليل مسائل جنگی وتاريخی درآن حالتی از .....................و........................ديده می
شود.
الف -پایکوبی ورزمی
ب -رزمی وکوبنده

ج -پاکوبی وهیجانی
د -رزمی وملودیک

-596موسيقی رارا دراستان لرستان درچه مراسمی نواخته می شود؟
الف -درسوگ افراد خوانده می شود.
ب -درهنگام شکار نواخته می شود.
ج -ویژه فصل پاییزاست .
د -موسیقی حماسی است.

-597كدام موردجزء موسيقی محلی وبومی استان لرستان نمی باشد؟
الف -رارا
ب -تبرزکویی
ج -یاری
د -هوره

-598ساز ليواكه نوعی ساز بادی است ازموسيقی سنتی كدام استان است؟
الف -خراسان
ب -گیالن
ج -شیراز
د -هرمزگان

-599كدام موردجزء نوازندگان ايل قشقايی قرارنمی گيرند؟
الف -عاشق ها
ب -چنگی ها
ج -کولی ها
د -سار بان ها

-611ترانه های عاميانه ی ميانه گيالن ازنظرموضوع شامل كدام مورد می باشند؟
الف -قهرمانی وحماسی
ب -حرفه ای وکشت وکار
ج -مر اسم جشن وتولد وعروسی
د -مر اسم جشن وتولد وعروسی  -حرفه ای وکشت وکار  -قهرمانی وحماسی

-611موسيقی سنتی خوزستان بيشتر توسط چه گروه هايی اجرا می شود؟
الف -کولی ها
ب -عشایر

ج -مذهبی ها
د -طلبه ها

-612نام ديگر آواز دشتی كدام يك ازمواردزيراست ؟
الف -هوره
ب -چوپانی
ج -چوبی
د -هودی

-613كدام يك ازعوامل زيرباعث انحالل تدريجی موسيقی درايل قشقايی می باشد؟
الف -مهاجرت وپراکندگی دراثرییالق وقشالق
ب -موقعیت بدموسیقی دانان حرفه ای وجایگاه آنان درایل
ج -نداشتن سواد کافی درمورد موسیقی مدرن
د -مهاجرت وپراکندگی دراثرییالق وقشالق  -موقعیت بدموسیقی دانان حرفه ای وجایگاه آنان درایل

-614موسيقی قيچاق مخصوص كدام ناحيه است ؟
الف -گلستان
ب -لرستان
ج -آذربایجان
د -خوزستان

-615پديده ای كه از ديرزمان درجوامع انسانی وجودداشته وبه تدريج درمراحل مختلف تاريخی به موضع فنی
واقتصادی واجتماعی كنون رسيده است؟
الف -توریست
ب -توریسم
ج -سیاح
د -سیاح  ،توریسم و توریست

-616گردشگری به چند قسمت تقسيم می شود؟
الف 3-
ب 3-
ج 1-
د 1-

-617كدام مورد جزءگردشگر محسوب می شود؟
الف -نظامیان

ب -مرزنشینان
ج -فضانوردان
د -رانندگان ترانزیستی

-618قديمی ترين اشكال جهانگردی دراروپا رايج بوده :
الف -مسافرتهای اشراف
ب -درمانی
ج -اجتماعی
د -سیاسی

-619كدام جزء گردشگر خاص محسوب نمی شود؟
الف -گردشگری جنسی
ب -سفربه دور دنیا
ج -پرشکان بدون مرز
د -فضانوردان

-611كدام موردجزء صادرات نامرئی است ؟
الف -گردشگری
ب -صادرات نفت
ج -ادامه تحصیل
د -ادامه تحصیل  ،صادرات نفت و گردشگری

-611توريسم :
الف -عامل اساسی سفروجابجایی
ب -جزءصادرات نامرئی است.
ج -پدیده ای است که ازدیربازدرجوامع انسانی وجود داشته است .
د -پدیده ای است که ازدیربازدرجوامع انسانی وجود داشته است  ،جزءصادرات نامرئی است و عامل اساسی سفروجابجایی

-612ديدار دوستان ،آشنايان وخويشاوندان جزءگردشگری :
الف -جایگزین
ب -اجتماعی
ج -بازرگانی
د -انبوه

-613يكی از رايج ترين اشكال جهانگردی درسراسرجهان :
الف -درمانی

ب -ورزشی
ج -مذهبی وزیارتی
د -جایگزین

-614اين نوع گردشگری كامالبه صنعت گردشگری وسازمانها وموسسات وخدمات گردشگری وابسته است ؟
الف -انبوه
ب -جایگزین
ج -سیاسی
د -بازرگانی

-615ويژگی بارز گردشگری .............دربرابر گردشگری ................اين است كه برنامه های سفر درگردشگری
................كامال رايج ودارای مقبوليت است .
الف -جایگزین  -انبوه  -جایگزین
ب -انبوه  -جایگزین  -انبوه
ج -اجتماعی  -سیاسی -اجتماعی
د -انبوه -جایگزین  -جایگزین

-616نوعی از گردشگری كه درواكنش به توسعه عناد گسيخته ی انبوه مطرح می شود؟
الف -مذهبی
ب -تجاری
ج -سیاسی
د -جایگزین

-617كدام يك از آثار فرهنگی ايرانيان به عنوان اثر ناملموس و معنوی در سازمان يونسكو ثبت شده است؟
الف -قالی بافی و نوروز
ب -تعزیه خوانی و تخت جمشید
ج -قالی بافی وسازه های آبی شوشتر
د -نوروز و تخت جمشید

-618چه كشوری برای اولين بار به فناوری ساخت لنج در دنيا دست يافت؟
الف -انگلستان
ب -ایران
ج -ژاپن
د -آمریکا

-619بزرگ ترين بازار سرپوشيده ايران در چه شهری قرار دارد؟

الف -اصفهان
ب -تهران
ج -مازنداران
د -تبریز

-621كاخ عالی قاپو در كدام يك از بناهای تاريخی اصفهان قرار دارد؟
الف -سی و سه پل
ب -بازار قیصریه
ج -میدان نقش جهان
د -کلیسای وانک

-621نقالی ايرانی با چه نامی در سازمان يونسكو ثبت شده است؟
الف -قصه گویی
ب -تعزیه خوانی
ج -شاهنامه خوانی
د -آیین های پهلوانی

-622مهم ترين اثر ناملموس و معنوی در كاشان كه در فهرست سازمان يونسكو ثبت شده چيست؟
الف -قالیشوی مشهد  -اردهال
ب -گالب گیری
ج -باغ فین
د -آرامگاه سهراب سپهری

-623كاخ سه دری نام ديگر كدام يك از كاخ های تخت جمشيد است؟
الف -تچر
ب -هدیش
ج -شورا
د -آپادانا

-624عيد نوروز در چه سالی به عنوان مهم ترين جشن باستانی ايرانيان به ثبت جهانی رسيد؟
الف- 5311
ب- 5322
ج- 5311
د- 5311

-625آرامگاه كوروش هخامنشی در كدام يك از كاخ های استان فارس است؟

الف -تخت جمشید
ب -نقش رستم
ج -آپادانا
د -پاسارگاد

-626لوچو و آشيرما مربوط به كدام يك از ميراث های معنوی ايرانيان است؟
الف -آیین های پهلوانی
ب -تفریحات نوروزی
ج -جشن های باستانی
د -تعزیه خوانی

-627سنگ نوشته بيستون در كدام گروه از آثار يونسكو ثبت شده است و يادگار كدام يك از شاهان
ايران است؟
الف -فرهنگی  -کوروش هخامنشی
ب -تاریخی  -داریوش ساسانی
ج -طبیعی  -شاپور ساسانی
د -تاریخی  -داریوش هخامنشی

-628كليساهای مسيحيان در كدام يك از مناطق ايران در فهرست سازمان يونسكو به ثبت رسيده است؟
الف -خراسان
ب -آذربایجان
ج -فارس
د -گنبد کاووس

-629بزرگ ترين سازه خشتی دنيا چه نام دارد مربوط به چه دوره ای بوده است؟
الف -ارگ راین  -ساسانی
ب -ارگ بم  -اشکانی
ج -آسیاب های شوشتر  -صفوی
د -قنات قصبه  -هخامنشی

-631خانه زمستانی لقب كدام يك از كاخ های تخت جمشيد است؟
الف -تچر
ب -سه دری
ج -دروازه ملل
د -پاسارگاد

-631چه عاملی به شناخت باورها  ،ارزش ها و شيوه های زندگی يك ملت كمك می كند؟
الف -فرهنگ
ب -آثار تاریخی
ج -هنر
د -گردشگری روستایی و عشایری

-632بزرگترين مشكل كشور های در حال توسعه در نگهداری از آثار فرهنگی چيست؟
الف -فقدان بودجه
ب -عدم عالقه و اشتیاق
ج -عدم آگاهی و تخصص
د -فقدان آثار فرهنگی

-633اولين پايتخت هخامنشيان كه توسط خود آنان ايجاد شد كجا بود؟
الف -تخت جمشید
ب -هگمتانه
ج -پاسارگاد
د -شوش

-634واژه فرهنگ ريشه در كدام يك از زبان های دنيا دارد؟
الف -پهلوی اشکانی
ب -میخی
ج -اوستایی
د -یونانی

-635در شاخه های گردشگری فرهنگی منظور از گاسترونومی چيست؟
الف -گردشگری میراث
ب -گردشگری غذایی
ج -گردشگری روستایی
د -گردشگری طبیعی

-636آداب و رسوم در كدام گروه از ميراث های فرهنگی بشر قرار می گيرد؟
الف -ملموس
ب -مادی
ج -هنری
د -ناملموس

-637اولين كاشی های لعاب دار دنيا در كدام يك از آثار فرهنگی ايرانی ديده می شود؟
الف -نقش رجب
ب -مسجد شیخ لطف هللا
ج -چغازنبیل
د -کلیسای سن استپانوس

-638روستای ميمند در كدام يك از استان های ايران قرار دارد؟
الف -ایالم
ب -کرمان
ج -گیالن
د -خوزستان

-639سياست گذاری و هدايت صنعت توريسم در ايران به عهده كدام سازمان است؟
الف -شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ب -سازمان جلب سیاحان
ج -وزارت ارشاد
د -سازمان یونسکو

-641در زبان آريايی دين به چه معنا می باشد؟
الف -تسلیم
ب -قضا و قدر
ج -پیوند روحانی میان مردم
د -وجدان

-641مرحله مسخ در تناسخ چه ماهيتی دارد؟
الف -حلول روح متوفی در حیوان
ب -حلول روح متوفی در انسان
ج -حلول روح متوفی در گیاه
د -حلول روح متوفی در شیء

-642احترام به سنگ ميان اقوام ابتدايی چه مرحله ای از باورهای دينی گذشتگان است؟
الف -جادو
ب -آنیمیسم
ج -تابو
د -فتیش

-643كتاب باستانی مكتب هندوئيسم چه نام دارد؟
الف -اوستا
ب -ودا
ج -گرانت صاحب
د -تلمود

-644از اديان فكری و فلسفی جهان است؟
الف -کنفوسیوس
ب -اسالم
ج -زرتشتی
د -یهودی

-645حيات ،رنج است و كمال ،رسيدن به نيرواناو فنا شدن در ذات خدا است )).اين اعتقاد مربوط به
كدام يك از اديان دنيا است؟
الف -هندو
ب -سیک
ج -مانوی
د -بودا

-646منظور از دژانگه در آيين زرتشت چيست؟
الف -بهشت
ب -دوزخ
ج -خدا
د -وضو

-647در طبقات اجتماعی هند ،شودرها چه طبقه ای از مردم هستند؟
الف -کارگران
ب -روحانیان
ج -ثروتمندان
د -نظامیان

-648هوم  ،نوشيدنی مخصوص پيروان كدام يك از اديان است؟
الف -یهودیان
ب -مسیحیان
ج -زرتشتیان

د -مزدکیان

-649دين زرتشتی در زمان كدام يك از حكومت های ايرانی رسمی شد؟
الف -هخامنشیان
ب -مادها
ج -صفویه
د -ساسانیان

-651مهرابه پرستشگاه پيروان كدام يك از مكاتب دينی جهان است؟
الف -شینتو
ب -مسیح
ج -میترائیسم
د -تائو

-651آيين ميترائيسم ايرانی در زمان كدام سلسله از ايران به اروپا رفت؟
الف -اشکانی
ب -ساسانی
ج -تیموری
د -سلوکی

-652كدام بخش از كتاب اوستا نوشته زرتشت است؟
الف -ویسپرد
ب -یسنا
ج -گاتها
د -وندیداد

-653بارميتذوه چيست؟
الف -آغاز مسئولیت های شرعی یهودیان
ب -مراسم ورود به دین مسیح
ج -تفسیرهای کتاب اوستا
د -عبادتگاه پیروان آیین میترا

-654كدام يك از انجيل های مسيحيان مورد پذيرش مسلمانان است؟
الف -مرقس
ب -لوقا
ج -برنابا

د -متی

-655از فرقه های اسالمی در مذهب تشيع نمی باشد؟
الف -شیخیه
ب -حنبلی
ج -معتزله
د -زیدیه

-656در كدام يك از اديان روزه واجب وجود ندارد؟
الف -زرتشتی
ب -مسیحیت
ج -یهود
د -مانوی

-657پيروان كدام آيين هنگام عبادت دستبند آهنی می بندند؟
الف -مزدک
ب -یهود
ج -بودا
د -سیک

-658جايگاه امشاسپندان در دين زرتشت چيست؟
الف -فرشتگان
ب -خدایان
ج -اهریمنان
د -انسان ها

-659مهم ترين كتاب مانی چه بود؟
الف -شاپورگان
ب -ارژنگ
ج -انگلیون
د -گنجینه زندگان

-661انديشه و افكار بابك خرم دين و پيروان ابومسلم از چه آيينی متاثر شده است؟
الف -اسالم
ب -مانی
ج -مزدک

د -مسیح

-661كدام يك از پادشاهان ايران ،مانی را در ترويج دين خود همراهی كرد؟
الف -انوشیروان
ب -اردشیر
ج -قباد
د -شاپور

-662تصوير عروج حضرت مسيح در كدام يك از كليساهای ايران قراردارد؟
الف -سن استپانوس
ب -مریم مقدس
ج -وانک
د -قره کلیسا

-663پالن های متراكم و فشرده مربوط به معماری كدام يك از اقليم های ايران است؟
الف -اقلیم گرم و خشک
ب -اقلیم معتدل
ج -اقلیم سرد و کوهستانی
د -اقلیم شرجی

-664در نواحی شمالی ايران برای ساخت حصير از چه مواد اوليه ای استفاده می شود؟
الف -نی های تاالب
ب -ساقه های برنج و گندم
ج -چوب ارغوان
د -چوب انار

-665باتوجه به معماری اقليمی ،سقف مساكن شهر يزد چگونه است؟
الف -شیبدار
ب -مسطح
ج -گنبدی
د -سنگی

-666گرم ترين منطقه آب و هوايی در ايران كجاست؟
الف -دشت کویر
ب -کرمان
ج -سیستان

د -شهداد

-667كدام يك از مناطق ايران در اقليم سرد و كوهستانی قرار دارد؟
الف -گناوه
ب -درگز
ج -سنندج
د -ایالم

-668زمستان های سرد و تابستان های گرم مربوط به كدام يك از مناطق ايران است؟
الف -گرم ومرطوب
ب -سرد و کوهستانی
ج -نیمه صحرایی
د -گرم وخشک

-669بهترين نوع مصالح در اقليم های گرم و مرطوب چيست؟
الف -چوب
ب -سنگ
ج -خشت
د -نی

-671بادگير در معماری كدام يك از بناهای ايران كاربرد دارد؟
الف -اقلیم مرطوب
ب -اقلیم سرد و خشک
ج -اقلیم گرم وخشک
د -اقلیم معتدل

-671زبان لری از زير شاخه های كدام يك از زبان های ايران است؟
الف -میخی
ب -فارسی
ج -پهلوی اشکانی
د -اوستایی

-672كرمانشاه از كانون های اصلی اين زبان محسوب می شود؟
الف -کردی
ب -ترکمن
ج -لری

د -ترکی

-673ريشه واژه جشن از كدام زبان گرفته شده است؟
الف -فارسی
ب -اوستایی
ج -ترکی
د -لری

-674ريشه زبانی ايران باستان را در چه مناطقی می توان يافت؟
الف -از هند تا ایران
ب -از ایران تا سواحل قاره اروپا
ج -از هندوستان تا سواحل اقیانوس اطلس در اروپا
د -در محدوده کشور ایران

-675گوناگونی و تفاوت زبان ها و گويش ها بين ملت ها نشانه چيست؟
الف -تفاوت در تمدن
ب -گوناگونی فرهنگ
ج -تفاوت در دین
د -گوناگونی مذهب

-676زبان ايرانی با كدام يك از شعبه های زبانی دنيا ارتباط پيدا می كند؟
الف -اروپایی
ب -اوستایی
ج -هندو ایرانی و هندو اروپایی
د -ارمنی

-677در حال حاضر زبان رسمی ايران چيست؟
الف -ترکی
ب -پارتی
ج -انگلیسی
د -فارسی

-678در دوره صفويه چه عاملی باعث گسترش زبان كردی در مناطق شمالی خراسان شد؟
الف -مهاجرت اجباری
ب -افزایش جمعیت کرد در کشور
ج -مهاجرت اختیاری

د -جنگ ایران و عثمانی

-679جنگ ايران و عراق باعث گسترش كدام زبان در جنوب ايران شد؟
الف -عربی
ب -انگلیسی
ج -لری
د -ارمنی

-681رايج تری شاخه از زبان های ايران در منطقه جلفای اصفهان چيست؟
الف -لری
ب -عربی
ج -کردی
د -ارمنی

-681كدام يك از پادشاهان ايران در گسترش زبان ارمنی در اصفهان نقش داشت؟
الف -شاه اسماعیل صفوی
ب -ناصرالدین شاه قاجار
ج -شاه عباس صفوی
د -رضا شاه پهلوی

-682كدام يك از مناطق ايران كانون اصلی زبان تركی است؟
الف -جنوب شرقی ایران
ب -شمال غربی ایران
ج -مرکز ایران
د -شمال شرقی ایران

-683در حال حاضر قديمی ترين زبان قومی رايج در ايران كدام است؟
الف -بلوچی
ب -ترکمنی
ج -فارسی
د -عیالمی

-684كدام ويژگی زبانی نقش موثری در جذب گردشگر دارد؟
الف -تنوع
ب -لهجه
ج -گویش

د -تمرکز

-685مهم ترين منبع ادبی برای بررسی زبان های ايران باستان چيست؟
الف -ادیسه
ب -خدای نامه
ج -شاهنامه
د -ایلیاد

-686مهم ترين منبع دينی برای بررسی زبان های ايران باستان چيست؟
الف -شاپورگان
ب -ارژنگ
ج -قرآن
د -اوستا

-687كامل ترين منبع زبانی پارسی در كتيبه های ايرانی كدام است؟
الف -کتیبه بیستون
ب -کتیبه کعبه زرتشت
ج -کتیبه های تخت جمشید
د -کتیبه گنج نامه

-688مهم ترين عامل فراموشی زبان اوستايی در ايران چيست؟
الف -حمله اعراب و سقوط سلسله ساسانی
ب -حمالت ترکان غزنوی و سلجوقی
ج -مرگ زرتشت
د -حمله چنگیز مغول و تشکیل حکومت مغولی ایلخانی

-689فولكلور چيست؟
الف -زبان و ادبیات فارسی
ب -زبان و ادبیات عربی
ج -فرهنگ و ادبیات ملی
د -فرهنگ و ادبیات محلی

-691در حال حاضر زبان فارسی ،زبان مشترك چه كشور هايی است؟
الف -پاکستان،ترکمنستان،آذربایجان
ب -ایران،ترکمنستان،افغانستان
ج -ایران،هندوستان،آذربایجان

د -ایران ،افغانستان،تاجیکستان

-691واژه اسطوره ريشه در كدام يك از زبان های دنيا دارد؟
الف -یونانی
ب -فارسی
ج -آلمانی
د -هندی

-692كدام شاعر ايرانی مهم ترين هدف خود را مقابله با زبان عربی و احيای زبان فارسی قرار داد؟
الف -سعدی
ب -حافظ
ج -فردوسی
د -رودکی

-693خط و زبان رسمی و محرمانه در دربار هخامنشيان چه بود؟
الف -آرامی
ب -اوستایی
ج -میخی
د -بابلی

-694معروف ترين نوازندگان موسيقی در ايران باستان چه كسانی هستند؟
الف -آریوبرزن  -سورنا
ب -باربد  -نکیسا
ج -بهرام چوبینه
د -یوتاب  -ایراندخت

-695نشان چغاميش مربوط به موسيقی كداميك از دوره های ايران است؟
الف -دوره تاریخی
ب -دوره اسالمی
ج -عصر اساطیری
د -عصر باستانی

-696كدام يك از آثار تاريخی ايران نمايان گر فرهنگ موسيقی ايرانی است؟
الف -نقش برجسته کول فرح
ب -حجاری انسان چهاربال
ج -نشان چغامیش

د -کتیبه طاق بستان

-697برای نواختن سازهای زهی از آن استفاده می شود؟
الف -آرشه
ب -چنگ
ج -مشتاق
د -نی لبک

-698كدام يك از مجموعه آثار ايرانی با دستگاه همايون تهيه و تنظيم شده است؟
الف -مرغ سحر  -محمدرضا شجریان
ب -چهره به چهره  -محمدرضالطفی
ج -آلبوم بیداد  -محمدرضا شجریان
د -آلبوم وطن  -ساالر عقیلی

-699غم انگيزترين آوازهای ايرانی با كدام دستگاه نواخته می شود؟
الف -دستگاه سه گاه
ب -دستگاه شور
ج -دستگاه نوا
د -دستگاه چهارگاه

-711متداول ترين آواز ايرانی مربوط به كدام دستگاه است؟
الف -دستگاه همایون
ب -دستگاه ماهور
ج -دستگاه شور
د -دستگاه سه گاه و چهارگاه

-711كدام يك از ابزارهای موسيقی سنتی ايرانی با تركان  ،ارامنه ،و يونانيان مشترك است؟
الف -تنبور
ب -عود
ج -نی
د -رباب

-712نقش قديمی ترين سنتور دنيا در كجا يافت شده است؟
الف -سومر و مصر
ب -ایران و یونان
ج -آشور و بابل

د -یونان و روم

-713قديمی ترين ساز تاردار ايرانی است؟
الف -نی
ب -سه تار
ج -چنگ
د -کمانچه

-714معروف ترين ساز مردم خراسان و فارس چيست؟
الف -نی هفت بند
ب -نی کوتاه
ج -رباب
د -چنگ

-715قديمی ترين ساز بادی كدام است؟
الف -نی
ب -شیپور
ج -سنتور
د -تنبور

-716ساده ترين ساز بادی برنجی است؟
الف -تنبور
ب -سه تار
ج -تار
د -شیپور

-717سيم مشتاق مربوط به كدام يك از ادوات موسيقی ايرانی است؟
الف -سه تار
ب -عود
ج -رباب
د -شیپور

-718بيشترين مخاطرات موسيقی در كدام دوره از تاريخ ايران اتفاق افتاد؟
الف -تهاجم مغول
ب -قاجاریه
ج -ساسانی

د -صفویه

-719در كدام يك از دوره تاريخی ايران موسيقی درباری شد و از اجتماع دور افتاد؟
الف -پهلوی
ب -صفویه
ج -اشکانی
د -ماد

-711در علم موسيقی به پيچيدگی ها و ساختارهای موسيقی چه می گويند؟
الف -ادوات
ب -تار
ج -دستگاه
د -گوشه

-711مهم ترين كاربرد موسيقی در دوره هخامنشی چه بود؟
الف -استفاده در محاکم دادگاهی
ب -استفاده در دربار
ج -استفاده در سوگواری
د -استفاده در عبادتگاه

-712كدام يك از ادوات موسيقی ايرانی از چهار قسمت شكم  ،سينه  ،دسته و سر تشكيل شده است؟
الف -شیپور
ب -عود
ج -رباب
د -نی

-713جشن يلدای ايرانی هم زمان با تولد كدام يك از خدايان ايران باستان است؟
الف -زرتشت
ب -میترا
ج -اهورا مزدا
د -آناهیتا

-714در منابع افسانه ای جمشيد پيشدادی پايه گذار كداميك از جشن های ايرانيان است؟
الف -یلدا
ب -چهارشنبه سوری
ج -نوروز

د -مهرگان

-715جشن انگور دركدام يك از مناطق ايران برگزار می شود؟
الف -ارومیه
ب -اصفهان
ج -خراسان
د -لرستان

-716مهم ترين جشن محلی در دامغان چيست؟
الف -جشن مهرگان
ب -جشن آب
ج -جشن گل غلتان
د -جشن پیر شالیار

-717در فرهنگ كشورهای دنيا فستيوال معادل كدام واژه است؟
الف -جشنواره
ب -همایش
ج -تمدن
د -هنر

-718در حال حاضر جشن های مذهبی زرتشتيان در كدام يك از مناطق ايران برگزار می شود؟
الف -بازه هور خراسان
ب -چک چک یزد
ج -تخت جمشید شیراز
د -آذرفرنبغ فارس

-719از بزرگ ترين جشن های بين المللی ايرانيان است؟
الف -مهرگان
ب -عید غدیر
ج -سده
د -نوروز

-721جشن محلی گردو چينی در كدام يك از شهر های ايران برگزار می شود؟
الف -اردبیل
ب -همدان
ج -نیشابور

د -سبزوار

-721مهم ترين جشن محلی تركمن ها چيست؟
الف -گل غلتان
ب -آق قوین
ج -پیر شالیار
د -میالد حضرت رسول

-722مراسم اميری خوانی مربوط به كدام يك از استان های ايران است؟
الف -ایالم
ب -کرمانشاه
ج -مازندران
د -فارس

-723برگزاری جشن سده در ايران با كدام يك از رويدادهای افسانه ای ارتباط دارد؟
الف -کشف آتش توسط هوشنگ پیشدادی
ب -سیزده به در
ج -چهارشنبه سوری
د -نوروز

-724اصيل ترين منبع افسانه ای در بررسی جشن های ايران باستان چيست؟
الف -شاهنامه فردوسی
ب -کتیبه چغازنبیل
ج -تاریخ هرودوت
د -کتیبه بیستون

-725كدام يك از كتاب های اسطوره ای اروپا در رنسانس تاثير گذاشته است؟
الف -کتاب فلسفه مارتین لوتر
ب -تاریخ هرودوت
ج -ایلیاد هومر
د -تاریخ پلوتارک

-726سازمان ايسسكو چه ماهيتی دارد؟
الف -سازمان میراث طبیعی جهانی
ب -سازمان بین المللی

فرهنگی  -علمی  -و آموزشی اسالمی

ج -سازمان میراث تاریخی جهانی

د -سازمان جهانی جهانگردی

-727كدام يك از شهرهای ايران در سال  2017ميالدی به عنوان پايتخت فرهنگی جهان اسالم معرفی
شد؟
الف -شیراز
ب -اصفهان
ج -کاشان
د -مشهد

-728اعطای امتياز وعنوان پايتخت فرهنگی برای شهر های اسالمی جهان بر عهده كدام سازمان است؟
الف -ایسسکو
ب -یونسکو
ج- WTO
د -سازمان ملل

-729گذر زمان در وسعت و تنوع كدام يك از رويدادهای فرهنگی جهان موثر است؟
الف -رویداد ورزشی
ب -رویداد تاریخی
ج -رویداد طبیعی
د -رویداد اسطوره ای

-731كدام يك از كتاب های ايرانی در فهرست مكتوب سازمان يونسكو ثبت شده است؟
الف -اوستای زرتشتیان
ب -رباعیات خیام
ج -قانون ابن سینا
د -شاهنامه فردوسی

-731جشن چله چختی در ميان كدام يك از اقوام ايرانی برگزار می شود؟
الف -ترکان
ب -بلوچ ها
ج -ترکمن ها
د -فارس ها

-732مهم ترين جشن مذهبی شيعيان ايران چيست؟
الف -جشن غدیر
ب -میالد حضرت رسول(ص)
ج -مبعث

د -میالد حضرت علی (ع)

-733مهم ترين هدف ايرانيان باستان از برگزاری جشن چه بوده است؟
الف -اهدای پیشکش به شاهان
ب -خدمت رسانی و بخشش به تهی دستان
ج -گرفتن مالیات از عامه مردم
د -پوشیدن لباس نو

-734جشن نوروز ايرانی در كدام يك از كشورهای زير نيز برگزار می شود؟
الف -امارات
ب -عربستان
ج -سوریه
د -افغانستان

-735كدام بخش از كتاب اوستا در بر گيرنده اعياد و جشن های زرتشتيان است؟
الف -خرده اوستا
ب -یشت ها
ج -ویسپرد
د -یسنا

-736تعداد بازيكنان بازی تسمه تسمه بر چه اساسی می باشد؟
الف -فرد
ب -زن
ج -زوج
د -مرد

-737دال پالن از بازی های محلی كدام يك از استان های ايران است؟
الف -لرستان
ب -مازندران
ج -خراسان
د -آذربایجان غربی

-738كدام يك از بازی های محلی ايرانی امروزه به صورت رسمی اجرا می شود؟
الف -هفت سنگ
ب -تسمه تسمه
ج -دوز بازی
د -کبدی

-739نام ديگر بازی آب پشتك چيست؟
الف -ازسرنوغزل خانم
ب -لی لی
ج -گل یا پوچ
د -آفتاب مهتاب

-741كدام يك از بازی های محلی ايرانی مخصوص مردان است و بايد در فضای باز اجرا شود؟
الف -آب پشتک
ب -گل یا پوچ
ج -عموزنجیرباف
د -تخته نرد

-741مهم ترين ابزار در بازی دال پالن چيست؟
الف -سنگ
ب -چوب
ج -طناب
د -کاغذ

-742كدام يك از بازی های محلی ايران با بازی بولينگ شباهت دارد؟
الف -تسمه تسمه
ب -ترفه
ج -دال پالن
د -گوگ چو

-743از بازی های نمايشی سنتی در غرب مازندران است؟
الف -بند بازی
ب -قلونجان و سلنجان
ج -قلندر آی قلندر
د -تریز

-744مهم ترين بازی محلی در لرستان چيست؟
الف -دوز
ب -گوگ چو
ج -ترفه
د -هفت سنگ

-745بازی دوز در زبان عاميانه به چه نامی معروف است؟

الف -راسته قطار
ب -پانتومیم
ج -از سر راه غزل خانم
د -لی لی

-746كدام يك از بازی های محلی در كردستان نياز به ابزار ندارد؟
الف -ترفه
ب -تریز
ج -دال پالن
د -قلونجان و سلنجان

-747طرح چيستان مربوط به كدام يك از بازی های ايرانی است؟
الف -دال پالن
ب -قلندر آی قلندر
ج -گوگ چو
د -دوز

-748توپ بيس بال در كدام يك از بازی های محلی ايرانی استفاده می شود؟
الف -تریز
ب -خط نقطه
ج -گوگ چو
د -ترفه

-749در فرهنگ لغت فارسی برای كلمه بازی كدام يك از معادل های زير وجود ندارد؟
الف -آموزش
ب -تفریح
ج -فریب دادن
د -سرگرمی

-751وجه مشترك بازی های محلی ايرانی چيست؟
الف -شروع بازی بر اساس زورآزمایی
ب -شروع بازی به ترتیب سن
ج -شروع بازی بر اساس قد و وزن
د -شروع بازی با قرعه کشی

-751اصلی ترين مركز توليد ورنی در ايران كجاست؟

الف -زنجان
ب -کرمان
ج -ارسباران  -ایالت و عشایر دشت مغان
د -گیالن

-752طرح های گبه از كجا نشات گرفته است؟
الف -ذهنیت بافنده
ب -طرح و نقشه
ج -طرح های قالی
د -طرح گچمه

-753معروف ترين ترمه ايران در چه شهری توليد می شود؟
الف -کرمان
ب -شیراز
ج -یزد
د -اصفهان

-754اين هنر به صورت كنده كاری روی چوب اجرا می شود؟
الف -معرق
ب -منبت
ج -تذهیب
د -پاپیه ماشه

-755هنر طالكاری و زر اندود كردن را چه می گويند؟
الف -مینا کاری
ب -ملیله دوزی
ج -تذهیب
د -تشعیر

-756مهم ترين صنعت دستی در طرقبه چيست؟
الف -ارغوان بافی
ب -پوستین دوزی
ج -سرمه کاری
د -شیشه گری

-757مشهورترين كاشی ايرانی است؟

الف -زرین فام
ب -نره
ج -قاز تغاری
د -هفت رنگ

-758آغاز هنر فيروزه كوبی در زمان كدام يك از سلسله های ايرانی بود؟
الف -صفوی
ب -پهلوی
ج -ساسانی
د -صفاری

-759مهم ترين صنعت دستی در استان زنجان چيست؟
الف -چاقو سازی
ب -ملیله کاری
ج -خاتم کاری
د -فیروزه کوبی

-761كدام يك از كاشی های ايرانی در مساجد و بناهای مذهبی كاربرد دارد؟
الف -هفت رنگ
ب -زرین فام
ج -نره
د -خشتی

-761سيليس از مواد اوليه كدام يك از صنايع دستی محسوب می شود؟
الف -مینا کاری
ب -پاپیه ماشه
ج -معرق
د -شیشه

-762قديمی ترين بنای خاتم كاری ايران كجاست؟
الف -مسجد جامع در شیراز
ب -حرم امام رضا در مشهد
ج -شاه چراغ در شیراز
د -مسجد امام در اصفهان

-763درون مايه های رزمی و مذهبی مربوط به كدام يك از صنايع دستی ايران است؟

الف -نقاشی قهوه خانه ای
ب -نقاشی روی چرم
ج -تشعیر
د -گچمه

-764شروع معرق كاری كاشی مربوط به كدام يك از دوره های تاريخ ايران است؟
الف -ایلخانان
ب -سلجوقیان
ج -هخامنشیان
د -ساسانیان

-765كدام يك از بافت های ايرانی پرز ندارد و می توان از هر دو روی آن استفاده كرد؟
الف -گبه
ب -شیریکی پیچ
ج -قالی
د -جاجیم

-766برای تهيه كدام يك از زيراندازهای دستی عمل بافتن انجام نمی شود؟
الف -گلیم سوزنی
ب -پالس
ج -نمد
د -ورنی

-767لندره دوزی نام ديگر كدام يك از صنايع دستی است؟
الف -چهل تکه دوزی
ب -شعر بافی
ج -ترمه
د -پته

-768قديمی ترين قالی پرزدار جهان چه نام دارد و مربوط به كدام كشور است؟
الف -بهارستان  -ایران
ب -پازیریک  -روسیه
ج -پازیریک  -ایران
د -بهارستان  -آذربایجان

-769كاربرد هنر دستی چاروق چيست؟

الف -پاپوش
ب -روانداز
ج -رومیزی
د -زیرانداز

-771شاخه ای از هنر فلز كاری كه با مفتول های نازك نقره تهيه می شود؟
الف -مینا کاری
ب -مرصع کاری
ج -خاتم کاری
د -ملیله کاری

-771تنها فلزی كه هنگام ذوب شدن اكسيد نمی شود و در صنعت مينا كاری كاربرد دارد چيست؟
الف -طال
ب -نقره
ج -مس
د -روی

-772ميرك نقاش از پيشگامان كدام يك از صنايع دستی ايران است؟
الف -گل و مرغ
ب -تشعیر سازی
ج -نقاشی قهوه خانه ای
د -قالی بافی

-773كدام يك از كاشی های ايرانی شناسنامه تاريخی دارد؟
الف -گلی
ب -زیر رنگی
ج -زرین فام
د -قاز تغاری

-774نقره كوبی روی فلزات در كدام يك از دوره های تاريخی به اوج شكوه رسيد؟
الف -قاجاریه
ب -صفویه
ج -افشاریه
د -زندیه

-775برای تزئين ترمه از كدام هنر دستی می توان كمك گرفت؟

الف -بامبو بافی
ب -قلم کاری
ج -قلمزنی
د -سرمه دوزی

-776نام ديگر هنر جواهر نگاری چيست؟
الف -خراطی
ب -تذهیب
ج -مرصع کاری
د -سرمه دوزی

-777در اين هنر از عاج ،صدف و استخوان استفاده می شود؟
الف -معرق
ب -پاپیه ماشه
ج -چاروق
د -گچمه

-778از مهم ترين هنرهای دستی استان كرمان است؟
الف -چاقو سازی
ب -پته دوزی
ج -پوستین دوزی
د -فیروزه کوبی

-779پاپيه ماشه چيست؟
الف -کنده کاری روی چوب
ب -طال کاری روی کاغذ
ج -نقاشی الکی یا روغنی
د -فلزکاری باتقره

-781مشهورترين نوع كاشی زير رنگی كدام است؟
الف -زرین فام
ب -جسمی
ج -قازتغاری
د -سلطان سنجری

-781در جنوب ايران از الياف نخل خرما در كدام يك از صنايع دستی استفاده می شود؟

الف -حصیر بافی
ب -ارغوان بافی
ج -خیزران
د -بامبو

-782پته به چه معنا می باشد؟
الف -موی حیوان
ب -نی
ج -پشم وکرک
د -پارچه

-783كدام يك از بافت های ايرانی با دستگاه بافندگی چهاروردی توليد می شود؟
الف -نمد بافی
ب -شعربافی
ج -گلیم بافی
د -برک بافی

-784از گليم های فرش نمای بدون پرز است؟
الف -ورنی
ب -جاجیم
ج -پالس
د -نمد

-785رنگ چمنی رنگ ويژه كدام يك از كاشی های ايران است؟
الف -هفت رنگ
ب -نره
ج -قاز تغاری
د -زرین فام

-786معروف ترين غذا در شهر مشهد چيست؟
الف -شله
ب -کباب ترکی
ج -حلیم
د -آش شولی

-787كدام يك از شهرهای ايران خاستگاه غذاهای خورشتی است؟

الف -اهواز
ب -کرمان
ج -کاشان
د -رشت

-788قيمه نثار از غذاهای مخصوص كدام منطقه ايران است؟
الف -یزد
ب -اردبیل
ج -اصفهان
د -قزوین

-789خاستگاه فالوده ايرانی كدام شهر است؟
الف -تهران
ب -یزد
ج -شیراز
د -ایالم

-791از شيرينی های مخصوص كرمان است؟
الف -باقلوا
ب -مسقطی
ج -پولکی
د -کماج

-791چرتمه پلو از غذاهای كدام منطقه است؟
الف -سمنان
ب -مشهد
ج -تهران
د -همدان

-792شهر ترشی ها و مرباهای عجيب و غريب در ايران كجاست؟
الف -کرمان
ب -گرگان
ج -همدان
د -یاسوج

-793آش شولی مربوط به كدام شهر است؟

الف -اردبیل
ب -یزد
ج -سنندج
د -کرمانشاه

-794آش دوغ از غذاهای ويژه اين منطقه است؟
الف -شیراز
ب -بیرجند
ج -اردبیل
د -سبزوار

-795معروف ترين سوغات خوراكی در سبالن اردبيل چيست؟
الف -عسل
ب -رب انار
ج -گردو
د -قوتو

-796معروف ترين كباب های ايرانی در كدام استان ايران طبخ می شود؟
الف -کرمانشاه
ب -چهار محال و بختیاری
ج -سیستان و بلوچستان
د -مازندران

-797معروف ترين ترشی همدان چيست؟
الف -ترشی گردو
ب -ترشی ریواس
ج -ترشی انار
د -ترشی لیته

-798اصفهان با اين غذا بين مردم معروف است؟
الف -نان چورک
ب -بریانی
ج -شیشلیک
د -رشته پلو

-799از غذا های سنتی و معروف تبريز است؟

الف -فسنجان مرغابی
ب -کباب
ج -چرتمه پلو
د -کوفته

-811خورشت شش انداز در كدام يك از شهرهای ايران طبخ می شود؟
الف -ایالم
ب -شهرکرد
ج -زنجان
د -قائن

-811مهم ترين ويژگی متقاضيان اخذ مجوز بند پ چيست؟
الف -داوطلب باید مرد باشد
ب -سن داوطلب باید باالی  11سال باشد
ج -مساحت دفتر داوطلب باید باالتر از  11متر باشد
د -داوطلب باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد

-812استفاده از غذاهای كم حجم و انرژی زا از برنامه های كدام تور است؟
الف -دریایی
ب -طبیعت گردی و ماجراجویانه
ج -فرهنگی
د -زیارتی

-813صرفه جويی ويژگی اصلی كدام نوع مسير در سفر است؟
الف -مسیر باز
ب -مسیر حلقوی
ج -مرکز ثابت استقرار
د -مسیر فرعی

-814زمان بندی حركت از مهم ترين اطالعاتی است كه در اين برنامه به مسافر داده می شود؟
الف -برنامه داخلی
ب -برنامه کلی
ج -برنامه تفصیلی
د -برنامه راهنما

-815از اركان اصلی چرخه تورگردانی است؟

الف -راهنما
ب -رستوران
ج -بناهای تاریخی
د -اقامت

-816كهن ترين نوع گردشگری كدام است؟
الف -تاریخی
ب -نوستالژی
ج -ماجرا جویانه
د -زیارتی

-817در تورهای تركيبی نقش راهنمای همراه چيست؟
الف -ارائه دهنده اطالعات
ب -ناطر کیفی
ج -هماهنگ کننده اقامت
د -هماهنگ کننده حمل و نقل

-818جزئيات كامل بسته سفر در كدام برنامه تور گنجانده می شود؟
الف -تفصیلی
ب -عملیاتی
ج -کلی
د -داخلی

-819امتياز مديران دفاتر زيارتی چگونه افزايش می يابد؟
الف -با افزایش سفرهای زیارتی
ب -با افزایش متراژ دفتر
ج -با افزایش تحصیالت
د -با کاهش خدمات

-811متقاضی اخذ پروانه دفاتر مسافرتی بايد چند درصد از كل سهام شركت را داشته باشد؟
الف - 11درصد
ب - 51درصد
ج - 3درصد
د - 511درصد

-811از وظايف مديران فنی دفاتر مسافرتی نيست؟

الف -همراهی مسافران در سفر
ب -کنترل و نظارت
ج -برنامه ریزی
د -راهبری

-812حداكثر زمان برای عدم فعاليت آژانس های مسافرتی چه قدر است؟
الف -شش ماه
ب -یک ماه
ج -یک سال
د -سه ماه

-813هزينه اتوبوس مربوط به كدام يك از هزينه های تور است؟
الف -گروهی
ب -فردی
ج -رایگان
د -خانوادگی

-814از هزينه های گروهی در تور نمی باشد ؟
الف -حمل و نقل
ب -ورودیه اماکن تاریخی
ج -دستمزد راهنما
د -هزینه اتوبوس

-815خريد و بازار در برنامه های تور بايد چگونه برنامه ريزی شود؟
الف -با توجه به عالقه مسافران ساعت طوالنی برای خرید در نظر گرفته شود
ب -از مراکز خرید خارج از شهر استفاده شود
ج -جاذبه های سرگرم کننده در کنار مراکز خرید باشد
د -حضور همه مسافران اجباری باشد

-816هزينه برگزاری اين بسته سفر بسيار باال است؟
الف -استقرار ثابت
ب -حلقوی
ج -مسیر باز
د -ترکیبی

