
 

 یآزمون دانش



 ؟باشد  ینمح یکدام عبارت صح یجهانگرد یف سازمان جهانیاز لحاظ تعر-1

ک سال مسافرت کند و یکمتر از  یخود برا یر از محل زندگیشود که به غ یگفته م ید کننده به عمل ، فردیبازد -الف

 هدفش کسب درآمد نباشد

 مکان سفر کند ا چندین دو یکه ب یمسافر کس -ب

خود سفر  یط زندگیخارج از مح یح ، تجارت به مکانیک سال جهت تفریمدت کمتر از  یکه برا یجهانگرد به عمل فرد -ج

 کند یم

 برد ید به سر نمیبازد یا خصوصی یک اقامتگاه ، عمومیک شب را در یکه  یجهانگرد به عمل فرد -د

 چه ؟ یعنی یلم ی، گردشگر یجهانگرد یاز نظر سازمان جهان-2

 ی، برون مرز یدرون مرز -الف

 ی،برون مرز یداخل -ب

 ی،درون مرز ین المللیب -ج

 ی، درون مرز یداخل -د

 کردند ؟ یسفر م یلیدر دوران عهد باستان مردم به چه دل-3

 از خطر و نقل مکان به آب و هوای مساعد. یبه دست آوردن غذا دور -الف

 زه تجارتیانگ -ب

 یبزه مذهیانگ -ج

 کسب دانش و تجربه آموزی -د

 انجام شد ؟ یزه ایعمدتاً با چه هدف و انگ یمسافرت ها در دوران قرون وسط-4

 بهدست آوردن غذا -الف

 کسب دانش -ب

 ارتیز -ج

 ح و گذراندن اوقات فراغتیتفر -د

 شود که یگفته م یجهانگرد به کس یجهانگرد یدگاه سازمان جهانیاز د-5

 ما سفر کند .یواپکه با ه یکس -الف

 که در هتل اقامت کند . یکس -ب

 ح سفر کند .یکه با هدف تفر یکس -ج

 ک شب اقامت کند .یکه حداقل  یکس -د

 شود ؟ ید کننده به کدام مورد اطالق میبازد WTOسازمان  یم بندیدر تقس-6

 Visitor -الف

 Sam Day Visitor -ب

 Tourist -ج

 Tourism -د

 دهند ؟ یت خاص میاهم یدام مورد از گردشگرشتر کشورها به کیب-7

 یگردشگر ورود -الف

 یگردشگر داخل -ب

 یگردشگر خروج -ج

 یگردشگر برون مرز -د

 ؟ باشد ینم یجهانگردل دهنده صنعت یر شامل اجزاء تشکیک از موارد زیکدام-8

 حمل و نقل -الف

 اقامتگاه ها -ب



 یع خدمات و محصوالت جهانگردیستم توزیس -ج

 ها یدنیشنو -د

 باشد ؟ یکدام مورد از ارکان مهم تور نم-9

 حمل و نقل -الف

 اقامت -ب

 غذا و خوراک -ج

 راهنما -د

 ی( اطالق مTouristچقدر باشد  به او جهانگرد ) یحداقل زمان اقامت مسافر در خارج از محل سکونت دائم-10

 شود؟

 ک شبانه روزی -الف

 سه شبانه روز -ب

 پنج شبانه روز -ج

 ک هفتهی -د

 ست ؟یباشند چ یمجوز بند )ب( م یکه دارا ییت آژانس هاینوع فعال-11

 طیفروش بل -الف

 ط و توریفروش بل -ب

 فروش تور -ج

 یارتیز یفروش تورها -د

 باشند؟ یر نظر کدام سازمان میست و زیباشند چ یم -مجوز بند )الف یکه دارا ییت آژانس هاینوع فعال-12

 یکشور ییمایواپه -ط یفروش بل -الف

 یکشور ییمایهواپ -فروش تور -ب

 حج و اوقاف- یزیارت یفروش تورها -ج

 یع دستیو صنا  یراث فرهنگیسازمان م-فروش تور  -د

 شود ؟ یم یو گردشگر تلق یان مقصد گردشگریم یرابط اصل یچه کس-13

 ر توریمد -الف

 یآژانس مسافرت -ب

 آژانس یر فنیمد -ج

 تور یراهنما -د

 (از کجا تا کجا ادامه دارند ؟ی)خزر یرکانیه ینطقه پوششم-14

 یتوران - یرانیا -الف

 یشمال غرب -ارسباران  -ب

 آستارا تا گرگان -ج

 منطقه خراسان تا زاگرس -د

 غار کتله خور در کجا واقع شده است ؟-15

 زنجان -الف

 همدان -ب

 فارس -ج

 کاشان -د

 باشد ؟ یران میر این جزایجزء بزرگتر یتر از لحاظ مساحیر زیک از جزایکدام -16

 هرمز -الف



 قشم -ب

 هنگام -ج

 خارک -د

 د ؟یآ یران به حساب مین شهر ایر از جمله بلندتریز یک از شهرهایکدام-17

 لرستان -الف

 شهر کرد -ب

 اصفهان -ج

 ماسوله -د

 ن مرز را با کدام قسمت دارد ؟یشترین مرز و بیران کمتریا-18

 پاکستان - افغانستان -الف

 عراق -ه یترک -ب

 ترکمنستان-ارمنستان  -ج

 عراق-ارمنستان  -د

 شود؟ ین کشور جهان محسوب میران از لحاظ وسعت جزء چندمیا-19

 نیپانزدهم -الف

 نیهفدهم -ب

 نیدهم -ج

 نیپنجم -د

 دریاچه گهر در کدام منطقه قرار گرفته است ؟-20

 لرستان -الف

 کردستان -ب

 مازندران -ج

 ندرعباسب -د

 دهند ؟ یح میرا ترج یعت گردان چه نوع سفریشتر طبیب-21

 یسفر انفراد -الف

 یسفر خانوادگ -ب

 یسفر گروه -ج

 به صورت زوج -د

 دهد ؟ یل میتشک یزیدر منطقه را چه چ یسمین منبع اکوتوریمهمتر-22

 طبیعت آن منطقه -الف

 آن منطقه یت انسانیجمع -ب

 طقهآن من یفرهنگ یها یژگیو -ج

 آن منطقه یآثار باستان -د

 عالی قاپو از آثار چه دوره ای می باشد ؟-23

 سلجوقی -الف

 صفویه -ب

 قاجاریه -ج

 افشاریه -د

 سکه هایی که در ایران دوره هخامنشی از ضرب شد و اولین سکه ایرانی به حساب می اید چه نام دارد ؟-24

 دریک -الف



 لگیف -ب

 مارلیک -ج

 کرنوس -د

 از دوران های تاریخی چیست ؟سرآغ-25

 پیدایش خط کتابت -الف

 پیدایش آثار معماری -ب

 پیدایش ابزار آالت -ج

 پیدایش آتش -د

 شهر سوخته در کدام ناحیه ایران قرار دارد و قدمت آن چقدر است ؟-26

 دوران پارت و ساسانی -جنوب کرمان  -الف

 ایالمی ها -مادها  -زاهدان  -ب

 هزاره سوم ق . م -تان سیستان و بلوچس -ج

 هزاره اول ق.م -دریای عمان  -د

 طاق بستان در کجا واقع شده و آثار تمدن و فرهنگ کدام دوران است ؟-27

 مادی -تهران  -الف

 سلوکی -زنجان  -ب

 ساسانی -کاشان  -ج

 ساسانی -کرمانشاه  -د

 پایتخت هخامنشیان کدام یک از شهرهای زیر بود ؟-28

 همدان -الف

 اصفهان -ب

 تبریز -ج

 کرمانشاه -د

 مسجد گوهر شاد مربوط به کدام دوران می باشد و در کجا واقع شده است ؟-29

 کرمان -تیموریان  -الف

 مشهد -سلوکیان  -ب

 مشهد -تیموریان  -ج

 مشهد -قاجاریه  -د

 اقوام بلوچ کدام است ؟ یع دستیصنا یت هاین فعالیمهمتر-30

 یم بافیگل -الف

 یدوزسوزن  -ب

 ینمد باف -ج

 یوه دوزیگ -د

 نو در کجا واقع شده اند؟یسن مار یکان و جمهوریشهر وات-31

 ایتالیا -الف

 ایاسپان -ب

 قایآفر -ج

 ایآس -د

 باشد ؟ یا کدام مورد مین در اسپانین آئیت بزرگتریحیپس از مس-32

 زردتشت -الف



 نتویمذهب ش -ب

 اسالم -ج

 تیهودی -د

 باشند کدام است ؟ یقا که اکثر مردم آن مسلمان و از نژاد بربری ها میال افرن کشور شمیکوچکتر-33

 تونس -الف

 نیچ -ب

 پرتغال -ج

 توهیار -د

ن خرافات یج تریاز را یکیدر کدام منطقه نصب نعل اسب به عنوان نماد شانس و برکت بر سر در خانه ها -34

 است ؟

 کایاالت متحده آمریا -الف

 نیچ -ب

 قایآفر -ج

 ایاسترال -د

 ا چه نام دارد ؟ین شهر اسپانیمهمتر-35

 ورکیوین -الف

 دیمادر -ب

 بارسلونا -ج

 رم -د

 باشد ؟ یچه م یجنوب یقاین مردم آفرید-36

 تیهودی -الف

 نتویش -ب

 اسالم -ج

 تیحیمس -د

 شتر است ؟یدر کدام مناطق ب یخرافه پرست یشه هایر-37

 یغرب یایآس -الف

 یشرق یایآس -ب

 روپاا -ج

 کایآمر -د

 باشد کدامند؟ یم ییقاینه فرهنگ آفرین کننده در زمییدو عنصر مهم که تع-38

 یقیموس-علم -الف

 یقیموس-رقص -ب

 یکشاورز-اقتصاد -ج

 خیتار-فرهنگ -د

 باشد : ینه خوراک به کشور ... معروف میآلمان در زم-39

 تزاخورهایپ -الف

 برنج خورها -ب

 خورها ینیب زمیس -ج

 خورها یکارونما -د

 کشد؟ یباشد و چند روز طول م ید هندوها چه مین عیمهمتر-40



 روز3-یوالید -الف

 روز20-یهول -ب

 ک هفتهی-یهول -ج

 روز3 یهول -د

 جهان است؟ ین کشورهاین و نا راحت تریر جزء ناآرام تریز یک از کشورهایکدام-41

 دانمارک -الف

 نیچ -ب

 ایکلمبب -ج

 مباوهیز -د

 گره دار کدام است و در کجا کشف شده است ؟ ین قالیتر یمیقد-42

 یبریس-ک یریپاز -الف

 هیروس-پاپادو  -ب

 رانیا-ک یریپاز -ج

 هیروس -ک یریپاز -د

 باشد؟ یم یران متعلق به چه دورانیم این گلیتر یمیقد-43

 یدوره اشکان -الف

 یساسان -ب

 یهخامنش -ج

 عیالمی -د

 باشد و در آن زمان در کدام شهر رونق داشت ؟ یمربوط م یه دوره ابه چ یابداع هنر خاتم کار-44

 فارس -ه یصفو -الف

 اصفهان -ه یصفو -ب

 فارس - یساسان -ج

 اصفهان - یساسان -د

 باشد ؟ یاز جه م ینا کاریر ساخت ظروف میز-45

 مس و قلع -الف

 مس و برنج -ب

 استخوان و چوب -ج

 چوب -چرم  -د

 باشد ؟ ید از کدام دوران میسنگ تخت جمش یرو ینده کارو ک یهنر سنگ تراش-46

 یساسان -الف

 یهخامنش -ب

 یالمیا -ج

 پارتها -د

 شود ؟ یساخته م یاه چادر از چه موادیس-47

 پشم گوسفند -الف

 واناتیپوست ح -ب

 بز یمو -ج

 پنبه -د

 م ؟یدر کجا دار ران در کدام دوره وین با ر در ایستون دار را اول یاستفاده از تاالرها-48



 جان ینوش یمحوطه باستان -مادها  -الف

 دیتخت جمش- یهخامنش -ب

 جان ینوش یمحوطه باستان - یهخامنش -ج

 دیتخت جمش -مادها  -د

 و چه نام داشت ؟ ین بار در چه دورانیاول یاختراع سکه برا-49

 یهخامنش -ک یدر -الف

 مادها -ک یدر -ب

 مادها -ک یدر -ج

 آشور -ک یدر -د

 باشد ؟ یم و بر گرفته از کدام هنر میوانات بالدار را در کدام دوران داریاستفاده از ح-50

 از هنر مادها یدیتقل- یهخامنش -الف

 از هنر آشورها یدیتقل - یهخامنش -ب

 از هنر آشورها یدیتقل -مادها  -ج

 یاز هنر هخامنش یدیتقل -ان یاشکان -د

 م ؟ین بار در کدام دوران داریاول یشکل را برا لیفرم ساخت شهرها به صورت مستط-51

 یهخامنش -الف

 انیاشکان -ب

 مادها -ج

 انیساسان -د

 م ؟یبه صورت تمام رخ را در کدام دوران دار ینقاش-52

 انیاشکان -الف

 یهخامنش -ب

 مادها -ج

 هیصفو -د

 باشد ؟ یاختراع گنبد و نقش برجسته ها ازکدام دوران ها م-53

 نایساسان -الف

 انیاشکان -ب

 مادها -ج

 اسالم -د

 باشد ؟ یم کره میر به صورت نیز یکدام نوع از گنبدها-54

 نیگنبد ارچ -الف

 شکل یگنبد مخروط -ب

 یازیگنبدپ -ج

 گنبد رک -د

 ان به چه صورت بوده است ؟یفرم شهرها در دوران ساسان-55

 مدور -الف

 یبیصل -ب

 لیمستط -ج

 لیمستط-مدور -د

 شود ؟ یز گفته میکند چه چ یگرم را جذب م یکه از چند جهت باز است و هوا ییبه فضا-56



 سردابه -الف

 زیرین -ب

 ریبادگ -ج

 قنات -د

 شود ؟ یچه گفته م یدر معمار یرنگ یشه هایبه پنجره ها با ش-57

 نیدارافز -الف

 نیفخرومد -ب

 اشکوب -ج

 یارس -د

 شود ؟ یستفاده ما ییساخت چه فضا یبرا یاز گوشواره در معمار-58

 محراب -الف

 وانیا -ب

 گنبد -ج

 اشکوب -د

 م و چه نام داشت ؟ین بار در کدام دوران داشتیاول یساختار مناره را برا-59

 مناره شهر گور - یاشکان -الف

 مناره شهر گور- یساسان -ب

 شهرگور-هخامنشی -ج

 مناره شهر گور -مادها  -د

د ال جرم بر دل نشیند پس باید از پر گویی و تهمت پرهیز نمود.این سخنی دلنشین است که از دل برخیز-60

 جمله کدام اصل سخن گفتن را بیان می کند ؟

 صراحت لهجه -الف

 عدم مبالغه -ب

 پرهیز از پر گویی -ج

 پرهیز از تکیه کالمها -د

 از آداب سخن گفتن ......... و ........ است ؟-61

 کالماستواری  -گفتار بلیغ و رسا  -الف

 مردو بودن-کالم آرام و مالیم  -ب

 دو پهلو گفتن -استواری کالم  -ج

 پرچانه بودن -بلیغ و رسا  -د

 کدام مورد نشانه تفاهم و همدلی است که قلوب را به یکدیگر نزدیک می کند ؟-62

 تماس و فشردن دو دست -الف

 سالم دادن -ب

 در آغوش گرفتن فرد -ج

 نحوه بیان و لهجه -د

 از مهمترین روش های جلب رضایت مهمان توریستی در هتل چه می باشد ؟ یکی-63

 چگونگی کیفیت -الف

 چگونگی کمیت -ب

 چگونگی اطالع رسانی در هتل -ج

 چگونگی عرضه وتقاضا -د



 تهیه سوغات توسط گردشگران باید به کمک چه کسی صورت گیرد ؟-64

 مدیر تور -الف

 دفتر خدمات مسافرتی -ب

 دیافراد عا -ج

 راهنمای تور -د

 تکالیف و وظایف گردشگران در کشور میزبان شامل کدام مورد است ؟-65

 احترام به مقدسات و ارزش های اخالقی ، فرهنگی ، اسالمی -الف

 پایبندی به قوانین و مقررات حاکم در کشور مهمان -ب

 رعایت اصول مربوط به داد و ستدهای تجاری گردشگران -ج

 فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی کشور میزبان شرکت در امور -د

 در سفر به کشورهای غیر اسالمی باید به چه احکامی توجه نمود ؟-66

 مسائل سیاسی و اخالقی از نظر تغذیه و ارتباطات -الف

 ذبیحه کفار در تغذیه در رعایت طهارت و نجاست -ب

 مسائل اقتصادی و حالل و حرام بودن اشیاء -ج

 نجاست در آداب و معاشرترعایت طهارت و  -د

حضرت علی )ع( در بخشی از نامه خود به مالک اشتر فرموده اند :»خوش رفتاری با دو گروه را از یاد مبر ..... و -67

» ..... 

 صنعتگران -جهانگردان  -الف

 گردشگران -در راه ماندگان  -ب

 مهمانان-صنعتگران  -ج

 گردشگران -جهانگردان  -د

 نی رفتاری که ............ انجام شود ؟رفتار اخالق یع-68

 بدون خواست و اراده -الف

 طبق نیازهای فطری و سرشتی -ب

 براساس تکرار و تمرین و صورت عادت -ج

 بر مبنای فطرت بدون توقع و چشم داشت -د

 . به شکرانه ی برخورداری از ...... و بهره مندی از ...... اماکن دیدنی، باید سوغاتی تهیه نمود-69

 محاسن -سالمتی  -الف

 فرهنگ -سفر  -ب

 نعمتها -زیارت  -ج

 دیدار-سالمتی -د

 کدام یک از موارد زیر از نقاط صنعت تکنیک ارزیابی اثرات محیطی به شمار می آید ؟-70

 ارزیابی در سطح پروژه و جغرافیای محلی -الف

 محدودیت های کاربردی -ب

 صادیاقت -تاکید بیشتر بر اثرات اجتماعی  -ج

 نیاز به ساختارهای فنی توسعه یافته -د

ر و مرمت با نظارت کدام سازمان صورت خواهد یباشند هر نوع تعم یم یکه جزء آثار باستان یدر اماکن مذهب-71

 گرفت ؟

 فرهنگ و هنر -الف

 ییدارا یوزارت امور اقتصاد -ب



 یوزارت راه و ترابر -ج

 کشور یراث فرهنگیسازمان م -د

 شود ؟ یاطالق م یبه چه نوع برنامه ا یعنیمتمرکز  یعت گردیطب 4ماده  یعت گردین نامه طبیس آئبر اسا-72

 چند نفره . ید هایا بازدید کنندگان یو مرکز بازد یاستقرار در مراکز اقامت -الف

 باشد . یر ثابت میل و امکانات غیکوتاه مدت با وسا یدهایبازد -ب

 و امکانات ثابت .ل یبلند مدت با وسا یدهایبازد -ج

 .یک روزید یو بازد یاستقرار در مراکز اقامت -د

ع و معادن یر صنایچند بار به دعوت و ز یران حداقل سالیا یع دستیصنا یاساسنامه ،شورا 7طبق ماده -73

 شود ؟ یل میتشک

 سه بار -الف

 چهار بار -ب

 کباری -ج

 دو بار -د

 باشد ؟ یقه چه میتع یایمنظور از اش ین المللیطبق ضوابط ب-74

 جاد آن گذشته باشد .یشتر از ایا بیکصد سال ی -الف

 جاد آن گذشته باشد .یشتر از ایا بیهزار سال   -ب

 جاد آن گذشته باشد .یشتر از ایا بیپانصد سال   -ج

 جاد آن گذشته باشد .یشتر از ایا بیپنجاه سال   -د

د تابع مقررات و ضوابط کدام یشکار و ص یبرنامه ها یاجرا یعت گراین و مقررات طبیقوان 8طبق ماده -75

 باشد ؟ یسازمان م

 یراث فرهنگیم -الف

 یگردشگر -ب

 ستیط زیحفاظت مح -ج

 ستیط زیو حفاظت مح یراث فرهنگیم -د

 وضع شد ؟ یو توسط چه کس یوضع شد مربوط به چه قانون 1309که سال  ین قانونینخست-76

 ملکملک ال- یعت گردیقانون طب -الف

 ذکاء الملک -قات یقانون عت -ب

 ن شاهیناصرالد -قات یقانون عت -ج

 ذکاء الملک -راث فرهنگ یقانون م -د

ر مجاز انجام دهد چه مدت به حبس یغ یهر کس حفار یراث فرهنگین مین نامه قوانیآئ 562طبق ماده -77

 گردد ؟ یمحکوم م

 سال 3ماه تا  6 -الف

 سال 1 -ب

 سال 2 -ج

 ماه 6 -د

 از به کدام موارد را دارند ؟یداخل کشور ن یبرای ورود افراد خارج ین گردشگریطبق قوان-78

 گذرنامه -زا یو -الف

 زایو -ب

 گذرنامه -ج

 طیبل -د



 باشد ؟ یح میکدام مورد صح یف کد اخالقیدر وظا یجهانگرد 3طبق ماده -79

 داریتوسعه پا یبرا یعامل یجهانگرد -الف

 درک اهداف یبرا یعامل یجهانگرد -ب

 ن و مقرراتیت قوانیرعا یبرا یعامل یجهانگر -ج

 جهانگرد مستلزم تعهد و مسئولیت -د

آن گروه از آثار و نشانه ها و نمادهایی را که با ریشه های تاریخی خود در رفتار ما حضور دارند در زمره ی -80

 ..........؟

 میراث فرهنگی غیر منقول است -الف

 می دانند میراث فرهنگی -ب

 میراث فرهنگی ، هنری معنوی بر می شمرند -ج

 سنن و آئین می دانند -د

 ن هدف از گردشگر ورودی از چه لحاظ حائز اهمیت است ؟یمهمنر-81

 ایجاد اشتغال زایی -الف

 ایجاد اوقات فراغت -ب

 افزایش قدرت ارزی -ج

 معرفی کشور مربوط به عنوان مکان توریستی -د

 ء تاثیرات منفی جهانگردی می باشد ؟کدام عامل جز-82

 تبادل فرهنگ ها -الف

 احیای هویت فرهنگی و احساس غرور ملی -ب

 مزیت اقتصادی -ج

 شیوع بیماری های مسری -د

 ست؟یاز دارد چین یگریورود به کشور د یک گردشگر برایکه  ینه این گزیمهمتر-83

 با کشور مقصد یآشنائ -الف

 گذرنامه-زایداشتن و -ب

 زایصدور و -ج

 گذرنامه -د

و آشپزخانه  یس بهداشتیسرو یهستند که اغلب دارا یمت و کوچکیارزان ق ی..................اقامتگاه ها-84

 باشند؟ یمشترک م

 زائر سرا -الف

 مهمانسرا -ب

 مسافرخانه -ج

 متل -د

 ت او.............. .نه هر شب اقامیشتر باشد هزیک هتل بیاقامت گردشگر در  یهر چه تعداد شب ها-85

 ابدی یش میافزا -الف

 ابدی یکاهش م -ب

 کند ینم یرییتغ -ج

 چکدامیه -د

 ست؟یمسافر جهت خروج از کشور مبدأ چ ین سند برایتر ین و کاربردیمهمتر-86

 شناسنامه -الف

 پاسپورت -ب



 زایو -ج

 زا و پاسپورتیو -د

ک از گزارشها یجزء کدام یجهانگرد یر خدمات مسافرتک دفتیدر  ید گزارش عملکرد روزانه و هفتگیرواد-87

 است؟

 یرسم -الف

 یدوره ا -ب

 کوتاه -ج

 مفصل -د

 ونسکو در کجا است؟یسازمان  یریم گیمقر تصم-88

 آلمان -الف

 ورکیوین -ب

 سیپار -ج

 انگلستان -د

نموده و و هدفش  ر از وطن خود مسافرتیغ یک سال به کشوریک شب و کمتر از یکه به مدت  یبه عمل کس-89

 شود؟ یست چه گفته میکسب در آمد ن

 ستیتور -الف

 جهانگرد -ب

 احیس -ج

 سمیتور -د

 داشته است؟ ییر به سزایتاث یبر گسترش صنعت گردشگر ینه در انقالب صنعتیکدام گز-90

 یل و کشتیاتومب -الف

 ما و قطاریهواپ -ب

 بخار یو کشت یلیحمل و نقل ر -ج

 یجان و کشتیدل -د

شوند .........نام  یو شب ها به صورت اتاق خواب آماده  م ییرایکه روزها به شکل دفتر کار و پذ ییاتاق ها-91

 دارد.

 اتاق کابانا -الف

 نیاتاق تو -ب

 اتاق دبل -ج

 ویاتاق استود -د

 شود. ی........ گفته م کنند یر از کشور محل سکونت خود سفر میغ یک منطقه که به کشوریبه افراد ساکن -92

 ین المللیگردشگر ب -الف

 یگردشگر مل -ب

 یگردشگر داخل -ج

 یگردشگر برون مرز -د

 باشد ؟ یم یشامل کدام نوع گردشگر یجان و کنجکاویسفر لذت بخش و جذاب توأم با ه-93

 یمجاز یگردشگر -الف

 ییقضا یگردشگر -ب

 یورزش یگردشگر -ج

 انهیماجراجو یگردشگر -د



 بود؟ یمود چه کسین پیا تا چیتالیشم را از ایکه جاده ابر ین کسیخستن-94

 نیخاقان چ -الف

 توماس کوک -ب

 مارکوپولو -ج

 توماس نوگنت -د

 ب کرده است .یو حمل و نقل را با هم ترک ییرایک ........... است چون اقامت ، پذی یگردشگر-95

 صنعت -الف

 دانش -ب

 یتکنولوژ -ج

 خدمت -د

 شود؟ ینممحسوب  یک جز محصوالت گردشگریکدام -96

 حمل ونقل -الف

 یاقامت یواحدها -ب

 ان توریراهنما -ج

 ست هایتور -د

 شود؟ یو اداره م یه گذاریسرما یدولت یر نظر سازمان ها و ارگان ها و شرکت هایک از اقامتگاه ها زیکدام -97

 مهمانسرا -الف

 رسرایزا -ب

 پالژ -ج

 هتل -د

 یا هستند و از امکانات محدودیدر سواحل در ییدارد که اتاقک ها یاشاره به اقامتگاه نهیکدام گز-98

 برخوردارند؟

 نگیکمپ -الف

 پالژ -ب

 متل -ج

 الیو -د

 ند.یگو یا ساخته شده ............. میکنار در یکه اغلب در طبقه همکف هتل ها یمعمول یبه اتاق خواب ها-99

 ویاستود -الف

 کابانا -ب

 تییسو -ج

 نیتو -د

 ر است؟یز یک از مکان هایوش بزرگ در کدام یمقبره دار-100

 پاسارگاد -الف

 دیتخت جمش -ب

 نقش رستم -ج

 شوش -د

 کدام پادشاه است؟ یدادها و کارهایستون رویسنگ نوشته ب-101

 ریکورش کب -الف

 هیکمبوج -ب

 وش بزرگیدار -ج



 ر دومیاردش -د

عباس اباد قرار  یمصفا یهمدان در دره  یجنوب غرب یلو متریک 5............به فاصله  یگنجنامه در دامنه ها-102

 دارد .

 البرز یکوه ها -الف

 زاگرس یکوه ها -ب

 دماوند یکوه ها -ج

 الوند یکوه ها -د

 شود ؟ یم ین فرشبافته در جهان چه نام دارد ، در کدام کشور نگه داریتر یمیقد-103

 انمغلست -ک یریپاز -الف

 رانیا  -بهارستان  -ب

 هیسور -بهارستان  -ج

 هیک روسیپازر -د

 د بوده است ؟یبودن تخت جمش ین المللیاثبات بر ب یچه عامل-104

 سه زبانه یوجود سنگ نبشه ها -الف

 سه زبانه کوروش یتبه هایوجود ک -ب

 وشیچهارزبانه دار یبه هایوجود کت -ج

 چهارزبانه یوجود سنگ نبشه ها -د

 ه است ؟یدر کدام ناح یال نبیقبر دان-105

 شوش -الف

 همدان -ب

 کره شاه -ج

 مرق -د

 ست ؟یدرخت سرو سمبل چ-106

 یسمبل آزادگ -الف

 یسمبل صلح و دوست -ب

 دیسمبل خورش -ج

 یسمبل جاودانگ -د

 چند دروازه است ؟ ید دارایتخت جمش یکاخ مرکز-107

 دروازه1 -الف

 دروازه4 -ب

 دروازه3 -ج

 وازهدر2 -د

 ییچه دوران ها یجان صورت گرفته است نشان دهنده ینوش یکه در تپه  یباستان شناس یکاوش ها-108

 است؟

 انیطبقه سوم اشکان -انیطبقه دوم هخامنش -طبقه اول مادها -الف

 انیطبقه سوم هخامنش -انیطبقه دوم ساسان -طبقه اول مادها -ب

 انیه سوم هخامنشطبق -انیطبقه دوم اشکان -طبقه اول مادها -ج

 انیطبقه سوم ساسان -انیطبقه دوم هخامنش -طبقه اول مادها -د

 متعلق به کدام دوره است؟ یسبک پارت-109

 انیهخامنش -الف



 هیصفو -ب

 انیاشکان -ج

 مادها -د

 کعبه زرتشت در کجا قرار دارد؟-110

 پاسارگاد -الف

 نقش رجب -ب

 دیتخت جمش -ج

 نقش رستم -د

 شدند؟ یساخته م یوه ایبه چه ش یسلوک عصر یشهرها-111

 یضیب -الف

 یشطرنج -ب

 ه در اطرافیمحل سکونت در وسط بق -ج

 در کنار مزرعه یمحل زندگ -د

 تا در کنگاور ابتدا در زمان کدام پادشاه ساخته شده است؟یمعبد آناه-112

 یهخامنش -ر دوم یاردش -الف

 انیسلوک -سلوکوس اول  -ب

 انیناشکا -مهرداد اول  -ج

 یهخامنش -وش اول یدار -د

 ساخته شده؟ یجهان چه نام دارد و در چه زمان ین مجموعه خشتیبزرگ تر-113

 سلسله هان -ن یوار چید -الف

 انیسلجوق -قلعه تبرک  -ب

 هیآل بو -ا یقلعه ض -ج

 انیاشکان -ارگ بم -د

 کرده است؟ یم یزندگ یست و در چه عصریامبر نقاش کیپ-114

 یساسان - قباد -الف

 یسلوک - یمان -ب

 یساسان -قباد  -ج

 یساسان- یمان -د

 مسجد جامع اصفهان جز کدام نوع مساجد است؟-115

 یوانیدو ا -الف

 یوانیک ای -ب

 یوانیچهار ا -ج

 یوانیسه ا -د

 ست؟یه مناره ها چیوجه تسم-116

 موذن یجا -الف

 نور و آتش یجا -ب

 دارد یادیکه ارتفاع ز یمکان -ج

 ه کوهقل -د

 جهان اسالم ارزشمندتر و گسترده تر است؟ یمعمار یاز همه سبک ها یوه معماریکدام ش-117

 یرانیا -الف



 یمصر -ب

 یشام -ج

 یمغرب -د

 باشد؟ یران میش از اسالم در ایپ یوه معماریکدام مورد مربوط به ش-118

 یراز -الف

 یآذر -ب

 یپارس -ج

 یخراسان -د

 جد ............ است .زد از مسایمسجد جامع -119

 یوانیدو ا -الف

 یوانیتک ا -ب

 یوانیچهار ا -ج

 یشبستان -د

 ست؟یچ یهدف از سخنران-120

 میدا کنیاد گرفتن پی یزه یانگ -الف

 میرا به مخاطب خود ارائه کن یاطالعات -ب

 میرا مشخص و واضح کن یریادگیاهداف  -ج

 میرا در خود برطرف کن یریادگیاز ین -د

 ما ببرد؟ ین بهره  را از سخنرانیشتریداشته باشد که ب یژگید چه ویمخاطب با-121

 خوب گوش کند -الف

 کند یادداشت برداریاز مطالب ما  -ب

 شرکت فعال داشته باشد یریادگیند یدر فرآ -ج

 از ما سوال بپرسد -د

 کدامند؟ یانواع ارتباطات انسان-122

 یارتباطات کالم -الف

 یرفتارارتباطات  -ب

 یر کالمیو غ یارتباطات کالم -ج

 یارتباطات چشم -د

 کدامند؟ یارتباطات کالم یچهارگانه  یمهارت ها-123

 دن، نوشتنیگفتن، خواندن، د -الف

 یگفتن، نوشتن، خواندن، چشم -ب

 دنیدن، دیگفتن، خواندن، شن -ج

 دن، خواندن، نوشتنیگفتن، شن -د

 م؟یشمرتب داشته با ید ظاهریچرا با-124

 کند. یلباس سمت ما را مشخص م -الف

 ه درمورد افراد استیقضاوت اول یبرا یه ایلباس  و وضع ظاهر اغلب پا -ب

 نشانگر منزلت ما است -ج

 بخشد یبه ما م یلباس حس بزرگ -د

 ست؟یکشور ها چ یدر همه  یصنعت گردشگر ین عوامل رشد و توسعه یتر یاز اصل یکی-125

 هر صورت به یمدار یمشتر -الف



 مناسب یحیخدمات تفر یارائه  -ب

 فرهنگ چگونه رفتار کردن با گردشگر -ج

 یاحترام به گردشگران فرهنگ -د

 شود؟ یمجوز بند ))ب(( توسط کدام سازمان صادر م-126

 یو گردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیتوسط سازمان م -الف

 ارتیتوسط سازمان حج و ز -ب

 یشاد اسالمتوسط وزارت فرهنگ و ار -ج

 کشور ییمایتوسط سازمان هواپ -د

 ست؟ین کارت چیگر-127

 گانه استیاتباع ب یگر گذرنامه ینام د -الف

 کا استیآمر یاالت متحده ید اقامت دائم در ایک روادی -ب

 دارند یماه اقامت در کشور 3ش از یاست که ب یافراد یبرا -ج

 شنگن است یزایهمان و -د

 ر است؟یک از موارد زیم کدام یخ حضرت ابراهیتار دو موضوع مهم در-128

 به کنعان رفتن -بت شکستن  -الف

 میآتش افکندن ابراه -کعبه  یبنا -ب

 رفتن به حران -پرستش خدا  -ج

 رفتن به کنعان -از خدا  ینافرمان ینابود شدن مردم برا -د

 ک در کجاست؟یمرکز س-129

 الت پنجابیا -الف

 تساریالت آمریا -ب

 شیستا یودا -ج

 اماتراسو -د

 د آمد؟یپد یدر چه دوره ا ییخط اوستا-130

 انیهخامنش -الف

 انیساسان -ب

 انیاشکان -ج

 بعد از اسالم -د

 شتر به کدام کشور کوچ کرده اند؟یان بیزرتشت-131

 افغانستان -الف

 هندوستان -ب

 پاکستان -ج

 ونانی -د

 نت دارند؟ش تر در کدام شهر سکویران بیان ایزرتشت-132

 اصفهان -الف

 جانیآذربا -ب

 کرمان -ج

 زدی -د

 آرامگاه پطرس کجاست؟-133

 میاورشل -الف



 کانیوات -ب

 ت لحمیب -ج

 ناصره -د

مکان  ید از تعدادیبوده و شامل بازد ین مسافرت نسبتا طوالنیگر که ایبه مکان د یاز مکان یمسافرت گروه-134

 ......نام دارد.ک سفر باشدیدر  یدنید یها

 یجهانگرد -الف

 تور -ب

 یگردشگر -ج

 مهاجرت -د

 ید و استفاده از وسائل مسافرتینما یدرجه اول و دوم استفاده م یاز جهانگردان که از هتل ها یبه طبقه ا-135

 ند؟یگو یست، چه میآنان مقدور ن ید برایدرجه اول در تمام طول برنامه بازد

 ریجهانگردان فق -الف

 یانگردان عادجه -ب

 جهانگردان متمول -ج

 جهانگردان متوسط -د

 ست؟ین یجهانگرد یم برنامه هایراز مسائل مربوط به تنظیز ینه هایک ازگزیکدام -136

 اقامت -الف

 ثبت گزارشات تور -ب

 گریکدیمختلف با  یب برنامه هایترک -ج

 دیاماکن مورد بازد -د

 جهانگردان است؟ یطبقات متوسط و عاد اغلب مورد استفاده یه ایله نقلیچه وس-137

 لیاتومب -الف

 قطار -ب

 مایهواپ -ج

 اتوبوس -د

 ست؟یچ ید جهانگردیبازد یم برنامه هاین مرحله در تنظیآخر-138

 دیانتخاب محل ها و اماکن مورد بازد -الف

 ن برنامهیات اید و خصوصیبازد یب برنامه هایترک -ب

 مسئله اقامت جهانگردان -ج

 مسافران بودجه -د

 است؟ یچند رقم ید جهانگردیبازد یزمان، در برنامه ها-139

 یرقم2 -الف

 یرقم5 -ب

 یرقم4 -ج

 یرقم3 -د

 ر است؟ینه متغیر جز هزیک از موارد زیکدام -140

 انعام -الف

 هیله نقلیوس -ب

 یواحد اقامت -ج

 یابیبازار -د



 شد؟با ینمح یصح ینه در رابطه با توسعه گردشگریکدام گز-141

 شود. یوکاهش فقر م یموجب رونق اقتصاد -الف

 دارد. یکاریش در آمد وکاهش بیدر افزا ییر به سزایتاث -ب

 یش رفاه اجتماعیمردم وافزا یت زندگیفیبهبود ک -ج

 ت کاریفیو بهبود ک یش رفاه اقتصادیافزا -د

 ارند؟ندرون از منزل یرستوران ب یبه هتل وحت یازیکدام دسته از گردشگران ن-142

 ییگردشگران روستا -الف

 یگردشگران شهر -ب

 دار اقوام و دوستان مسافرت کردنیکه به قصد د یگردشگران -ج

 ارت مسافرت کردنیکه به قصد ز یگردشگران -د

 یداشته و از طرف یادیت زیاهم یالت اقامتیهمچون هتل وتسه یکدام دسته از گردشگران امکانات یبرا-143

 ندارند؟محل  یبه بازارها یعالقه ا

 ییگردشگران روستا -الف

 یگردشگران تجار -ب

 یگردشگران شهر -ج

 یعتگریگردشگران طب -د

 یدارند جزءکدام گردشگر یفرهنگ یکه جاذبه  ییف مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایتعر-144

 است؟

 یباستان یگردشگر -الف

 یفرهنگ یگردشگر -ب

 یخیتار یگردشگر -ج

 راثیم یرگردشگ -د

 شود؟ یز گفته میراث نیم یر گردشگریز یها یک از گردشگریبه کدام -145

 یباستان یگردشگر -الف

 یخیتار یگردشگر -ب

 یفرهنگ یگردشگر -ج

 یهنر یگردشگر -د

 باشد؟ یها م یک از گردشگریجزءکدام  یساحل یگردشگر-146

 یخیتار یگردشگر -الف

 یحیتفر یگردشگر -ب

 ییایدر یگردشگر -ج

 یهنر یگردشگر -د

 باشد؟ یها م یک از گردشگرین جزءکدام ییکو یک وکشتیتانیتا یکشت-147

 یساحل یگردشگر -الف

 یحیتفر یگردشگر -ب

 یخیتار یگردشگر -ج

 ییایدر یگردشگر -د

 باشد؟ یجان میر هیز یها یک از گردشگریزه کدام یانگ-148

 انهیماجراجو یگردشگر -الف

 یحیتفر یگردشگر -ب



 عتگرایطب یگردشگر -ج

 یطیست محیز یگردشگر -د

 باشد؟ یها م یک از گردشگریر جزءکدام یدشت لوت ودشت کو-149

 یحیتفر یگردشگر -الف

 یابانیب یگردشگر -ب

 عتگرایطب یگردشگر -ج

 یطیست محیز یگردشگر -د

 باشد؟ یونسکو میران ثبت شده در یا یک جزءفهرست آثار معنویکدام -150

 نوروز -الف

 شهر سوخته -ب

 کاخ گلستان -ج

 مسجد جامع اصفهان -د

 شود؟ یران شامل کدام کشورها میا یغرب یمرزها-151

 جانیآذربا-ارمنستان -الف

 هیترک-عراق -ب

 نخجوان-ترکمنستان -ج

 پاکستان-افغانستان -د

 فرمان کندن کانال سوئز را داد؟ یچه کس-152

 ریوش کبیدار -الف

 ریکوروش کب -ب

 اهارشیخشا -ج

 وش ذومیدار -د

 ا چه نام دارد؟یر مستقل دنیره غین جزیبزرگ تر-153

 شیک -الف

 خارک -ب

 قشم -ج

 یابوموس -د

 ر کدام عامل است؟یران تحت تاثیا یآب وهوا یبه طور کل-154

 یشرق یجبهه ها -الف

 یغر ب یجبهه ها -ب

 یبریس یتوده ها -ج

 یموسم یبادها -د

 باشد؟ یم یتر به چه صورتشیران بیا یتجار یسفرها-155

 دومنظوره -الف

 چندمنظوره -ب

 از داخل به خارج از کشور -ج

 از خارج به داخل کشور -د

 ونسکو چه نام دارد؟ی یریم گین مرجع تصمیتر یعال-156

 ییاجرا یشورا -الف

 یکنفرانس عموم -ب



 رخانهیدب -ج

 یمل یون هایسیکم -د

 شود؟ یل میک بار تشکیهرچند سال در کجا قرار داردو یمقرمجمع عموم-157

 کباریسال 4-سیپار -الف

 کباریسال 4-کیمکز -ب

 کباریسال 2-سیپار -ج

 کباریسال 2-کیمکز -د

 باشد؟ ینمونسکو یر خانه ینه جزءدبیکدام گز-158

 یبرنامه ا یبخش ها -الف

 یخدمات یبخش ها -ب

 یبانیپشت یبخش ها -ج

 ییاجرا یبخش ها -د

 ست؟یزه حرکت مردم چین انگیتر یواز اصل یگردشگر یصلجاذبه ومحرک ا-159

 اختالف فرهنگ ها -الف

 گرید یفرهنگ ها یوه زندگیاختالف فرهنگ ها وش -ب

 یمهم اجتماع یت هایواقع -ج

 فرهنگ با نفوذ وپرتوان -د

 ران کدام است؟ین رشته کوه ایتر ین وطوالنیم تریعظ-160

 یرشته کوه باختر -الف

 یمرکز یرشته کوه ها -ب

 البرز یرشته کوه ها -ج

 زاگرس یرشته کوه ها -د

 باشد؟ یغلط ممعاصر ینه در رابطه با گردشگریکدام گز-161

 دگر خود( است. یه )جستجو در پیمعاصر بر پا یگردشگر -الف

 ل(است.یگانه اصیب یه )جستجو در پیمعاصر بر پا یگردشگر -ب

 ل(است.یشتن اصیخو یه )جستجو در پیمعاصر بر پا یگردشگر -ج

 و کارناوال(است. یباز  یه )جستجو در پیمعاصر بر پا یگردشگر -د

 .......................... .یبه گردشگر یبراساس نگرش اقتصاد-162

 همان(یزبان( ، عرضه  کننده )جامعه میتقاضاکننده  )جامعه م -الف

 همان(یزبان(، تقاضاکننده  )جامعه میعرضه  کننده)جامعه م -ب

 زبان(یعرضه  کننده ،تقاضاکننده  )جامعه م -ج

 همان(یعرضه  کننده ، تقاضاکننده  )جامعه م -د

 عام به چه معناست؟ یمهاجرت به معنا-163

 گرین دیوسکونت در سرزم ین اصلیترک سرزم -الف

 انسان ها یا جمعی ینقل ومکان انفراد -ب

 ا دائمیقت وگربه طور موین دیوسکونت در سرزم ین اصلیترک سرزم -ج

 ا دائمیانسان ها به طور موقت و یا جمعی ینقل ومکان انفراد -د

 رد؟یبه خود بگ یبازار یتواند جنبه  یم یابد در چه صورتیگسترش  یکه با توجه به ابعاد فرهنگ یگردشگر-164

 قه وذوق گردشگران باشد.یبا توجه به سل یاگر ارائه فرهنگ بوم -الف

 در جامعه پست مدرن باشد. یمدن با زندگاگر به مفهوم کنار آ -ب



 م باشدینجا(که هستیرون از )ایب ییل وبکر در جایاص یزیاگر به مفهوم چ -ج

 رد.یو کارناوال به خود بگ یاگر مفهوم بازار باز -د

 دهد؟ یل میتشک یزیرا چه چ یله کاریه ملین ماده اولیعمده تر-165

 نقره -الف

 طال -ب

 برنج -ج

 مس -د

 ند؟یگو یج شده را اصطالحا چه میمشبک را یدر چوب ها یرنگ یشه هایه شیتعب-166

 یارس -الف

 یرنگ یپنجره ها -ب

 یرنگ یدر ها -ج

 نیشاه نش -د

 روند کدام اند؟ یبه کار م ینا کاریکه در م یرنگ ها-167

 یفلز-ییایمیش یرنگ ها -الف

 ییایمیش-یاهیگ یرنگ ها -ب

 یمعدن-یاهیگ یرنگ ها -ج

 ییایمیش-یمعدن یها رنگ -د

 است؟ یمکتب چه سمیتور-168

 .است یباستان آثار آن اساس و هیپا که است یمکتب -الف

 .است هنر آن اساس و هیپا که است یمکتب -ب

 .است عتیطب آن اساس و هیپا که است یمکتب -ج

 .است سفر آن اساس و هیپا که است یمکتب -د

 داشت؟ اختصاص یموارد چه به مردم فراغت اوقات گذشته در-169

 درآمد و کار -الف

 گردش و استراحت -ب

 یمذهب امور -ج

 تجارت -د

 بود؟ چه اروپا در یگردشگر جیرا اشکال نیتر یمیقد-170

 جوان یها شاهزاده و اشراف مسافرت -الف

 مختلف اقوام گسترش و تمدن نشر -ب

 نیزم و ایدر قیطر از تجارت -ج

 ایدن مختلف نقاط کشف -د

 بود؟ کشور کدام پرداخت را انیدانشجو مخارج و یلیتحص بورس که یکشور نیاول-171

 انگلستان -الف

 پرتغال -ب

 ایتالیا -ج

 کایآمر -د

 شد؟ یم انجام یهدف چه با ها مسافرت شتریب رنسانس دوره در-172

 تجربه و دانش کسب -الف

 یمذهب امور -ب



 لیتحص -ج

 تجارت -د

 بود؟ ییها سال چه در یعتصن انقالب محدوده-173

 1580 تا 1570 سال از -الف

 1850 تا 1750 سال از ( -ب

 1850 سال تا 1570 سال از -ج

 1850 تا 1580 سال از -د

 شرح در هم ییسفرها و کرد سفر رانیا به غرب از که یکس نینخست اسالم از پس دوران در-174

 بود؟ یکس چه نوشت رانیا به خود مسافرت

 ن1شارو هیشوال -الف

 هربرت سرتوماس -ب

 سه ستیبات ژان -ج

 یتودال نیامیبن -د

 بود؟ چه گذاشت ریتأث یگردشگر گسترش به که کیتکنولوژ عمده شرفتیپ دو 19 قرن در-175

 ییهوا نقل و حمل و جت موتور اختراع -الف

 قطار و یا جاده نقل و حمل -ب

 بخار یکشت و یلیر نقل و حمل -ج

 بخار یکشت و خودرو اختراع -د

 کدام شهر است؟ WTO یدائم مقر-176

 دیمادر -الف

 الهه -ب

 اتاوا -ج

 لندن -د

 است؟ یران چه روزیدر ا یجهانگرد یروز جهان-177

 نیفرورد 13 -الف

 نیفرورد 1 -ب

 مهر 1 -ج

 مهر 5 -د

 است؟ یست چه کسیتور-178

 ود مسافرت کند.ر از وطن خیک ماه غیشتر از یک شب و بیشتر از یکه ب یکس -الف

 ر از وطن خود مسافرت کند.یک سال غیک شب و کمتر از یکه حداقل  یکس -ب

 ست.یرود و هدفش کسب درآمد ن یح به مسافرت میگردش و تفر یکه فقط برا یکس -ج

 برد. ید به سر میدر محل مورد بازد یا خصوصی یک اقامتگاه عمومیکه شب را در  یکس -د

 کند. یا چند مکان سفر مین دو یشود که ب یاطالق م یه فردب یدر اصطالح گردشگر-179

 ستیتور -الف

 د کنندهیبازد -ب

 مسافر -ج

 ک شبهید کننده یبازد -د

 در آمد؟ WTOت یران به عضویا یدر چه سال-180

 1354 -الف



 1345 -ب

 1357 -ج

 1375 -د

 نامند؟ یام گذشته را چه میختن خاطرات و تجارت ایبا قصد بر انگ یگردشگر-181

 یفرهنگ یگردشگر -الف

 ح و تفرجیتفر یگردشگر -ب

 یدرمان یگردشگر -ج

 کینوستالژ یگردشگر -د

 یم یک از انواع گردشگریر مجموعه کدام یز یورزش یاز گردشگر ییانه و بخش هایماجراجو یگردشگر-182

 توان قرار داد؟

 یفرهنگ یگردشگر -الف

 یعت گردیطب یگردشگر -ب

 یخیتار یگردشگر -ج

 ح و تفرجیتفر یگردشگر -د

 ؟ستین یاریاختمعموالً محل اقامت  یدر کدام نوع گردشگر-183

 یبازرگان یگردشگر -الف

 فضا یگردشگر -ب

 ییروستا یگردشگر -ج

 یریو عشا یقوم یگردشگر -د

 ؟گذرد یآن نمد آمدن یش از دو دهه از پدیاست که ب یدر کدام نوع گردشگر-184

 ینابایب یگردشگر -الف

 انهیماجراجو یگردشگر -ب

 یهنر یگردشگر -ج

 یمجاز یگردشگر -د

 است؟ یچه نوع گردشگر یدرون مرز یگردشگر-185

 کنند. یشود که فقط در منطقه مربوطه سفر م یاطالق م یبه ساکنان منطقه ا -الف

 کنند. یخود سفر م یکشور محل زندگ یشود که به خارج از مرزها یگفته م یبه افراد -ب

 کنند. ین مناطق درون کشور خود مسافرت میشود که فقط در ب یخاص گفته م یر از ساکنان منطقه ایغ یبه افراد -ج

 کند. یمنطقه سکونت خود اقدام به سفر م ید از جوامع محلیبازد یکه برا یبه افراد -د

 است؟ یک از انواع گردشگریجزء کدام  یب منفیباال رفتن از قله با ش-186

 یخیتار یرگردشگ -الف

 فضا یگردشگر -ب

 انهیماجراجو یگردشگر -ج

 یورزش یگردشگر -د

 شتر است؟یب یک از انواع گردشگریل مردم به کدام یتما ینیشهرنش یبا توجه به گسترش زندگ-187

 ییروستا یگردشگر -الف

 یساحل یگردشگر -ب

 یمذهب یگردشگر -ج

 یخیتار یگردشگر -د

 ست؟یچ یخیتار یگر گردشگرینام د-188



 یهنر یگردشگر -الف

 عتیطب یگردشگر -ب

 یراث فرهنگیم یگردشگر -ج

 یمذهب یگردشگر -د

 ست؟یک منطقه چیمنظور گردشگران از سفر به -189

 مطالعه جاذبه ها -الف

 دکنندگانیگر بازدیجذب د -ب

 د از جاذبه هایبازد -ج

 ساخت جاذبه ها -د

 ست؟یا چیعلم جغراف-190

 پردازد. یبه وجود آمدن آن م یو چگونگ یعیط طبیمح یررساست که به ب یعلم -الف

 کند. یط بر انسان صحبت میاست که بر تسلط مح یعلم -ب

 کنند. یآنها صحبت م یآن، مردم و پراکندگ یعین و عوارض طبیاست که درباره سطح زم یعلم -ج

 پردازد. یم ییایجغراف یط هایبزرگ در مح یش تمدن هایدایپ یاست که به بررس یعلم -د

 شود؟ یم میا به چند دسته تقسیعلم جغراف-191

 یعیو طب یدو دسته  انسان -الف

 یو مصنوع یعیدو دسته طب -ب

 یطیو مح ی، انسانیکیزیبه سه دسته ف -ج

 یطیو مح یعی، طبیبه سه دسته انسان -د

 متمرکز است؟ ییزهایبه چه چ یانسان یایجغراف-192

 طیتسلط انسان بر مح -الف

 ط بر انسانیط محتسل -ب

 ک و فنیتسلط انسان بر تکن -ج

 جاد فضایا یو چگونگ یبر معمار -د

 ؟امده اندیبه وجود نا قطب یبزرگ در داخل استوا  یک از تمدن هایچ یل هیبه چه دل-193

 وجود نداشته است. یخاص یچون در آن مناطق معمار -الف

 کرده است. یبه آن مناطق مسافرت نم یچ گردشگریه -ب

 وجود نداشته است. یمناسب ییایط جغرافیمح -ج

 ف بودند.یار ضعیدر آن مناطق بس یارتباط یشبکه ها -د

 جاد شده است؟یا یگردشگر یط هایم راه در کنار محیعظ یمجهز و شبکه ها یل مهمانسراهایبه چه دل-194

 پاسخ به خواست گردشگران -الف

 شرفت مهمانسراها و راه هایپ -ب

 ن امکاناتیشتر از ایب یبهره بردار -ج

 ییاشتغالزا -د

 در جهان را دارد؟ یچه رتبه ا یخیتار یران از نظر جاذبه های، ایبر اساس سازمان جهانگرد-195

 رتبه اول -الف

 رتبه دوم -ب

 رتبه دهم -ج

 ستمیرتبه ب -د

 دارد؟رتبه چندم در جهان را  یعیطب یران از نظر جاذبه های، ایبراساس سازمان جهانگرد-196



 اول -الف

 سوم -ب

 پنجم -ج

 هفتم -د

 باشد؟ یگلستان در کدام قسمت از کشور م یپارک مل-197

 عمان یایج فارس و دریدر ساحل خل -الف

 در ارتفاعات ماسوله -ب

 یدر قسمت حفاظت شده مرکز -ج

 ن گنبد کاووس و بجنوردیب -د

 افته اند؟یدر کدام قسمت ها تمرکز  یآب معدن یچشمه ها-198

 یکوهستان یقسمت ها -الف

 ین شناسیفعال زم یقسمت ها -ب

 دامنه کوه یقسمت ها -ج

 در جوار رودخانه ها -د

 را دارند؟ ینیتزئ ین هنرهایجالب تر یاسالم یمذهب یک از بناهایکدام-199

 حرم حضرت معصومه )س( -الف

 میحرم حضرت عبدالعظ -ب

 مسجد گوهر شاد -ج

 حرم شاهزاده شاه چراغ -د

 استخر در کدام استان قرار دارد؟ یخرابه ها-200

 استان اصفهان -الف

 استان کرمان -ب

 جانیاستان آذربا -ج

 استان فارس -د

 ه در کدام شهر قرار دارد؟یصریبازار ق-201

 اصفهان -الف

 کرمان -ب

 زیتبر -ج

 رازیش -د

 لومتر مربع وسعت دارد؟یران چند کیا-202

 1648000 -الف

 1468000 -ب

 1684000 -ج

 1864000 -د

 ران قرار گرفته است؟ین در کدام قسمت این النهریاز جلگه ب یبخش-203

 خوزستان -الف

 جانیآذربا -ب

 مرکز -ج

 یجنوب غرب -د

 است؟ یج فارس چه کشوریاچه جهان و خلین درین بزرگتریارتباط ب-204



 رانیا -الف

 هیسور -ب

 عراق -ج

 جانیآذربا -د

 به وجود آ مده اند؟ یشتر در چه مناطقیبران یا یغارها-205

 کردستان -الف

 همدان -ب

 جانیآذربا -ج

 جانیآذربا -همدان  -کردستان  -د

 متر است؟ یلیران چند میا یمتوسط بارندگ-206

 210 -الف

 220 -ب

 230 -ج

 240 -د

 است؟ ییچه آب و هوا یران داراین قسمت ایشتریب-207

 یکوهستان -الف

 یابانیب -ب

 م و خشکگر -ج

 معتدل -د

 شود؟ یپرورش داده م یرانیک از اقوام این نژاد اسب در جهان منحصراً در کدامیبهتر-208

 قوم ترکمن -الف

 قوم ترک -ب

 قوم فارس -ج

 ریعشا -د

 چه بوده است؟ یم مردم خزرینام قد-209

 انیپارت -الف

 انیالمیع -ب

 النیگ -ج

 لمانید -د

 است؟ یرانیپوشش اقوام اک از یجزء کدام "الجاقبا-210

 یزنان خزر -الف

 زنان ترکمن -ب

 یمردان خزر -ج

 مردان ترکمن -د

 ؟نداشتندش از اسالم حکومت یر در پیز یپادشاه یک از حکومت هایکدام-211

 انیسامان -الف

 انیساسان -ب

 مادها -ج

 انیهخامنش -د

 ران حکومت کردند؟یاران بعد از اسالم به سراسر یا یک از خاندان شاهنشاهیکدام-212



 ان، مغوالن، نادرشاهیان، صفویسلجوق -الف

 ان و نادرشاهیان، سلجوقیان، صفاریطاهر -ب

 انیان، مغوالن و سامانیان، صفاریطاهر -ج

 انیان و صفویان، خوارزمشاهیان، طاهریصفار -د

ران حکومت یمه مستقل بر ایه حدود چند خاندان مستقل و نیان دوره قاجاریان تا پایان دوره ساسانیاز پا-213

 کردند؟

 پنجاه -الف

 صد و پنجاه -ب

 پانصد -ج

 پانصد و پنجاه -د

 بود؟ یان چه کسیانگذار صفاریبن-214

 جیمرداو -الف

 ریقابوس وشمگ -ب

 مانیشاه سل -ج

 ثیعقوب لی -د

 بودند؟ یان چه کسانیار معروف اشکانیانگذار و شهریبن-215

 شاپور اول -شاپور اول  -الف

 کمیمهرداد  -کم یاشک  -ب

 زدهمیاشک س -کم یمهرداد  -ج

 زیخسرو پرو -روان یانوش -د

 بودند؟ یان چه کسانیار معروف قاجاریانگذار و شهریبن-216

 آقا محمد خان -آقا محمد خان  -الف

 ن شاهیناصرالد -آقا محمد خان  -ب

 شاه عباس -شاه  یفتحعل -ج

 نادر شاه -نادر شاه  -د

 ان رفت؟یالم از میتمدن ع ید چه قومبا ورو-217

 پارس -الف

 ماد -ب

 ییایآر -ج

 لکیس -د

 سکونت داشتند؟ یران باستان در عراق کنونیک از اقوام ایکدام -218

 انیالمیع -الف

 کاسوها -ب

 آشور و آکد -ج

 پارتها -د

 دهند؟ یران باستان نسبت میک از اقوام ایابداع قنات را به کدام -219

 و آکدآشور  -الف

 اوراتورها -ب

 انیائیآر -ج

 هایکاس -د



 داشتند؟ سکونت یکنون رانیک از قسمت ایتمدن مانا در کدام -220

 شمال -الف

 جنوب -ب

 شرق -ج

 غرب -د

 کردند؟ یحکمران مدت چه و داشتند سکونت رانیا از قسمت کدام در یکاس اقوام-221

 قرن دو - البرز یها کوه دامنه -الف

 قرن دو - زاگرس یها کوه دامنه -ب

 قرن شش - البرز  یها کوه دامنه -ج

 قرن شش - زاگرس یها کوه دامنه -د

 است؟ شده دیتول رانیا در یزمان چه از لعاب و سفال-222

 اسالم از پس -الف

 انیهخامنش دوره -ب

 مادها دوره -ج

 هاییایآر از قبل -د

 بودند؟ یاقوام چه شامل یرانیا اقوام-223

 ها پارس ها، پارت ،مادها -الف

 مادها آشور، سومر، -ب

 ها پارت و مادها -ج

 مادها ها، پارت سومر، -د

 بود؟ شهر کدام انیهخامنش یبهار تختیپا-224

 دیجمش تخت -الف

 شوش -ب

 هگمتانه -ج

 همدان -د

 بود؟ که برزن ویآر-225

 ماد شاهان از یکی -الف

 یهخامنش سرداران از یکی -ب

 یونانی دانشمند -ج

 یلخانیا دوره دانشمند -د

 بود؟ که یساسان سلسله انگذاریبن-226

 اول قباد -الف

 اول اشکبوس -ب

 بابکان ریاردش -ج

 سورنا -د

 داشت؟ دوام شاه کدام زمان تا یساسان دوره اقتدار-227

 روانیانوش -الف

 زیخسروپرو -ب

 خان غازان -ج

 چهارم سلوکوس -د



 بودند؟ ریز موارد از کیکدام اسالم از بعد یرانیا حکومت نیاول-228

 انیصفار -الف

 انیطاهر -ب

 انیصفو -ج

 انیغزنو -د

 داشت؟ یریچشمگ گسترش یفارس زبان و فرهنگ اسالم از بعد دوران کدام در-229

 انیسامان -الف

 انیصفو -ب

 انیخوارزمشاه -ج

 انیصفار -د

 بود؟ چه هند به انیغزنو یلشکرکش یامدهایپ از-230

 یمتیق جواهرات آوردن دست به -الف

 یتجار مهم یقراردادها انعقاد -ب

 یفارس زبان و اسالم گسترش -ج

 ینظام یها آموزش -د

 بود؟ ریوز کدام و شاه کدام زمان در انیسلجوق اقتدار اوج-231

 یتوس الملک نظام خواجه - ملکشاه -الف

 یبلعم یابوعل - احمد بن نصر -ب

 یبلعم یابوعل - ملکشاه -ج

 الملک نظام خواجه - احمد بن نصر -د

 شد؟ انجام دوران کدام در یفردوس ابوالقاسم دست به شاهنامه یگردآور-232

 انیسلجوق -الف

 انیخوارزمشاه -ب

 انیصفار -ج

 انیغزنو -د

 بود؟ چه رانیا به مغوالن حمله بهانه-233

 رانیا به زخانیچنگ ینظام فرستاده شدن کشته -الف

 مغولستان و رانیا نیب یتجار ردادقرا رفتنینپذ -ب

 مغولستان یمرزها به رانیا تجاوز -ج

 زخانیچنگ یاعزام بازرگانان شدن کشته -د

 بود؟ ها حکومت از کیکدام زمان در مختلف یها نهیزم در رانیا شرفتیپ نیشتریب-234

 هیقاجار -الف

 هیافشار -ب

 هیصفو -ج

 هیزند -د

 برگردانند؟ را رانیا دوباره اقتدار توانستند نشاها از کیکدام هیصفو از بعد-235

 نادرشاه -الف

 خان میکر -ب

 شاه یفتحعل -ج

 شاه نیناصرالد -د



 بود؟ شهر کدام هیزند دوران در رانیا تختیپا-236

 اصفهان -الف

 رازیش -ب

 همدان -ج

 کرمان -د

 کرد؟ یادگستیا رانیا در انگلستان یاقتصاد اقدامات ربرابر د شاهان از کیکدام-237

 نادرشاه -الف

 زند خان میکر -ب

 یصفو عباس شاه -ج

 قاجار خان محمد آقا -د

 است؟ مانده یباق شاهان از کیکدام زمان از رانیا یکنون پرچم بیترک و رنگ-238

 نادرشاه -الف

 زند خان میکر -ب

 یصفو عباس شاه -ج

 قاجار خان محمد آقا -د

 صورت زمان کدام در اروپا به یمهندس و یپزشک لیتحص یراب یرانیا انیدانشجو اعزام نیاول-239

 گرفت؟

 قاجار -الف

 یپهلو -ب

 یاسالم یجمهور -ج

 هیزند -د

 شد؟ بیتصو دوران از کی کدام در زنان یرأ حق-240

 یپهلو -الف

 یاسالم یجمهور -ب

 هیافشار -ج

 هیقاجار -د

 ست؟یک رانیا یشاهنشاه نظام شاه نیآخر-241

 شاه رضا -الف

 شاه محمدرضا -ب

 نادرشاه -ج

 شاه نیناصرالد -د

 دارد؟ قرار قدرت هرم رأس در رانیا یاسالم یجمهور در مقام کدام-242

 رهبر -الف

 نگهبان یشورا -ب

 نظام مصلحت صیتشخ مجمع -ج

 مجلس -د

 هستند؟ نژاد کدام از کرد مردم-243

 ییاروپا هند، نژاد -الف

 ییایآس نژآد -ب

 ییایآر نژاد -ج



 ژرمن نژاد -د

 دارند؟ یم یگرام را یادیاع چه کرد مردم قربان و فطر دیع از ریغ به-244

 برات دیع و معراج دیع -الف

 ریغد دیع و معراج دیع -ب

 برات دیع و نوروز دیغ -ج

 شعبان مهین جشن -د

 هستند؟ ساکن رانیا از قسمت کدام در لر مردم-245

 غرب شمال و شمال -الف

 عمان یایدر ات خراسان از -ب

 خزر یایدر تا خراسان از -ج

 جنوب تا زاگرس دامنه از -د

 است؟ رانیا انیاد از کی کدام هیشب  لر زنان پوشاک-246

 مسلمانان -الف

 انیحیمس -ب

 انیهودی -ج

 انیزرتشت -د

 کنند؟ یم صحبت یزبان چه به لر مردم-247

 یلر -الف

 یلک -ب

 یلک و یلر -ج

 یلر و یفارس -د

 ست؟یچ لر مردم لباس یژگیو-248

 شاد یطراح -الف

 یسادگ -ب

 یتجمالت -ج

 بودن تکه چند -د

 است؟ یزمان چه القیی منطقه در التیا استقرار مدت-249

 وریشهر اواخر تا بهشتیارد لیاوا از -الف

 مهر اواسط تا بهشتیارد اواسط از -ب

 وریشهر اواخر تا نیفرورد اواخر از -ج

 مهر اواسط تا نیروردف اواسط از -د

 کنند؟ یم یزندگ رانیا از قسمت کدام در یاریبخت لیا-250

 لرستان و اصفهان ،یاریبخت محال چهار خوزستان، یها استان در -الف

 هرمزگان و اصفهان فارس، لرستان، یها استان در -ب

 فارس و کردستان ،یاریبخت محال چهار خوزستان، یها استان در -ج

 لرستان و کردستان اصفهان، ، همدان یاه استان در -د

 دارد؟ مهارت ریز موارد کدام در یاریبخت لیا-251

 یانداز ریت و یرزنیشمش -الف

 شنا و یزن ریشمش -ب

 یانداز ریت و یسوار اسب -ج



 شنا و یسوار اسب -د

 است؟ ریعشا از کیکدام لباس چوقا-252

 یاریبخت -الف

 شاهسون -ب

 ییقشقا -ج

 ریعشا همه -د

 است؟ نژاد کدام از ییقشقا لیا-253

 ترک -الف

 کرد -ب

 بلوچ -ج

 لر -د

 گردد؟ یم برگزار باشکوه ییقشقا لیا در ریز یها جشن از کی کدام-254

 نوروز دیع -الف

 قربان دیع -ب

 یعروس جشن -ج

 ریغد دیع -د

 هستند؟ ساکن رانیا از قسمت کدام در ییقشقا لیا تیجمع نیشتریب-255

 فارس اناست -الف

 کرمانشاه استان -ب

 اصفهان استان -ج

 کشور جنوب محدوده در -د

 است؟ یرانیا اقوام از کی کدام پوشاک جزو "یکپ" کاله-256

 ییقشقا ریعشا -الف

 یاریبخت ریعشا -ب

 کرد قوم -ج

 شاهسون قوم -د

 دارد؟ باستان رانیا زبان به یادیز شباهت یرانیا اقوام از کیکدام زبان-257

 کرد قوم -الف

 لر قوم -ب

 بلوچ قوم -ج

 ریعشا -د

 است؟ متفاوت گریکدی با فهیطا هر لهجه و زبان یرانیا اقوام از کیکدام در-258

 کرد قوم -الف

 لر قوم -ب

 بلوچ قوم -ج

 ریعشا -د

 هستند؟ ساکن رانیا از قسمت کدام در  بلوچ قوم-259

 یشرق جنوب -الف

 یغرب جنوب -ب

 یشرق شمال -ج



 یغرب لشما -د

 است؟ رانیا یخیتار اقوام از کی کدام لباس هیشب بلوچ قوم لباس-260

 انیساسان -الف

 انیاشکان -ب

 انیسامان -ج

 انیهخامنش -د

 است؟ یرنگ چه معموالً بلوچ مردان لباس-261

 رهیت یها رنگ -الف

 گلدار یها پارچه -ب

 روشن یها رنگ -ج

 گلدار و روشن یها رنگ -د

 کنند؟ یم تکلم یزبان چه به ترک مردم-262

 یعرب -الف

 هندو -ب

 یآذر -ج

 یلک -د

 .است فرهنگ یچگونگ کننده نییتع عامل نیمهمتر ..........................قایآفر در-263

 التیتحص -الف

 فقر -ب

 یاجتماع طبقه -ج

 یسالمت -د

 دارند؟ عالقه یقیموس چه به ایتانزان مردم-264

 یغرب -الف

 یشرق -ب

 ییقایآفر یبوم -ج

 ندارند یا عالقه -د

 هستند؟ فعال لیبرز از هیناح کدام در پوستان سرخ-265

 ساحل سراسر در -الف

 رویودوژانیر در -ب

 آمازون در -ج

 ایبامب در -د

 پسندند؟ یم را یقیموس نوع چه ییکایآمر و یلیبرز پوستان اهیس-266

 یبوم -الف

 جاز -ب

 یشرق -ج

 یعرب -د

 است؟ شتریب هنر کدام به یلیبرز اهانیس عالقه-267

 آواز و نغمه -الف

 یبدن حرکات و رقص -ب

 سمیکالس ینقاش -ج



 یقیموس نواختن -د

 است؟ شتریب هنر کدام به ییکایآمر اهانیس عالقه-268

 آواز و نغمه -الف

 یبدن حرکات و رقص -ب

 سمیکالس ینقاش -ج

 یقیموس نواختن -د

 ست؟یچ برکت و شانس نماد کایآمر متحده االتیا در-269

 نهیآ -الف

 اسب نعل -ب

 کفش -ج

 گل -د

 ست؟یچ نشانه نهیآ شکستن کایآمر متحده االتیا در-270

 .آورد یم یبدبخت و یبدشانس سال پنج یبرا -الف

 .آورد یم یبدبخت و یبدشانس سال هفت یبرا -ب

 نهیآ صاحب یبرا نینفر -ج

 خانواده کل یبرا نینفر -د

 است؟ کشور کدام معروف یغذاها از یکباب دونر-271

 یمالز -الف

 عربستان -ب

 رانیا -ج

 هیترک -د

 دهند؟ یم انجام یکار چه هیترک مردم "یلیکند" جشن در-272

 .پردازند یم یشکرگزار به -الف

 .پردازند یم یکوبیپا و جشن به -ب

 .پردازند یم مسجد مناره اطراف در چراغ و شمع افروختن به -ج

 .روند یم ایدر سواحل به حیتفر یراب -د

 است؟ کشور کدام تابان آفتاب کشور-273

 نیچ -الف

 ژاپن -ب

 لبنان -ج

 رانیا -د

 کنند؟ یم سالم خود همانانیم به چگونه ها یژاپن-274

 .کنند یم سالم یژاپن زبان به -الف

 .دهند یم هیهد گل همانیم به -ب

 .آورند یم فرود سر همانیم به -ج

 .کنند یم سالم و روند یم استقبال به در جلو تا -د

 ست؟یچ یژاپن کی ییرایپذ نیآخر و نینخست-275

 یچا -الف

 قهوه -ب

 نیریش یدنینوش -ج



 وهیم -د

 است؟ مشهور تیمرغوب به یغرب جانیآذربا استان سوغات کدام-276

 ینیریش -الف

 میگل -ب

 لیآج -ج

 یکشاورز محصوالت -د

 است؟ معروف یزیچ چه به سیهر یقال-277

 دوام -الف

 ییبایز -ب

 ظرافت -ج

 نقشه و رنگ تنوع -د

 است؟ کدام هیاروم یسوغات نیمهمتر-278

 یقال -الف

 پوشاک -ب

 یدوز سوزن -ج

 دمشکیب نقل -د
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 زیم وسط -ب

 رهاکوچکت کنار در -ج

 زیم طرف کی -د

 باشد؟ صورت چه به دیبا زیم دنیچ طرز-341

 وسط در ونان سفره دستمال ، چنگال چپ، سمت وانیل و قاشق راست، سمت بشقاب -الف

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

 راست سمت نان و سفره مالدست چنگال، و چپ، سمت وانیل و قاشق وسط، در بشقاب -ج

 راست سمت نان و سفره دستمال چنگال، و راست سمت وانیل و قاشق چپ، سمت بشقاب -د

 بکشد؟ غذا همانانیم از کی کدام یبرا ابتدا دینبا زبانیم-342

 بزرگترها یبرا -الف

 دیجد همانیم یبرا -ب

 خودش یبرا -ج

 کوچکترها یبرا -د

 کند؟ چکار زبانیم همانیم از ییرایپذ هنگام در است ستهیشا-343

 .شود ییرایپذ تر راحت تا گذاشته تنها را همانیم -الف

 .کند تعارف همانیم به دائم -ب

 .کند یهمراه را او و داشته حضور همانیم کنار در -ج

 .کند سوال ییرایپذ مورد در همانیم از -د

 رد؟یگ یم صورت یاساس چه بر زایو صدور-344

 موجود دارکم اساس بر -الف

 جامعه ازین اساس بر -ب

 یمتقاض هدف و ازین اساس بر -ج

 لیتحص و یگردشگر یبرا -د

 کند؟ خواست در تواند یم را یمدارک چه زایو صدور جهت رانیا یاسالم یجمهور دولت-345

 یمدرک گونه هر -الف

 ییشناسا مدرک -ب

 یلیتحص مدارک -ج

 نهیشیپ سوء مدارک -د

 دیتمد قابل مدت چه و باشند داشته اقامت توانند یم مدت چه رانیا در یستیتور یزایو دارندگان-346

 است؟

 روز 30 - روز 30 -الف

 روز 60 - روز 30 -ب

 روز 60 - روز 60 -ج

 روز 30 - روز 60 -د

 کند؟ خارج است مجاز چهیقال ای یقال مربع متر چند حداکثر رانیا از خروج موقع جهانگرد هر-347

 متر 12 -الف

 متر 24 -ب



 متر 3 -ج

 متر 10 -د

 کند؟ ینگهدار گمرک انبار در را کاالها تواند یم ماه چند تا حداکثر رانیا یاسالم یجمهور گمرک-348

 ماه 1 -الف

 ماه 2 -ب

 ماه 3 -ج

 ماه 4 -د

 کند؟ خارج کشور از را یرانیا یکاالها چه کشور از خروج هنگام تواند یم جهانگرد هر-349

 .باشند نداشته یتجار جنبه که ییکاالها -فال

 .باشند نداشته ینیتزئ جنبه که ییکاالها -ب

 .نباشند یدست عیصنا جزو که ییکاالها -ج

 .باشند نداشته وزن لوگرمیک 10 از شتریب که ییکاالها -د

 از .................... ظرف مکلفند دارند را اقامت پروانه اخذ و یطوالن اقامت قصد که یخارج اتباع-350

 .ندینما مراجعه اقامت محل یخارج اتباع تیریمد به پروانه اخذ یبرا کشور به ورود خیتار

 ماه کی -الف

 ماه دو -ب

 روز 8 -ج

 روز 10 -د

 ند؟ینما افتیدر کجا از خروج دیرواد دیبا کشور از خروج یبرا اقامت پروانه دارندگان-351

 یرانندگ و ییراهنما -الف

 یفرماندار -ب

 استان ناجا خارجه اتباع تیریمد -ج

 منطقه یانتظام یروین -د

 ؟ستین رانیا در یخارج اتباع میدا اقامت پروانه صدور طیشرا ریز موارد از کیکدام-352

 تیتابع اداره - خارجه امور وزارت از نامه یمعرف داشن -الف

 .باشد یرانیا فرزند و همسر یدارا یمتقاض -ب

 یاسالم حجاب با عکس و یبانک شیف اختپرد -ج

 متناوب و یقانون اقامت سابقه سال 5 -د

 داشت؟ حضور فرودگاه در دیبا پرواز از قبل مدت چه یخارج یپروازها در-353

 ساعت 4 حداقل -الف

 ساعت 3 حداقل -ب

 ساعت 2 حداقل -ج

 ساعت 1 حداقل -د

 نمود؟ خواهند پرداخت را تیبل از مقدار چه سال 12 از کمتر نیمسافر هما یپروازها در-354

 درصد 20 -الف

 درصد 40 -ب

 درصد نرخ شناور 70 یال درصد 50 -ج

 درصد 10 -د

 است؟ ساعت چند قطار تیبل استرداد زمان حداکثر-355

 ساعت کی -الف



 ساعت دو -ب

 ساعت سه -ج

 ساعت چهار -د

 است؟ زانیم چه یمعمول تیبل یبرا مجاز وزن حداکثر-356

 لوگرمیک 40 -لفا

 لوگرمیک 30 -ب

 لوگرمیک20 -ج

 لوگرمیک 10 -د

 است؟ یقطار نوع چه اکسپرس قطار-357

 .دارد توقف ها ستگاهیا همه در -الف

 .دارد توقف باشد داشته یفن نقص اگر کی درجه یها ستگاهیا در فقط -ب

 .دارد توقف کی درجه یها ستگاهیا در فقط -ج

 .دارد فتوق مسافر خواست به فقط -د

 کنند؟ یم پرداخت را تیبل یبها از درصد چند سال دو از کمتر نیمسافر-358

 درصد 10 -الف

 درصد 20 -ب

 درصد 30 -ج

 درصد40 -د

 د باشد؟یما چقدر بایدر هواپ Carry On Items بار وزن حداکثر-359

 لوگرمیک 19 -الف

 لوگرمیک 9 -ب

 لوگرمیک 10 -ج

 لوگرمیک 15 -د

 رو دارد؟یحدود چند نفر پن هندو ید-360

 ونیلیصد م -الف

 ونیلینهصد م -ب

 ونیلیپانصد م -ج

 ونیلیارد و پانصد میلیک می -د

 ن جهان است؟ین دین هندو چندمید-361

 نیاول -الف

 نیدوم -ب

 نیسوم -ج

 نیچهارم -د

 شتر هندوها در کجا سکونت دارند؟یب-362

 نیچ -الف

 شبه قاره هند -ب

 قایآفر -ج

 یجنوب شرق یایآس -د

 کرده است؟ یخود را هندو معرف ین رسمیکدام کشور د-363

 هند -الف



 نپال -ب

 تنامیو -ج

 نیچ -د

 ان بزرگ جهان است؟یک از ادیاعتقاد به تناسخ جزء اعتقادات کدام -364

 هندو -الف

 بودا -ب

 زردشت -ج

 تیهودی -د

 ت؟ان جهان اسیک از ادیاحترام به گاو جزء اعتقادات کدام -365

 هندو -الف

 بودا -ب

 کیس -ج

 مزدک -د

 دارند؟ یشاوندیگر نسبت خویکدیان با یان خدایک از ادیبه اعتقاد کدام -366

 هندو -الف

 بودا -ب

 کیس -ج

 زردشت -د

 ستند؟یهندوها نان یر، از خدایان زیک از خدایکدام-367

 وایش -الف

 برهما -ب

 مهر -ج

 شنویو -د

 ست؟یک ها چیکتاب مقدس س-368

 اوستا -الف

 گرانت صاحب -ب

 ودا -ج

 تورات -د

 ؟باشد ین بودا نمیدر جزء اصول هشتگانه یک از موارد زیکدام-369

 ل درستیتحص -الف

 تمرکز درست -ب

 توجه درست -ج

 معاش درست -د

 ان جهان است؟یک از رهبران ادیالما لقب کدام ییداال-370

 ک هایس -الف

 هندوان -ب

 انیمانو -ج

 نایبودائ -د

 الما در کدام شهر قرار دارد؟ ییاقامتگاه داال-371

 تبت -الف



 پنجاب -ب

 لهاسا -ج

 میاورشل -د

 خداوند در اسالم چند نام دارد؟-372

 ک نامیهزار و  -الف

 هزار و صد نام -ب

 صد و ده نام -ج

 هزار و ده نام -د

 گردد؟ یباز م یت به چه قرنیحین مسیشالوده د-373

 یدالیقرن اول م -الف

 یالدیقرن دهم م -ب

 یالدیقرن سوم م -ج

 یالدیقرن دوازدهم م -د

 ست؟یت نیحیمسر جزء یک از مذاهب زیکدام-374

 کیکاتول -الف

 ارتودوکس -ب

 پروتستان -ج

 نیکنستانت -د

 شود؟ ید انجام میل غسل تعمیبه چه دل-375

 دوباره یایکسب بخشش گناهان و اح -الف

 دانند. یان آب را مقدس میحیمس -ب

 نماد منزه شدن از گناهان است. -ج

 دهند. ین عمل را انجام میچون همه مذاهب ا -د

 واژه پروتستان به چه معناست؟-376

 یذات آسمان -الف

 ده درستیصاحب عق -ب

 پدر -ج

 مخالف سرسخت -د

 ان چه نام دارد؟یهودیشگاه یاین-377

 سایکل -الف

 سایکن -ب

 کانیوات -ج

 مسجد -د

 ان کجاست؟یهودین مکان نزد یتر مقدس-378

 سایکل -الف

 سایکن -ب

 وار ندبهید -ج

 مانیکل سلیه -د

 ران باستان است؟یان ایک از ادید کدامیک از عقایک، کردار نیک، پندار نیگفتار ن-379

 یزرنشت -الف



 یمانو -ب

 ترایم -ج

 مزدک -د

 کنند، استفاده هتل و یفرودگاه فرترانس ،ییهوا نقل و حمل خدمات از تنها گردشگران گروه اگر-380

 اند؟ کرده استفاده یسفر بسته چه از ردیبگ شکل تورگردان ندهینما و آنها انیم یارتباط نکهیا بدون

 یگروه سفر بسته -الف

 مستقل سفر بسته -ب

 گرفته شکل قبل از سفر بسته -ج

 یسفارش سفر بسته -د

 است؟ رانمساف از تورگردان انتظارات جزو نهیگز کدام-381

 سفر یانتها در مسافران دنیرس سالم -الف

 مسافران ریسا با هماهنگ و متعارف یرفتار داشتن -ب

 .شود یم ارائه سفر بسته در آنچه با غاتیتبل تطابق -ج

 مسافران به متیق یینها یبها اعالم -د

 دارد؟ نام چه دیجد یا وهیش به آن مجدد عرضه و سفر بسته بیترک در رییتغ-382

 افزوده ارزش جادیا -الف

 کردن درو -ب

 کردن نهیبه -ج

 یور بهره -د

 یبرا توانند آنها ینگینقد و کنند یم جادیا را یتوجه قابل ینگینقد سفر یها بسته نوع کدام-383

 .ردیگ قرار استفاده مورد تورگردان یقاتیتحق یها تیفعال

 ردهیش یگاوها -الف

 ستارگان -ب

 ها سگ -ج

 ها سوال عالمت -د

 کند؟ یم فراهم تورگردان یبرا را یمتیق یها استیس اعمال امکان یزیچ چه-384

 تقاضا یریپذ کشش -الف

 تقاضا بودن یفصل -ب

 تورگردانان نیب رقابت حذف -ج

 رقبا توسط متیق کاهش -د

 شود؟ یم ستهینگر یمشتر دید از محصول به یگذار متیق روش کدام در-385

 شده تمام نهیهز یامبن بر یگذار متیق -الف

 بازده تیریمد یمبنا بر یگذار متیق -ب

 یمشتر یبرا محصول ارزش یمبنا بر یگذار متیق -ج

 سر به سر نقطه لیتحل و هیتجز اساس بر یگذار متیق -د

 یگذار متیق روش کدام در انیمشتر طبقه و دیخر زمان استقرار، محل ا،یجغراف مانند یعوامل-386

 دارد؟ ریتأث

 متیق ضیتبع یمش طخ -الف

 یرقابت یگذار متیق -ب

 آخر لحظه در یگذار متیق -ج



 هیما پر یگذار متیق -د

 است؟ یگردشگر نظام دهنده لیتشک عناصر از کیکدام جزء ییرایپذ خدمات-387

 اقامت -الف

 هیتغذ -ب

 دیخر -ج

 گشت -د

 شود؟ یم شامل را یگردشگر نظام از یموارد چه شامل گشت عنصر-388

 دیبازد -الف

 دیخر -ب

 رستوران -ج

 اقامت -د

 است؟ سفر برنامه ریناپذ ییجدا جزء موراد از کی کدام-389

 دیبازد -الف

 دیخر -ب

 رستوران -ج

 اقامت -د

 دارد؟ نام چه کنند یم یطراح را سفر روزانه یها تیفعال که یعوامل مجموعه-390

 دهنده لیتشک عناصر -الف

 یگردشگر یها جاذبه -ب

 سفر تاورددس -ج

 ییرایپذ خدمات -د

 ست؟یچ منطقه کی به سفر از گردشگران منظور-391

 ها جاذبه مطالعه -الف

 دکنندگانیبازد گرید جذب -ب

 ها جاذبه از دیبازد -ج

 ها جاذبه ساخت -د

 هستند؟ نوع چند یگردشگر یها جاذبه-392

 ساخت انسان و یعیطب -الف

 یعیطب و یخیتار -ب

 یخیتار و یموضوع یها پارک -ج

 دسترس قابل ریغ و دسترس -د

 هستند؟ ها جاذبه از نوع کدام جزء شده حفاظت مناطق-393

 یخداداد -الف

 یموضوع یها پارک -ب

 یباستان یها تیسا -ج

 یسرگرم یها پارک -د

 باشند؟ یم ساخت انسان یها جاذبه جزء ریز موارد از کیکدام-394

 ییایدر اهانیگ و جانوران ومیآکوار -الف

 وحش اتیح و یاهیگ پوشش -ب

 غارها -ج



 یعیطب یها پارک -د

 شامل را استراحت و دوستان مالقات بودن، نو یزیچ دنبال به سفر یزشیانگ عوامل از کیکدام-395

 شود؟ یم

 زهیانگ -الف

 درآمد -ب

 داشتن فرصت -ج

 سفر لهیوس -د

 را سفر یزشیانگ عوامل از کی کدام دابی شیافزا یلیتعط و یآسودگ یبرا زمان یفرد یبرا اگر-396

 شود؟ یم شامل

 زهیانگ -الف

 درآمد -ب

 داشتن فرصت -ج

 سفر لهیوس -د

 شود؟ یم شامل را سفر یزشیانگ عوامل از کی کدام یزندگ یضرور یها نهیهز مازاد-397

 زهیانگ -الف

 درآمد -ب

 داشتن فرصت -ج

 سفر لهیوس -د

 شود؟ یم شامل را سفر یزشیانگ عوامل از کیکدام نقل و حمل به آسان یدسترس-398

 زهیانگ -الف

 درآمد -ب

 داشتن فرصت -ج

 سفر لهیوس -د

 گرفت؟ یشتریب رونق یشرفتیپ چه با ستمیب قرن در ییهوا نقل و حمل-399

 ییهوا عیصنا در یفناور -الف

 ها بزرگراه ساخت -ب

 یلیر عیصنا در یفناور -ج

 لوکس یها یکشت ساخت -د

 داشت؟ سفر در را نقش نیشتریب نقل و حمل صنعت کدام ییهوا نقل و حمل گسترش از شیپ-400

 یا جاده نقل و حمل -الف

 یلیر نقل و حمل -ب

 ییایدر نقل و حمل -ج

 یخصوص نقل و حمل -د

 بود؟ چه یکوهستان مناطق در گردشگر جذب و جلب یبرا اقدامات نیاول از یکی-401

 گاه حیتفر احداث -الف

 آهن راه ثاحدا -ب

 فرودگاه احداث -ج

 تونل احداث -د

 ؟ است ارزانتر همه از نقل و حمل لهیوس کدام یطوالن یها مسافرت یبرا-402

 اتوبوس -الف



 یشخص خودرو -ب

 قطار -ج

 یا هیکرا لیاتومب -د

 است؟ شده نقل و حمل صنعت در مسافران عادت رییتغ  موجب یعامل چه-403

 یافرتمس یها آژانس شیافزا -الف

 یشخص یخودروها شیافزا -ب

 تیبل بودن ارزان -ج

 ها نالیترم به راحت یدسترس -د

 دارد؟ مقصد در یشتریب عمل یآزاد مسافر نقل، و حمل انواع از کی کدام-404

 یشخص خودرو -الف

 ریالس عیسر یقطارها -ب

 مایهواپ -ج

 لوکس یها یکشت -د

 ست؟یچ دارند تیرضا تور کی از سفر بسته دیخر از که یانیمشتر حفظ یبرا روش نیتر یاساس-405

 آنها به دیجد سفر یها بسته شنهادیپ -الف

 یبعد سفر یها بسته دیخر در فیتخف ارائه -ب

 یفعل سفر مبلغ از یبخش بازگرداندن -ج

 آنها به ندهیآ در یمجان سفر کی دادن -د

 شود؟ یم درج سفر بسته به مربوط یبروشورها جلد یرو بر ریز موارد از کی کدام-406

 محصول خاص یایمزا -الف

 سفر در شده ارائه خدمات نوع -ب

 پرداخت و دیخر نحوه -ج

 یمسافرت خدمات دفتر ای تورگردان نام -د

 است؟ بوده یزمان چه و یزیچ چه شدن جیرا با زمانهم یگردشگر صنعت آغاز متخصصان نظربه-407

 19 قرن در یمعدن یهاحمام شدن جیرا -الف

 18 قرن در یمعدن یهاحمام شدن جیرا -ب

 19 قرن در بخار نیماش اختراع -ج

 18 قرن در یباد کیالست ای چرخ اختراع -د

 است؟ شده انجام یلیوسا چه توسط میقد یهازمان در یطوالن یهامسافرت-408

 نیزم یرو بر کالسکه و ایدر در یکشت قیطر از -الف

 نیزم یرو بر آهناهر و ایدر در یکشت قیطر از -ب

 آهن وراه نیزم یرو بر کالسکه قیطر از -ج

 مایهواپ و نیزم یرو بر کالسکه قیطر از -د

 د؟یگرد سیتأس یمنظور چهبه و کجا در و یزمان چه در یستیتور آژانس نیاول-409

 یوکوهنورد یعلم یتورها یبرگزار منظوربه ورک،یوین ،1841 درسال -الف

 یحیتفر یتورها یبرگزار منظوربه ورک،یوین ،1481 سال در -ب

 یکوهنورد و یعلم یتورها یبرگزار منظوربه س،یپار ،1841 سال در -ج

 یکوهنورد و یعلم یتورها یبرگزار منظوربه لندن، ،1841 سال در -د

 شد؟ سیتأس کجا در و یسال چه در هتل نیاول-410

 .سیپار شهر در 1974 سال در -الف



 .ورکیوین شهر در 1860 سال در -ب

 .ورکیوین شهر در 1680 سال در -ج

 .ورکیوین شهر در 1794 سال در -د

 است؟ یمعن چهبه تور کلمه-411

 مسافرت و گردش -الف

 یگردشگر سازمان -ب

 یگردشگر -ج

 .یگرد عتیطب -د

 است؟ یچه معنبه Tourism کلمه-412

 گردش -الف

 حیتفر -ب

 یگردشگر -ج

 اوقات فراغت -د

 راث معروف است؟یم یگردشگربه یکدام گردشگر-413

 یارتیز -الف

 یورزش -ب

 یحیتفر -ج

 یفرهنگ -د

 باشد؟ین شده است چه مدت مییمسافرت تع یکه برا یحداقل و حداکثر زمان یف گردشگریدر تعر-414

 سال. 1ساعت و حداکثر  6حداقل  -الف

 سال. 1ساعت و حداکثر  12حداقل  -ب

 سال. 1ساعت، حداکثر  24 حداقل -ج

 ماه. 6ساعت، حداکثر  24حداقل  -د

 گفتندیرفتند چه میمسافرت مگذشته با هدف و منظور خاص به یهاکه در زمان یافرادبه-415

 احیس -الف

 گردشگر -ب

 ستیتور -ج

 راهنما. -د

 است؟ یکدام گردشگر ین نوع گردشگریترارزان-416

 یحیتفر -الف

 افتهیمان ساز یگردشگر -ب

 یعلم یگردشگر -ج

 یمجاز -د

 شود؟یلم استفاده مینترنت، ماهواره و فیاز ا یدر کدام گردشگر-417

 یخیتار -الف

 یمذهب -ب

 یمجاز -ج

 یعلم -د

 ست؟یچ ین عامل رونق و توسعه گردشگریترمهم-418

 هاساخت هتل -الف



 یالت بانکیتسه -ب

 ییمایهواپ یهاجاد آژانسیا -ج

 قلحمل و ن -د

 وجود آمدند؟به یآهن چه زمان یهالین قطارها و ریاول-419

 یالدیم 19 -الف

 یالدیم 18ـ 2 -ب

 یالدیم 17ـ 4 -ج

 .یالدیم 14ـ 3 -د

 چه معناست؟سم بهیاکوتور-420

 د از اقوام مختلف استیبازد یمعنبه -الف

 است یو فرهنگ یخید از آثار تاریبازد یمعنبه -ب

 است یعیطب یهاد از مناطق و جاذبهیباشد و هدف از آن بازدیم یردگعتیطب یمعنبه -ج

 باشد یم یو تجار یبازرگان یگردشگر یبه معن -د

 شود؟یمحسوب م یسازمان ملل چه نوع گردشگر یشرکت دراجالس عموم-421

 یفرهنگ یگردشگر -الف

 یتجار یگردشگر -ب

 یخیتار یگردشگر -ج

 یاسیس یگردشگر -د

 دهند؟یل میتشک یگردشگران را چه افراد یاسیس یدر گردشگر-422

 یاجتماع یافراد رده باال -الف

 یفرهنگ یافراد رده باال -ب

 یاسیه سیمقامات بلندپا -ج

 یه اقتصادیمقامات بلندپا -د

 شود؟یمحسوب م یچه نوع گردشگر ید از مناطق جنگیبازد-423

 یفرهنگ یگردشگر -الف

 آثار جنگ یگردشگر -ب

 یاسیس یرگردشگ -ج

 یادمانی یگردشگر -د

 است؟ یمراسم حج در هر سال چه نوع گردشگر یبرگزار-424

 یا مذهبی یارتیز یگردشگر -الف

 گتو یگردشگر -ب

 یاسیس یگردشگر -ج

 یحیتفر یگردشگر -د

 شود؟یمحسوب م یتجمع هندوها در کنار رود گنگ چه نوع گردشگر-425

 گتو -الف

 یاعتقاد -ب

 یارتیز -ج

 یاسیس -د

 ؟نداردوجود  ییحمل و نقل و جابجا یک از انواع گردشگریدر کدام-426

 ییایدر یگردشگر -الف



 سمیاکوتور -ب

 یحیتفر یگردشگر -ج

 یمجاز یگردشگر -د

 ن مرکز معالجه شرق کشور کدام است؟یترمهم-427

 ستان و بلوچستانیس -الف

 گرگان -ب

 مشهد -ج

 سمنان -د

 ران کدام است؟یا یرن بازار گردشگیبزرگتر-428

 هیروس -الف

 عراق -ب

 هیترک -ج

 افغانستان -د

 است؟ یکارمندان جزوه کدام عوامل توسعه گردشگربه یو دادن مرخص یالت رسمیجاد تعطیا-429

 ح و استراحتیتفر -الف

 عت و مواهب آنیاستفاده از طب -ب

 جاد و گسترش قانون کاریا -ج

 یرنه گردشگیتوسعه حمل و نقل در زم -د

 باشد؟یر میز یهانهیک از گزیران کدامیا ییایعرض جغراف-430

 یدرجه عرض شمال 25 - 40 -الف

 یدرجه عرض شمال 25 - 45 -ب

 یدرجه عرض جنوب 25 - 40 -ج

 یدرجه عرض جنوب 25 - 45 -د

 باشد؟یر میز یهانهیک از گزیران کدامیا ییایطول جغراف-431

 یدرجه طول شرق 25 - 40 -الف

 یدرجه طول غرب 44 - 63 -ب

 یدرجه طول شرق 25 - 45 -ج

 یدرجه طول شرق 44 - 63 -د

 چ چند ساعت است؟ینویالنهار گرران با نصفیا یاختالف زمان-432

 +2:  30 -الف

 +3:  30 -ب

 -3:  30 -ج

 +4:  30 -د

 صورت گرفت؟ یله چه کسانیوسران بهیخ ایاختراع خط در تار-433

 انیسومر -الف

 مادها -ب

 انیآشور -ج

 انیالمیع -د

 بود؟ یان چه کسیموسس سلسله هخامنش-434

 وشیدار -الف



 کوروش -ب

 هیکمبوج -ج

 ارشاهیخشا -د

 ایجاد شد و چه نام داشت؟ یجهان توسط چه کس یستم پستین سیاول-435

 وش ـ چاپاریدار -الف

 کوروش ـ چاپار -ب

 ار ـ چاپاریخشا -ج

 چاپار-ریاردش -د

 وش چه بود؟یچاپارها در زمان دار فهیوظ-436

 یجاسوس -الف

 حمل بار در سفرها -ب

 یمسابقات اسب سوار -ج

 اوبه یغام جاسوسیرساندن نامه ـ رساندن پ -د

 صورت گرفت؟ یران برای اولین بار توسط چه کسیضرب سکه در ا-437

 وشیدار -الف

 کوروش -ب

 ارشک -ج

 زیخسرو پرو -د

 ران هستند؟یادگار کدام سلسله ایگاد منطقه پاسار یهاکاخ-438

 انیساسان -الف

 انیاشکان -ب

 انیهخامنش -ج

 انیسلوک -د

 ر بود؟یز یک از شهرهایان کدامیتخت زمستانه هخامنشیپا-439

 همدان -الف

 اصفهان -ب

 رازیش -ج

 شوش -د

 ان کدام شهر بود؟یتخت تابستانه هخامنشیپا-440

 خوزستان -الف

 هگمتانه )همدان( -ب

 فارس -ج

 هرمزگان -د

 باشد؟یهگمتانه م یمعنر بهینه زیکدام گز-441

 محل کار مردم -الف

 محل مبادالت مردم -ب

 حات مردمیمحل تفر -ج

 محل اجتماع مردم -د

 ن پادشاه مادها چه نام داشت؟یاول-442

 هیکمبوج -الف



 کوروش -ب

 وشیدار -ج

 ااکوید -د

 ر بود؟یز یک از شهرهایتخت مادها کدامیپا-443

 نیقزو -الف

 (یهگمتانه )همدان امروز -ب

 اصفهان -ج

 شوش -د

 ران صورت گرفت؟یا یخیز در کدام دورة تاریخسرو پروامبر بهینامه پ-444

 انیسامان -الف

 انیاشکان -ب

 انیساسان -ج

 انیسلوک -د

 بود؟ یه چه کسیمؤسس سلسله صفو-445

 یشاه عباس صفو -الف

 یل صفویشاه اسماع -ب

 شاه طهماسب اول -ج

 مانیشاه سل -د

 صورت گرفت؟ یدستور چه کسران بهیعه در ایشدن مذهب ش یرسم-446

 شاه طهماسب اول -الف

 ل دومیشاه اسماع -ب

 یل صفویشاه اسماع -ج

 یشاه عباس صفو -د

 ه چه نام داشت؟ین پادشاه صفویقدرتمندتر-447

 شاه عباس دوم -الف

 ل اولیشاه اسماع -ب

 یاس صفوشاه عب -ج

 شاه طهماسب -د

 نام جنگ نادر در هندوستان چه بود؟-448

 جنگ کرنال -الف

 هیجنگ قادس -ب

 جنگ مورچه خورت -ج

 جنگ نهاوند -د

 ل جنگ نادر با هندوستان چه بود؟یدل-449

 پادشاه هندوستان از نادر یعدم فرمانبردار -الف

 رانیخاک اها بهیتعرض هند -ب

 ییکشورگشا یم نادرشاه برایتصم -ج

 هندوستانها بهیل فرار افغانیدلبه -د

 باشد؟ینور از غنائم کدام جنگ م یایدو الماس کوه نور و در-450

 هیجنگ قادس -الف



 رهیجنگ ح -ب

 جنگ کرنال -ج

 جنگ ذوقار -د

 باشد؟یران میا لقب کدام پادشاه ایل الرعایوک-451

 نیشاه سلطان حس -الف

 خان زندمیکر -ب

 باسشاه ع -ج

 شاه یفتحعل -د

 باشد؟یر میز یهانهیک از گزیران کدامیشدن صنعت نفت ا یخ ملیتار-452

 29/12/1329 -الف

 29/12/1339 -ب

 29/12/1319 -ج

 29/11/1329 -د

 شود؟یگفته م یچه حکومتحکومت مشروطه به-453

 شودیاداره م یهر قسمت از کشور توسط گروه -الف

 ارت داشته باشندپادشاه نظ یبر کارها -ب

 اجازه اظهارنظر ندارد یمقتدر که در آن کس یحکومت پادشاهبه -ج

 اداره شود یکشور به صورت فدرال -د

 باشد؟یر میز یهاک از حکومتیران کدامیها در ان حکومت ترکیاول-454

 انیغزنو -الف

 انیخوارزمشاه -ب

 انیسلجوق -ج

 انیصفار -د

 ران ساخته شد؟یرة اه در کدام دویمدارس نظام-455

 انیسامان -الف

 هیافشار -ب

 انیسلجوق -ج

 هیزند -د

 ران در کدام دوره صورت گرفت؟یاها بهحملة مغول-456

 انیغزنو -الف

 انیخوارزمشاه -ب

 انیسلجوق -ج

 انیسامان -د

 شود؟یگفته م یچه حکومتها بهلخانیحکومت ا-457

 هاحکومت مغول -الف

 انیموریحکومت ت -ب

 زخانیحکومت چنگ -ج

 وپسرانشهالکوخانحکومت -د

 شود؟یگفته م یچه حکومتبه یفیالطواحکومت ملوک-458

 شاه نظارت دارد یحکومت که مجلس بر کارها ینوع -الف



 شودیاداره م یحکومت متمرکز که توسط حکومت مرکز -ب

 حکومت بود نیچند یران داراین ایشد. سرزمیحکومت م یهر بخش ازکشور توسط گروه -ج

 حکومت که دولت بر مجلس نظارت دارد ینوع -د

 ه که بود؟یبون پادشاه آلیترمعروف-459

 هیپسر بو یعمادالدوله عل -الف

 هیرکن الدوله حسن پسر بو -ب

 یلمیعضدالدوله د -ج

 فخرالدوله -د

 ان کدام شهر بود؟یتخت حکومت طاهریپا-460

 سبزوار -الف

 رازیش -ب

 همدان -ج

 بورشاین -د

 ران بود؟یر کدام حکومت ایوز یرانینا دانشمند ایس یابوعل-461

 انیساسان -الف

 انیسامان -ب

 انیطاهر -ج

 انیخوارزمشاه -د

 باشد؟یر میهای زران پس از اسالم کدام یک از  حکومتین حکومت مستقل ایاول-462

 انیامو -الف

 انیغزنو -ب

 انیصفار -ج

 انیطاهر -د

 اتفاق افتاد؟ یسالم در چه سالامبر ایوفات پ-463

 یهجر 11سال  -الف

 یهجر 10سال  -ب

 یهجر 9سال  -ج

 یهجر 12سال  -د

 د؟یامبر چند سال طول کشیانه پیدعوت مخف-464

 سال 5 -الف

 سال 4 -ب

 سال 3 -ج

 سال 10 -د

 ران است؟یکدام قوم ا یرقص محل یرقص لزگ-465

 لک هایگ -الف

 هایخراسان -ب

 هایآذر -ج

 هایمازندران -د

 کنند؟یم یران زندگیها در کدام بخش الکیگ-466

 خزر یایدر سواحل غرب و جنوب غرب در -الف



 خزر یایدر یدر سواحل شمال -ب

 خزر یایدر سواحل شرق در -ج

 خزر یایدر سواحل شرق و جنوب شرق در -د

 مشغول هستند؟ یچه کارو به یالن زندگیها در کدام بخش گگالش-467

 م گندم و جویدر دامنه کوهها، کشت د -فال

 یو دامدار ینینشکوچ -در اتفاعات بلند  -ب

 ید ماهیها، صدر جلگه -ج

 یدامدار-در سواحل -د

 ست؟یدو گروه چهار لنگ و هفت لنگ چها بهیاریبخت یگذارل نامیدل-468

 ادهچهار خانواده و هفت خانو یهازمان گذشته، گروه یستم خانوادگیدر س -الف

ات یک اسب مالیاسب  4 یازاد بهیداشتند با یشترینکه ثروت بیل ایدلها بهزمان گذشته، چهار لنگ یاتیستم مالیدر س -ب

 دادند.یات میک اسب مالیهر هفت اسب  یازاد بهیرتر بودند و بایها فقدادند. هفت لنگیم

 رتر بودندیها فقهار لنگشتر و چیها ثروت بزمان گذشته، هفت لنگ یاتیستم مالیدر س -ج

 نین مربوط به خوانیقوان -د

 ران است؟یکدام منطقه ا یاریل بختیالق ایی-469

 ارتفاعات سبالن -الف

 رکوهیارتفاعات ش -ب

 ارتفاعات دنا -ج

 یاریچهارمحال و بخت -د

 ران است؟یکدام منطقه ا یاریل بختیقشالق ا-470

 خوزستان یهاجلگه -الف

 دشت مغان -ب

 جنوب فارس -ج

 شمال فارس -د

 کنند؟یم یران در کدام کشورها زندگیر از ایغها بهبلوچ-471

 ترکمنستان ـ افغانستان -الف

 هندوستان ـ پاکستان -ب

 هندوستان ـ افغانستان -ج

 افغانستان ـ پاکستان -د

 کرد کدام حکومت بود؟یران حکومت مین حکومت لرها که بر تمام ایاول-472

 ر افشارناد -الف

 ن شاه قاجاریناصرالد -ب

 شاه قاجار یفتحعل -ج

 مخان زندیکر -د

 باشد؟یر میز یهانهیک از گزیمحل سکونت لر بزرگ کدام یهااستان-473

 از لرستان، خوزستان و بوشهر یکوچک یها، بخشیاریراحمد، فارس، چهارمحال بختیه و بویلویکهک -الف

 لرستان و کردستان -ب

 ، کردستانیو شرق یغرب جانیآذربا -ج

 اصفهان، همدان، فارس -د

 باشد؟یر میز یهانهیک از گزیمحل سکونت لر کوچک کدام یهااستان-474



 اصفهان ـ لرستان -الف

 کرمانشاه ـ کردستان ـ لرستان -ب

 مازندران، خوزستان، همدان -ج

 یاز همدان ـ کرمانشاه و مرکز ییهاالم ـ بخشیلرستان پشت کوه ا -د

 ران است؟یکدام بخش ا ییل قشقایالق ایی-475

 ارتفاعات زاگرس -الف

 اتفاعات البرز -ب

 شمال استان فارس -ج

 ارتفاعات تفتان -د

 ران است؟یکدام بخش ا ییل قشقایقشالق ا-476

 دشت مغان -الف

 البرز یهادامنه -ب

 خوزستان یهاجلگه -ج

 جنوب استان فارس -د

 کنند؟یم یران زندگیا ها در کدام بخششاهسون-477

 رانیشمال غرب ا -الف

 رانیجنوب شرق ا -ب

 رانیشمال شرق ا -ج

 رانیجنوب غرب ا -د

 ران است؟یل شاهسون کدام بخش ایالق ایی-478

 ارتفاعات توچال -الف

 ارتفاعات سهند -ب

 ارتفاعات دنا -ج

 ارتفاعات سبالن -د

 ران است؟یل شاهسون کدام بخش ایقشالق ا-479

 دشت مغان -الف

 خوزستان یهاجلگه -ب

 استان فارس یهاجلگه -ج

 ارتفاعات سبالن -د

 کنند؟یم یه زندگیه وسوریکشورعراق، ترکدرسهیرانیک ازاقوام ایکدام-480

 کردها -الف

 لرها -ب

 هابلوچ -ج

 هاترک -د

 کنند؟یم یران زندگیا یهاها در کدام استانترکمن-481

 گلستان و یخراسان شمال -الف

 گلستان و مازندران -ب

 و مازندران یخراسان شمال -ج

 الن و مازندرانیگ -د

 ؟ستندیترک زبان نران یالت ایک از ایکدام-482



 ییل قشقایا -الف

 ل شاهسونیا -ب

 یاریل بختیا -ج

 ل سنگسریا -د

 ت انسان کدامند؟یعوامل سازنده شخص-483

 نانینشط، دوستان و همیمح -الف

 تیو تربم یتعل -ب

 طیک و محیژنت -ج

 ا خانوادهیوراثت  -د

 شود؟یگفته م یچه کسزاده بهبیدر انگلستان نج-484

 ت کندیها را رعاکتیکه ات یکس -الف

 داشته باشد ییالت باالیکه تحص یکس -ب

 ار داشته باشدیدر اخت یادیز یکه منابع مال یکس -ج

 ل باشدیکه اص یکس -د

 ا در کدام کشور قرار دارد؟ینن باغ وحش دیبزرگتر-485

 هلند -الف

 فرانسه -ب

 انگلستان -ج

 ژاپن -د

 مردم کدام کشور از نظر سرانه مطالعه رتبه اول جهان را دارا هستند؟-486

 ژاپن -الف

 انگلستان -ب

 یمالز -ج

 هند -د

 کدام کشور در جهان معروف است؟ یسینوات مدرن و رمانیادب-487

 انگلستان -الف

 نآلما -ب

 فرانسه -ج

 ژاپن -د

 ا در کدام کشور قرار دارند؟یدن یهاو موزه ین گالریبزرگتر-488

 فرانسه -الف

 کایآمر -ب

 انگلستان -ج

 سیسوئ -د

 منظم بودن معروف هستندبه ییکدام ملت اروپا-489

 هایفرانسو -الف

 هایسیسوئ -ب

 هایهلند -ج

 هایآلمان -د

 باشند؟یان کدام کشور مدانیقیبتهوون و باخ از موس-490



 آلمان -الف

 ژاپن -ب

 هیترک -ج

 یمالز -د

 باشد؟یم ییکدام کشور اروپاافسانه پطروس متعلق به-491

 هلند -الف

 انگلستان -ب

 سیسوئ -ج

 فرانسه -د

 معروفند؟ یریگمتساهل بودن و آسانمردم کدام کشور جهان به-492

 آلمان -الف

 فرانسه -ب

 هلند -ج

 سیسوئ -د

 ن باغ گل جهان در کدام کشور جهان قرار دارد؟یبزرگتر-493

 هلند -الف

 هیترک -ب

 فرانسه -ج

 یمالز -د

 باشد؟یکدام ملت م یهایژگیاز و یمشترت دادن بهیاهم-494

 ژاپن -الف

 هیترک -ب

 یمالز -ج

 عربستان -د

 و فوق مدرن است؟ یاکنون صنعت ییایکدام کشور آس-495

 فیلیپین -الف

 یلزما -ب

 ژاپن -ج

 یاندونز -د

 است؟ ییکدام ملت اروپا یهایژگیاز و یطرفیب-496

 سیسوئ -الف

 آلمان -ب

 هلند -ج

 انگلستان -د

 ست؟یه چیه غالب مردم ترکیروح-497

 یطرفیه بیروح -الف

 یطلبه مبارزهیروح -ب

 یه نظامیروح -ج

 یریه آسان گیروح -د

 ست؟ین چیمردم چ ییت غذایاولو-498



 ییایدر یغذاها -الف

 یوانیح یغذاها -ب

 یاهیگ یغذاها -ج

 فست فود -د

 باشد؟یتنها خط جهان که پس از هزاران سال اصالت خود را حفظ کرده است کدام خط م-499

 یژاپن -الف

 یعرب -ب

 یفارس -ج

 ینیچ -د

 رو است؟فرار مغزها با صدور مغزها روبه یجابه ییایکدام کشور آس-500

 رانیا -الف

 یمالز -ب

 هند -ج

 یاندونز -د

 باشد؟یر میز یهانهیک از گزید کدامیجد یعرب یکشورها-501

 نیت، امارات، قطر، عمان، بحریکو -الف

 ه، عراقیت، امارات، سوریکو -ب

 ه، عربستانیت، لبنان، سوریکو -ج

 ن، لبنانیقطر، عمان، بحر -د

 باشد؟یمر یز یهانهیک از گزیم کدامیقد یعرب یکشورها-502

 تیه، امارات، کویمصر، لبنان، سور -الف

 نیه، قطر، عربستان، بحریمصر، سور -ب

 ه، عربستان، اردن، عراقیمصر، لبنان، سور -ج

 تیاردن، عراق، کو -د

 فرستند؟یران میاخود را به یهاخانواده یها با چه هدفیعراق-503

 دو کشور یجوارهم -الف

 مذهب -ب

 نژادیکینزد -ج

 نژاد یکیذهب، اخالق و نزدم -د

 ب هفتاد و دو ملت معروف هستند؟ین عجایسرزمبه ییایکدام کشور آس-504

 یمالز -الف

 هند -ب

 ژاپن -ج

 یاندونز -د

 شود؟یکا گفته میکدام بخش آمرن بهیالت یکایآمر-505

 االت متحده و کانادایا -الف

 یمرکز -ب

 کایمرکز و شمال قاره آمر -ج

 یبو جنو یمرکز -د

 خوزستان وجود دارد؟ یدر کدام شهرها یعبا باف-506



 اهواز -الف

 خرمشهر -ب

 شادگان -ج

 ذهیا -د

 کدام استان است؟ یع دستید چاقو از صنایتول-507

 زنجان -الف

 جانیآذربا -ب

 نیقزو -ج

 النیگ -د

 ست؟یچ ین سوغات استان خراسان رضویترمعروف-508

 مهر -الف

 یمسقط -ب

 زعفران -ج

 پته -د

 باشد؟یران میکدام استان ا یع دستیم گل برجسته از صنایگل-509

 یمرکز -الف

 تهران -ب

 المیا -ج

 خوزستان -د

 باشد؟یر مینه زیتهران کدام گز یصنعت دست-510

 یبافیقال -الف

 یم بافیجاج -ب

 یک سازیسفال و سرام -ج

 یگرشهیش -د

 ران است؟یکدام استان ا یع دستیفرش ساروق از صنا-511

 یمرکز -الف

 اصفهان -ب

 زدی -ج

 خراسان -د

 ست؟یاستان همدان چ ین صنعت دستیتربرجسته-512

 یگرشهیش -الف

 یک سازیو سرام یسفالگر -ب

 یبافیقال -ج

 یم بافیجاج -د

 باشد؟یک استان  همدان کدام شهر استان میمرکز سفال و سرام-513

 ریمال -الف

 نهاوند -ب

 نیاللج -ج

 زنر -د

 باشد؟یر میران کدام دوره زیا ین دوره معماریاول-514



 یدوره پارت -الف

 یدوره راز -ب

 یدوره پارس -ج

 یدوره خراسان -د

 باشد؟یران میا یوه معماریادگار کدام شیپاسارگاد  یخیمحوطة تار-515

 یپارس یمعمار -الف

 یوه خراسانیش -ب

 یپارت یمعمار -ج

 یوه اصفهانیش -د

 ران صورت گرفته است؟یا یمعمار یهادر کدام دوره یطرح چهارباغ ابداع-516

 یدوره اصفهان یمعمار -الف

 یدوره راز یمعمار -ب

 یدوره خراسان یمعمار -ج

 یدوره پارس یمعمار -د

 است؟ یاسالم ین نمونة هنر و معمارین زادگاه نخستیکدام سرزم-517

 ین ریسرزم -الف

 ن اصفهانیسرزم -ب

 اسانن خریسرزم -ج

 ن خوزستانیسرزم -د

 باشد؟یران میا یادگار کدام دورة معمارین ییمسجد جامع نا-518

 یدوره راز یمعمار -الف

 یدوره پارس یمعمار -ب

 یدوره اصفهان یمعمار -ج

 یدوره خراسان یمعمار -د

 است؟ گرفته صورت رانیا یمعمار دورة کدام در گنبد و ابداع طاق-519

 یسپار دوره یمعمار -الف

 یراز دوره یمعمار -ب

 یپارت دوره یمعمار -ج

 یاصفهان دوره یمعمار -د

 است؟ رانیا یمعمار دورة کدام ادگاری کنگاور در تایآناه معبد-520

 یپارس دوره یمعمار -الف

 یپارت دوره یمعمار -ب

 یاصفهان دوره یمعمار -ج

 یخراسان دوره یمعمار -د

 دانند؟یم رانیا میقد یمعمار در نسرنسا را رانیا یمعمار دورة کدام-521

 یاصفهان دوره -الف

 یپارت دوره -ب

 یخراسان دوره -ج

 یراز دوره -د

 است؟ گرفته شکل منطقه کدام در یراز یمعمار وهیش-522



 خراسان -الف

 اصفهان -ب

 فارس -ج

 یر شهر -د

 است؟ گرفته صورت ریز دورة کدام در یمعمار در هندسه از استفاده-523

 یاصفهان -الف

 یراز -ب

 یآذر -ج

 یخراسان -د

 است؟ یرانیا یمعمار دوره کدام ادگاری هیسلطان گنبد-524

 یآذر یمعمار -الف

 یخراسان یمعمار -ب

 یراز یمعمار -ج

 یپارت یمعمار -د

 گرفت؟ صورت رانیا یمعمار دورة کدام در هاطرح شدن ساده-525

 یآذر وهیش -الف

 یراز وهیش -ب

 یانخراس وهیش -ج

 یاصفهان وهیش -د

 است؟ رانیا یمعمار دورة کدام ادگاری اهلللطف خیش مسجد-526

 یراز دوره یمعمار -الف

 یاصفهان دوره یمعمار -ب

 یپارت دوره یمعمار -ج

 یپارس یمعمار -د

 باشد؟یم یرانیا یمعمار اصل کدام انگریب یرونیب و یاندرون وجود-527

 است ییدرونگرا از ینمود -الف

 یوارمردم -ب

 ارشین -ج

 یخودبسندگ -د

 دارد؟ قرار ریز یشهرها از کیکدام در تپه شاه یباستان تپه-528

 یسار -الف

 اصفهان -ب

 دامغان -ج

 گرگان -د

 ست؟یچ انیب فن نیتمر یاجرا در مرحله نیاول-529

 نهییآ یجلو نیتمر -الف

 بازخورد گرفتن -ب

 نوشتهبه نکردن اتکا -ج

 بلند یداص با نیتمر -د

 کدامند؟ انیب فن در بلند یصدا با نیتمر از بعد مراحل-530



 بازخورد گرفتن ـ نوشتهبه نکردن اتکا - نهییآ مقابل نیتمر -الف

 نوشتهبه نکردن اتکا ـ بازخورد گرفتن -ب

 بازخورد گرفتن ـ نهییآ مقابل نیتمر -ج

 نوشته به نکردن اتکا -د

 رسد؟یم یخودباوربه یسخنران در انسان یزمان چه-531

 بازخورد گرفتن -الف

 یسخنران ارائه یبرا کامل یآمادگ -ب

 بلند یصدا با نیتمر -ج

 نوشته به نکردن اتکا -د

 باشد؟یم ریز یهانهیگز از کیکدام ،یسخنران انیپا مراحل-532

 قدرت با و یماندن ادیبه اتمام -الف

 قدرت با و یماندن ادیهب اتمام ـ یسخنران کل از خالصه کی ارائه -ب

 یسخنران کل از خالصه کی ارائه -ج

 یسخنران هیارا یبرا کامل یآمادگ -د

 معناست؟ چهبه لغت در انیب-533

 گفتن سخن توان -الف

 یآورزبان -ب

 یآورزبان و فصاحت -ج

 حنجره کردن کار درست -د

 ست؟یچ یندگیگو در مهارت-534

 صدا میتنظ -الف

 رهحنج کردن درست -ب

 یآورزبان و فصاحت -ج

 حیصح تنفس -د

 ست؟یچ یسخنران در حیصح تنفس روش-535

 قیعم و آهسته -الف

 یسطح و آهسته -ب

 کوتاه و عیسر -ج

 قیعم -د

 م؟یآوریم در دارشماره یهاکارت صورتبه را یدیکل و یاصل نکات انیب فن نیتمر مرحله کدام در-536

 هدف کردن مشخص -الف

 یبردارادداشتی و دنکرخالصه -ب

 اطالعات یسازمانده -ج

 اطالعات و آمار یآور جمع -د

 باشد داشته حواس تمرکز یسخنران کی در تواندیم قهیدق چند متوسط طوربه مخاطب هر-537

 قهیدق 35 -الف

 قهیدق 60 -ب

 قهیدق 45 -ج

 قهیدق 55 -د

 ست؟یچ یسخنران مرحله نیاول-538



 هدف کردن مشخص -الف

 یسخنران متن وشتنن -ب

 یاصل نکات انتخاب -ج

 اطالعات یسازمانده -د

 باشند؟یم ریز یهانهیگز از کیکدام یسخنران در مهم اصل دو-539

 هدف کردن مشخص -الف

 کردن نیتمر -ب

 یبردارادداشتی و کردن خالصه -ج

 نیتمر و یآمادگ -د

 ست؟یچ انیب فن نیتمر یاجرا در مرحله نیآخر-540

 نهییآ مقابل نیرتم -الف

 نوشتهبه نکردن اتکا -ب

 بازخورد گرفتن -ج

 بلند یصدا با نیتمر -د

 است شده میتنظ یعوامل چهبه توجه با یکشور هر فاتیتشر نیآئ-541

 اعتقادات و رسوم و آداب -الف

 کشور هر یشرع نیقوان -ب

 کشور هر در االجراالزم و موقت نیقوان -ج

 کشور هر یعرف نیقوان -د

 باشد؟یم ریز یهانهیگز از کیکدام یسیانگل معادل یفارس در فاتیتشر شهیر-542

 Citadel -الف

 Manner -ب

 Ancient -ج

 Protocol -د

 کرد؟ یاحوالپرس ید از چه کسانیابتدا با یرسم یهایدر مهمان-543

 ترمهمان مسن -الف

 زبانیم یآقا -ب

 زبانیخانم م -ج

 زبانیآقا و خانم م -د

 است؟ یکسفه چهیوظ یها در مهمانمهمان یمعرف-544

 زبانیم -الف

 گریکدیها بهمهمان -ب

 زبانیم یآقا -ج

 زبانیخانم م -د

 ست؟یح نیصحنه در دست دادن یکدام گز-545

 یمدت طوالنداشتن دست بهنگه -الف

 دهندیان دست میآقاها بهخانم -ب

 دهندیکوچکترها دست مبزرگترها به -ج

 دهدیکارمند دست مس بهیرئ -د

 ست؟یفات چیفة افراد در برابر تشریوظ-546



 توانند اجرا نشوندیل میدر صورت عدم تما -الف

 د اجرا شوندیل نبودن بایدر صورت مطابق م یدر تمام موارد حت -ب

 ها قابل حذف شدن هستنداز قسمت یبعض -ج

 ستندیالزم االجرا ن -د

 ست؟یح نیاشخاص صحکردن  یر در مورد معرفیک از موارد زیکدام-547

 شود یبزرگتر معرفکوچکتر به -الف

 سیرئکارمند به -ب

 شود یآقا معرفخانم به -ج

 متأهلمجرد به -د

ن باشند چگونه ییت پایاند و از نظر شخصشما دراز کرده یسوکه دست خود را بهیکساندست دادن با -548

 است؟

 دباشیح نمیامتناع صح -الف

 باشدیح میامتناع صح -ب

 باشدیح نمیط امتناع صحیشرا یدر بعض -ج

 باشدیح میط امتناع صحیاز شرا یدر بعض -د

 باشد؟یح میشود صحیم یگر که نشسته است، معرفیمرد دکه به یر در مورد مردیک از موارد زیکدام-549

 زد و دست بدهدید برخیبا -الف

 ندارد یبرخاستن ضرورت -ب

 د برخیزدیط بایاز شرا یبعض در -ج

 باشد یط میتابع شرا -د

د یفه دارند حداکثر ظرف چند روز روادیران در خارج از کشور وظیا یاسیس یهایندگیها و نماسفارتخانه-550

 ران را صادر کنند؟یامسافران به

 ک ماهی -الف

 روز 15 -ب

 ک هفتهی -ج

 روز 10 -د

 باشد؟یران میار از ایلو خاویهمراه داشتن چند کران مجاز بهیا هنگام خروج از یهر گردشگر خارج-551

 لویک 3 -الف

 لویک 1 -ب

 لویک 6 -ج

 لویک 2 -د

 باشد؟یلو بار میهمراه داشتن چند کهر مسافر قطار مجاز به-552

 لویک 30 -الف

 لویک 40 -ب

 لویک 10 -ج

 لویک 50 -د

 ماه اعتبار دارد؟ ران چندهیدر ا یپروانه کار موقت اتباع خارج-553

 شش ماه -الف

 ک سالی -ب

 سه ماه -ج



 دو ماه -د

 یافهیشود، چه وظیستگاه میر وارد ایش از سه ساعت تأخیها با بکه قطار آن یراه آهن در مقابل مسافران-554

 دارد؟

 گان.یرا یک وعده غذایط و یاز پول بل %50استرداد -الف

 طیاسترداد کل مبلغ بل -ب

 یعذرخواه -ج

 گان.یرا یک وعده غذایط و یاز پول بل %40استرداد  -د

 چند سال است؟ یو جهانگرد یرانگردیان دفاتر ایمتقاض یبرا یلیحداقل سن و مدرک تحص-555

 پلمیسال ـ مدرک د 30حداقل  -الف

 ارشد یسال ـ مدرک کارشناس 35حداقل  -ب

 یسال ـ مدرک کارشناس 25حداقل  -ج

 یارشناسسال ـ مدرک ک 20حداقل  -د

 ساعت از فرودگاه خارج شود؟ 72مدت تواند بهی، مسافر میمسافرت یزایک از انواع ویدر کدام-556

 یمسافرت یزایو -الف

 یدرمان یزایو -ب

 یت فرودگاهیترانز یزایو -ج

 تیترانز یزایو -د

 ؟را نداردمسافر حق خارج شدن از فرودگاه  یمسافرت یزایک از انواع ویدر کدام-557

 تیترانز یزایو -الف

 یت فرودگاهیترانز یزایو -ب

 یمسافرت یزایو -ج

 ییدانشجو یزایو -د

 ؟کشور نداردرا از  ییایمسافر حق خارج کردن چه اش-558

 قه.یعت ینقاش ی، تابلوی، کتب خطیل فرهنگی، آثار اصیمیقه، مسکوکات قدیاء عتیاش -الف

 قهیعت ینقاش ی، تابلویمیمسکوکات قد -ب

 ی، کتب خطیمی، مسکوکات قدیل فرهنگیاص آثار -ج

 قهیاء عتیاش -د

 است یچه معنعه بهیش ةکلم-559

 کنندهاعتراض -الف

 رویپ -ب

 یعموم -ج

 یسنت -د

 شود؟یم میچند شاخه تقسعه بهیمذهب ش-560

 یـ دوازده امام یهفت امام -الف

 یـ چهارده امام یدوازده امام -ب

 یـ دوازده امام یشش امام -ج

 یـ هفت امام یچهارده امام -د

 باشد؟یر میز یهانهیک از گزیمذهب اهل سنت کدام یهاشاخه-561

 ی، ارتدکس، شافعیحنف -الف

 ی، حنفی، مالکی، حنبلیشافع -ب



 یعه، مالکی، پروتستان، شیحنبل -ج

 ی، شافعی، حنفیمالک -د

 .... ظهور کرد.ن اسالم در سال ................. و در ...............ید-562

 ا ظهور کردین عربستان در جنوب غرب آسیو در سرزم یالدیم 710در سال  -الف

 ن عربستان ظهور کردیو در سرزم یقمر 510در سال  -ب

 ا ظهور کردین عربستان در جنوب غرب آسیو در سرزم یالدیم 610در سال  -ج

 ن عراق ظهور کردیو در سرزم یالدیم 610در سال  -د

 ب چگونه بود؟یترتز حضرت محمد)ص( خالفت بهبعد ا-563

 )ع(یابوبکر، عمر، عثمان و حضرت عل -الف

 عمر، عثمان و ابوبکر -ب

 )ع( و عمریعثمان، ابوبکر، حضرت عل -ج

 )ع(یابوبکر، عثمان، عمر و حضرت عل -د

 باشد؟یر میز یهانهیک از گزیها کدامرهبر پروتستان-564

 پاپ -الف

 ریکب -ب

 اماگائو ت -ج

 ن لوتریمارت -د

 است؟ یچه معنپروتستان به ةکلم-565

 رویپ -الف

 کنندهاعتراض -ب

 یعموم -ج

 کیگفتار ن -د

 ت چه نام دارد؟یحین مسید یشرق ةشاخ-566

 ارتدکس -الف

 پروتستان -ب

 کیکاتول -ج

 کیس -د

 ت چه نام دارد؟یحین مسید یغرب ةشاخ-567

 یمالک -الف

 کیکاتول -ب

 یشافع -ج

 ارتدکس -د

 اروپـا، معـروف است؟ یکیدوران جهل و تـارـر بهیز یهـاک از دورانیکـدام-568

 یقرون وسط -الف

 ستیمدرن ۀدور -ب

 رنسانس ۀدور -ج

 خیماقبل تار -د

 باشد؟ین میروان کدام دیلقب پ ینصران-569

 یهودین ید -الف

 ن اسالمید -ب



 یحین مسید -ج

 ن زرتشتید -د

 ست؟ین جهان چین دیترن و بزرگیرتتیپر جمع-570

 ن اسالمید -الف

 نتوین شید -ب

 ن بوداید -ج

 یحین مسید -د

 ن چه نام دارد؟ین دیست و کتاب مقدس ایجهان چ ین آسمانین دیتـریمیقد-571

 اسالم ـ قرآن -الف

 زرتشت ـ اوستا -ب

 لیت ـ انجیحیمس -ج

 هود ـ توراتی -د

 وجود آمد؟کجا بهو در  ین بودا توسط چه کسید-572

 وجود آمد.نام گائو تاما بهبه یادر هندوستان و توسط شاهزاده -الف

 وجود آمد.ر هندوستان توسط گائو تاما بهیدر کشم -ب

 وجود آمد.ر بهیدر عراق و توسط کب -ج

 وجود آمد.در هندوستان و توسط نانک به -د

 ن جهان است؟یها کدام دیژگیگاو از واحترام به-573

 کیس -الف

 بودا -ب

 یمان -ج

 هندو -د

 باشد؟ین جهان میگر کدام دینام د ییبرهما-574

 هندو -الف

 مزدک -ب

 بودا -ج

 کیس -د

 باشد؟ین هندو مید یهان از شاخهیکدام د-575

 بودا -الف

 هودی -ب

 اسالم -ج

 کیس -د

 ست؟یچ ین مهرپرستیگر دینام د-576

 سمیترائیم -الف

 مزدکی -ب

 مانوی -ج

 زرتشتی -د

 ن زرتشت چه نام دارد؟یکتاب د-577

 ارژنگ ـ ارتنگ -الف

 اوستا -ب



 لیانج -ج

 چهار ودا -د

 ن کارش چه بود؟یل ایکرد و دلیم یکتاب خود را نقاشنیامبرکدام دیپ-578

 سواد هم بتوانند مطالب کتاب را بفهمندین که افراد بیل ایدلبه -ن مزدک ید -الف

 سواد هم بتوانند مطالب کتاب را بفهمندین که افراد بیل ایدلهن زرتشت ـ بید -ب

 سواد هم بتوانند مطالب کتاب را بفهمندین که افراد بیل ایدلبه - ین مانوید -ج

 سواد هم بتوانند مطالب کتاب را بفهمندین که افراد بیل ایدلسم ـ بهیترائین مید -د

 گفتند؟ی)ص( چه میسیک حضرت عیشاگردان نزدبه-579

 روانیپ -الف

 صحابه -ب

 کانینزد -ج

 ونیحوار -د

 ت چه نام دارد؟یحین مسیکتاب مقدس د-580

 تورات -الف

 لیانج -ب

 قرآن -ج

 ودا -د

 باشند؟یر میز یهانهیک از گزیجهان کدام یهای الهنین دیمهمتر-581

 ن اسالم.یح ـ دین مسیهود ـ دین ید -الف

 هود.ین ین مزدک ـ دین زرتشت ـ دید -ب

 ن اسالم.ین بودا ـ دیح ـ دین مسید -ج

 ن زرتشت.یهود ـ دین ین اسالم ـ دید -د

  باشد؟ یم رینه زیجهان کدام گز یرالهیغ یهانین دیمهمتر-582

 زرتشت ـ یمان ـ مزدک -الف

 هندو ـ بودا ـ زرتشت -ب

 کیس ـ مزدک ـ هندو ـ -ج

 کیس ـ هندو ـ ییبودا -د

 باشد؟یم تور یراهنما کی یتخصص یهاتیصالح از ریز یهاهنیگز از کیکدام-583

 طیمح کامل شناخت -الف

 تیمسئول احساس -ب

 شناسوقت -ج

 معاشرت و آداب دانستن -د

 باشد؟یم تور یراهنما کی یاخالق اتیخصوص از ریز یهانهیگز از کیکدام-584

 زبان مهارت بودن دارا -الف

 اطالعات داشتن -ب

 طیمح با ییآشنا -ج

 مناسب و حیصح رفتار -د

 شود؟ گرفته نظر در ییغذا چه است بهتر تورها در یاصل یغذاها هیته یبرا-585

 یراه نیب یهارستوران -الف

 فود فست یهارستوران -ب



 آماده و شده کنسرو یغذاها -ج

 یمحل و یسنت یغداها -د

 کدامند؟ ما کشور در مسافران تعداد نیباالتر-586

 انزائر -الف

 یعلم گردشگران -ب

 یخیتار گردشگران -ج

 یورزش گردشگران -د

 رد؟یگیم صورت هاهیهمسا کدام طرف از شتریب ما کشوربه یحیتفر یسفرها-587

 هیترک -الف

 پاکستان و افغانستان -ب

 فارس جیخل ۀحوز یعرب یکشورها -ج

 ترکمنستان -د

 گـرفت؟ صورت یشورو یفروپاش از بعد ما کشوربه سفرها از کیکـدام-588

 یحیتفر یسفرها -الف

 یخیتار یسفرها -ب

 یمذهب یسفرها -ج

 یچمدان یسفرها -د

 است؟ معنا چهبه لغت در تور-589

 احتیس و گشت -الف

 سفر یزیربرنامه -ب

 گردشگر -ج

 حیتفر -د

 از ارفر خنک، ای و گرم یهوا و آب از استفاده یبرا گردشگر ر،یز یسفرها از کیکدام در-590

 باشد؟یم ...و یکار یفشارها

 یخیـ تار یهنر یسفرها -الف

 یعلم یسفرها -ب

 یمذهب یسفرها -ج

 یحیتفر یسفرها -د

 آن نوع سفرها هستند؟ یجامعه متقاض ةختیفره یهار، معموالً گروهیز یک از سفرهایدر کدام-591

 یخیـ تار یفرهنگ یسفرها -الف

 یحیتفر یسفرها -ب

 انهیاجوماجر یسفرها -ج

 یقوم یسفرا -د

 بـاشدیـر میز یهـانهیک از گـزی، کـدامیچمدان یگـر سفرهـاینـام د-592

 دیخر یتورها -الف

 یاجتماع یتورها -ب

 یحیتفر یتورها -ج

 یارتیز یتورها -د

 است؟ یاز نظام گردشگر یعنصر گشت شامل چه موارد-593

 دیبازد  -الف



 دیخر  -ب

 رستوران   -ج

 اقامت  -د

 است؟ یل دهنده نظام گردشگریک از عناصر تشکیجزو کدام ییرایخدمات پذ-594

 اقامت  -الف

 هیتغذ -ب

 دیخر  -ج

 گشت  -د

 شود؟ینو بودن ، مالقات دوستان و استراحت را شامل م یزیسفر به دنبال چ یزشیک از عوامل انگیکدام-595

 زه یانگ  -الف

 فرصت داشتن  -ب

 درآمد  -ج

 له سفریوس  -د

 اتاق برخوردارند؟ یهستند که از تعداد ییلوکس و شناخته شده ا یاقامت یمجموعه ها-596

 متل  -الف

 نگیریم شیتا  -ب

 هتل  -ج

 مهمانسرا  -د

 اها چه نام دارند؟یدر سواحل در یاقامت یواحدها-597

 نگیکمپ  -الف

 متل  -ب

 پالژ  -ج

 کابانا  -د

 شود؟یده میک نفره که جدا از هخم تدارک دیر با دو تخت ت دو نفیظرف یاست برا ینام اتاق-598

 دبل  -الف

 نگلیس  -ب

 نییتو  -ج

 کانکت روم  -د

 است؟ یتابع چه موارد یبازار گردشگر-599

 امکانات ملموس و ناملموس  -الف

 یجاذبه ها و منابع گردشگر  -ب

 عرضه و تقاضا  -ج

 مدون یزیبرنامه ر  -د

 ست؟یران چیذب گردشگر به ادر عدم ج یعامل اصل-600

 یاحساس ناامن  -الف

 کمبود امکانات  -ب

 یوجود نا امن  -ج

 غیچ گونه تبلینداشتن ه  -د

 ز با هم مشترک هستند؟یدر چه چ یگردشگر یکاالها-601

 یت مشتریرضا  -الف



 قابل مبادله بودن در بازار  -ب

 ت انبار کردنیقابل  -ج

 ملموس هستند  -د

 است؟ یبه عهده چه بخش یمنابع گردشگر یرات ، حفظ و نگهدارن مقریتدو-602

 یبخش دولت  -الف

 یبخش خصوص  -ب

 یان محلیراهنما  -ج

 یمسافرت یآژانس ها  -د

 شود؟یمحسوب م یچه نوع گردشگر ید از مناطق جنگیبازد-603

 یفرهنگ  -الف

 آثار جنگ  -ب

 یاسیس  -ج

 یادمانی  -د

 شود؟یمحسوب م یه نوع گردشگرچ ید از مناطق جنگیبازد-604

 یفرهنگ  -الف

 آثار جنگ  -ب

 یاسیس  -ج

 یادمانی  -د

 ست؟یچ ین عامل رونق و توسعه گردشگریمهمتر-605

 ساخت هتلها  -الف

 یالت بانکیتسه  -ب

 ییمایهواپ یجاد آژانس هایا  -ج

 حمل و نقل  -د

 است؟ یلند چه رنگیدر تا یرنگ سلطنت-606

 زرد  -الف

 یآب  -ب

 سبز  -ج

 قرمز  -د

 خداوند در اسالم چند نام دارد؟-607

 ک نامیهزار و  -الف

 هزار و صد نام -ب

 صد وده نام  -ج

 هزار و ده نام  -د

 د؟یست؟ و ساخت آن چند سال به طول انجامیتر نماد چیسن پ یسایساختمان کل-608

 سال 100 -د بهشتیکل  -الف

 سال 10کل آنژ یم  -ب

 سال 100 -ونیارحو یمجسمه ها  -ج

 سال 110کل آنژ یم  -د

 ان چه نام دارد؟یهودیشگاه یاین-609

 سایکل  -الف



 کانیوات  -ب

 سهیکن  -ج

 مسجد  -د

 است؟ یسنا به چه معنیمزد-610

 مجوس  -الف

 گبر  -ب

 ش مزدایستا  -ج

 یعبر  -د

 است؟ یشب تولد مهر چه شب-611

 لدایشب   -الف

 یچهارشنبه سور  -ب

 زییول پاشب ا  -ج

 روز اول بهار  -د

 مزدک اهل کجا بود؟-612

 زاهدان  -الف

 استخر فارس  -ب

 در عراق ییروستا  -ج

 میاورشل  -د

 ت چه نام دارد؟یحین مسیکتاب مقدس د-613

 تورات  -الف

 لیانج  -ب

 قرآن  -ج

 ودا  -د

 ران عقب تر است؟یر از ایز یک از کشورهایکدام ساعت-614

 نیچ  -الف

 یندونزا  -ب

 ایاسترال  -ج

 ونانی  -د

 ج فارس کجاست؟یره خلین جزیبزرگتر-615

 ره قشمیجز  -الف

 نیره بحریجز  -ب

 یره هندورابیجز  -ج

 شیره کیجز  -د

 متر است؟یلیران چند میا یمتوسط بارندگ-616

 210  -الف

 150  -ب

 240  -ج

 280  -د

 ور خارج کنند؟توانند از کشیچه مقدار نقره م ییمسافران هوا-617

 گرم 300 -الف



 لوگرمیک 3  -ب

 گرم 600  -ج

 لو گرمیک 1  -د

 لباس مردان عرب چه نام دارد؟-618

 چوقا   -الف

 عبا  -ب

 دشداشه  -ج

 ریحر  -د

 د انجام شود؟یهمان تا کجا بایبدرقه م-619

 منزل یدر خروج  -الف

 ییرایسالن پذ یخروج  -ب

 وهمان در خودریتا سوار شدن م  -ج

 ستیبه بدرقه ن یازین  -د

 ست؟یچ ید گردشگران خارجیان از دیرانیا یژگین ویمهمتر-620

 نظم  -الف

 یمهمان نواز  -ب

 تیجد  -ج

 یشوخ طبع  -د

 ر بود یز یک  از شهرهایان کدامیتخت زمستانه هخامنشیپا-621

 هگمتانه  -الف

 شوش  -ب

 پاسارگاد  -ج

 رگا -د

 ان در خوزستان چه نام دارد؟یالمینده از عن اثر به جا مایبزرگتر-622

 آپادانا  -الف

 لیگورات چغازنبیز  -ب

 شهر سوخته  -ج

 کنارصندل  -د

 باشد؟یستون از آثار کدام دوره میبه بیکت-623

 انیهخامنش  -الف

 انیسلوک  -ب

 انیاشکان  -ج

 انیساسان  -د

 طاق بستان از آثار کدام دوره است؟-624

 انیهخامنش  -الف

 انیساسان  -ب

 انیسلوک  -ج

 انیاشکان  -د

 جهان کدام است؟ یتمام آجر یخین برج تاریبلند تر-625

 گنبد قابوس  -الف



 هیگنبد سلطان  -ب

 برج طغرل  -ج

 برج کاشانه  -د

 جهان از نظر قطر گنبد کدام است؟ ین گنبد آجریبزرگتر-626

 گنبد مسجد کبود  -الف

 ه یگنبد سلطان  -ب

 جد جامع اصفهانگنبد مس  -ج

 گنبد مراغه  -د

 باشد؟یان میموریر مربوط به دوره تیک از آثار زیکدام-627

 مسجد گوهرشاد  -الف

 خانه دامغانیمسجد تار  -ب

 یبرج طغرل شهر ر  -ج

 زدیمسجد فهرج   -د

 خروج چه مقدار طال از کشور به همراه مسافر مجاز است؟-628

 گرم 500  -الف

 گرم 50  -ب

 گرم 150  -ج

 لو گرمیک 1  -د

 خروج چه مقدار زعفران به همراه مسافر از کشور مجاز است؟-629

 گرم 100  -الف

 گرم 300  -ب

 گرم 600  -ج

 گرم 900  -د

 خروج چه مقدار پسته به همراه مسافر از کشور مجاز است؟-630

 لویک 15  -الف

 لویک 10  -ب

 لویک 5  -ج

 لویک 1  -د

 چقدر است؟ ییهوا یم همراه نوزاد در مسافرتهاوزن مجاز لواز-631

 لویک 15  -الف

 لویک 10  -ب

 لویک 5  -ج

 لویک 2  -د

 ن هستند؟ییرو کدام آیشتر پیها ب یژاپن-632

 بودا  -الف

 یحیمس  -ب

 وسیکنفوس  -ج

 نتویش  -د

 
 


