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 دیکن یبا چنگال آن را خارج م -ب

 دیکن یآن را خارج م یبا کارد غذاخور -ج

 دیکن یبا قاشق و چنگال آن را خارج م -د

 م؟یم، چکار کنیدش یهمان عصبانیاگر در حضور م-75

 میکن یخود را کنترل م -الف

 میکن یحرف خود را ثابت م یبه صورت منطق -ب

 میکن یم یهمان عذر خواهیت از میبه خاطر عصبان -ج

 میکن یقه ترک میقد دنچ یاتاق را برا -د

 ست؟یچ CPUسرعت  یریواحد اندازه گ-76

 فرکانس -الف

 مگاهرتز -ب

 تیلوبایک -ج

 تیترابا -د

 ر است؟یک از موارد زیکدام یاحد پردازشگر مرکزو-77

 زپردازندهیر -الف

 CPU -ب

 یحافظه جانب -ج

 یحافظه اصل -د

 ل شده است؟یتشک یسک سخت از چه موادید-78

 ا فلزیشه یش -الف

 گالسربیفا -ب

 یکاغذ یلترهایف -ج

 یکاغذ یلترهایو ف برگالسیفا -د

 

 ست؟یکائو چیا-79

 ینظام ییمایهواپ ین المللیسازمان ب -الف

 یرنظامیغ ییمایهواپ ین المللیسازمان ب -ب

 سازمان ملل ینظام ین المللیسازمان ب -ج



 سازمان ملل یرنظامیغ ین المللیسازمان ب -د

 باشد؟ یاتا نمی یته هایر جز کمیز یته هایک از کمیکدام-80

 یته فنیکم -الف

 یاسیته سیکم -ب

 کیته ترافیکم -ج

 یته حقوقیکم -د

 ت کند؟یست را حمایط زیمح یخواست تا گردشگر یسازمان ملل از چه سازمان-81

 اتای یته حقوقیکم -الف

 اتای یته فنیکم -ب

 داریون توسعه پایسیکم -ج

 ستیط زیت از محیانجمن فعاالن حما -د

 نامند؟ یام گذشته را چه میختن خاطرات و تجارب ایبا قصد برانگ یگردشگر-82

 یفرهنگ یگردشگر -الف

 یدرمان یگردشگر -ب

 ح و تفرجیتفر یگردشگر -ج

 کینوستالژ یگردشگر -د

 کدام است؟ ین نوع گردشگریتر یمیقد-83

 یمذهب یگردشگر -الف

 ییروستا یگردشگر -ب

 سالمت یگردشگر -ج

 یریو عشا یقوم یگردشگر -د

 است؟ یک از انواع گردشگریجز کدام یب منفیال رفتن از قله با شاب-84

 یخیتار یرگردشگ -الف

 انهیماجراجو یگردشگر -ب

 فضا یگردشگر -ج

 یورزش یگردشگر -د

 کدام هستند؟ یعیطب یجاذبه ها یایمزا-85

 از دارندین یکار کمتر یرویمعموال به ن -الف

 ندارد یتیخت محدوداانسان س یبه آنها نسبت به جاذبه ها یدسترس -ب

 هستند یثابت کمتر ینه هایهز یدارا -ج

 یدارا -ندارد یتیانسان ساخت محدود یبه آنها نسبت به جاذبه ها یدسترس -از دارند ین یکار کمتر یروین معموال به -د

 هستند یثابت کمتر ینه هایهز

 

 ست؟یگرکاالها در چیبا د یگردشگر یتفاوت کاالها-86

 ر ملموس هستندیغ -الف

 ستندیقابل مبادله ن -ب

 ار ارزشمند هستندیبس -ج

 ستندیند و قابل مبادله نر ملموس هستیغ -د

 

 از کدام نژاد هستند؟ ییل قشقایا-87



 ترک -الف

 کرد -ب

 بلوچ -ج

 لر -د

 ران باستان دارد؟یبه زبان ا یادیشباهت ز یرانیک از اقوام ایزبان کدام-88

 قوم کرد -الف

 قوم لر -ب

 قوم بلوچ -ج

 ریعشا -د

 است؟ یه ایر بر چه پایو اقتصاد مردم عشا یزندگ-89

 یکشاورز -لفا

 یدامدار -ب

 یع دستیصنا -ج

 یع دستیو صنا یدامدار -د

 ست؟یچ یک ژاپنی ییراین پذین و آخرینخست-90

 یچا -الف

 قهوه -ب

 نیریش یدنینوش -ج

 وهیم -د

 شود؟ ین جشنواره لبنان در کجا برگزار میمهمتر-91

 روتیب -الف

 بعلبک -ب

 رهیحر -ج

 بغداد -د

 ر مشهود است؟یک از موارد زیدر کدام یرانیهنر ا یها ییبایز-92

 یکار یکاش -الف

 یمنبت کار -ب

 یباف یقال -ج

 یومنبت کار یباف یقال-یکار یکاش -د

 

 

 ر گذاشته است؟یز تاثیگر ملل عرب نیامروزه فرهنگ و هنر لبنان در............آن ظاهر شده که بر د-93

 یخیآثار تار -الف

 یآثار مذهب -ب

 یآثار مل -ج

 یقیثار موسآ -د

 دارد؟ یچه حکم یتجارت مواد مخدر در مالز-94

 زندان -الف

 اعدام -ب

 حبس ابد -ج



 آزاد است -د

 کنند؟ یزان میا کفش آویو  ییخود دمپا یچرا مردم هند به خودروها-95

 دورکردن ارواح بد -الف

 در سفر یسالمت -ب

 کو گذاشتنیقدم در راه ن -ج

 ر سفرد یرواح بد وسالمتکردن اردو -د

 

 

 مانده است؟ یک از شاهان باقیران از زمان کدامیا یب پرچم کنونیرنگ و ترک-96

 نادرشاه -الف

 م خان زندیکر -ب

 یشاه عباس صفو -ج

 آقا محمدخان قاجار -د

 ب شد؟یک از دوران تصویزنان در کدام یحق را-97

 یپهلو -الف

 یاسالم یجمهور -ب

 هیافشار -ج

 هیقاجار -د

 ران در راس هرم قدرت قرار دارد؟یا یاسالم یم در جمهورکدام مقا-98

 رهبر -الف

 نگهبان یشورا -ب

 ص مصلحت نظامیمجمع تشخ -ج

 مجلس -د

 شده است؟ یگردشگر یعیطب یطهایرات در محییز منجر به تغیچه چ-99

 نیگرم شدن کره زم -الف

 یصنعت یزندگ -ب

 مسافرت به آن مناطق -ج

 یمطالعات گردشگر -د

 به وجود آمده اند؟ یشتر در چه مناطقیران بیا یارهاغ-100

 کردستان -الف

 همدان -ب

 جانیآذربا -ج

 جانیکردستان,همدان وآذربا -د

 است؟ ییکشورها چه با رانیا مرز نیکمتر و نیستریب-101

 ترکمنستان با نیباافغانستان،کمتر نیشتریب -الف

 ترکمنستان با نیعراق،کمتر با نیشتریب -ب

 باارمنستان نیعراق،کمتر اب نیرشتیب -ج

 ارمنستان با نیباافغانستان،کمتر نیشتریب -د

 بود؟ یزمان چه در یراز یمعمار سبک اوج-102

 یسلجوق دوره -الف



 انیسامان و اریز آل دوره -ب

 هیصفو دوره -ج

 یلخانیا دوره -د

 است؟ یرانیا یمعمار منطق جز ریز موارد از کیکدام-103

 ییدرونگرا -الف

 یسادگ نیع در ناتییتز -ب

 شبستان ساخت -ج

 گنبد ساخت -د

 شود؟ تیرعا ستین الزم صدا از مراقبت جهت ریز موارد از کیکدام-104

 دیریبگ گرم حمام -الف

 دیده کاهش را یلبن محصوالت -ب

 دیبخواب گرم اتاق در شهیهم -ج

 دیبنوش ولرم آب یادیز مقدار -د

 است؟ ناپسند ریز ردامو از کیکدام م،یکن یم صحبت ستادهیا یکس با که یهنگام-105

 میکن بیدرج را دستها -الف

 میده هیتک وارید به -ب

 میستینا مجکم -ج

 میده هیتک وارید به,میکن بیدرج را دستها -د

 میستینا ومجکم 

 ست؟یچ یکیگراف یافزارها نرم در یورود لهیوس نیمهمتر-106

 شگریپو -الف

 ماوس -ب

 ینور قلم -ج

 دیکل صفحه -د

 شود؟ یم استفاده کاالها بارکد خواندن تجه یورود دستگاه چه از-107

 یزیروم اسکنر -الف

 یدست اسکنر -ب

 یلمس لوح -ج

 یلمس شینما صفحه -د

 هستند؟ چاپگرها نوع کدام جز یسوزن یچاپگرها-108

 یا ضربه -الف

 یا رضربهیغ -ب

 یحرارت -ج

 یزریل -د

 شود؟ دیتمد دیبا کباری چندسال یمسافرت خدمات فاترد یبانک نامه ضمانت-109

 سال کی -فلا

 دوسال -ب

 سال سه -ج

 سال پنج -د

 شوند؟ یم میتقس دسته چند به تیفعال نوع و یسازمان بعد برحسب یمسافرت خدمات یشرکتها-110



 یالملل نیب یآژانسها -الف

 یمل یآژانسها -ب

 ییا منطقه یآژانسها -ج

 یمل یوآژانسها ییا منطقه یآژانسها,یلمللا نیب یآژانسها -د

 کند؟ خارج کشور از را یرانیا یکاالها چه کشور از خروج هنگام نداتو یم جهانگرد هر-111

 باشند نداشته یتجار جنبه که ییکاالها -الف

 باشند نداشته ینیتزئ جنبه که ییکاالها -ب

 نباشند یدست عیصنا جز که ییکاالها -ج

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

 هستند؟ ها جاذبه عون کدام جز شده حفاظت مناطق-112

 یخداداد -الف

 یموضوع یها پارک -ب

 یباستان یها تیسا -ج

 یسرگرم یها پارک -د

 ست؟یچ منطقه کی به سفر از گردشگران منظور-113

 ها جاذبه مطالعه -الف

 ها جاذبه از دیبازد -ب

 دکنندگانیبازد رگید جذب -ج

 ها جاذبه ساخت -د

 است؟ یاتاق چه به مربوط اصطالح "کابانا-114

 است یمعمول یها تیسوئ به هیشب یاتاق -فلا

 هستند مرتبط هم به داخل از که ییها اتاق -ب

 شودیم باز استخر ای ایدر به رو آن درب که یاتاق -ج

 .کند یم استفاده وارید داخل یوابهاخ تخت ای و شو خواب تخت یها کاناپه از که یاتاق -د

 دارند؟ نام چه شوند یم ساخته شهرها از نرویب و یکمربند یها جاده در که یاقامت یواحدها-115

 متل -الف

 هتل -ب

 زائرسرا -ج

 مهمانسرا -د

 گردد؟ یم برگزار باشکوه ییقشقا لیا در ریز یها جشن از کیکدام-116

 نوروز دیع -الف

 قربان دیع -ب

 یعروس جشن -ج

 ریغد دیع -د

 است؟ بوده چه یخزر مردم میقد نام-117

 انیپارت -الف

 انیالمیع -ب

 النیگ -ج

 لمانید -د

 ست؟یچ برکت و شانس نماد کایآمر متحده االتیا در-118



 نهیآ -الف

 اسب نعل -ب

 کفش -ج

 گل -د

 قراردارد؟ سال از یماه چه در ینیچ سال شروع-119

 نیفرورد -الف

 دادمر -ب

 آبان -ج

 بهمن -د

 بود؟ چه رانیا به مغوالن حمله بهانه-120

 رانیا به زخانیچنگ ینظام فرستاده شدن کشته -الف

 مغولستان و رانیا نیب یتجار قرارداد رفتنیذنپ -ب

 مغولستان یمرزها به رانیا تجاوز -ج

 زخانیچنگ یاعزام بازرگانان شدن کشته -د

 است؟ یمعن هچ به لغت فرهنگ در یمعمار.-121

 یبشر هنر نیتر یاجتماع -الف

 ها ساختمان یبنا و یطراح علم و هنر -ب

 یفرهنگ ینمادها -ج

 هنر از هرفتگبر یشناس ییبایز اصول -د

 بود؟ ریز موارد از کیکدام یمعمار سبک نیتر ینییتز-122

 یاصفهان سبک -الف

 یآذر سبک -ب

 یخراسان سبک -ج

 یراز یخراسان سبک -د

 بود؟ شاهان از کیکدام زمان در یاصفهان یمعمار سبک ییطالعصر-123

 توییالوجا -الف

 خان غازان -ب

 عباس شاه -ج

 شاهیعل -د

 ست؟یچ رنشانگ بدن حالت یسخنور در-124

 کند القا را نفس به اعتماد احساس -الف

 کند جذب خود یسو به را شنونده -ب

 میبفهمان یدرست به را خود منظور میبتوان دیبا -ج

 .باشد یم خود رامونیپ طیمح به نسبت فرد درصدعالقه و ،سالمتیباور انگرخودیب -د

 م؟ینک چکار میشد همراه تلفن به ییپاسخگو به مجبور غذا زیسرم اگر-125

 میده یم پاسخ را وتلفن کرده یعذرخواه -الف

 میکن یم قطع را تلفن و میده یم پاسخ کوتاه یلیخ -ب

 میده یم پاسخ تلفن به و کرده ترک را اتاق -ج

 میده یم پاسخ تلفن به اتاق از رونیب و کرده یعذرخواه -د

 م؟یکن چکار میداشت مشکل همکاران با کار محل در اگر-126



 میکن یم جعهامر سیرئ به -الف

 میکنیم حل را مشکل خودمان بااتحاد -ب

 میریگ یم کمک قسمتها گرید همکاران از -ج

 میکن یم همراجع مافوق مقام به -د

 دهد؟ یم انجام یکار چه وتریکامپ-127

 داده افتیدر -الف

 داده پردازش -ب

 پردازش جهینت اعالم -ج

 پردازش جهینت واعالم داده پردازش,داده افتیدر -د

 شود؟ یم پاک آن اطالعات کردن، خاموش و برق قطع با حافظه کدام-128

 نرم سکید حافظه -الف

 RAM حافظه -ب

 ROMحافظه  -ج

 یحافظه جانب -د

 شود؟ یز استفاده میاز چه چ CDجهت خواندن و نوشتن -129

 زریل -الف

 یسیصفحات مغناط -ب

 یمواز یره ایصفحات دا -ج

 CDهد مخصوص  -د

 شوند؟ یه( محسوب می)اول یان حافظه اصلعنو هر بیز ینه هایک از گزیکدام-130

 RAM -الف

 سک سختید -ب

 ROM -ج

 ح استیصح 2و  1نه یگز -د

 ست؟یاتا چی-131

 باشد. یم یه جهانیبر پا ییحمل و نقل هوا یر استانداردهاییه و تغین و تهیمسئول تدو -الف

 تسا یه جهانیحمل و نقل بر پا یر استانداردهایه و تغین و تهیمسئول تدو -ب

 ت داردیتها،بارنامه ها و...فعالیمتها،بلیر:استاندارد کردن قینظ یدر امور -ج

 باشد. یرا عهده دار م ییهوا یان شرکتهایم یله وامکان همکاریاد وسجیا -د

 چه بود؟ یخدمات مسافرت یآژانسها یس انجمن صنفیهدف تاس-132

 ت از مسافر و مسافرانیحما -الف

 افرانرفاه مس صنف و یت از حقوق قانونیحما -ب

 یداخل یت از عمده فروشان تورهایحما -ج

 یافرتت از دفاتر خدمات مسیحما -د

  باشد ؟ ینم یک سفر به عنوان گردشگریل یر از اهداف تبدیز ینه هایک از گزیکدام -133

 تفریح و سرگرمی   -الف

 دیدار دوستان و بستگان   -ب

 اهداف کاری و مطالعات   -ج

 یت کاریمامور  -د

 :یاخلشگری دددر گر-134



 آنها نیست سفر می کنند. ماه به کشوری که محل معمول  12افراد برای حداکثر   -الف

 ماه به خارج از محیط معمولی زندگی خود سفر می کنند.  12افراد برای حداکثر   -ب

 باشد.  هدف اصلی آنها از این بازدید انجام کاری نیست که سرانجامش دریافت مزد از کشور مورد بازدید  -ج

 روند  یود مخ یمحل زندگ یدنید یح به مکان هاید وتفریبازد یافراد برا  -د

 گردشگر ....... به گردشگری گفته می شود که در محل زندگی خودش به مسافرت می پردازد. -135

 ملی   -الف

 محلی   -ب

 داخلی   -ج

 خارجی  -د

 ؟باشد ینمر از از اجزای گردشگری  یز ینه هایک از گزیکدام-136

 ل حمل و نقل یوسا  -فلا

 ت جاذبه های گردشگری و سایر خدما  -ب

 ل حمل ونقلی، وسا یمراکز اقامت  -ج

 یمحل گردشگر یفرهنگ بوم  -د

 ؟ نمی شودکدامیک از گزینه های زیر جز جاذبه های طبیعی محسوب -137

 آب و هوا   -الف

 شرایط اقلیمی   -ب

 سواحل دریاها   -ج

 موزه ها   -د

 ؟نمی شودانگردی ورزشی محسوب رد زیر جزو جهاکدامیک از مو-138

 شکار   -الف

 دوچرخه سواری   -ب

 کوهنوردی   -ج

 مردم شناسی   -د

139-PC شود؟ ینه گفته میبه کدام گز  

  وتر ها یابر کامپ -الف

  بزرگ  یوترهایکامپ -ب

  وترها یز کامپیر -ج

  یشخص یوترهایکامپ -د

  آمد؟ ددر اواخر کدام سلسله به وجو ین مزدکیآئ-140

  انیساسان -الف

  انیاشکان -ب

  انیسلوک -ج

  انیهخامنش -د

رون بزند یا استخوان از پوست بیجاد کند و یا ینکه زخمیاز استخوان ها بدون ا یکی ین نوع شکستگیدر ا-141

 شکند. یم

  باز یشکستگ -الف

  بسته یشکستگ -ب

  مرکب یشکستگ -ج

  یعمق یشکستگ -د



  ف شده است؟یوه انجام کار تعرن نحیافتن بهتریفهوم ه مبر یز ینه هایک از گزیکدام-142

 یکارسنج  -الف

   یزمان سنج -ب

  یروش سنج -ج

  یحرکت سنج -د

  استفاده از فن پژوهش عملیاتی در چه زمانی در برنامه ریزی صنعت گردشگری وارد شد؟ -143

 همزمان با انقالب صنعتی  -الف

  همزمان با رنسانس -ب

   1940در اوایل دهه  -ج

  با آغاز دوره گردشگریهمزمان  -د

ر سفر کند« یک نموده تا آنها را درگیآن شر یت هایگروه را در فعال ید بتواند اعضایعبارت »راهنما با-144

  ف کدام است؟ یتعر

  ت یریمد  -الف

   یقدرت هماهنگ ساز -ب

   یریت پذیمسئول -ج

  دانسته در خصوص مقصد  -د

ن یان آور اثرگذار بر سالمت شاغلیعوامل ز یط کار که دارایکار و در محخصلت  لیها به دلیمارین نوع بیا-145

 ند.یآ یهستند بوجود م

  بیماری های شغلی -الف

  بیماری های مسری -ب

  بیماری های فیزیکی -ج

  یروح یهایماریب  -د

  ست؟یچ یراه در موارد ضرور ییشناسا یدر برایک تورلیله کمک ابزار یوس-146

 GPS  -الف

  قطب نما -ب

  ویراد -ج

  و قطب نماGPS -د

 برخوردارند. یادیدر ....... و........... افراد مسن از احترام ز-147

 کا و ژاپنیامر  -الف

  ران یژاپن و ا -ب

  ا  یقا و تانزانیآفر -ج

  ایکانادا و تانزان -د

  مانند افراد .......... هستند. بیم و ترته افراد ........... بوده و از نظر نظیهم پا یها در وقت شناس یژاپن-148

 یسی، انگلییکایامر  -الف

  ی، آلمانیسیانگل -ب

  ی، آلمانییکایامر -ج

  ی، فرانسویسیانگل -د

  طرز فکر اعراب نسبت به زنان چگونه است؟-149

  ند.ینما یو خشک فکر م یکامالً ابتدائ ینسبت به زن و رفتار و -الف



  آنها قائل هستند. یرا برا ییها یدانند و آزاد یقابل احترام م یزنان را موجودات -ب

  برخوردار نباشند یمانند رانندگ یدهند که زنان از حقوق یح میترج یبا مردان اما در موارد یمساو -ج

  آنان قائل هستند یبا مردان برا یحقوق مساو -د

  باشد؟ یهاچه م یمذهب اکثر ژاپن--150

  تیحیمس -الف

  ونتیش -ب

  تیهودی -ج

  نیج -د

  ست؟یا چیت در استرالیل تنوع ملیدل-151

  یدموکراس -الف

  ینیمهاجرنش -ب

  ییایت جغرافیموقع -ج

  یت تجاریموقع -د

  باشد؟ یقبل از اسالم م یدودمان ها یر نشان دهنده یک از موارد زیکدام -152

  انیساسان، انیاشکان، انیسلوک، یهخامنش -الف

  انیان، سلجوقیان، غزنوین، صفارایطاهر -ب

  انیان، غزنویان، سلوکیان، سلجوقیاشکان -ج

  ان، مادیان، سلوکیان، سلجوقیغزنو -د

  بوده است؟ یار غنیبس یر از نظر کشاورزیز یک از تمدن هایکدام -153

  اورارتوها -الف

  ها یالمیع -ب

  هایکاس -ج

  ها یقینیف -د

 ام شهر واقع است؟خان در کد یحمام گنجعل-154

 رازیش -الف

 اصفهان -ب

 هرانت -ج

 کرمان -د

 باشد؟ یران کدام مسجد مین مسجد ایکهن تر-155

 خانه دامغانیمسجد تار -الف

 خ لطف اهلل اصفهانیمسجد ش -ب

 مسجد جامع فهرج -ج

 ه اصفهانیمسجد اول -د

 ران ساخته شده است؟یا یاز معمار یوه ایه با چه شیگنبد سلطان-156

 یوه آذریش -الف

 یوه اصفهانیش -ب

 یوه رازیش -ج

 یسانخرا وهیش -د

 ده بود؟ین حد خود رسیبه باالتر یخیدر کدام دوران تار یرانیا یو رونق سبک معمار ییاوج شکوفا-157

 انیهخامنش -الف



 انیافشار -ب

 انیساسان -ج

 انیصفو -د

 د؟یهست یچه کس د که شمایگو ینه به طرف مقابل میدرنگاه اول کدام گز-158

 نحوه برخورد -الف

 یراهظ یدن وآراستگینحوه لباس پوش -ب

 حرکات درست -ج

 ش ورنگ ومویآرا -د

 ند.یگو یشود ............ م یق گفت و گو حاصل میکه از طر یبه مجموعه روابط-159

 روابط دوستانه -الف

 یان فردیارتباط م -ب

 یارتباط کالم -ج

 یر کالمیارتباط غ -د

 یکی از مهم ترین و اصولی ترین مهارت های ضروری راهنما چیست؟-160

 امه ریزی دقیقنطرح و بر -الف

 استفاده از مهارت ارتباطی -ب

 صداقت -ج

 دانش -د

شتر خواهد یمت ارزان تر و هر چه تعداد کمتر و تعداد تور بیشتر قیانواع تور هرچه تعداد ب یم بندیدر تقس-161

 دارد؟ یم بندیم نوع تقسبود اشاره به کدا

 نهیاز نظر هز یم بندیتقس -الف

 از نظر مسافرت یم بندیتقس -ب

 از نظر تعداد نفرات یم بندیتقس -ج

 از نظر هدف یم بندیتقس -د

 ن زرتشت کدامند؟ید یسه اصل عمل-162

 ک، عمل صالح، تفکر مثبتیگفتار ن -الف

 کیهدف درست، شغل درست، پندار ن -ب

 حیک، تفکر صحیار ن، رفتیزردشت -ج

 کیک، کردار نیک، پندار نیگفتار ن -د

 ان چه نام داشت؟یزردشت یکتاب آسمان-163

 گرانت صاحب -فلا

 اوستا -ب

 قیعهد عت -ج

 لیانج -د

 باشد. یک سفر میدر  یدنید ید از مکان هایگر، بازدیبه مکان د یاز مکان ی........... مسافرت گروه-164

 یحرکت دسته جمع -الف

 تور -ب

 یگردشگر -ج

 گشت یزیبرنامه ر -د

 ک ملت چه مواردی است ؟ی یبرا یت جهانگردیاهم-165



 یتوسعه اقتصاد -الف

 جاد اشتغالیا -ب

 یتبادل فرهنگ -ج

 همه آنها -د

 جهان گرد ) بازدید کننده یک شبه ( به چه کسی می گویند؟-166

 کسی که بین دو یا چند مکان سفر کند -الف

 داقل یک شب را در یک اقامت گاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید ، به سر بردکسی که ح -ب

 رت کندماه مساف 12ی خود به مدتی کمتر از گکسی که به محلی غیر از محل زند -ج

 کسی که شب را در یک اقامت گاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر نمی برد -د

 میک از انواع گردشگری می باشد؟تعریف ذیل مربوط به کدا-167

 دن می کنند . «ی» به افرادی غیر از ساکنان منطقه ای خاص گفته می شود که مانند بازدید کنندگان از محل د

 گردشگری محلی -الف

 گردشگری داخلی -ب

 گردشگری درون مرزی -ج

 گردشگری برون مرزی -د

 می شود؟مسافرت درون منطقه ای به چه نوع مسافرتی اطالق -168

 مسافرت هایی که بین مناطق مختلف صورت می گیرد -الف

 مسافرت هایی که در خارج منطقه صورت می گیرد -ب

 ان صورت می گیردبین دو منطقه یکس همسافرت هایی ک -ج

 مسافرت هایی که در داخل یک منطقه مشخص صورت می گیرد -د

 گردشگر یک روزه به چه کسی می گویند ؟-169

 ه بین دو یا چند مکان در یک شب سفر کندکسی ک -الف

 کسی که به محلی غیر از محل زندگی خود در مدت یک شب سفر کند -ب

 محل مورد بازدید به سر می برد اقامتگاه عمومی یا خصوصی در گردشگری که شب را در یک -ج

 می بردگردشگری که شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر ن -د

 مهمترین حلقه اتصال جهانگرد به مقصدهای مختلف کدام است ؟-170

 مسافرت دریایی -الف

 مسافرت هوایی -ب

 مسافرت زمینی -ج

 یوایی و زمینهمسافرت  -د

 متداول ترین وسیله مسافرتی چه می باشد؟-171

 قطار -الف

 هواپیما -ب

 اتوبوس -ج

 خودرو شخصی -د

 ل مورد توجه و استفاده بیشتر مسافران می باشد؟کدامیک از راه های ذی-172

 راه های هوایی -الف

 راه های زمینی -ب

 راه های دریایی -ج

 راه های ریلی -د



 قرار می گیرد؟ ز مسافرت ها در کانون توجهادر صنعت جهانگردی کدامیک -173

 مسافرت تجاری -الف

 مسافرت درمانی -ب

 مسافرت مذهبی -ج

 مسافرت تفریحی -د

 تعریف زیر مربوط به کدام یک از انواع هتل ها است ؟-174

 » این هتل حالت آپارتمانی دارد و فضای کافی و تجهیزات الزم برای گذراندن افراد ارائه می کند . «

 یتل سنته -الف

 هتل بازرگانی -ب

 هتل فرودگاه -ج

 هتل آپارتمان -د

یی می شود؟ » به مجموعه ای از تشکیالت و خوابگاهی تعریف زیر مربوط به کدامیک از انواع خدمات پذیرا-175

گفته می شود که امکان دارد به صورت استراحت گاههای بسیار مجلل و حتی تنها محدوده یک تخت خواب 

 اده استفاده شوند  «سمعمولی و صبحانه 

 هتل ها -الف

 رستوران ها -ب

 میهمان پذیرها -ج

 قهوه خانه ها -د

 باشد. یبوط به ........................ مآژانس بند الف مر-176

 طیآژانس فروش بل -الف

 قطار -ب

 فروش تور -ج

 پرواز یو خارج یط داخلیآژانس فروش بل -د

 ید به سرنمیمحل مورد بازد یا عمومی یصوخص یک اقامتگاه عمومیکه شب را در یبه فرد-177

 شود؟ یبرد...........................گفته م

 تسیتور -الف

 دکنندهیبازد -ب

 ک شبهید کننده یبازد -ج

 مسافر -د

 ست؟ین چیسن یتمام یانه برایماجرا جو یزه انجام سفرهایانگ-178

 یو فرهنگ یعلم یدهایبازد -الف

 یو سرخوش یسرگرم -ب

 یفرد یجان و چالش هایو ه یوقت گذران -ج

 یو باستان یخید از آثار تاریبازد -د

 دانند؟ یم ینوع گردشگر مناسک حج را جزوء کدام-179

 یفرهنگ یجاذبه ها -الف

 جاذبه خاص -ب

 یجاذبه مذهب -ج

 یع گردشگریوقا -د

 یته مفشوند چه گ یاها و طبقه همکف هتل ها ساخته میکه اغلب در کنار در یمعمول ییبه اتاق خواب ها-180



 شوند ؟

 connecti  Room -الف

 cabana -ب

 Twin -ج

 Double -د

 شوند؟ یر جزوء گردشگران محسوب میاز موارد زک یکدام -181

 ل در خارجیان مشغول به تحصیدانشجو -الف

 یمسافران عبور -ب

 یکارگران مرز -ج

 کنند یان سفر میدار دوستان و آشنایکه با هدف د یافراد -د

 ی.............. مکنند . ین مناطق درون کشور خود سفر میخاص که فقط در ب یه انان منطقکر از سایبه افراد غ-182

 ند.یگو

 یداخل یگردشگر -الف

 ین المللیب یگردشگر -ب

 یبرون مرز یگردشگر -ج

 یدرون مرز یگردشگر -د

 دو تجربه در باره فرهنگ حال و گذشته خو یریکه در آن گردشگر به جستجو، فراگ یگردشگر ینوع-183

 پردازد. یگران میادی

 یدرمان یگردشگر -الف

 کینوستالژ یگردشگر -ب

 انبوه یگردشگر -ج

 یخیتار یگردشگر -د

 د؟نمی شوکدام مورد گردشگر محسوب  یاز نظر سازمان جهانگرد یبر اساس طبقه بند-184

 کنند یم سفر انیآشا و دوستان دارید هدف به که یافراد -الف

 بازرگانان و تاجران -ب

 کنند یم مسافرت یمذهب امور انجام و ارتیز هدف با که یدافرا -ج

 مسلح یروین کارکنان -د

 است؟ شده یم انجام یآموز تجربه و دانش کسب باهدف ها، مسافرت شتریب دوران نیا در-185

 یوسط قرون -الف

 یصنعت انقالب -ب

 باستان عهد -ج

 رنسانس -د

 شد؟ جدا مساجد از کسی چه تشویق به و دوره کدام در مدارس-186

 الملک نظام خواجه - سلجوقیان -الف

 الملک تاج - جوقیانسل -ب

 بهایی شیخ - صفویه -ج

 عباد بن صاحب - دیلمیان -د

 .باشد یم ..... بشر خیتار یدادهایرو نیتر مهم از یکی-187

 تمدن -الف

 یتکنولوژ -ب



 خط اختراع -ج

 ینینش شهر -د

 :یعنی(  culture)واژه-188

 تمدن -الف

 یتکنولوژ -ب

 نگهفر -ج

 صنعت -د

 باشد. یها ...................... م یها ................... و ژاپن ینصه بارز آلمایخص-189

 حوصله -دقت  -الف

 دقت -ب

 دقت -نظم  -ج

 نظم -حوصله وصبر  -د

 باشد. یها ............. م یها ........... و فرانسو یصه بارز هلندیخص-190

 یستیساده ز - یریسخت گ -الف

 یهوشمند - تساهل -ب

 یخونسرد -ت یعصبان -ج

 صبر -حوصله  -د

 ها ........................ است. یها ............... و فرانسو یسیانگل یبرا یین وعده غذایمهمتر-191

 نهار -صبحانه  -الف

 صبحانه -شام  -ب

 شام -صبحانه  -ج

 ناهار -ناهار -د

 ؟تشص داختصاا یاردمو بهچهدم مر غتافرت قااو گذشتهدر -192

 ودرآمد کار -الف

 یامور مذهب -ب

 استراحت و گردش -ج

 تجارت -د

 د؟بو چه پادر ارو شگریدگر یجل راشکاا قدیمیترین-193

 جوان یمسافرت اشراف وشاهزاده ها -الف

 نشر تمدن وگسترش اقوام -ب

 نیا وزمیدر یتجارت از طر -ج

 ایکشف نقاط مختلف دن -د

 ر زد؟ورا د مینز کرههامینزسر کاشفیناز  یکام کد-194

 واسکودوگاما -الف

 ستف کلمبیکر -ب

 ماژالن -ج

 ین تودالیامیبن -د

 ؟میکند سفرن مکا چند یادو بین کهد میشوق طالا یدبهفر شگردگرح صطالدر ا-195

 ر توریمد -الف

 د کنندهیبازد -ب



 مسافر -ج

 ک شبهید کننده یبازد -د

 ؟مددرآ WTO عضویت بهان یرا سالی چهدر -196

 1354 -الف

 1357 -ب

 1375 -ج

 1340 -د

 است؟ یقا چه فرهنگیفرهنگ مردم آفر-197

 یسنت -الف

 یمذهب -ب

 یخراف -ج

 یاجتماع -د

 است؟ یبه چه معن"گوله گوله " یاصطالح ترک-198

 دارید دیبه ام -الف

 خداحافظ -ب

 سالم -ج

 دیخندان باش -د

 کدام کشوراست؟ "آفتاب تابان "کشور-199

 نیچ -الف

 ژاپن -ب

 بنانل -ج

 رانیا -د

 دارند؟ یادیز به ورزش عالقه رمردم کدام کشو-200

 نیچ -الف

 ژاپن -ب

 لبنان -ج

 ایاسترال -د

 ا معروف است؟یکدام رنگ در استرال-201

 قرمز -الف

 زرد -ب

 یآب -ج

 سبز -د

 کنند؟ یصحبت م یاکثر مردم لبنان با چه زبان-202

 یفرانسه وعرب -الف

 یوعرب یسیانگل -ب

 یرانیو ا یعرب -ج

 وفرانسه یسیانگل -د

 شور است؟ام کدام کنن لبخند یسرزم-203

 لندیتا -الف

 یمالز -ب



 ژاپن -ج

 نیچ -د

 د؟بو کسی چهن یارصفاار بنیانگذ-204

 چیمرداو -الف

 ریقابوس بن وشمگ -ب

 مانیشاه سل -ج

 ثیعقوب لی -د

 بودند؟ یشامل چه اقوام یرانیاقوام ا-205

 ،پارس هامادها،پارت ها -الف

 مادها،پارت ها -ب

 سومر ،آشور،مادها -ج

 ا ،مادهاهسومر،پارت  -د

 د؟میشو تقسیم ستهد بهچند فیااجغر علم-206

 طبیعیو  نسانیا ستهدو د -الف

 یومصنوع طبیعی ستهدو د -ب

 یطی،محی،انسانیکیزیسه دسته ف -ج

 یطی،محی،انسانیعیسه دسته طب -د

 رود؟می طبیعی نامساعد ملاعو با بهمقابله چگونهن نساا-207

 ومنش یر در خوییتغ -الف

 ک وفنیتکن -ب

 یعمارر مدر ییتغ -ج

 جیآرام و به تدر -د

 گلستان در کدام قسمت کشور است؟ یپارک مل-208

 ج فارسیدر ساحل خل -الف

 در ارتفاعات ماسوله -ب

 یدر قسمت حفاظت شده مرکز -ج

 ن گنبد کاووس وبجنوردیب -د

 ران چه نام دارد؟یرق ارشته کوه ش-209

 مانیسل -الف

 البرز -ب

 زاگرس -ج

 تفتان -د

 است؟ یورچه کش اران بین مرز ایشتریب-210

 افغانستان -الف

 عراق -ب

 ترکمنستان -ج

 ارمنستان -د

 ؟ستا معنی بهچه لغتهنگ فردر  یرمعما-211

 ین هنر بشریتر یاجتماع -الف

 ن ها ساختما بنایو  حیاطر علمهنر و  -ب



 یفرهنگ ینمادها -ج

 برگرفته از هنر یشناس ییبایاصول ز یفن یمهارت ها -د

 ؟چیستر کشو یک جتماعیاو  سیاسی، یهنگفر یدهانما-212

 یپوشاک سنت -الف

 یخیتار یبناها -ب

 یصنعت یشرفت هایپ -ج

 یآثار معمار -د

 ؟ستام اکد نیایرا یرمعما سبک لیناو-213

 یسبک اصفهان -الف

 یسبک آذر -ب

 یسبک خراسان -ج

 یسبک راز -د

 ؟ستا نیایرن اساختماو  عربی نقشهن و پال یرمعما سبکام کد-214

 یسبک اصفهان -الف

 یرآذ کسب -ب

 یسبک خراسان -ج

 یسبک راز -د

 .میکنندوت قضا گویندهرد مورد در برخواد در .......... اول فرد امیشو گفته غلبا-215

 هیثان5 -الف

 هیثان 10 -ب

 هیثان 15 -ج

 هیثان 20 -د

 ؟چیست نشانه معموالً متوسط یاصدآهنگ -216

 تعقل و متانت -الف

 یجان وخوشحالیه -ب

 یحالت خنث -ج

 یاندگماضطراب و در -د

 ؟بنشینند میزاز  قسمتام کدن در میزبا خانمو  قاآ ستا بهتر-217

 هم یوبررو میز سطو و نتهادو ا -الف

 کند.یم ییرایپذ ند و فقطینش یز غذا نمیزبان سر میم -ب

 زیوسط م -ج

 کند. ینم یفرق -د

 ؟بنشینند میزاز  قسمتام کدها در گترربز ستا بهتر-218

 زیراس م -الف

 زیوسط م -ب

 ترهار کوچکادر کن -ج

 زیک طرف می -د

 شود؟ یاستفاده م یکاغذ از چه دستگاه یچاپ کردن اطالعات رو یبرا-219

 نتریپر -الف

 توریمان -ب



 اسکنر -ج

 ماوس -د

 باشد؟ ینم یورود یک جزو دستگاه هایکدام -220

 ماوس -الف

 دیصفحه کل -ب

 نتریپر -ج

 یقلم نور -د

 رد؟یگ یمحذف شده در کدام پوشه قرار  یل ها و پوشه هایفا-221

 My computer -الف

 My document -ب

 Recycle bin -ج

 Control panel -د

 شود؟ ینه استفاده میستم از کدام گزیخاموش کردن س یبرا-222

 Restart -الف

 Shut down -ب

 Stand by -ج

 Sleep -د

 چه نظر یرو ز شدندم غااد مه با یدجهانگرو  یدگران یرن امازساو  نگیهفراث میرن مازسا سالی چهدر -223

 کند؟ می ظیفهم ونجاا کسی

 س جمهوریرئ-1381 -الف

 ر فرهنگ وارشادیوز-1382 -ب

 س جمهوریرئ-1382 -ج

 ر فرهنگ وارشادیوز-1381 -د

 ؟نیست مسافرتی نسآژا نهواپرور صد یابرز مجا یطاشرء جز یرارد زمواز  میکاکد-224

 سیرفان باز به تسلطو  کامل شناییآ -الف

 نسسال  25داشتن حداقل  -ب

 سانسیدارا بودن حداقل مدرک ل -ج

 طیفروش بل یمدرک دوره ها یدارا  -د

 د؟میگیررت صو ساسیا برچها یزور وصد-225

 بر اساس مدارک موجود -الف

 از جامعهیبر اساس ن -ب

 متقاضیز و هدف نیاس سابرا -ج

 لیوتحص یگردشگر یبرا -د

 ؟کند یارنگهدک گمرر نباادر  اهارکاال ندامیتو ماه چند تا کثراحدان یرا سالمیا یرجمهوک گمر-226

 ماه1 -الف

 ماه2 -ب

 ماه 3 -ج

 ماه4 -د

 د؟شو هداد تحویل باید قبلت مد چه هارمه توشه غیرر با-227

 رقطا حرکتاز  قبل قیقهد 45 -الف



 رقطا حرکتاز  قبلساعت 1 -ب

 رقطا حرکتاز  قبلروز 1 -ج

 رقطا حرکتزمان  -د

 ؟شتر داحضو گاهودفردر  دبایواز پراز  قبلت مد چه جیرخا یوازهاپردر -228

 ساعت 4حداقل  -الف

 ساعت 3حداقل  -ب

 ساعت 2حداقل  -ج

 ساعت 1حداقل  -د

 ؟ستان امیز چه معمولی بلیت یابرز مجاوزن  کثراحد-229

 لویک40 -الف

 لویک30 -ب

 لویک20 -ج

 لویک 10 -د

 و دارد؟پیر نفر چندود حدهندو  یند-230

 ونیلیصد م -الف

 ونیلینهصد م -ب

 نویلیپانصد م -ج

 ونیلیاردوپانصد میلیک می -د

 ؟چیستهندوها عیهب ادکتام نا-231

 سنای -لفا

 ودا -ب

 برهما -ج

 گرانت صاحب -د

 ؟نیست مسیحیتء جز یراهب زمذاز  میکاکد-232

 کیکاتول -الف

 ارتودکس -ب

 پروتستان -ج

 نیکنستانت -د

 ؟ ستا باالترم از همه مقاام کدپ پااز  قبل-233

 نالیکارد -الف

 اسقف اعظم -ب

 شیکش -ج

 اسقف -د

 ؟کیستن یادیهو کنونیرهبر -234

 ژان پل اول پاپ -الف

 حیماش -ب

 رهبر ندارد -ج

 کلیه -د

 ان کجاست؟یهودین مکان نزد یمقدس تر-235

 سایکل -الف



 سایکن -ب

 وار ندبهید -ج

 مانیکل سلیه -د

 ؟ستن اباستاان یرن ایااز اد میکاکد عقایداز  نیکدار کر، نیکار پند، نیکر گفتا-236

 یزردشت -الف

 یمانو -ب

 ترایم -ج

 مزدک -د

 ت؟سا مکانیر چطو، دوزخ تشتزر نظراز -237

 ستا کثیفد و سر،دوزخ تشدن آبوس مقد علته ب -الف

 گردد یجسم وروح مجددا به آنجا باز م -ب

 دهند یجانوران در آنجا گناهکاران را عذاب م -ج

 ح استیصح 3و  1نه یگز -د

 ؟نددوبش نقان، باستاان یراهب امذاز رهبران  میکاکد-238

 تزردش -الف

 یمان -ب

 مزدک -ج

 ترایم -د

 د؟بو شتهاگذ مسیحیتدا و بو، تشتزر یند سه برد را خو مبنای، ینام دکد-239

 یمان -الف

 مزدک -ب

 هودی -ج

 ترایم -د

 د؟شو حتاسترا ستزم اال قیقهد چندن خور فشا گرفتنبل از ق-240

 قهیدق 5تا  2 -الف

 قهیدق 20تا  15 -ب

 قهیدق 10تا  5 -ج

 قهیدق15 ات 10 -د

 ؟چیست(سیستولیک) نقباضیر افشا-241

 ستگاهدر د شده شنیده یاصد لیناو -الف

 ستگاهدر د شده شنیده یاصدن یآخر -ب

 زان فشار خونین میکمتر -ج

 زان فشار خونین میشتریب -د

 ؟ستا طریقی چهاز  سمب جذ هرا سریعترین-242

 یر زبانیز -الف

 یقیتزر -ب

 یگوارش -ج

 تتماس با پوس -د

 شود؟ یجذب م یقیسم از چه طریلوسم بو ت-243

 گزش -الف



 انهیق ناشیتزر -ب

 گوارش -ج

 قیهر نوع تزر -د

 د؟میشود یجان ابد یابر مشکلی چه بوتولیسم با مسمومیت موقعدر -244

 یفلج اندام تنفس -الف

 فلج عضالت -ب

 یفلج اندام تحتان -ج

 یینایفلج اندام ب -د

 ؟چیست وممصد به سانیر کمکت ماادقا یابر نکته لیناو-245

 تنفس یبررس -الف

 یینایب یبررس -ب

 سالمت گردن و ستون فقرات یبررس -ج

 فشار خون یبررس -د

 د؟گیرم نجاا باید میاقدا چهد بو قلبی یستو ا شتاند تنفسوم مصد گرا-246

 یماساژ قلب -الف

 یتنفس مصنوع -ب

 گرم کردن بدن مصدوم -ج

 مارین بحرکت نگه داشت یب -د

 ؟چیست نشانهد، نشو حس نبض گرا-247

 پائین خیلیر فشا یا قلب یستا -الف

 یست قلبیا -ب

 قطع تنفس -ج

 فطع تنفس واغماء -د

 دارد؟ ههمرا بهرا  تیاخطر چهل حتماا طبیعتدر  قامتا-248

 یدگیگز -الف

 تیمسموم -ب

 آلوده یهوا -ج

 افت فشار خون -د

 ؟کشوربود کردکدام پرداخت را انیدانشجو ومخارج یلیتحص بورس که یکشور نیاول-249

 انگلستان -الف

 ایتالیا -ب

 پرتغال -ج

 کایآمر -د

 بود؟ چه رگذاشتیتأث یگردشگر گسترش به که کیتکتولوژ عمده شرفتیپ دو 19 درقرن-250

 ییهوا ونقل وحمل جت موتور اختراع -الف

 بخار یوکشت یلیر ونقل حمل -ب

 وقطار یا_جاده ونقل حمل -ج

 بخار یکشت خودرو اختراع -د

 ؟گذرد ینم آن آمدن دیپد از دهه دو شترازیب که تاس یگردشگر نوع کدام-251

 یابانیب یگردشگر -الف



 یهنر یگردشگر -ب

 انهیماجراجو یگردشگر -ج

 یمجاز یگردشگر -د

 رد؟یگ یرا دربرم یگردشگر یف هایک از طی کدام یورزش یگردشگر-252

 انهیماجراجو تا یدرمان -الف

 یحیانه تا تفریماجراجو -ب

 یتا فرهنگ یحیتفر -ج

 یخیتا تار یهنگرف -د

 یفرد صورت م یوذهن یبه منظورحفظ بهبود وحصول مجدد سالمت جسم یک از انواع گردشگری کدام-253

 رد؟یگ

 یحیتفر -الف

 یورزش -ب

 سالمت -ج

 ینوستالوژ -د

 شود؟ ینو بودن، مالقات دوستان واستراحت را شامل م یزیال چسفر، به دنب یزشیک از عوامل انگی کدام-254

 زهیانگ -الف

 آمدرد -ب

 فرصت داشتن -ج

 له سفریوس -د

 به هم متصل کرده اند؟ یله ارتباطیا را به چه وسیبزرگ دن یامروزه شهرها-255

 لیاحداث مونور -الف

 ریع السیسر یقطارها -ب

 یمسافر بر ینال هایاحداث ترم -ج

 وس مجهزاتوب -د

باشد......................  ین مااقامت شبانه گردشگر یآنها تدارک جا ومکان برا یکه هدف اصل یه امکاناتیکل-256

 شود. یده مینام

 هتل -الف

 یالت اقامتیتسه -ب

 یحیخدمات تفر -ج

 ییرایخدمات پذ -د

 دارد؟ یبستگ یبه چه موارد یسات اقامتیتنوع امکانات وتأس-257

 گردشگران یها_و خواسته یمال یها یط مقصد وتوانمندیحم -الف

 در دسترس بودن گردشگران -ب

 یبخدمات جان -ج

 نوع ساختمان واندازه آنها -د

 اتاق برخوردارند؟ یهستند که از تعداد یا_لوکس وشناخته شده یاقامت یها_مجموعه-258

 متل -الف

 نگیریم شیتا -ب

 هتل -ج

 مهمانسرا -د



 است ؟ ینوع واحد اقامتنگ چه یکمپ-259

 ن راه و مناطق خوش آب و هوایب یاستراحت گاه ها -الف

 ا و سواحلیکنار در یاستراحت گاه ها -ب

 یارتیز یدر شهرها یاقامت یواحدها -ج

 یک واحد مسکونیه یشب یاقامت یواحدها -د

دادن مسافران در استفاده از اقامت مسافران است که به منظور مشارکت  یبرا ین المللیرو به رشد ب یالگو-260

 شود؟ یانجام م یک واحد اقامتی

 الیو -الف

 نگیکمپ -ب

 نگیریم شیتا -ج

 ویاستود -د

 ست؟یچ یتور و گردشگران متقاض یان عرضه کنندگان اصلیه مسطاو-261

 تور یراهنما -الف

 یسازمان گردشگر -ب

 مشاوران -ج

 یآژانس مسافرت -د

 گردد؟ یصادرم یمانمجوزبند الف توسط چه ساز-262

 کشور ییمایسازمان هواپ -الف

 ارتیسازمان حج وز -ب

 یوگردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیسازمان م -ج

 ینگ وارشاداسالمرت فرهاوز -د

 ست؟یران چیدر عدم جذب گردشگربه ا یعامل اصل-263

 یاحساس ناامن -الف

 یوجود ناامن -ب

 التیکمبودامکانات وتسه -ج

 غیگونه تبلچ ینداشتن ه -د

 زباهم مشترک هستند؟یدرچه چ یگردشگر یکاالها-264

 یت مشتریرضا -الف

 قابل مبادله در بازارهستند -ب

 ارنددت انبارکردن یقابل -ج

 ملموس هستند -د

 معروف است؟ یزیس به چه چیهر یقال-265

 دوام -الف

 ییبایز -ب

 ظرافت -ج

 تنوع رنگ ونقشه -د

 شود؟ یده میران نامیا یکدام استان مهدهنردست-266

 اصفهان -الف

 فارس -ب

 یجان غربیآذربا -ج



 یجان شرقیآذربا -د

 سوغات کدام استان است؟ یمسقط یحلوا-267

 اصفهان -الف

 زدی -ب

 رساف -ج

 سمنان -د

 سوغات استان کرمانشاه است؟ ینیریکدام ش-268

 یکاک ونان برنج -الف

 و سوهان یمسقط -ب

 کاک وسوهان -ج

 یونان برنج باقلوا -د

 ست وسوغات کدام استان است؟یچ یبوالک-269

 است و سوغات کردستان است. یسوزن دوز ینوع -الف

 است وسوغات اصفهان است. یسوزن دوز ینوع -ب

 الن است.یسوغات گاست و قصندو ینوع -ج

 صندوق است وسوغات هرمزگان است. ینوع -د

 ست وسوغات کدام استان است؟یترمه چ-270

 زداست.یاست وسوغات  یسوزن دوز یوعن -الف

 است وسوغات اصفهان است. یشمیپارچه ابر ینوع -ب

 است وسوغات اصفهان است. یسوزن دوز ینوع -ج

 ست.ازدیاست وسوغات  یشمیپارچه ابر ینوع -د

 هستند؟ یمردم کرد از کدام قوم باستان-271

 لکیقوم س -الف

 قوم ماد -ب

 یالمیقوم ع -ج

 قوم پارت -د

 ست؟یلباس مردم لر چ یژگیو-272

 شاد یطراح -الف

 یسادگ -ب

 یتجمالت -ج

 چند تکه بودن -د

 ر مهارت دارد؟یدر کدام موارد ز یاریل بختیا-273

 یراندازیو ت یرزنیشمش -الف

 و شنا یرزنیشمش -ب

 یراندازیو ت یسوار اسب -ج

 و شنا یاسب سوار -د

 ست؟یشوال چ-274

 است یند که پوشاک مردان خزرمه بلیو ن یباالپوش نمد -الف

 است یمه بلند که پوشاک دامداران خزریو ن یباالپوش نمد -ب

 است یشده که پوشاک زنان خزر یو سوزن دوز یشلوار نخ -ج



 بلوچ است شده که پوشاک زنان یو سوزن دوز یشلوار نخ -د

 ا چگونه است؟یزن در تانزان یت اجتماعیوضع-275

 ندارد یگاه مناسبیت جایبه فعالل فقر و الزام یبه دل -الف

 ت مشغول است مورد احترام استیچون همانند مرد به فعال -ب

 ن استییل در مقاطع پایفقط مجاز تحص -ج

 پندارند یآنها زن را سبک مغز و نادان م -د

 شاپ وجود دارد؟ یکاف یادیداد زعل در مصر تیبه چه دل-276

 شود. یشاپ انجام م یها در کاف یانهمیم یدن دوستان و برگزاریمعموال د -الف

 یشتر تعامالت اجتماعیانجام ب -ب

 گر کشورها دارند.ینسبت به د یشتریمردم مصر اوقات فراغت ب -ج

 همان است.یبه م یاحترام یدر منزل ب ییرایان پذیبه نظر مصر -د

 شتر است؟یبه کدام هنر ب یلیاهان برزیسعالقه -277

 نغمه و آواز -الف

 یرکات بدنرقص و ح -ب

 سمیکالس ینقاش -ج

 یقینواختن موس -د

 ست؟ینه نشانه چیکا شکستن آیاالت متحده آمریدر ا-278

 آورد یم یو بدبخت یپنج سال بد شانس یبرا -الف

 آورد یم یو بدبخت یهفت سال بد شانس یبرا -ب

 نهیب آحصا ین براینفر -ج

 کل خانواده ین براینفر -د

 معروف کدام کشور است؟ یاز غذاها یدونر کباب-279

 یمالز -الف

 عربستان -ب

 رانیا -ج

 هیترک -د

 گر کشورها دارند؟یاز د یجداگانه ا یزندگ یچرا مردم ژاپن دارا-280

 کنند یم یچون فقط به آداب و فرهنگ ژاپن زندگ -الف

 دننادیا مین ملت دنیچون خود را بهتر -ب

 ن هستندیره نشیچون جز -ج

 رابطه ندارند یچ کشوریچون با ه -د

 بودن موثر بوده است؟ یرانیکدام کتاب در استمرار غرور ا-281

 یوان سعدید -الف

 یهشت کتاب سهراب سپهر -ب

 یشاهنامه فردوس -ج

 یمولو یمثنو -د

 شود؟ یبه چه شکل انجام م یلندیتا یسالم و احوالپرس-282

 کنندیمم یتعظ یگر و به آرامیکدیدست در کنار  وبا قرار دادن د -الف

 کنندیزنند و سالم میلبخند م -ب

 کنند یم میتعظ ینه و به آرامیس یبا قرار دادن دو دست رو -ج



 کنند یم میتعظ یکنند و به آرام یسالم م -د

 لند چطور رفتار کنند؟ید از معابد و کاخ پادشاه تایگردشگران هنگام بازد-283

 ش از ورود کفش ها را از پا درآورندیبه تن داشته و پ  یا دهید لباس مناسب و نسبتا پوشیبا نگردشگرا -الف

 د خود را خوشبو کنندیبه تن داشته باشند و حتما با ید لباس بلندیگردشگران با -ب

 به تن داشته و حتماً خود را خوشبو کنند یده اید لباس مناسب و نسبتا پوشیگردشگران با -ج

 ش از ورود کفش ها را از پا درآورندیاشند و پبه تن داشته ب ید لباس بلندین بااگردشگر -د

 دهند؟ یمردم به چه شکل دست م یدر مالز-284

 گذارند ینه میس یدست داده و سپس دستان خود را رو یبه صورت عاد -الف

 کنند یم مینه قرار داده و تعظیس یت ادب به رویدسته خود را به رعا -ب

 کنند یلمس م یدست طرف مقابل را به آرام اه است و پشتهر دو دست همر ادست دادن ب -ج

 رندیگ یگر را در آغوش میکدیدست دادن با هر دو دست همراه است و بعد از آن  -د

 خورند؟ یها با دست غذا م یچرا هند-285

 شودیذتر خورده میبه نظر آنها غذا لذ -الف

 شتر جذب شودیق بین طریآن از ا کند تا خواص سد غذا را لمیها معتقدند پوست دست با یهند -ب

 خورند یز با دست غذا میاکان شان، آنها نیل سنت نیبه دل -ج

 ن غذا و انسان در تعامل باشدیب یوجود داشته باشد تا انرژ یاد واسطهیغذا خوردن نبا یها معتقدند برایهند -د

 شت؟اجاد شد و چه نام دیا یجهان توسط چه کس یستم پستین سیاول-286

 چاپار -وش یدار -الف

 چاپار -کوروش  -ب

 چاپار -اریخشا -ج

 چاپار -ااکو ید -د

 باشد؟ یران میا لقب کدام پادشاه ایل الرعایوک-287

 نیشاه سلطان حس -الف

 م خان زندیکر -ب

 شاه عباس -ج

 شاه یفتحعل -د

 باشد؟ ینور از غنائم کدام جنگ م یایدو الماس کوه نور و در-288

 هیجنگ قادس -الف

 رهیحنگ ج -ب

 جنگ کرنال -ج

 جنگ ذوقار -د

 و مهندس به اروپا در کدام زمان صورت گرفت؟ یل پزشکیتحص یبرا یرانیان این اعزام دانشجویاول-289

 قاجار -الف

 یپهلو -ب

 یاسالم یجمهور -ج

 هیزند -د

 باشد؟ یران کدام منطقه میسم ایمقصد اکوتور-290

 استان لرستان -الف

 رانیسواحل جنوب ا -ب

 تانکردس ناستا -ج



 خزر یایسواحل در -د

 متمرکز است؟ ییزهایبه چه چ یانسان یایجغراف-291

 طیتسلط انسان بر مح -الف

 ط بر انسانیتسلط مح -ب

 ک و فنیتسلط انسان بر تکن -ج

 جاد فضایا یو چگونگ یبر معمار -د

 دارد. ی................ آن بستگت ......یک مکان به موقعیژه بودن یو-292

 ییایفاجغر -الف

 یمعمار -ب

 یخیتار -ج

 یعیطب -د

 لومتر مربع وسعت دارد؟یران چند کیا-293

 1۶48000 -الف

 14۶8000 -ب

 1۶84000 -ج

 18۶4000 -د

 به وجود آمده اند؟ یشتر در چه مناطقیران بیا یغار ها-294

 جانیآذربا -سمنان  -کردستان  -الف

 جانیآذربا -تهران  -کردستان  -ب

 جانیآذربا -مشهد  -کردستان  -ج

 جانیآذربا -همدان  -کردستان  -د

 نات است؟ییفاقد تز یکدام سبک معمار-295

 یسبک اصفهان -الف

 یسبک آذر -ب

 یسبک خراسان -ج

 یسبک راز -د

 بود؟ یدر چه زمان یراز یاوج سبک معمار-296

 یدوره سلجوق -الف

 انیار و سامانیدوره آل ز -ب

 هیدوره صفو -ج

 یلخانیدوره ا -د

 است؟ یلمپوش( جزو کدام سبک معماریآن )گوشواره و ف ساخت گنبد و متعلقات-297

 یسبک اصفهان -الف

 یسبک آذر -ب

 یسبک خراسان -ج

 یسبک راز -د

 ست؟یک کشور چی یو اجتماع یاسی، سیفرهنگ ینمادها-298

 یپوشاک سنت -الف

 یخیتار یبناها -ب

 یصنعت یشرفت هایپ -ج



 یمعمار آثار -د

 بود؟ یعمارمک از سبک ی سترگ مختص کدام یساخت بناها-299

 یسبک اصفهان -الف

 یسبک آذر -ب

 یسبک خراسان -ج

 یسبک راز -د

 شدند؟ یساخته م یران طاق ها و گنبدها به چه شکلیا یدر معمار-300

 یاشکال هندس -الف

 به شکل هرم -ب

 و بات یضیبه شکل ب -ج

 یبه شکل استوانه ا -د

 ده آل بدن چگونه است؟یحالت ا-301

 بوتنفس خوب، سالمت و ظاهر خ -الف

 احساس اعتماد به نفس را القا کند. -ب

 ستاده اما راحت است.یراست و ا -ج

 پوشاک مناسب و برازنده داشته باشد. -د

 ست؟ی، حالت بدن نشانگر چیدر سخنور-302

 احساس اعتماد به نفس را القا کند. -الف

 خود جذب کند. یرا به سوشنونده  -ب

 .بفهماند ید بتواند منظور خود را به درستیبا -ج

 باشد. یرامون خود میط پی، سالمت و درصد عالقه فرد نسبت به محیانگر خودباوریب -د

 زبان چکار کند؟یهمان، میاز م ییرایسته است در هنگام پذیشا-303

 .شود ییرایهمان را تنها گذاشته تا راحت تر پذیم -الف

 همان تعارف کند.یدائم به م -ب

 کند. یههمان حضور داشته و او را همرایدر کنار م -ج

 سئوال کند. ییرایهمان در مورد پذیاز م -د

 د باشد؟یکارمندان چگونه با یق و انتقاد برایتشو-304

 انه باشد.ید مخفیق و انتقاد بایتشو -الف

 باشد.انه یگران و انتقاد مخفید در حضور دیق بایتشو -ب

 گران باشد.یانه و انتقاد در حضور دید مخفیق بایتشو -ج

 گران باشد.ید در حضور دیاق و انتقاد بیتشو -د

 د انجام داد؟یخت چکار بایر یگریهمان دیلباس م یسهواً رو یزیهرگاه چ-305

 ز کند.یهمان را با دستمال تمیکرده و لباس م یعذرخواه -الف

 ز کند.یهمان لباسش را تمیم خود میده یکرده و اجازه م یعذرخواه -ب

 ز کند.یهمان کمک کرده تا لباسش را تمیبه م -ج

 ز کند.یهمان را تمیلباس م ینسردا خوب -د

 د؟ید انجام دهیبا ید چه کاریرس یز غذا بود و دستتان به آن نمیم یرو یزیاگر چ-306

 م.یکن یک است درخواست میکه به آن نزد یاز فرد -الف

 م تا آن را بردارد.یکن یبان درخواست مزیاز م -ب

 م.یدار یشخصاً آن را برم -ج



 م.یکن یم از برداشتن آن صرف نظر -د

 رود؟ یبه کارم ییل هایچه فا یره سازیذخ ی( براDVD)ید یو ید-307

 ریصوت و تصو -الف

 (Textمتن ) -ب

 صفحات وب -ج

 یاطالعات یبانک ها -د

 شود؟ یگاه استفاده مم نقشه از کدام دستیترس یبرا-308

 Scanner -الف

 Speaker -ب

 Plotter -ج

 Light pen -د

 کاربران پنهان است؟ ک از نرم افزار ها از چشمیکدام -309

 یکینرم افزار گراف -الف

 لم سازینرم افزار ف -ب

 یستمینرم افزار س -ج

 ینرم افزار مال -د

 ست؟یمودم چ-310

 کرد یریجلوگ یخصوص یهاتوان از ورود کاربران شبکه یم که با استفاده از آن یله ایوس -الف

 کندیوتر و خط تلفن را برقرار مین کامپیکه ارتباط ب یله ایوس -ب

 کنند یریر مجاز جلوگیغ یت هایتوانند از ورود کاربران به ساینترنت میس ایکه مراکز سرو یله ایوس -ج

 کند یم نتر را برقراریوتر و پرین کامپیکه ب یله ایوس -د

 دارد؟ یحذف شده را در خود نگه م یل هایر فایز یکون هایک از آیکدام -311

 My Computer -الف

 My Doucument -ب

 Recycle Bin -ج

 Internet Explorer -د

 اسناد است؟ یر محل نگهداریز یکون هایک از آیکدام -312

 My Computer -الف

 My Doucument -ب

 Recycle Bin -ج

 Internet Explorer -د

 دهد؟ یانجام م یچه کار Restartد یکل-313

 ستم خاموش خواهد شدیس -الف

 خواهد شد یستم دوباره راه اندازیس -ب

 ق در خواهد آمدیتعلحالت  هستم بیس -ج

 ش در خواهد آمدیبه نما یریتصو یصوت یل هایفا -د

 م؟یکن یادر استفاده مره شود از کدام کیل مطابق فرمت دلخواه ذخیم فایاگر بخواه-314

 Save Web page -الف

 Save As Type -ب

 Subject and Attach -ج



 Save as -د

 م؟یکن یک مینه را کلی، کدام گزیتسجهت ساخت صندوق پ یل فرم درخواستیبعداز تکم-315

 Next -الف

 Continue -ب

 I Agree -ج

 Finish -د

 ؟شود یل باز میمینه ایکدام گز یک بر رویکل-316

 In Box -الف

 Subject -ب

 Sender -ج

 E-mail -د

 ست؟یچ یبانک اطالعات-317

 ند.یگو یم یل ها را بانک اطالعاتیستم پردازش فایس -الف

 شوند. یاز آنها استفاده م تست سخت افزارها یبرا -ب

 مرتبط به هم است. یافته از اطالعات و داده هایسازمان  یمجموعه ا -ج

 کند. یم یت راه اندازیوتر را با موفقیه کامپاست ک ینرم افزار -د

 وتر کدام است؟یکامپ یله ورودین وسیج ترین و رایمهم تر-318

 دیصفحه کل -الف

 ماوس -ب

 یلوح لمس -ج

 یلتایجین دیدورب -د

 به چه معناست؟ No Showاصطالح -319

 مسافر گم شده است -الف

 مسافر پرواز خود را انجام ندهد -ب

 بار مسافر بدون -ج

 ر مجازیمسافر با بار غ -د

 ؟ستین کایاالت متحده آمریست ایط زیمح یگردشگر یر جزء فرمان هایک از موارد زیکدام -320

 دین باشیمراقب کره زم -الف

 دیریبگ ازهجا یقبل از عکسبردار -ب

 دیکن یاده رویرفتن به محل مورد نظر پ یتا حد االمکان برا -ج

 دینکنشب در آن منطقه سکونت  -د

 د باشد؟یبند الف و ب چند متر مربع با یبرا یحداقل مساحت محل دفاتر خدمات مسافرت-321

 متر 72و  100 -الف

 متر 72و  50 -ب

 متر 50و  72 -ج

 متر 50و  100 -د

 گردد؟ یل میاز پرواز تحوراه چند روز قبل مجامه دان بدون ه-322

 ک روزی -الف

 دو روز -ب

 سه روز -ج



 زچهار رو -د

 د؟باشینمر جزو انواع قطار یک از موارد زیکدام -323

 اکسپرس -الف

 عیسر -ب

 یعاد -ج

 چارتر -د

 ست؟یکائو چیا-324

 ینظام ییمایهواپ ین المللیسازمان ب -الف

 یامظر نیغ ییمایهواپ ین المللیسازمان ب -ب

 سازمان ملل ینظام ین المللیسازمان ب -ج

 سازمان ملل یر نظامیغ ین المللیسازمان ب -د

 ق راحت تر و امن تر مسافرت کند؟یبهتر است مسافر از چه طر یگردشگر یزایدرخصوص و-325

 سفارتخانه -الف

 وزارت امورخارجه -ب

 یآژانس مسافرت -ج

 یسازمان گردشگر -د

 ت؟د اسیتوانند اقامت داشته باشند و چه مدت قابل تمد یران چه مدت میادر  یستیتور یزایدارندگان و-326

 روز 30 -روز  30 -الف

 روز ۶0 -روز  30 -ب

 روز ۶0 -روز  ۶0 -ج

 روز 30 -روز  ۶0 -د

 دارد؟ ییچه حکم قضا یخیاء تاریا فروش اشیسرقت -327

 سال حبس 5 یک الی -الف

 سال حبس 5 یک الیعالوه بر استرداد  -ب

 سال حبس 10 یال 5 -ج

 سال حبس 10 یال 5عالوه بر استرداد  -د

 ران اشتغال داشته باشند؟یتوانند در ا یم یطیگانه با چه شرایاع باتب-328

 از محل اشتغال داشته باشد. یدرخواست رسم -الف

 داشته باشد. یسال سابقه کار مرتبط با شغل درخواست 2 یدارا -ب

 شته باشد.اسال د  50سال تمام و حداکثر  15حداقل  -ج

 باشد.اجازه ورود به کشور و پروانه کار داشته  -د

 چه مدت قبل از پرواز است؟ یداخل یرش مسافر در پروازهایزمان خاتمه پذ-329

 قهیدق 35 -الف

 قهیدق 30 -ب

 قهیدق 25 -ج

 قهیدق 20 -د

 تواند در قطار همراه داشته باشد؟ یر را مسافر نمیل زیک از وسایکدام -330

 کیک نیپ -الف

 زجثهیوچک پرندگان رک قفس -ب

 ماریچرخ دار ب یصندل -ج



 کوچک یجامه دان ها -د

 ست؟یاتا چی-331

 باشد. یم یه جهانیبر پا ییحمل و نقل هوا یر استانداردهاییه و تغین و تهیمسئول تدو -الف

 باشد. یم یه جهانیحمل و نقل بر پا یر استانداردهاییه و تغین و تهیمسئول تدو -ب

 است. ییحمل و نقل هوا یلمللن ایانجمن ب -ج

 باشد. یرا عهده دار م ییهوا یشرکت ها یبازرگان یت هایه فعالیکل -د

 ن هندوها در کجا سکونت دارند؟یشتریب-332

 نیچ -الف

 شبه قاره هند -ب

 قایآفر -ج

 یجنوب شرق یایآس -د

 ان بزرگ جهان است؟یک از ادیاعتقاد به تناسخ جزء کدام -333

 هندو -الف

 بودا -ب

 شتزرد -ج

 تیهودی -د

 ک کجاست؟ین سیمرکز د-334

 میاورشل -الف

 پنجاب -ب

 تبت -ج

 الما ییداال -د

دن یاز دارند، و پس از رسین یدن به ساحل رستگاریرس یق برایک قاینشان را مانند ین، دیروان کدام دیپ-335

 ؟از ندارندینگر به آن ید

 بودا -الف

 کیس -ب

 یمان -ج

 مزدک -د

 ؟باشد ینمبودا ن یل هشتگانه در جزء اصویک از موارد زیکدام -336

 ل درستیتحص -الف

 تمرکز درست -ب

 توجه درست -ج

 معاش درست -د

 ان جهان است؟یک از رهبران ادی الما لقب کدام ییداال-337

 ک هایس -الف

 هندوان -ب

 انیمانو -ج

 انیبودائ -د

 گردد؟ یباز م یت به چه قرنیحین مسیشالوده د-338

 یالدیقرن اول م -الف

 یدالیقرن دهم م -ب



 یالدیقرن سوم م -ج

 یالدیقرن دوازدهم م -د

 ؟نبودندون یر جزء حواریک از افراد زی کدام-339

 پطرس -الف

 پولس -ب

 وحنای -ج

 کلمنت -د

 ست؟یک ها جهان چینام رهبر کاتول-340

 ژان پل دوم -الف

 کت شانزدهمیبند -ب

 پولس دوم -ج

 تن دومیکنستان -د

 . سکونت دارند..... و......شتر در .یپروتستان ها امروزه ب-341

 نیالت یکایغرب اروپا و امر -الف

 یجنوب یکایجنوب شرق و آمر -ب

 یشمال یکایشمال اروپا و آمر -ج

 نیالت یکایآمر -د

 شود؟ید انجام میل غسل تعمیبه چه دل-342

 دوباره یایکسب بخشش گناهان و اح -الف

 دانندیان آب را مقدس میحیمس -ب

 از گناهان است نماد منزه شدن -ج

 دهندین عمل را انجام میچون همه مذاهب ا -د

 چه بود؟ یان هدف حضرت موسیهودیبه اعتقاد -343

 یل از بت پرستیاسرائ یکردن مردم بن ینه -الف
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 هزار و صدنام -ب



 صدو ده نام -ج

 ر و ده نامهزا -د

 است ؟ یبسته چه نوع شکستگ یشکستگ-497

 شود یمرتبط م یپوست به محل شکستگ -الف

 ستیت نیقابل رؤ یشکستگ -ب

 ت استیقابل رؤ یشکستگ -ج

 رون زده استیب یاستخوان از محل شکستگ -د

 است یباز چه نوع شکستگ یشکستگ-498

 مرتبط است یپوست به محل  شکستگ -الف

 ستیت نیل رؤقاب یشکستگ -ب

 رون نزده استیب یاستخوان از محل  شکستگ -ج

 د نداردیزخم شد -د

 ست ؟یکدام مورد از عالئم عضو شکسته شده ن-499

 د استیدرد شد یعضو دارا -الف

 شود یاهده ممش یتورم همراه با کبود -ب

 شود یر شکل مییده  دچار تغیعضئ حادثه د -ج

 یزیعدم خونر -د

 رد ؟ید انجام گینبا یه گردن چه اقدامیدر ناح یدر صورت شکستگ-500

 دیگردن را ثابت نگه دار -الف

 دیدر اطراف گردن آتل قرار ده -ب

 دین تر از بدن قرار دهیگردن را در حالت پائ -ج

 دینمائ یگردن خوددار یاز جابجائ -د

 د انجام داد؟یبا یچه اقدامات یچ خوردگیا پیو  ین در رفتگیدر مورد مصدوم-501

 ها یه مانند شکستگیاقدامات اول -الف

 ت گردنیه مانند مصدومیاقدامات اول -ب

 یتنفس مصنوع -ج

 ق شودیعاً آمپول کزاز تزریسر -د

 ست ؟یبه مصدم چ یاقدامات کمک رسان ین نکته برایاول-502

 ستنف یبرس -الف

 یینایب یبررس -ب

 سالمت گردن و ستون فقرات یبررس -ج

 فشار خون یبررس -د

 رد ؟ید انجام گیبا یبود چه اقدام یست قلبیاگر مصدوم تنفس نداشت و ا-503

 یماساژ قلب -الف

 یتنفس مصنوع -ب

 گرم کردن بدن مصدوم -ج

 ماریحرکت نگهداشتن ب یب -د

 در بزرگساالن چقدر است ؟ یعیتعداد تنفس طب-504

 قهیدر دق 50 - 70 -فال

 قهیدر دق 30 - 50 -ب



 قهیدر دق 12 - 20 -ج

 قهیدر دق  50 - 75 -د

 تعداد ضربان قلب در کودکان چقدر است ؟-505

 قهیدر دق ۶0 - 80 -الف

 قهیدر دق 80 - 100 -ب

 قهیدق 100 - 120 -ج

 قهیدردق 100 - 110 -د

 د انجام شود ؟یتنفس دهان به دهان نبا یدر چه مواقع-506

 مبود وقتک -الف

 بدن یوجود زخم رو -ب

 دیاستفراغ شد -ج

 دیرد شدسرد -د

 ست ؟ین یح ماساژ قلبیکدام مورد روش صح-507

 دستها کامالً عمود بر بدن و آرنج ها کامالً صاف باشد -الف

 دیبه سمت داخل فشار ده ینه را به آرامیقفسه س -ب

 دیدست اول قرار ده یگر را رویاده و دست دک دست را در محل مشخص شده جهت انجام ماساژ قرار دیپاشنه  -ج

 نه مصدوم در تماس باشدید با سیانگشتان با نوک -د

 د باشد ؟یچقدر با یو تنفس مصنوع یتعداد ماساژ قلب-508

 یپانزده بار ماساژ قلب یدوبار تنفس مصنوع -الف

 یدوبار ماساژ قلب یک بار تنفس مصنوعی -ب

 یدوبار ماساژ قلب یدوبار تنفس مصنوع -ج

 یقلبپانزده بار ماساژ  یک بار تنفس مصنوعی -د

 ست؟ین یو گردشگر یر اهداف دفتر شرکت خدمات مسافرتیز ینه یکدام گز-509

 ازهایرفع ن یارائه راه حل مناسب برا -الف

 ارائه خدمات ینظارت بر حسن اجرا -ب

 یمشتر یازهایشناخت ن -ج

 ن بودجه تورییوتع ینیش بیپ -د

 باشد؟ یاز شروع تور م نه اقدامات قبلیکدام گز-510

 انیاز مشترین ییجهت شناسا یابیزار با -الف

 م برنامه هایه و تنظیته -ب

 تور یالزم جهت برگزار یاخذ مجوزها -ج

 تور یالزم جهت برگزار یاخذ مجوزها  -م برنامه ها یه و تنظیته -ان یاز مشترین ییجهت شناسا یابیبازار  -د

 باشد؟ یمارتباط ن یبرقرار یارت هار جزء مهیز یها یژگیک از ویکدام -511

 انیب -الف

 نگاه -ب

 رسا یصدا -ج

 یتو دماغ یصدا -د

 بابل مهد علم وتمدن ..............است؟-512

 نین النهریب -الف

 اروپا -ب



 باستان یاروپا -ج

 ایآ س -د

 شود . یاطالعات به ............. گفته م-513

 پردازش شده یداده ها -الف

 خام یداده ها -ب

 یعدد یه هاداد -ج

 یمتن یداده ها -د

 نده و راهنماست؟یگو یها یژگیاز و یکیبکار بردن ...............-514

 حیگرامر صح -الف

 حیلغت صح -ب

 حیان صحیب -ج

 حیلحن صح -د

 حمل ونقل شامل چند گونه است؟-515

 ییهوا -الف

 یلیر -ب

 ییایدر -ج

 همه موارد -د

 باشد؟ یمت انسان ساخ یر جزءجاذبه هایک از موارد زیکدام-516

 ییایاهان دریجانوران وگ یوم هایآکوار -الف

 ات وحشیوح یاهیپوشش گ -ب

 غار ها -ج

 یعیطب یپارک ها -د

 شود؟ یسفر را شامل م یزشیک از عوامل انگیکدام یزندگ یضرور ینه هایمازاد هز-517

 زهیانگ -الف

 درآمد -ب

 فرصت داشتن -ج

 له سفریوس -د

 ستند؟یکشور هانن یفرست  تر ستیکدام کشور ها جزءتور-518

 ونزوئال -الف

 آلمان -ب

 ژاپن -ج

 کایآمر -د

 مردم کرد از کدام نژاد هستند؟-519

 ییاروپا- ینژاد هند -الف

 ییاینژاد آس -ب

 ییاینژاد آر -ج

 (نژاد ژرمن -د

 نند؟یز بنشیبهتر است بزرگترها در کدام قسمت از م-520

 زیراس م -الف

 زیوسط م -ب



 کوچکترهادرکنار  -ج

 زیک طرف میدر  -د

 ست؟یچ یخیتار یگر گردشگرینام د-521

 یهنر یگردشگر -الف

 یراث فرهنگیم یگردشگر -ب

 عتیطب یگردشگر -ج

 یمذهب یگردشگر -د

 ست؟یان نیرانیا یص اخالقیر جزءخصایک از موارد زیکدام-522

 یآبرو دار -الف

 انت نفسید به صیل شدیم -ب

 یل به خوشگذرانیم -ج

 یریاحتراز از درگ -د

 کرده است؟ یخود راهندو معرف یمن رسیکدام کشور د-523

 هند -الف

 نپال -ب

 تنامیو -ج

 نیچ -د

 الما درکدام شهر قرار دارد؟ ییاقامتگاه داال-524

 بتت -الف

 پنجاب -ب

 لهاسا -ج

 میاورشل -د

 ناپسند است؟ ییز هایچه چ ین مانوییدرآ-525

 آلوده کردن آب وآتش -الف

 خاموش کردن وآلوده کردن آتش -ب

 آزار جانوران -ج

 مه موارده -د

 باشد؟ ینه مین سهم بازار را به خود اختصاص داده است کدام گزیشتریکه ب یاز گردشگر ینوع-526

 انهیماجراجو -الف

 یدرمان -ب

 یحیتفر -ج

 یورزش -د

 ؟برخوردار است یشتریهتل ها کدام درجه از اعتبار ب یدر درجه بند-527

 A -الف

 B -ب

 C -ج

 Top -د

 شوند؟ یت از کشور خارج میانجام مامور یست که برا یفرادر مخصوص ایز یک از گذرنامه هایکدام-528

 گانهیاتباع ب -الف

 ب سرخیصل -ب



 یعاد -ج

 خدمت -د

 ن کارت مخصوص کدام کشور است؟یگر-529

 المان -الف

 هلند -ب

 کایامر -ج

 کانادا -د

 باشد؟ ید کدام مورد میبازد ین عامل در برنامه هایتر یلن و اصیمهم تر-530

 تحرک -الف

 دیرد بازداماکن مو -ب

 حمل و نقل -ج

 اقامت -د

 ه ترند؟یران شبین مردم اروپا کدام به مردم ایدر ب-531

 ها یالمان -الف

 ها ییایتالیا -ب

 ها یفرانسو -ج

 ها یهلند -د

 باشد؟ ینمح ینه صحیکدام گز-532

 

 ست یفصل یعت گردشگرصن -الف

 ستیره نیقابل ذخ یمحصوالت گردشگر -ب

 ت در جامعه نداردیمنبا سطح ا یچ ارتباطیه یگردشگر -ج

 تا قبل از تجربه ناملموس هستند. یمحصوالت گردشگر -د

 شود؟ یم میتقس یران به چند دسته اصلیا یآب و هوا-533

 گرم و خشک -الف

 و گرم و خشک یابانیب -ب

 یابانیبمعتدل و  -ج

 مه خشکی،معتدل ، خشک و ن یکوهستان -د

 شوند؟ یم میانواع مرز ها به چند دسته تقس-534

 ینیرزمی، ز ینیمز -الف

 یاسیس یمرزها -ب

 یاسیو س ینیزم -ج

 یی، هوا ییای، در ینیزم -د

 مسلمانان کدام شهر است ؟ یت تجمع عبادیجهان اسالم  و مرکز ییایکانون جغراف-535

 هنیمد -الف

 مکه -ب

 ت المقدسیب -ج

 مشهد -د

 روز جهانی جهانگردی مصادف با چه روزی است ؟-536

 1970سپتامبر 27 -الف



 1975تامبر سپ27 -ب

 1970دسامبر 27 -ج

 1975دسامبر27 -د

 کدامیک از موارد زیر مشمول آمار گردشگری قرار می گیرد ؟-537

 کارکنان نیروی مسلح -الف

 مهاجران دائمی -ب

 لماتهادیپ -ج

 گردشگر درمانی -د

یل کمتر ارزانی امتیاز مثبت این وسیله بر سایر وسایل است اما اطمینان وامنیت این وسیله از سایر وسا-538

 است ؟

 اتومبیل شخصی -الف

 قطار -ب

 کشتی -ج

 اتوبوس -د

 راه فرح آباد در زمان کدام دوره با جنبه گردشگری احداث گردید؟-539

 قاجاریه -الف

 فویهص -ب

 مغول -ج

 پهلوی -د

به عمل فردی که به مسافرت می رود ودر آن مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از -540

 ت تنوع تجارت و دیگر هدفها اقامت نمایند گفته می شود؟یکسال جه

 جهانگردی -الف

 یستیتور -ب

 یخدمات -ج

 یگردشگر -د

 گردشهای دسته جمعی برنامه ریزی شده بوجود آمد؟در کدام دوران پایه و اساس -541

 عهد باستان -الف

 قرون وسطی -ب

 رنسانس -ج

 انقالب صنعتی -د

 ه می شو د؟صادر کننده مسافر گفت یبه آژانسها-542

 Out going tourist -الف

 In coming tourist -ب

 travel agency -ج

 retailers -د

 سازد؟ یآن مشتری را با خود همفکر و همگام م سلسله اقدامات و کارهایی که در-543

 تبلیغات -الف

 بازاریابی -ب

 برنامه ریزی -ج

 یهدف یاب -د



 ؟باشد ینمکدام یک از موارد زیر جزء مشخصات پوستر -544

 باشد ثابت آرم دارای -الف

 ثابت شعار -ب

 ثابت نام -ج

 ثابت شکل -د

 د؟یبرب نام را یگردشگر نظام دهنده لیتشک عناصر-545

 .یطیمح ستیز - یمذهب - یفرهنگ - یاقتصاد -الف

 .یفرهنگ - یمذهب - یدرمان - یاقتصاد -ب

 .یطیمح ستیز - یاجتماع - یدرمان - یاقتصاد -ج

 . یطیمح ستیز - یاجتماع - یفرهنگ - یاقتصاد -د

 ؟باشند ینم یورود یدستگاهها جزء ریز یها نهیگز از کی کدام-546

 ماوس -الف

 راسکن -ب

 Joystick -ج

 پالتر -د

 رود؟ ینمن یباشد و در صورت نبود برق ، اطالعات آن از ب یم یاطالعات کدام حافظه دائم-547

 RAM -الف

 ROM -ب

 PROM -ج

 EPROM -د

 باشد؟ یم یچگونه برنامه ا WORDبرنامه واژه پرداز -548

 یداده ا -الف

 یستمیس -ب

 یر کاربردیغ -ج

 یکاربرد -د

 ست؟یچ یچه ایماه یود آمدن خستگعلت بوج-549

 یکیاد استاتیز یتهایانجام فعال -الف

 کید الکتیتجمع اس -ب

 ش قند خونیافزا -ج

 کشش عضالت -د

 گردد؟ یم یه چشم اثر گذاشته و باعث کوریشبک یر رویز یک از الکل هایکدام-550

 متانول -الف

 پروپانول -ب

 بوتانول -ج

 اتانول -د

 شود ؟ یبطن و کدام سرخرگ در تمام بدن پخش م ق کدامیخون از طر-551

 یویسرخرگ ر-بطن راست  -الف

 سرخرگ آئورت-بطن راست  -ب

 سرخرگ آئورت-بطن چپ  -ج

 یویسرخرگ ر -بطن چپ  -د



 شوند؟ یم میپاک کننده ها به چند دسته تقس-552

 هاییایدها و قلیاس -الف

 یروغنها و مشتقات نفت -ب

 ار صابونهیصابونها و غ -ج

 حاللها و لعابها -د

 کدام ویتامین توسط پوست در برابر نور خورشید تولید می شود؟-553

 Aویتامین -الف

 Dویتامین  -ب

 Eویتامین  -ج

 Cویتامین -د

 رایج ترین بیماری بعد از سرماخوردگی دربین مردم دنیا کدام است؟-554

 پوسیدگی دندان -الف

 اسهال -ب

 بیماری لثه -ج

 ابتید -د

 باشد ؟ ینم ییط انبار موادغذایراز شرایک از موارد زیکدام-555

 کنترل درجه حرارت -الف

 مناسب یقفسه بند -ب

 در ظرف درب دار ییمواد غذا ینگه دار -ج

 یو اسقاط یانبار نمودن ظروف خال -د

 باشد؟ یم یهره ان میب یسکهایب دیاز تخر یاز عوارض ناش-556

 مفرط یخستگ -الف

 کمر یدگیخم -ب

 کیاتیدرد عصب س -ج

 شانه یافتادگ -د

 باشد ؟ یح زباله میاز عدم کنترل صح یناش یهایمارین بیاز مهمتر-557

 کیداتیست هیاه زخم،بروسلوز،کیس -الف

 سمیکماتیک ، آستیداتیست هیک -ب

 ت ، آبلهینوزیاه زخم ، سیس -ج

 نزادز، سرخک ، آنفوالیا -د

 ست ؟یسبک چ یدست یکارها ین ارتفاع برایبهتر-558

 ن تر از سطح آرنجییپا -الف

 با التر از سطح آرنج -ب

 سطح آرنج -ج

 کند ینم یفرق -د

 کند؟ یجهان را ثبت م یعیو طب یو هنر یراث فرهنگی، مین المللیکدام سازمان ب-559

 سفیونی -الف

 ونسکوی -ب

 یراث فرهنگیم یسازمان جهان -ج

 ملل متحدسازمان  -د



 د؟یبه اوج خود رس یران در چه دوره ایا در یباف یهنر قال-560

 یموریت -الف

 قاجار -ب

 یسلجوق -ج

 یصفو -د

 ر است؟یک از اقوام زیمتعلق به کدام ینین تمدن شهر نشیتر یمیقد-561

 انیبابل -الف

 انیائیار -ب

 انیمصر -ج

 انیسومر -د

 ستون در کجا واقع است؟یبه بیکت-562

 نیقزو -الف

 انشاهکرم  -ب

 زنجان -ج

 قم -د

 هاست..... و .... آن یمردم آذر یژگین ویترعمده-563

 نژاد ـ زبان -الف

 زبان ـ رنگ پوست -ب

 ـ زبان یخینه تاریشیپ -ج

 زبان ـ فولکلور -د

 ند؟یگویسخن م یران کدام است و به چه زبانیل این ایترتین و پرجمعیتربزرگ-564

 یـ ترک یآذر -الف

 یشاهسون ـ ترک -ب

 یـ لر یرایختب -ج

 یبلوچ ـ بلوچ -د

 ست؟یبه »هفت لنگ« و »چهار لنگ« چ یاریل بختیا یگذارعلت نام-565

 هیات دوره صفویستم مالیس -الف

 شتریاز اسب و احشام ب یبرخوردار -ب

 هیات دوره قاجاریستم مالیس -ج

 متفاوت یرتیساختار عش -د

 نه است؟یل شاهسون کدام گزیا یزبان اصل-566

 یآذر -الف

 یترک -ب

 یلر -ج

 یلکیگ -د

 نه است؟یا کدام گزین شهر موجود دنیتریمیقد-567

 بابل -الف

 شوش -ب

 آکد -ج

 هگمتانه -د



 نه است؟یکه انسان از آن استفاده کرد کدام گز ین فلزیتریمیقد-568

 طال -الف

 مس -ب

 نقره -ج

 آهن -د

 ست؟یان کیسلسله سامان یمؤسس واقع-569

 یسامانل یر اسماعیام -الف

 یساماننصر بن احمد  -ب

 ینوح بن نصر سامان -ج

 سامان خداه -د

 ان که بود؟یگذار سلسله غزنوانیبن-570

 نیالبتک -الف

 آلتونتاش -ب

 نیسبکتک -ج

 سلطان محمود -د

 در خدمت کدام  حکومت بود؟ یخواجه نظام الملک توس-571

 هیبوآل -الف

 انیسلجوق -ب

 انیان ـ غزنویسامان -ج

 یستگاه خالفت عباسد -د

 ها در کدام محل بود؟ادرشاه افشار با افغانن نبرد نیمهمتر-572

 سر دره خوار -الف

 دوستمهمان -ب

 خورتمورچه -ج

 زرقان -د

 نمود؟ یگذارن بار در کجا تاجینادرشاه نخست-573

 اصفهان -الف

 مشهد -ب

 دشت مغان -ج

 نیقزو -د

 است؟ یرانیا یمارمع یژگیانگر کدام وی، بیانسان یهابا اندام یختمانسا یهاان اندامیت تناسب میرعا-574

 ییگرادرون -الف

 یهودگیز از بیپره -ب

 یمردم وار -ج

 ارشین -د

 نه است؟یکدام گز یین اصل فلسفه بودایترمهم-575

 سنسارا -الف

 تناسخ -ب

 تیقانون نسب -ج

 انایمها -د



 نه است؟یت کدام گزیحین مسیی( در آش)مذهبین گرایترن و مهمیتربزرگ-576

 کیکاتول -الف

 ارتدکس -ب

 وتستانپر -ج

 ینصران -د

 ان چه نام دارد؟یزرتشت یمذهب یهامجموعه کتاب-577

 اوستا -الف

 گاتاها -ب

 وداها -ج

 خرده اوستا -د

 چه نام داشت؟ یمان ینین کتاب دیمهمتر-578

 سپسگانیا -الف

 ارتنگ -ب

 ارژنگ  -ج

 ایمان -د

 نه است؟ی(کدام گز( Please change this food for meیمعن-579

 

 دیگرمش کنهوا سرد است ،  -الف

 د ؟یدار یدنیا نوشیآ -ب

 د ؟یرزرو کرده ا یزیا میآ -ج

 دیمن عوض کن ین غذا را برایلطفا ا -د

 شده است ؟ یعننه میک و پر سرو صدا است (( در کدام گزین اتاق را دوست ندارم ،تاریجمله )) من ا-580

 Clean the room ,please -الف

 We had a very good time here -ب

 I don’t like this room , its dark and noisy -ج

 This way please , follow me -د

 کنند . یمردم لر به زبان ..........و........... صحبت م-581

 یلر - یفارس -الف

 یالک - یفارس -ب

 یلک - یلر -ج

 یدر - یفارس -د

 ران ساکن هستند ؟یل شاهسون در کدام قسمت ایت این جمعیشتریب-582

 استان فارس -الف

 جانیمحدوده آذربا -ب

 غرب کشور -ج

 جنوب کشور -د

 ه کدامند؟یترک یج در قهوه خانه هایرا یها یباز-583

 یلیتخته نرد و کند -الف

 شطرنج و حل جدول -ب

 تخته نرد و شطرنج -ج



 شطرنج -ل جدول و روزنامه ها ح -د

 شوند و متعصب هستند. یهستند ، زود دوست م یمقاوم و حرارت ی...... افراد-584

 اعراب -فال

 ها یژاپن -ب

 ها ییکایآمر -ج

 ها ییایاسترال -د

 ............ نسبت به گذشته است . یرانیفرهنگ ا یها یژگیاز و-585

 یمانیاحساس پش -الف

 احساس حقارت -ب

 احساس غرور و تعصب -ج

 یتفاوت یاحساس ب -د

 هفته است . یمختلف نشانگر روزها یدر ......... رنگ ها-586

 لندیتا -الف

 انلبن -ب

 یمالز -ج

 ژاپن -د

 پاشند . یثه ، به اطراف نمک میدور شدن ارواح خب یبرا-587

 ها یلندیتا -الف

 ها یهند -ب

 ها یژاپن -ج

 ها یرانیا -د

 ان نهاد .یحکومت ...............را بنرضاه شاه -588

 انیافشار -الف

 انیقاجار -ب

 یپهلو -ج

 انیصفو -د

 و نظم شاهنامه اقدام کرد . یبه گردآور یرانی، شاعر بزرگ ا یم فردوسم ابوالقاسیدر دوران ....................حک-589

 انیغزنو -الف

 انیسلجوق -ب

 انیصفو -ج

 زند -د

 ه بودند .ی...................و................. از دانشمندان دوره صفو-590

 یرونیحان بیابور -نا یس یابوعل -الف

 مالصدرا  -  یرونیحان بیابور -ب

 یرفندرسکیم -ا نیس یابوعل -ج

 یرفندرسکیم -مالصدرا  -د

 به ............. وابسته است . یشبرد توسعه گردشگریپ-591

 ایمحل از سطح در ارتفاع -الف

 دیط مورد بازدیت محیفیک -ب

 ایبه در یکینزد -ج



 ریاز کو یدور -د

 گردد . یدر ساختار مکان ها م ی............. باعث دگرگون-592

 یگردشگر -الف

 یتکنولوژ -ب

 یحیمراکز تفر -ج

 متخصص یروهاین -د

 د کدام است ؟یتخت جمش یبارز ستون ها یژگیو-593

 ستون ها کم یفاصله  -الف

 ستون ها یکوتاه -ب

 م بودن ستون هایضخ -ج

 اد ستون هایفاصله ز -د

 ست .ینوتر یل دهنده کامپیتشک یاز اجزا  ………-594

 ز پردازندهیر -الف

 حافظه -ب

 چاپگر -ج

 یورود -د

 شود . یوتر وارد میو اسناد به کامپ یکیر ، اشکال گرافی....... تصاوبا .....-595

 یلوح لمس -الف

 شگریپو -ب

 یقلم نور -ج

 شیصفحه نما -د

 ند.یگو یرا........................م یرنظامیغ ییمایهواپ ین المللیسازمان ب-596

 کائویا -الف

 اتای -ب

 یاسیته سیکم -ج

 کیته ترافیکم -د

 .......................نام دازد .ییمل و نقل هوان الملل حیانجمن ب-597

 کائویا -الف

 یاسیسته یکم -ب

 کیته ترافیکم -ج

 اتای -د

 چگونه است ؟ ید کاال و خدمات در صنعت گردشگریخر-598

 یمحل ید از بازار هایعدم خر -الف

 د اقالم ممنوعهیعدم خر -ب

 یو دست یع بومید صنایعدم خر -ج

 نشان دهد یطیو مح ی، فرهنگ یت عرضه کنندگان را نسبت به مسائل اجتماعیس مسئولکه احسا یید کاالهایخر -د

 س گشت.یصنف و رفاه مسافران.......................تاس یت از حقوق قانونیجهت حما-599

 یخدمات مسافرت یآژانس ها یانجمن صنف -الف

 یان بوم گردشگریجامعه راهنما -ب

 یان فرهنگیجامعه راهنما -ج



 بند الف یخدمات مسافرت دفاتر -د

 تواند درخواست کند؟ یرا م یزا چه مدارکیدور وران جهت صیا یاسالم یدولت جمهور-600

 یلیمدارک تحص -الف

 نهیشیمدارک سوء پ -ب

 ییمدارک شناسا -ج

 یهرگونه مدرک -د

 شود . یان گفته میبودائ ینیاست که به رهبر د ی............ لقب-601

 رهبر -الف

 شوایپ -ب

 دریل -ج

 الما ییداال -د

 ند ؟یگو یر میز یبران مذهبک از رهیامبر نقاش به کدام یپ-602

 مزدک -الف

 ترایم -ب

 هودی -ج

 یمان -د

 م .یبر یاسهال در سفر همراه م یماریاز ب یریجلوگ یقرص ........................را برا-603

 نیپرومتاز -الف

 نیدیتیران -ب

 لیلوموت -ج

 ازپامید -د

 م.ینام ی............................م ست آن رایدن نیقابل د یشکستگ یوقت-604

 بسته یشکستگ -الف

 باز یشکستگ -ب

 یدررفتگ -ج

 تیمصدوم -د

 ق ................................است .ین راه جذب سم از طریتر یطوالن-605

 روده -الف

 زبان -ب

 ر زبانیز -ج

 گوارش -د

 است؟ یط الزامیت کدام شزایارعصحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد ، یبرا-606

 ن بودن موضوع قراردادیمع -ت مورد قرارداد یمشروع -الف

 بودن پست کارفرما یقانون -ت کارگاه یمشروع -ب

 بودن سن کارگر یقانون -ن بودن موضوع قرارداد یمع -ج

 کارگر یها ین مرخصییتع -ن زمان انجام کار ییتع -د

سنجش بکار  یت برایم و تربیوان سنج ها و متخصصان تعل،ر است که روانشناسان ی.ابزار……………-607

 رند.یگ یم

 فرم -الف

 رغبت سنج -ب



 شیف -ج

 آزمون هوش -د

 شوند ؟ یانجام م یط کار ،  چه زمانیدر مح یکنترل یتالش ها و اقدام ها-608

 دیقبل از تول -الف

 دین تولیدرح -ب

 د و ارائه خدماتیپس از تول -ج

 یقبل از طراح -د

 رد.یگ یتمندانه نشان دهنده ..........................و از .............................سرچشمه مرفتار شراف-609

 تیثبات و صحت شخص -اصالت روح  -الف

 ورزش -جسم سالم  -ب

 آموزش -قانونمند بودن  -ج

 ه باالیروح -ت یحساس -د

 بکار برده شد ؟ یکس ((  توسط چه ین بارلغت ))بهره ورینخست یبرا-610

 سونیاد -الف

 یزنییکو -ب

 یرونیحان بیابور -ج

 وتنیاسحاق ن -د

 : یعنیند (( یآ ینه در هر واحد بدست مین هزین ترییدات با پای)) تول -611

 موثر یط اقتصادیشرا -الف

 اجناس یارزان -ب

 یمواد اصل یگران -ج

 یرکود اقتصاد -د

 طرح شد .......................شکل گرفت و م طیابتدا در مح یارگونوم-612

 ادارات -الف

 یآموزش -ب

 کارو کارخانه -ج

 یعلم -د

 مکند . یف میگر را تعرید یط هایط کارو محیاز تعامالت انسان با مح ی...........................بخش گسترده ا-613

 قانون کار -الف

 یارگونوم -ب

 یانسان یایجعراف -ج

 اکنخ امیتار -د

 ن را :کارکنا یک ، بهره وریط کار ارگونومیمح-614

 دهد یکاهش م -الف

 ر استیتاث یب -ب

 کند یف میخاص تعر یطیباشرا -ج

 دهد یش میافزا -د

 باشد؟ یم یر نرم افزار بانک اطالعاتیک از موارد زیکدام -615

 Access -الف

 Excel -ب



 Word -ج

 Power point -د

 ؟ستین یصدور پروانه آژانس مسافرت یط مجاز برایر جزءشرایزک از موارد یکدام-616

 یکامل وتسلط به زبان فارس ییآشنا -لفا

 سال سن25داشتن حد اقل  -ب

 سانسیدارابودن حداقل مدرک ل -ج

 طیفروش بل یمدرک دوره ها یدارا -د

 م کدام است ؟یمعده که الزم است در سفر همراه داشته باش یناراحت یدارو-617

 نیدیتیران -الف

 نیپرو متاز -ب

 نیل آفذینیف -ج

 ازپامید -د

 ست؟یچ    observeوش منظور از ر-618

 اتیعمل یتوقف چند لحظه ا -الف

 ط بوجود آمدهیتفکر در مورد شرا -ب

 اتیب عملینحوه کاهش آس -ج

 یزیاز برنامه ریل مورد نیمشخص نمودن وسا -د

 ر الزم است ؟یت ززایک تجهینترنت کدام یاتصال به ا یبرا-619

 مودم -الف

 موضوع عملکرد -ب

 نترنتیا -ج

 شماره تلفن -د

 باشد ؟ یح میصح یابیارزش یوه هایم مورد در خصوص اصول انتخاب شکدا-620

 تر باشد یکار آمد تر و عمل یوه ایانتخاب ش -الف

 ر نکندیید تغیبا یابیوه ارزشیش -ب

 استفاده نکند یریک روش اندازگیاز  -ج

 کرد یتوان بررس یم -د

 شوند. ی................... طبقه بند.......... یاز هایتوانند در سطح ن یشرفت و مقام میاز قدرت پین-621

 احترام -الف

 شرفتیپ -ب

 عشق -ج

 یخود باور -د

 ................................ شود که یموجب م ینقد ینه هایانجام دادن هز-622

 ابدیش یافزا یینه و دارایهز -الف

 ا بدیکاهش م ییش و داراینه افزایهز -ب

 ابدیش یافزا یینه کاهش و دارایهز -ج

 ندارد یریچ تاثیه -د

 داشته باشد؟ یاتید چه خصوصیاسناد با یطبقه بند یدر علم ارگونوم-623

 نان و سرعتیاطم -الف

 پوشه ها یادگسرعت و س -ب



 گریت انتقال به مکان دیسهولت و قابل -ج

 یگانینان و تنوع در نوع بایاطم -د

 در کدام دوره انجام شد؟ یشاهنامه ابولقاسم فردوس یگرد آورند-624

 انیسلجوق -فال

 انیصفار -ب

 انیخوارزمشاه -ج

 انیغزنو -د

625-Input unitوتر است ؟یک از اجزاءکامپیکدام 

 ز پردازندهیر -الف

 حافظه -ب

 یواحد ورود -ج

 یحد خروجوا -د

 ؟ نبودسازگار  یبا نظام دربار ساسان ید چه کسیعقا-626

 مزدک -الف

 یمان -ب

 ترایم -ج

 زردشت -د

 ت ؟سیچ"ک یستولیس" یفشار انقباض-627

 ده  شده در دستگاهیشن ین صدایاول -الف

 ده شده در دستگاهیشن ین صدایآخر -ب

 زان فشار خونین میکمتر -ج

 زان فشار خونین میشتریب -د

 است ؟ یت صحنه استفاده از چه روشیریمد ن روشیبهتر-628

 Stop -الف

 Think -ب

 Observe -ج

 Planning -د

ن یگران شتاخته شده است ایخودش و د یر که برایمد یهالز رفتار ها و نگرش  یبخش یط سازمانیدر مح-629

 ند .یگویه .................... میناح

 ه کوریناح -الف

 یه عمومیناح -ب

 یه خصوصیناح -ج

 ه ناشناختهیاحن -د

 ست ؟یچ یابیر اطالعات ارزشیل در تفسین گام در تحلینخست-630

 یفیتوص یح داده هایصح یگانیبا -الف

 یکم یاداده ه یطبقه بند -ب

 یآمار یآزمون ها یاجرا -ج

 ص داده هایو تخل یسازمانده -د

 ……………………ارکان ارتباط -631

 تیرضا -الف



 امیرنده پیگ -ب

 امیپ -ج

 پاسخ -د

ر یز ینه هایک از گزیدف برا کدام ن هیتحقق ا یران برایکسب سود است مد یر موسسه تجاره هیهدف اول-632

 کنند ؟ ینظارت م

 افراد -الف

 اطالعات -ب

 یمنابع مال -ج

 اتیعمل -د

 دارد ؟ یچه مفهوم یماندن در علم روانشناس یو برسر دو راه یحالت دو دل-633

 یاختالف روان -الف

 اضطراب -ب

 حالت تعارض -ج

 لت وسواسحا -د

 ؟امده اندینا قطب به وجود یبزرگ  در داخل استوا  یک از تمدن هایچ یل هیبه چه دل-634

 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 بودندیار ضعیق  بسدر آن مناط  یارتباط یشبکه ها -د

 ندوز کدام است؟یس از نصب وکون پین آیاول-635

 My computer -الف

 My document -ب

 Recycle bin -ج

 Internet explorer -د

 دارد؟ یربستگیک ازعوامل زیشتربه کدامیزان خطرگزش بیم-636

 ک باشدیمحل گزش به مچ پا نزد -الف

 ک باشدیمحل گزش به مغز نزد -ب

 ک باشدیها نزدمحل گزش به رگ -ج

 ک تر باشدیشکم نزد محل گزش به -د

مربع در طول دوسال با ک هزار متر ی یر بنایرا با ز ید ساختمان پنج طبقه ایک معمار بایم یگوئیم یوقت-637

 م؟یسخن گفته ا یل دهد از چه نوع استانداردیالزم تحو یبایو ز یاستحکام کاف

 یکم -الف

 یفیک -ب

 ساختمان -ج

 یفیک یکم -د

 ند.یگویرابه طورفعال ................. م یام کالمیرپیفسروتییندکشف رمزوتغیفرا-638

 گوش دادن -الف

 دنیشن -ب

 شنود موثر -ج

 توجه کردن -د



 ست؟یچ  یابیوه ارزشیاصل کل در انتخاب ش-639

 ر باشدیاطالعات از عملکرد فراگ یهدف جمع آور -الف

 جیتان یریاندازه گ یمختلف برا یاستفاده از اندازه ها -ب

 ینیع یحیاده از آزمون تشراستف -ج

 وه با متخصصان مشورت شودیدر انتخاب ش -د

 د؟یآ یبه شمارم یس همکاربا ح یرازمشخصات گروه هایز ینه هایک ازگزیکدام-640

 ریتاث یکم و ب یارتباطات متقابل شخص -الف

 ادیم کار کم و تمرکز زیتقس -ب

 یشتر گروهیب یبهرور -ج

 ت از گروهیضا و عدم رضاان اعیمشتر یب یاحساس دوست -د

 دارد؟ یبر معادله حسابدار یریافت مطالبات چه تاثیدر-641

 ییش دارایافزا -الف

 یکاهش بده -ب

 هیش سرمایافزا -ج

 ر استیتاث یب -د

 ست؟یچ  یهدف علم آرگونوم-642

 ومحل کار)نحوه درست کار کردن ( یفرددرزندگ یحفظ تندرس -الف

 تیریدرست علم مد یریبه کار گ -ب

 استفاده به موقع و واکسن -ج

 یعیاستفاده از مواد طب -د

 افت؟ی اختصاص یگروه چه به یمنظور وباچه گرفت شکل یکشور درچه ستیتور اصطالح-643

 تجربه وکسب التیتحص یبرا یفرانسو زادگان اشراف -الف

 گوناگون یفرهنگها با ییآشنا یبرا ییکایآمر آموزان دانش -ب

 یجهانگرد ییابتدا یآموزشها یابر یسیانگل آموزان دانش -ج

 تجربه وکسب التیتحص یبرا یسیانگل زادگان اشراف -د

 است؟ کدام تور رانیمد یبرا کار مراحل نیمهمتر-644

 تور یاجرا درزمان -الف

 تور یاجرا از بعد -ب

 تور مراحل همه -ج

 تور یازاجرا قبل -د

 ؟ستندین یبررس رقابلیز یها نهیازگز کیدرکدام یبشر ساز دست یها جاذبه-645

 یعیطب -الف

 یگردشگر -ب

 یفرهنگ -ج

 یمصنوع -د

 است؟ گرفته قرار یگردشگر یها ازجاذبه گروه درکدام اصفهان پرندگان باغ-646

 یفرهنگ ساخت انسان -فال

 یمصنوع ساخت انسان -ب

 یاجتماع -ج

 یعیطب -د



 ؟شود ینم سفرمحسوب یزشیانگ ازعوامل-647

 یشهر یطهایمح یگرما به بردن هپنا -الف

 تیامن -ب

 یادگاری یآور جمع -ج

 آموزش -د

 رونق هیازبق شیوب است کرده کمک ستمیب قرن یجمع یگردشگر گسترش به ونقل حمل ازانواع کیکدام-648

 است؟ گرفته

 یلیر -الف

 ییهوا -ب

 یآب -ج

 یا جاده -د

 کنند؟ یم انتخاب را بااتوبوس مسافرت سالخورده چراافراد-649

 نالهایترم تربه راحت یدسترس -الف

 تیامن -ب

 کم سرعت -ج

 یارزان -د

 است؟ سفرشده عادات رییتغ باعث ونقل حمل درصنعت یعامل چه-650

 یشخص یلهایاتومب شیافزا -الف

 یلیر نقل و حمل شیافزا -ب

 یا جاده خطرات کاهش -ج

 یشخص یلهایاتومب کاهش -د

 ؟ستین یافرتمس دفاترخدمات فیازوظا-651

 تور یها برنامه در جا رهیذخ -الف

 مایهواپ یدلصن رزرو -ب

 درهتل رزروتخت یبرا مسافران به یمال کمک -ج

 یمشتر مراجعه یبرا تیموقع و مکان کردن فراهم -د

 بتواند که یا اندازه است،به یغذاخور وسالن اتاق یتعداد شودوشامل یم  اختهس شهرها داخل فضا نیا-652

 کند؟ نیراتام اتاقها نیساکن یغذا

 آپارتمان هتل -الف

 زائرسرا -ب

 تییوس -ج

 ونیپانس -د

 است؟ تور ازمراحل کیکدام به تورمربوط یاعضا تیوامن ازسالمت نانیاطم-653

 ازتور قبل -الف

 تور یاجرا نیح -ب

 تور از بعد -ج

 تور مراحل همه -د

 ست؟یک برعهده کشور یفرهنگ راثیم سازمان استیر حاضر درحال-654

 جمهور سیرئ -الف

 ارشاد ریوز -ب



 جمهور سیرئ معاون -ج

 یارشهرد -د

655-WTO  کدام سازمان است؟ یعالمت اختصار 

 سفر یجهان یشورا -الف

 ییمایهواپ ین المللیسازمان ب -ب

 یمسافرت یون آژانسهایفدراس -ج

 یجهانگرد یسازمان جهان -د

656-Airport, waiting area, passenger, customs. 

 فرودگاه، بخش انتظار، گذرنامه، گمرک -الف

 مرک، مسافر، گیما، ورودیهواپ -ب

 پرواز، گذرنامه، خلبان، گمرک -ج

 فرودگاه، بخش انتظار، مسافر، گمرک -د

657-Mark the correct English meanings?  یربند صندل، مهماندار، کمیرخ دستکارت پرواز، چ 

 .Airline ticket, trolley, passenger, seat number -الف

 .Boarding pass, trolley, flight attendant, seat belt -ب

 .Aeroplane, pick up, flight attendant, seat belt -ج

 Boarding pass, baggage, flight meal, seat number -د

 ک ....................... است؟ین عامل شناخت یرفرهنگ مهمت-658

 دولت -الف

 یرسوم اخالق -ب

 ملت -ج

 تمدن -د

 ست؟ین مردم هندوستان چین دیمهمتر-659

 نیج -الف

 کیس -ب

 سمیهندوئ -ج

 سمیبودائ -د

 ج فارس است؟یه خلیحاش یعرب یازکشورها-660

 تیکو -الف

 کستانیتاج -ب

 عراق -ج

 هندوستان -د

 م ژاپن است؟مرسوم مرد یازغذاها-661

 یاتیچ -الف

 خرچنگ -ب

 یسوش -ج

 پایگ -د

 ک از کشور ها قرار دارد؟یقصر تاج محل درکدام-662

 یمالز -الف

 وانیتا -ب



 هندوستان -ج

 کستانیتاج -د

 ن کشوراست؟یا یمجسمه ابوالهول از آثارگردشگر-663

 کستانیتاج -الف

 مصر -ب

 هندوستان -ج

 یمالز -د

 جهان است؟صادرکننده طال درن ین کشوربزرگتریا-664

 ایاسترال -الف

 هندوستان -ب

 یجنوب یقایآفر -ج

 کایآمر -د

 است؟ یمردم .....................،پرتغال یزبان رسم-665

 لیبرز -الف

 ایاسترال -ب

 کایآمر -ج

 یجنوب یقایآفر -د

 است؟ یمکره جنوبیره درنین جزین کشوربزرگتریا-666

 ایاسترال -الف

 مصر -ب

 کایآمر -ج

 ژاپن -د

 ست؟یخ کیپدرعلم تار-667

 ابن خلدون -الف

 هگل -ب

 ین بیتو -ج

 هرودوت -د

 در کجا واقع شده است؟ یآرامگاه کوروش هخامنش-668

 نقش رستم -الف

 پاسارگاد -ب

 نقش رجب -ج

 دیت جمشتخ -د

 ان داشت؟ین نقش را درسقوط هخامنشیازشاگردان ارسطو بود و مهمتر-669

 ر بابکانیاردش -الف

 اسکندر -ب

 سلوکوس -ج

 وش سومیدار -د

 ران است؟یا یک ازاستانهایکدام یعیاچه گهر ازآثارطبیدر-670

 لرستان -الف

 خراسان -ب



 هیاروم -ج

 فارس -د

 ارتفاعات سبالن درکدام استان است؟-671

 لیاردب -الف

 همدان -ب

 تهران -ج

 ستانیس -د

 است؟ یجان شرقیمرکز آذربا-672

 هیمارو -الف

 زیتبر -ب

 لیاردب -ج

 نیسرع -د

 است؟ یسبک خراسان یاز آثارمعمار-673

 خانه دامغانیمسجدتار -الف

 ل رادکانیم -ب

 مسجدجامع اصفهان -ج

 مسجد جامع گوهرشادمشهد -د

 مشهود است؟ یرانیا یک ازبناهایدرکدام یسبک آذر-674

 م خانیارگ کر -فال

 طاق بستان -ب

 مسجد زواره -ج

 ام رضا)ع(حرم ام -د

 رند؟یگ یدر کدام گروه قرار م یصوت یمهارتها-675

 یرکالمیغ -الف

 یکالم -ب

 یظاهر -ج

 یر صوتیغ -د

 ح است؟ینه صحیدر مورد دست دادن کدام گز-676

 فشار آوردن به دست -الف

 دهد یبزرگتر به کوچکتردست م -ب

 دهد یق دست مردست به مافویز -ج

 کردن دست دادن یطوالن -د

 ست؟یرنده چیام از فرستنده به گیانتقال پ-677

 ارتباط -الف

 لتیفض -ب

 ن برخوردیاول -ج

 معاشرت آداب -د

 کدامیک از حافظه های زیر پس از قطع برق اطالعات خود را حفظ می کنند؟-678

 ROM -الف

 همه حافظه ها -ب



 RAM -ج

 REGISTER -د

 اشتغال داشته باشند؟توانند در آژانس  یم یطیشرا گانه با چهیاتباع ب-679

 ستندیت در آژانس نیمجاز به فعال -الف

 پنج سال سابقه کارداشته باشند -ب

 افت کنندیوانه کار درپر -ج

 شوند یمعرف یراث فرهنگیتوسط م -د

 ان است؟یک از ادیکدام یک  از اصول اخالقیکردارن -ک یپندارن -ک یگفتارن-1773

 یمانو -الف

 یزرتشت -ب

 یمزدک -ج

 ییابود -د

 سم است؟ین اسالم ومکتب هندوئیاز د یخته این آمیین آیا-680

 یزرتشت -الف

 کیس -ب

 وسیکنفوس -ج

 نیج -د

 باشند؟ یان آور میز یست شناختیم زیر جزء عالیک از موارد زیکدام-681

 یشغل یت هایمسموم -الف

 ها یباکتر -ب

 صدا -ج

 ت نامطلوب بدنیوضع -د

 م؟یشتن داریکه از خو یتیاحساس و رضا-682

 عزت نفس -الف

 تیشخص -ب

 تبسم -ج

 اقیاشت -د

 باشند؟ یط کار میان آور محیز یکیزیر جزء عوامل فیک از موارد زیکدام-683

 ارتعاش صدا -الف

 روسیو -ب

 ییایمیمواد ش -ج

 یکیزیل فیوسا -د

 باشد؟ یم یر جزء علل خستگیک از موارد زیکدام-684

 یریک پذیش تحریافزا -الف

 و عدم تنوع کار یکنواختی -ب

 در فرد یبروز افسردگ ینه یزم -ج

 از کار یزاریشرفت بیو پ یضعف عموم -د

 از خود نشان داده است؟ یچه رفتار زدیگران برخید یپا یجلو یاگر کس-685

 یاجتماع -الف

 یشخص -ب



 یشغل -ج

 یوراثت -د

 گفتگو را به بحث و جدل بکشانند؟ یتدافعجاد حالت یرات مثبت داشته باشند تاباایتوانندتاث ی..............م--686

 یشوخ طبع -الف

 تبسم -ب

 یکم روئ -ج

 کلمات -د

 است؟ یخدمات گردشگر یژگیم ود و مصرف همزمان خدمات جزو کدایت تولیخصوص-687

 یریه ناپذیتجز -الف

 یریفنا پذ -ب

 یریر پذییتغ -ج

 بودن ینامرئ -د

 ارد ؟بنگاه چه نام د یه هانیمابه التفاوت درآمدها و هز-688

 دیتول -الف

 سود -ب

 مصرف -ج

 نهیهز -د

 ست؟یان چیکارفرما یبرا یارگونوم یایمزا-689

 د.ابی یش میو بهداشت کارکنان افزا یمنیا -الف

 ابد.ی یکار کردن بهبود م یزه یانگ -ب

 رسد یحوادث به حداقل م -ج

 رود. یش افراد باال میو آسا یراحت -د

ر دارد یانسان تاث یو اجتماع یروان -یدر رفاه و سالمت جسم یکه به نحو یط زندگیاز مح یعوامل کنترل-690

 نامند؟ یچه م

 یبهداشت عموم -الف

 بهداشت سفر -ب

 طیبهداشت مح -ج

 یبهداشت حرفه ا -د

 است ؟ یرانیا یر  جز منطق معماریک از موارد زیکدام-691

 ییدرونگرا -الف

 ین سادگینات درعیتزئ -ب

 ساخت شبستان -ج

 ساخت گنبد -د

 

 


