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 باشد؟_کدامیک از موارد زیر دالیل رشد صنعت جهانگردی در ایران می-74

 فیغات ضعیران و تبلیموجود در ا یهانهیگذاران از زمهیخبر بودن سرمایب -الف

 یگردشگران خارج یبرا یو مذهب یاجتماع یهاتیمحدود -ب

 یغرب یکشورها یبا بعض یاسیس یهاتنش -ج

 کشور یاقتصاد یاست هایس -د

 استخر در کدام استان قرار دارد؟ یخیتار یبنا-75

 استان اصفهان -الف

 استان آذربایجان -ب

 استان کرمان -ج

 استان فارس -د

 ایران چند کیلومتر مربع وسعت دارد؟-76

 1648000 -الف

 1684000 -ب

 1468000 -ج

 1864000 -د

 ام قسمت ایران قرار گرفته است؟النهرین در کد_بخشی از جلگه بین-77

 خوزستان -الف

 مرکز -ب

 جانیآذربا -ج

 یجنوب شرق -د

 شود؟ یم میا به چند دسته تقسیعلم جغراف-78

 یعیو طب یدو دسته انسان -الف

 یو مصنوع یعیدو دسته طب -ب

 یطی، محی، انسانیکیزیبه سه دسته ف -ج

 یطی، محیعی، طبیبه سه دسته انسان -د

 مرتبط هستند؟ ین شناسیران به کدام دوره زمیا یکوهها-79

 اول -الف

 سوم -ب

 دوم -ج

 چهارم -د

 است؟ ییران با چه کشورهاین مرز این و کمتریشتریب-80

 ن با ترکمنستانین با افغانستان، کمتریشتریب -الف

 ن با ترکمنستانین با عراق، کمتریشتریب -ب

 ن با ارمنستانین با عراق، کمتریشتریب -ج



 ن با ارمنستانین با افغانستان، کمتریشتریب -د

 ستادن، چگونه است؟یآل بدن هنگام ا_دهیحالت ا-81

 تنفس خوب، سالمت و ظاهر خوب -الف

 احساس اعتماد به نفس را القاء کند -ب

 راست و ایستاده اما راحت است -ج

 پوشاک مناسب و برازنده داشته باشد -د

کنند که اکثر مسافران این مورد را آزاردهنده _..........................در بیان خود استفاده می اکثر راهنمایان از-82

 کنند._تلقی می

 بم یصدا  -الف

 رهینگاه خ یتالق -ب

 فراز و فرود صدا -ج

 حرکات  سر و دست  -د

 کنند._ینده قضاوت میشود افراد در ............ اول برخورد درمورد گو_یاغلب گفته م-83

 هیثان 5 -الف

 هیثان 15 -ب

 هیثان 10 -ج

 هیثان 20 -د

 د خورده شوند؟یتون چطور بایپس و زیل چینات کنار غذا از قبیتزئ-84

 با قاشق -الف

 با چنگال -ب

 با قاشق و چنگال -ج

 با دست -د

 د کرد؟یا غذا داغ بود چکار بایهرگاه سوپ -85

 د تا خنک شود.یکن_یصبر م -الف

 د تا خنک شود.یفوت کنبه آن  -ب

 د.ینوش_یآب سرد بعد از آن م یمقدار -ج

 د.یدار_یاز کنار ظرف آرام آرام بر م -د

 د کرد؟یخارج کردن غضروف از غذا چکار با یبرا-86

 دیکن_یبا دست آن را خارج م -الف

 دیکن_یبا چنگال آن را خارج م -ب

 دیکن_یآن را خارج م یبا کارد غذاخور -ج

 دیکن_یچنگال آن را خارج مبا قاشق و  -د

 م؟یکن_یم چکار میز غذا را ترک کنیم یاز باشد مدت کوتاهیاگر ن-87

 م.یده_یز قرار میم یب رویقاشق و چنگال را به صورت ار -الف

 م.یده_یبشقاب قرار م یب رویقاشق  و چنگال را به صورت ار -ب

 .میده_یز قرار میم یرو یقاشق و چنگال را به صورت ضربدر -ج

 م.یده_یبشقاب قرار م یرو یقاشق  و چنگال را به صورت ضربدر -د

 م؟یده__یانجام م یگار وجود نداشت چه کاریرسی، زیهمانیاگر در م-88

 م.یکن_یم یگاریرسیزبان درخواست زیاز م -الف

 م.یکن_یم یدن خودداریگار کشیاز س -ب



 م.یکن_یکوچک موجود استفاده م یاز بشقابها -ج

 م.یکن_یم یگاریرسیکرده و درخواست ز یهمانان عذرخواهین و مزبایاز م -د

 نند؟یز بنشیبهتر است بزرگترها در کدام قسمت از م-89

 زیرأس م -الف

 در کنار کوچکترها -ب

 زیوسط م -ج

 زیک طرف می -د

 د انجام شود؟یهمان در منزل  تا کجا بایبدرقه م-90

 منزل یتا در خروج -الف

 ییرایسالن پذ یتا خروج -ب

 همان در خودرویتا سوار شدن م -ج

 ستیبه بدرقه ن یازین -د

 م؟یم چکار کنیبه تلفن همراه شد ییز غذا مجبور به پاسخگویاگر سر م-91

 م.یده_یکرده و تلفن را پاسخ م یعذرخواه -الف

 م.یکن_یم و تلفن را قطع میده_یکوتاه پاسخ م یلیخ -ب

 م.یده_یاتاق را ترک کرده و به تلفن پاسخ م -ج

 م.یده_یبه تلفن پاسخ م  -د

 در صورتی که با یکی از همکاران آشنایی بیشتری داریم چطور باید سالم کنیم ؟-92

 دهیم._سالم کرده و دست می -الف

 دهیم._فقط دست می -ب

 آوریم._کنیم و سر فرود می_سالم کرده و تبسم می -ج

 کنیم._دهیم و احوالپرسی می_سالم کرده، دست می -د

 ده  است؟یر پسندیک از موارد زیم، کدامیکن_یستاده صحبت میا یکه با کس یهنگام-93

 م.یب کنیدستها را در ج -الف

 مییبلند صحبت کن یباصدا -ب

 م.یه دهیوار تکیبه د -ج

 میستیمحکم با -د

 م؟یم چکار کنیاگر در محل کار با همکاران مشکل داشت-94

 م.یکن_یس مراجعه میبه رئ -الف

 م.یکن_یاتحاد خودمان مشکل را حل م با -ب

 م.یریگ_یگر قسمتها کمک میاز همکاران د -ج

 م.یکن_یبه مقام مافوق مراجعه م -د

 رد؟یگ_یصرف غذا دستمال سفره در کجا قرار م یدر ابتدا و انتها-95

 زانو یرو -الف

 زیم یزانو سپس رو یابتدا رو -ب

 زیم یکنار بشقاب رو -ج

 و سپس کنار بشقاب بشقاب یجلو یابتدا -د

 م؟یده_یم آن را کجا قرار میاستفاده کرد یکه هنگام صرف غذا از دستمال کاغذ یدر صورت-96

 میده_یآن را دوباره تا کرده و داخل بشقاب قرار م -الف

 میده_یآن را مچاله کرده و داخل بشقاب قرار م -ب



 میده_یز قرار میم یآن را مچاله کرده و رو -ج

 میده_یز قرار میم یره تا کرده و روآن را دوبا -د

 ده و نظر خود....................باشد.ید در اظهار عقیس بایک رئی-97

 قاطع -الف

 ریانعطاف پذ -ب

 متزلزل -ج

 متفکر -د

 مسئولیت ایکائو چیست؟-98

 باشد.مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل هوایی بر پایه جهانی می -الف

 باشد.مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل بر پایه جهانی می -ب

 ت دارد.یها و... درحمل ونقل با قطار فعالها، بارنامهتیها، بلمتیر: استاندارد کردن قینظ یدر امور -ج

 شد.با یم یه جهانیبر پا ینیزم یحمل و نقل ها یر استانداردهاییه و تغین ، تهیمسئول تدو -د

 حداقل مساحت محل دفاتر خدمات مسافرتی برای) بند الف(  چند متر مربع باید باشد؟-99

 متر  100 -الف

 متر 72 -ب

 متر 40 -ج

 متر 95 -د

 شوند؟_شرکتهای خدمات مسافرتی بر حسب بعد سازمانی و نوع فعالیت به چند دسته تقسیم می-100

 یمنطقه ا -آژانسهای بین المللی  -الف

 یمل -ای _نسهای منطقهآژا -ب

 یمحل -آژانسهای ملی  -ج

 یمل - یمنطقه ا - ین المللیب یآژانسها -د

 جویی در زمان جهت ویزا به کدام سازمان باید مراجعه کرد؟_برای صرفه-101

 سفارت خانه -الف

 آژانس مسافرتی مجاز -ب

 وزارت امور خارجه -ج

 سازمان ملل -د

 ران حداکثر چند متر مربع قالی یا قالیچه مجاز است خارج کند؟هر جهانگرد موقع خروج از ای-102

 متر 12 -الف

 متر 3 -ب

 متر 24 -ج

 متر 10 -د

 سرقت یا فروش اشیاء تاریخی چه حکم قضایی دارد؟-103

 سال حبس 10 -الف

 سال حبس 5عالوه بر استرداد یک الی  -ب

 سال حبس 10الی  5 -ج

 ک سال حبسیعالوه بر استرداد  -د

 کنند؟ یت میر نظر کدام بند فعالیز  یمسافربر یقطارها-104

 بند الف -الف

 بند ب -ب



 بندپ -ج

 بند ج -د

 ضمانت نامه بانکی دفاتر خدمات مسافرتی چند سال یکبار باید تمدید شود-105

 یک سال -الف

 سه سال -ب

 دو سال -ج

 پنج سال -د

 گیرد؟__صدور ویزا بر چه اساسی صورت می-106

 بر اساس مدارک موجود -الف

 بر اساس نیاز و هدف متقاضی -ب

 از کشور مقصدیبر اساس ن -ج

 برای گردشگری و تحصیل -د

 تر مسافرت کند؟_تر و امن_در خصوص ویزای گردشگری بهتر است مسافر از چه طریق راحت-107

 از طریق سفارتخانه -الف

 از طریق آژانس مسافرتی -ب

 جهاز طریق وزارت امور خار -ج

 از طریق سازمان گردشگری -د

 تواند درخواست کند؟_دولت جمهوری اسالمی ایران جهت صدور ویزا چه مدارکی را می-108

 هر گونه مدرکی -الف

 مدارک تحصیلی -ب

 مدارک شناسایی -ج

 مدارک سوء پیشینه -د

 ه مدت قابل تمدید است؟توانند اقامت داشته باشند و چ_دارندگان ویزای توریستی در ایران چه مدت می-109

 روز 30 -روز  30 -الف

 روز 60 -روز  60 -ب

 روز 60 -روز  30 -ج

 روز 30 -روز  60 -د

 چه اموالی در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد؟-110

 اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است. -الف

 تاریخ ساخت آنها گذشته باشد. اموالی که بیش از صد سال از -ب

 اموالی که بیش از هزار سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد. -ج

 اموالی که بیش از ده هزار سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد. -د

 ن تعداد زوجات را حرام شمرد؟یکدام د-111

 بودا -الف

 هندو -ب

 کیس -ج

 ترایم -د

 ران باستان است؟یان ایک از ادید کدامیک از عقایدار نک، کریک، پندار نیگفتار ن-112

 یزردشت -الف

 ترایم -ب



 یمانو -ج

 مزدک -د

 ت گذاشته بود؟یحین زردشت، بودا و مسیخود را بر سه د ین، مبنایکدام د-113

 یمان -الف

 مزدک -ب

 ترایم -ج

 هودی -د

 سم چه نام داشت؟یترائیپرستشگاه م-114

 مهرابه -الف

 سردابه -ب

 تاالر -ج

 هوم -د

 برای گرفتن فشار خون بازو و قلب باید در چه حالتی باشند؟-115

 ک سطح باشدیدر  -الف

 بازو پائین تر از قلب باشد -ب

 قلب پائین تر از بازو باشد -ج

 هیچکدام -د

 ونسکو در کجا است؟ یسازمان  یریم گیمقر تصم-116

 آلمان  -الف

 ورکیوین  -ب

 سیپار  -ج

 نانگلستا  -د

ر از وطن خود مسافرت نموده و و یغ یکسال به کشوریک شب و کمتر از یکه به مدت  یبه عمل کس--117

 شود؟  یست چه گفته میهدفش کسب در آمد ن

 مسافر  -الف

  جهانگرد -ب

  احیس -ج

  سمیتور -د

 داشته است؟  ییر بسزایتاث یبر گسترش صنعت گردشگر ینه در انقالب صنعتیکدام گز-118

  یل و کشتیاتومب -فال

  ما و قطار یهواپ -ب

  بخار  یو کشت یلیحمل و نقل ر -ج

  یجان و کشتیدل -د

 دارد ؟  یشتریگاه بیران جایدر ا یکدام نوع گردشگر-119

  ریو عشا یقوم یگردشگر -الف

  یحیتفر -ب

  یخیتار -یمذهب -ج

  یحیتفر-یقوم -د

شوند ................نام  یو شبها بصورت اتاق خواب آماده  م ییرایپذکه روزها به شکل دفتر کار و  ییاتاقها-120

 دارد؟ 



  اتاق کابانا -الف

  نیاتاق تو -ب

  اتاق دبل -ج

  ویاتاق استود -د

عباس اباد  یمصفا یهمدان در دره  یجنوب غرب یلو متریک 5به فاصله  -------- یگنجنامه در دامنه ها-121

  قرار دارد 

  البرز یکوهها -الف

  زاگرس یکوهها -ب

  دماوند یکوهها -ج

  کوههای الوند -د

  است؟  یدارند جزءکدام گردشگر یفرهنگ یکه جاذبه  ییمسافرت افراد از محل سکونت خود به مکانها-122

 یباستان یگردشگر  -الف

  یفرهنگ یگردشگر -ب

  یخیتار یگردشگر -ج

 یاجتماع یگردشگر -د

 یبافرهنگ مناطق مختلف وخواهان کاوش در چشم اندازها ییل به آشنایان ماکدام دسته از گردشگر-123

  هستند؟ یجوامع انسان یفرهنگ

  یگردشگران فرهنگ -الف

  یخیگردشگران تار -ب

  یگردشگران باستان -ج

  یریگردشگران  عشا -د

  ن قله رشته کوه زاگرس چه نام دارد؟ یبلند تر-124

  دنا  -الف

  شاهور -ب

  ندالو -ج

  اشترانکوه -د

  انجام داد؟  ییفضا یتوان گردشگریتها میق کدام سایاز طر-125

  سیانگل-کایامر یتهایسا -الف

  سوئد-کایامر یتهایسا -ب

  سیانگل-هیروس یتهایسا -ج

  کایامر-هیروس یتهایسا -د

  ران چه نام دارد؟ یا یرانین و تنها رود قابل کشتیبزرگتر-126

  کارون -الف

  نده رودیزا -ب

  کرخه -ج

 دز -د

 شود؟یم میتقس یران به چند دسته اصلیا یآب و هوا-127

 گرم و خشک -الف

 گرم و خشک -معتدل  -ب

 یابانیب -معتدل  -ج



  یکوهستان -گرم و خشک  -معتدل  -د

 ران از سمت غرب با کدام کشور مرز مشترک دارد    ؟یا-128

 ارمنستان -الف

 پاکستان -ب

 عراق -ج

 جانیذر باآ -د

 شوند؟یم میانواع مرز ها به چند دسته تقس-129

 ینیرزمی، ز ینیزم -الف

 یاسیس یمرزها -ب

 یاسیو س ینیزم -ج

 یی، هوا ییای، در ینیزم -د

 روز جهانی جهانگردی مصادف با چه روزی است ؟-130

 1970سپتامبر 27 -الف

 1975سپتامبر 27 -ب

 1970دسامبر 27 -ج

 1975دسامبر27 -د

 هر چند سال یکبار و توسط کدام رکن انتخاب می شود ؟ WTOرکل سازمان یدب-131

 توسط شورای اجرائی -سال  4 -الف

 توسط مجمع عمومی -سال4 -ب

 توسط شورای عمومی -سال 3 -ج

 توسط مجمع عمومی -سال  3 -د

 کدام کشور است؟ یجهانگرد یمقرسازمان جهان-132

 مکزیک  -الف

 آمستردام هلند  -ب

 د اسپانیایمادر  -ج

 سیسوئ  -د

 کدامیک از موارد زیر مشمول آمار گردشگری قرار می گیرد ؟-133

 کارکنان نیروی مسلح -الف

 مهاجران دائمی -ب

 دیپلماتها -ج

 گردشگر درمانی -د

 و در کدام کشور تاسیس گردید ؟  ینخستین دفتر خدمات مسافری و گردشگری توسط چه کس-134

 فرانسه -ارتروبرت اسم -الف

 انگلیس -توماس کوک  -ب

 انگلیس -روبرت اسمارت -ج

 فرانسه -توماس کوک  -د

ارزانی امتیاز مثبت این وسیله بر سایر وسایل است اما اطمینان وامنیت این وسیله از سایر وسایل کمتر -135

 است ؟

 مایهواپ -الف

 قطار -ب



 کشتی -ج

 اتوبوس -د

 دوره با جنبه گرد شگردی احداث گردید؟ راه فرح آباد در زمان کدام-136

 قاجاریه -الف

 صفویه -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 -137

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

 یگردشگر -الف

 توریست -ب

 جهانگرد -ج

 مسافر -د

 آمد؟ بوجود شده ریزی برنامه جمعی دسته گردشهای اساس و پایه دوران کدام در-138

 باستان عهد -الف

 وسطی قرون -ب

 رنسانس -ج

 صنعتی انقالب -د

 د؟ شو می گفته مسافر کننده صادر کشورها به-139

 Out going tourism -الف

 -In coming tourism -ب

 travel agency -ج

 tourism -د

 ن درصد جذب گردشگران اول تا سوم را در سطح جهان دارند؟یشتریکدام کشورها ب-140

 آلمان -فرانسه  -کا یآمر -الف

 کایآمر -ا یاسپان -فرانسه  -ب

 فرانسه -ا یاسپان -کا یآمر -ج

 ایاسپان -فرانسه  -کا یآمر -د

 قرار گرفت کدام است؟ یعت جهانگردن دوره که حمل ونقل در خدمت صنیاول-141

 یآب یسفرها -الف

 جانیسفر با دل  -ب

 ق راه اهنیسفر از طر  -ج

 مایسفر با هواپ -د

 ران با کدام کشور است؟ین مرز مشترک ایتر یطوالن-142

 عراق -الف

 هیترک -ب

 افغانستان -ج

 جانیآذربا -د

 افت؟یدر توانیک سخنران را در شنونده چگونه میر صحبت یتاث-143

 ارائه مطالب مورد بحث -الف



 ر نهادن در قلب وروح شنوندهیتاث -ب

 ارائه راه حل مناسب -ج

 انیفن ب -د

 د تور را به عهده دارند؟یمسافران جهت خر ییت فروش تور و راهنمایر مسولیک از موسسات زیکدام -144

 آژانس کار گذار -الف

 تور اپراتور -ب

 یآژانس مسافرت -ج

 حمل و نقل مسافر یشرکتها -د

 باشد ؟ یرنظر کدام سازمانها میب زیبند الف وب به ترت یآژانس ها-145

 یو جهانگرد یرانگردیسازمان ا-کشور  ییمایسازمان هواپ -الف

 یسازمان کشتران- یوجهانگرد  یرانگردیا -ب

 ارتیسازمان حج وز- یوجهانگرد یرانگردیا -ج

 IATA-IMOسازمان  -د

 نام برده شده حاکم است؟ یگر کشورهایش از دی، بیل چند فرهنگیذ ییاروپا یاز کشورها کیدر کدام -146

 ژاپن -الف

 ونانی -ب

 کانادا -ج

 فرانسه -د

ات یخونسرد و کم حرف بودن از روح _کم  یفساد اخالق _ن طالق ییدرصد پا _ان خانواده یاستحکام بن-147

 است؟ ییکدام کشور اروپا

 سیسوئ -الف

 یجنوب یقایآفر -ب

 سیانگل -ج

 کانادا -د

 باشد ؟ یان نمیراهنما یف کلیر از وظایک از موارد زیکدام -148

 مشکالت در طول سفر ینیش بیپ -الف

 مقصد ین و مقررات کشورهایداشتن با قوان ییآشنا -ب

 یاسالم یو مذهب جمهور یان ملیاز ک یحراست و پاسدار -ج

 جیبستن پک -د

 ل است؟یذ ین المللیب یاز سازمان ها یبه چه بخشمربوط  ICAO سازمان-149

 ییحمل ونقل هوا ین الملیجامعه ب -الف

 ییحمل ونقل هوا ییکایانجمن آمر -ب

 یکشور ییمایهواپ ین الملیسازمان ب -ج

 حمل ونقل ییانجمن اروپا -د

 ب خودبهره ببرند؟افته واز تعامل خویتوانسته اند درتمام مراکزکشورحضور یر فارسیک ازاقوام غیکدام-150

 بلوچها -الف

 ترک ها -ب

 عرب ها -ج

 کردها -د

ات یشدن ، از خصوص یر عصبانی، فداکار ، د ی، نزاکت اخالق یریادگیزمان ، عاشق  یارزش قائل بودن برا-151



 ک از کشورهاست؟یکدام 

 ونانی -الف

 ژاپن -ب

 سوئد -ج

 فنالند -د

 ت؟درفرانسه کدام اس یین وعده غذایمهمتر-152

 صبحانه -الف

 نهار -ب

 عصرانه -ج

 شام -د

 قرار گرفته است؟ ییایجغراف ین چه عرض هایران بیا-153

 یدرجه شمال 25-5ن یب -الف

 یدرجه شمال 10-30ن یب -ب

 یدرجه شمال 25-45ن یب -ج

 یدرجه شمال 45-65ن یب -د

 افت ؟ی یمر کالیتوان در ارتباطات غ یارتباط را م یچند درصد از نحوه برقرار-154

 %10 -الف

 %93 -ب

 %30 -ج

 %20 -د

 ج است؟ین کدام اقوام رایدر ب یاسب دوان یپرورش اسب و مسابقات فصل-155

 ترکمن ها -الف

 ها یستانیس -ب

 لرها -ج

 اعراب -د

 شتر رواج دارد؟یل بیذ یک از کشورهایدر کدام یان و مسئله نژاد پرستیاحساسات ضد خارج-156

 رانیا -الف

 یمالز -ب

 نروژ -ج

 کستانیتاج -د

 کنند؟ یزبان مختلف صحبت م 4ر به یز یک از کشورهایمردمان کدام-157

 فنالند -الف

 ایاسپان -ب

 ایتالیا -ج

 سیسوئ -د

 باشد؟ یران میا یک از آبهایدر کدام  یر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسیجزا-158

 ج فارسیخل -الف

 عمان یایدر -ب

 مازندران یایدر -ج

 هیاچه ارومیدر -د



باشد  یم یژه گردشگران خارجیدر کشورمان که مورد توجه گردشگران بو یوه ساخت اقامتگاهین شیبهتر-159

 است ؟ یچه نوع اقامتگاه

 بزرگ یساخت اقامتگاهها و هتل ها -الف

 عیستاره در  سطح وس 5جاد هتل یا -ب

 ین المللیب یمدرن با معمار یجاد هتل هایا -ج

 و مصالح بوم آورد یو بوم یسنت یامتگاهها و هتل ها بر اساس معمارساخت اق -د

س ی،  تاس ید نسبت به درجه بندیموقت، با یچه مدت بعد از صدور پروانه بهره بردار یوزارت ارشاد اسالم-160

 (1361اقدام کند.طبق قانون مصوب سال)  یقطع یوصدور پروانه بهره بردار

 موقت یه بهره برداردو سال پس از صدور پروان -الف

 موقت یسه ماه پس از صدور پروانه بهره بردار -ب

 موقت یسه سال پس از صدور پروانه بهره بردار -ج

 موقت یک ماه پس از صدور پروانه بهره برداری -د

 در کشور، کدام مورد است؟ یجهانگرد یت زبانهایب اهمیبه ترت-161

 ی، عرب ییای، اسپان ی، فرانسو یسیانگل -الف

 ییای، اسپان یسی، انگل ی، فرانسو یآلمان -ب

 ی، عرب یسی، انگل ی، آلمان ییایاسپان -ج

 ی، آلمان ی، فرانسو ی، عرب یسیانگل -د

 است؟ یمقارن با چه روز یگردشگر یروز جهان-162

 یدر گردشگر ییماین هواپیب قوانیسالروز تصو -الف

 ین سازمان بهداشت جهانیب قوانیسالروز تصو -ب

 ین سازمان گردشگریب قوانیسالروز تصو -ج

 ینین حمل و نقل زمیب قوانیسالروز تصو -د

 شد؟ یجاد تحول در گردشگریستم باعث ایله در قرن بیدر صنعت حمل ونقل کدام وس-163

 مایهواپ -الف

 بنادر -ب

 راه اهن -ج

 ینیحمل ونقل زم -د

 دارند؟ یشه مغولیر یرانیکدام اقوام ا-164

 ابلوچ ه -الف

 ترکمن ها -ب

 ران در اطراف خوزستانیها و ترکان جنوب ا یآذر -ج

 استان خوزستان یلرها -د

 ست ؟یها چ یدر ژاپن یو عروق یقلب یها یمارین بودن آمار بییل پایدل-165

 ییاستفاده ازگوشت قرمز در برنامه غذا -الف

 ییدر برنامه غذا ییایوانات دریاستفاده از ح -ب

 خوردن برنج -ج

 هیادو -د

 گردد؟ یر بر میز یشهایبه کدام گو یاریش بختیشه گویر-166

 یش پارسیگو -الف

 یش لریگو -ب



 ش ترکمنیگو -ج

 یش هندیگو -د

 ران را در بر گرفته است؟یران چند درصد از خاک ایا یجنگلها-167

 %10 -الف

 %15 -ب

 %5/7 -ج

 %5 -د

 رود؟ یبه شمار م یم در امر گردشگرشگایدر اروپا پ یکدام کشور پس از انقالب صنعت-168

 فرانسه -الف

 انگلستان -ب

 آلمان -ج

 ایتالیا -د

 ان است ؟یراهنما یعت شغلیت و طبیر جزء ماهیک از موارد زیکدام-169

 کار تمام وقت -الف

 ریز یتن صدا -ب

 بم یتن صدا -ج

 بودن یموقت و فصل -د

 ست؟یگر برنامه سفر چینام د-170

 charter -الف

 package -ب

 city tour -ج

 Airport transfer -د

 چه بود؟ 1980در سال  یراث فرهنگیدر حفاظت از م ین شعار روز جهانیاول-171

 صلح و سالمت -الف

 ین المللیب یگردشگر -ب

 صلح و تفاهم -ج

 سفر سالم -د

 شد؟ ید به سارد بهره برداریاز تخت جمش یراه شاه یدر دوره کدام پادشاه هخامنش-172

 وش اولیدار -الف

 ریکوروش کب -ب

 ر اولیاردش -ج

 وش دومیدار -د

 باشد ؟ یم یشامل کدام نوع گردشگر یجان و کنجکاویسفر لذت بخش و جذاب توأم با ه-173

 یمجاز یگردشگر -الف

 ییقضا یگردشگر -ب

 یورزش یگردشگر -ج

 انهیماجراجو یگردشگر -د

 نامند؟ یم چه را شام و نهار صبحانه با همراه یاقامت خدمات ارائه سفر بسته فروش در-174

 یروس طرح -الف

 یرانیا طرح -ب



 ییکایآمر طرح -ج

 ییاروپا طرح -د

 داشته است؟ ییر بسزایتاث یبر گسترش صنعت گردشگر ینه در انقالب صنعتیکدام گز-175

 یل و کشتیاتومب -الف

 ما و قطاریهواپ -ب

 بخار یو کشت یلیحمل و نقل ر -ج

 یان و کشتجیدل -د

 شود. یکنند ........ گفته م یر از کشور محل سکونت خود سفر میغ یک منطقه که به کشوریبه افراد ساکن -176

 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-177

 یمجاز یگردشگر -الف

 ییفضا یگردشگر -ب

 یورزش یگردشگر -ج

 انهیماجراجو یگردشگر -د

 در اروپا  چه بود؟ یج گردشگرین اشکال رایتریمیقد-178

 جوان یها_مسافرت اشراف و شاهزاده -الف

 نیا و زمیق دریتجارت از طر -ب

 نشر تمدن و گسترش اقوام مختلف -ج

 ایکشف نقاط مختلف دن -د

 شد؟_یانجام م یها به چه هدف_شتر مسافرتیدر دوره رنساس ب-179

 کسب دانش و تجربه -الف

 یامور مذهب -ب

 یامور اجتماع -ج

 تجارت -د

 شد؟ یشرفت گردشگریه باعث پیله نقلیکدام وس 19در قرن -180

 ییاختراع موتور جت و حمل و نقل هوا -الف

 قطار  -ب

 بخار یو کشت یلیحمل و نقل ر -ج

 اختراع خودرو   -د

 کند._یا چند مکان سفر مین دو یشود که ب_یاطالق م یبه فرد یدر اصطالح گردشگر-181

 ستیتور -الف

 دکنندهیبازد -ب

 مسافر -ج

 ک شبهیدکننده یبازد -د

هم در شرح مسافرت  ییها_ران سفر کرد و سفرنامهیکه از غرب به ا ین کسیدر دوران پس از اسالم نخست-182

 بود؟ یران نوشت چه کسیا خود به

 ه شارونیشوال -الف



 سرتوماس هربرت -ب

 ست سهیژان بات -ج

 ین تودالیامیبن -د

 کدام شهر است؟ WTO یمقر دائم-183

 دیمادر -الف

 الهه -ب

 اتاوا -ج

 لندن -د

 است؟ یران چه روزیدر ا یجهانگرد یروز جهان-184

 بهشتیارد 13 -الف

 بهشتیارد 1 -ب

 مهر 1 -ج

 مهر 5 -د

 است؟ یست چه کسیتور-185

 کند._یر از وطن خود مسافرت میک ماه غیشتر از یک شب و بیشتر از یکه ب یکس -الف

 کند._یر از وطن خود مسافرت میک 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 عمومیشب را در که  یکس -د

 درآمد؟ WTOت یران به عضویا یدر چه سال-186

 1354 -الف

 1345 -ب

 1357 -ج

 1375 -د

 است؟ یسم چه مکتبیتور-187

 است. یه و اساس آن آثار باستانیاست که پا یمکتب -الف

 ر است.ه و اساس آن هنیاست که پا یمکتب -ب

 عت است.یه و اساس آن طبیاست که پا یمکتب -ج

 ه و اساس آن سفر است.یاست که پا یمکتب -د

 اختصاص داشت؟ یدر گذشته اوقات فراغت مردم به چه موارد-188

 کار و درآمد -الف

 یامور مذهب -ب

 استراحت و گردش -ج

 تجارت -د

 گذرد؟_یآمدن آن نم دیشتر از دو دهه از پدیاست که ب یکدام نوع گردشگر-189

 یابانیب یگردشگر -الف

 انهیماجراجو یگردشگر -ب

 یهنر یگردشگر -ج

 یمجاز یگردشگر -د

 شتر است؟یب یک از انواع گردشگریل مردم به کدامیتما ینیشهرنش یبا توجه به گسترش زندگ-190

 ییروستا یگردشگر -الف



 یساحل یگردشگر -ب

 یمذهب یگردشگر -ج

 یخیتار یگردشگر -د

 است؟ یچه نوع گردشگر یدرون مرز یگردشگر-191

 کنند._یشود که فقط در منطقه مربوطه سفر م_یخاص اطالق م یا_به ساکنان منطقه -الف

 کنند._یخود سفر م یکشور محل زندگ یشود که به خارج از مرزها_یگفته م یبه افراد -ب

 کنند._در بین مناطق درون کشور خود مسافرت می شود که فقط_ای خاص گفته می_به افرادی غیر از ساکنان منطقه -ج

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

 کدام است؟ ین نوع گردشگریتریمیقد-192

 یمذهب یگردشگر -الف

 سالمت یگردشگر -ب

 ییروستا یگردشگر -ج

 یریو عشا یقوم یگردشگر -د

 نامند؟ یام گذشته را چه میختن خاطرات و تجارب ایقصد برانگبا  یگردشگر-193

 یفرهنگ یگردشگر -الف

 ح و تفرجیتفر یگردشگر -ب

 یدرمان یگردشگر -ج

 کینوستالژ یگردشگر -د

 ر برنامه سفر است؟یناپذ_ییک از موارد جزء جدایکدام-194

 دیبازد -الف

 دیخر -ب

 رستوران -ج

 اقامت -د

 است؟ یل دهنده نظام گردشگریک از عناصر تشکیکدام جزء ییرایخدمات پذ-195

 اقامت -الف

 هیتغذ -ب

 دیخر -ج

 گشت -د

 های تاریخی رتبه چندم در جهان را دارد؟_براساس سازمان جهانگردی ایران از نظر جاذبه-196

 رتبه اول -الف

 رتبه دهم -ب

 رتبه دوم -ج

 رتبه بیستم -د

 های طبیعی رتبه چندم در جهان را دارد؟_نظر جاذبهبراساس سازمان جهانگردی ایران از -197

 رتبه اول -الف

 رتبه پنجم -ب

 رتبه سوم -ج

 رتبه هفتم -د

 باشد؟_کدامیک از موارد زیر دالیل رشد صنعت جهانگردی در ایران می-198

 فیغات ضعیران و تبلیموجود در ا یهانهیگذاران از زمهیخبر بودن سرمایب -الف



 یگردشگران خارج یبرا یو مذهب یجتماعا یهاتیمحدود -ب

 یغرب یکشورها یبا بعض یاسیس یهاتنش -ج

 کشور یاقتصاد یاست هایس -د

 مسئولیت ایکائو چیست؟-199

 باشد.مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل هوایی بر پایه جهانی می -الف

 باشد.و نقل بر پایه جهانی میمسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل  -ب

 ت دارد.یها و... درحمل ونقل با قطار فعالها، بارنامهتیها، بلمتیر: استاندارد کردن قینظ یدر امور -ج

 باشد. یم یه جهانیبر پا ینیزم یحمل و نقل ها یر استانداردهاییه و تغین ، تهیمسئول تدو -د

 کنند؟ یت میعالر نظر کدام بند فیز  یمسافربر یقطارها-200

 بند الف -الف

 بند ب -ب

 بندپ -ج

 بند ج -د

 یاتا چیست؟-201

 باشد.مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل هوایی بر پایه جهانی می -الف

 باشد.مسئول تدوین و تهیه و تغییر استانداردهای حمل و نقل بر پایه جهانی می -ب

 است. یینقل هواحمل و  یالمللنیانجمن ب -ج

 باشد.یرا عهده دار م ییهوا یشرکتها یبازرگان یتهایه فعالیکل -د

 مسئولیت یاتا چیست؟-202

گر را به یکدیدر قبال  ییهوا یت و تعهدات شرکتهایر مسئولینظ یدر رابطه با مسائل ییهوا یات شرکتهاین نظریتدو -الف

 عهده دارد.

 یت دلخواه که در اموریمعلوم و امکان عضو یبا هدف یاسیرسیو غ یرانحصاری, غیمللالنی، بیر دولتیاست غ یاتا انجمنی -ب

 ت دارد.یها و... فعالها، بارنامهتیها، بلمتیر: استاندارد کردن قینظ

م دست اندر کار حمل و نقل یر مستقیا غیم یکه به طور مستق ییهوا یهاان شرکتیم یله و امکان همکاریجاد وسیا -ج

 باشند.یم یالمللنیب ییهوا

 ییم دست اندر کار حمل و نقل هوایر مستقیا غیم یکه به طور مستق ییهوا یهاان شرکتیم یله و امکان همکاریجاد وسیا -د

 باشند.یم یالمللنیب

 هدف تأسیس انجمن صنفی آژانسهای خدمات مسافرتی چه بود؟-203

 حمایت از مسافر -الف

 رفاه مسافران حمایت از حقوق قانونی صنف و -ب

 حمایت از عمده فروشان تورهای داخلی -ج

 حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی -د

 مسافرتی نیست؟کدامیک از موارد زیر جزء شرایط مجاز برای صدور پروانه آژانس -204

 آشنایی کامل و تسلط به زبان فارسی -الف

 سال سن 25داشتن حداقل  -ب

 دارابودن حداقل مدرک لیسانس -ج

 ید در قانون اساسییان مورد تایازاد یکیاین اسالم ین به دیمتد -د

 ضمانت نامه بانکی دفاتر خدمات مسافرتی چند سال یکبار باید تمدید شود-205

 یک سال -الف

 سه سال -ب



 دو سال -ج

 پنج سال -د

 شرکت خدمات مسافرتی ملی چه نوع شرکتی است؟-206

 باشند.هایی دارند و دارای نمایندگی فروش در سرتاسر ایران میتهایی که در سطح کشور فعالیآژانس -الف

 المللی در سرتاسر جهان پوشش دهند.آژانسهایی که فعالیتهای خود را بدون نیاز به سایر شرکتهای بین -ب

 ای است که آژانس مسافرتی در آنجا واقع شده است.آژانسهایی که فعالیتشان در همان منطقه -ج

 که فعالیتشان در همان شهری است که آژانس مسافرتی در آنجا واقع شده است.آژانسهایی  -د

 گیرد؟__صدور ویزا بر چه اساسی صورت می-207

 بر اساس مدارک موجود -الف

 بر اساس نیاز و هدف متقاضی -ب

 از کشور مقصدیبر اساس ن -ج

 برای گردشگری و تحصیل -د

 تر مسافرت کند؟_تر و امن_از چه طریق راحت در خصوص ویزای گردشگری بهتر است مسافر-208

 از طریق سفارتخانه -الف

 از طریق آژانس مسافرتی -ب

 از طریق وزارت امور خارجه -ج

 از طریق سازمان گردشگری -د

 تواند درخواست کند؟_دولت جمهوری اسالمی ایران جهت صدور ویزا چه مدارکی را می-209

 هر گونه مدرکی -الف

 یمدارک تحصیل -ب

 مدارک شناسایی -ج

 مدارک سوء پیشینه -د

در چه سالی سازمان میراث فرهنگی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی با هم ادغام شدند و زیر نظر چه -210

 کنند؟_کسی انجام وظیفه می

 مجلس -الف

 یرهبر -ب

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -ج

 رئیس جمهور -د

 ایکائو چیست؟-211

 المللی هواپیمایی نظامی سازمان بین -الف

 سازمان بین المللی نظامی سازمان ملل -ب

 سازمان بین المللی هواپیمایی غیرنظامی -ج

 سازمان بین المللی غیرنظامی سازمان ملل -د

 چه قطارهایی برای وعده نماز توقف ندارند؟-212

 کنند._قطارهایی که موقع نماز حرکت می -الف

 کنند._ز نماز حرکت میقطارهایی که یک ساعت پس ا -ب

 کنند._قطارهایی که صبح زود حرکت می -ج

 کنند._قطارهایی که شب حرکت می -د

 حداکثر زمان استرداد بلیت قطار بدون کسر وجه چند ساعت است؟-213

 یک ساعت -الف



 سه ساعت -ب

 دو ساعت -ج

 چهارساعت -د

 چه اموالی در فهرست آثار ملی ایران ثبت خواهد شد؟-214

 اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت ملی است. -الف

 اموالی که بیش از صد سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد. -ب

 اموالی که بیش از هزار سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد. -ج

 اموالی که بیش از ده هزار سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد. -د

 ونسکو در کجا است؟ یسازمان  یریم گیمقر تصم-215

 آلمان  -الف

 ورکیوین  -ب

 سیپار  -ج

 انگلستان  -د

ر از وطن خود مسافرت نموده و و هدفش یغ یکسال به کشوریک شب و کمتر از یکه به مدت  یبه عمل کس-216

 شود؟  یست چه گفته میکسب در آمد ن

 مسافر  -الف

  جهانگرد -ب

  احیس -ج

  سمیتور -د

 داشته است؟  ییر بسزایتاث یبر گسترش صنعت گردشگر ینه در انقالب صنعتیکدام گز-217

  یل و کشتیاتومب -الف

  ما و قطار یهواپ -ب

  بخار  یو کشت یلیحمل و نقل ر -ج

  یجان و کشتیدل -د

 دارد ؟  یشتریگاه بیران جایدر ا یکدام نوع گردشگر-218

  ریو عشا یقوم یگردشگر -الف

  یحیتفر -ب

  یخیتار -یمذهب -ج

  یحیتفر-یقوم -د

شوند ................نام  یو شبها بصورت اتاق خواب آماده  م ییرایکه روزها به شکل دفتر کار و پذ ییاتاقها-219

 دارد؟ 

  اتاق کابانا -الف

  نیاتاق تو -ب

  اتاق دبل -ج

  ویاتاق استود -د

  است؟  یدارند جزءکدام گردشگر یفرهنگ یکه جاذبه  ییه مکانهامسافرت افراد از محل سکونت خود ب-220

 یباستان یگردشگر  -الف

  یفرهنگ یگردشگر -ب

  یخیتار یگردشگر -ج

 یاجتماع یگردشگر -د



 یبافرهنگ مناطق مختلف وخواهان کاوش در چشم اندازها ییل به آشنایکدام دسته از گردشگران ما-221

  هستند؟ یجوامع انسان یفرهنگ

  یگردشگران فرهنگ -الف

  یخیگردشگران تار -ب

  یگردشگران باستان -ج

  یریگردشگران  عشا -د

 یاز مناظر و رستن یوبهره بصر یبا اهداف مطالعات یعیکه در آن مسافرت به مناطق طب یاز گردشگر ینوع-222

رد چه یپذ یرت مهم در گذشته وهم در حال صو یفرهنگ یات وحش وبا توجه به جنبه هایوح یعیطب یها

  ند؟ یگو یم

  یفرهنگ یگردشگر -الف

  یعت گردیطب یگردشگر -ب

  ییایدر یگردشگر -ج

  یحیتفر یگردشگر -د

  انجام داد؟  ییفضا یتوان گردشگریتها میق کدام سایاز طر-223

  سیانگل-کایامر یتهایسا -الف

  سوئد-کایامر یتهایسا -ب

  سیانگل-هیروس یتهایسا -ج

  کایامر-هیروس یتهایسا -د

 قرار گرفت کدام است؟ ین دوره که حمل ونقل در خدمت صنعت جهانگردیاول-224

 یآب یسفرها -الف

 جانیسفر با دل  -ب

 ق راه اهنیسفر از طر  -ج

 مایسفر با هواپ -د

 توان انتخاب کرد؟ ینه را میست فرست کدام گزیتور  یدر کشورها ین علل گردشگریاز مهمتر-225

 سالمت یو گردشگر یت گردعیطب -الف

 انهی، ماجراجو یعت گردیطب -ب

 یخیتار ی، گردشگر یعت گردیطب -ج

 یبازرگان یگردشگر -د

دهد کدام مورد  یتور قرار م یراهنما یو اجتماع یت فردیر شخصیست را تحت تاثیکه تور ین عاملیمهمتر-226

 است؟

  ین محلیراهنما با قوان ییاشنا -الف

 ان راهنمایذکاوت و قدرت ب -ب

 ات مللیراهنما با روح ییآشنا -ج

 ییایجغراف -یخیراهنما با مسائل تار ییآشنا -د

 د تور را به عهده دارند؟یمسافران جهت خر ییت فروش تور و راهنمایر مسولیک از موسسات زیکدام -227

 آژانس کار گذار -الف

 تور اپراتور -ب

 یآژانس مسافرت -ج

 فرحمل و نقل مسا یشرکتها -د

و  یرانگردیمنظور از ا1370مصوب سال  یو جهانگرد یرانگردیصنعت ا یبا توجه به قانون توسعه -228



 ست ؟یچ یجهانگرد

 که به منظور کسب و کار نباشد یا گروهی یهر نوع مسافرت انفراد -الف

 ساعت باشد24ش از یکه ب یهر نوع مسافرت -ب

 منظور کسب و کار نباشدک سال باشد و به  یکه کمتر از  ییمسافرتها -ج

 ساعت بوده و به منظور کسب و کار باشد 24ش از یکه ب یا گروهی یهر نوع مسافرت انفراد -د

 باشد ؟ یرنظر کدام سازمانها میب زیبند الف وب به ترت یآژانس ها-229

 یو جهانگرد یرانگردیسازمان ا-کشور  ییمایسازمان هواپ -الف

 یان کشترانسازم- یوجهانگرد  یرانگردیا -ب

 ارتیسازمان حج وز- یوجهانگرد یرانگردیا -ج

 IATA-IMOسازمان  -د

 باشد ؟ یان نمیراهنما یف کلیر از وظایک از موارد زیکدام -230

 مشکالت در طول سفر ینیش بیپ -الف

 مقصد ین و مقررات کشورهایداشتن با قوان ییآشنا -ب

 یاسالم یو مذهب جمهور یان ملیاز ک یحراست و پاسدار -ج

 جیبستن پک -د

 باشد؟ ینم حیصح یمسافرت ی آژانسها انواع مورد در ریز یها نهیگز از کی کدام-231

 مختلف خطوط طیبل فروش آن ی فهیوظ- یفرهنگ راثیم سازمان میمستق نظارت تحت- الف بند یآژانسها -الف

 فرانمسا به دفاتر ریسا یها تور فروش و تور ی،برگزار یخارج و یداخل ییهوا

 و یداخل یها تور یبرگزار آن فهیوظ- یگردشگر و یفرهنگ راثیم سازمان نظارت تحت- ب بند یآژانسها -ب

 یگردشگر با مرتبط یتهایفعال و زایو ،اخذ هتل ،رزرو عراق و هی،سور(حج. عربستان یرهایجزمس به یخارج

 یارتیز ی جنبه که ییتورها انواع یگزاربر یاصل ی فهیوظ- ارتیز و حج سازمان نظارت تحت- پ بند یآژانسها -ج

 ه،عراقی،سور عربستان ازجمله دارد

 ندیدر آ IATA اتای تیعضو به توانند یم مربوطه ضوابط و ها نامه نییآ تیرعا با الف بند یمسافرت یآژانسها -د

 باشد؟ یشامل کدام مورد نم یاحتیس -یخدمات مسافرت یس دفترهایتاس یبرا یظوابط کل-232

 کار یارائه محل مناسب برا -الف

 یر فنیمد یمعرف -ب

 مهیسال سابقه ب 5داشتن  -ج

 نیسپردن تضم -د

 ست ؟ین الملل نیبر اقتصاد ب یر از اثرات جهانگردیک از موارد زیکدام -233

 جهان یان ملتهایع دوباره ثروت در میتوز -الف

 دولتها و تراز پرداختها یوضع و اندوخته ارز -ب

 ان ملتهایه و پول در میرماع سیتوز -ج

 ن ملتهایب یمبادالت فرهنگ -د

 بودند؟ یچه کسان یان و پهلویان، قاجاریانگذاران حکومت افشاریبن-234

 شاه، محمدرضا شاه یهوالکوخان، فتحعل -الف

 ن شاه، رضا شاهینادرشاه، ناصرالد -ب

 نادرشاه، آقا محمدخان، رضا شاه -ج

 محمدرضا شاه ن شاه،یهوالکوخان، ناصرالد -د

 بودند؟ یان چه کسانیار معروف اشکانیانگذار و شهریبن-235

 کمیشاپور  -کم یشاپور  -الف



 کمیمهرداد  -کم یاشک  -ب

 زدهمیاشک س -کم یمهرداد  -ج

 زیخسرو پرو -روان یانوش -د

 بود؟ یان چه کسیانگذار صفاریبن-236

 چیمردوا -الف

 مانیشاه سل -ب

 ریقابوس بن وشمگ -ج

 ثیعقوب لی -د

 بودند؟ یان چه کسانیان و صفویانگذاران حکومت ماد، هخامنشیبن-237

 وش، شاه عباس اولیااکو، دارید -الف

 ل اولیروان، کوروش، شاه اسماعیانوش -ب

 ل اولیااکو، کوروش، شاه اسماعید -ج

 ارشا، شاه عباس اولیکم، خشاینصر  -د

 بودند؟ یان چه کسانیان و سامانیاریان، زیاران بزرگ حکومت ساسانیشهر-238

 ن، سلطان مسعودینیمیکم، طاهر ذوالیشاپور  -الف

 لیر  اسماعیر، امیروان دادگر، قابوس بن وشمگیانوش -ب

 ز، عضدالدوله، سلطان مسعودیخسروپرو -ج

 لیث، شاه اسماعیعقوب لیکم، یشاپور  -د

 بودند؟ یان چه کسانیار معروف قاجاریانگذار و شهریبن-239

 آقا محمدخان -آقامحمدخان  -لفا

 ن شاهیناصرالد -آقا محمدخان  -ب

 شاه عباس -شاه  یفتحعل -ج

 نادرشاه -نادرشاه  -د

 ش از اسالم حکومت نداشتند؟یر در پیز  یک از سلسله هایکدام-240

 انیطاهر -الف

 مادها -ب

 انیساسان -ج

 انیهخامنش -د

 ران حکومت کنند؟یند به سراسر اک از حکومتها بعد از اسالم توانستیکدام-241

 انیان، افشاریصفو  -الف

 انیان، صفاریطاهر -ب

 انیمغوالن ، سامان  -ج

 انیان ، صفویخوارزمشاه -د

 ران چه بود؟یها به ا ییایران قبل از ورود آریا یتمدن بوم-242

 بابل -الف

 ماد -ب

 المیع -ج

 آشور -د

 ن بودند؟یلنهرن ایر مربوط به بیز یک از تمدنهایکدام-243

 آکد -آشور  -الف



 بابل-الم یا -ب

 آشور -تب  -ج

 سومر -مصر  -د

 امده اند؟یا قطب به وجود نیبزرگ در داخل استوا  یک از تمدنهایچیل هیبه چه دل-244

 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

 های آب معدنی در کدام قسمتها تمرکز یافته اند؟_چشمه-245

 قسمتهای کوهستانی -الف

 قسمتهای دامنه کوه -ب

 قسمتهای فعال زمین شناسی -ج

 ها_در جوار رودخانه -د

 ام شهر قرار دارد؟بازار قیصریه در کد-246

 اصفهان -الف

 تبریز -ب

 کرمان -ج

 شیراز -د

 باشد؟ یج فارس میاچه جهان و خلین دریکدام کشور ارتباط دهنده بزرگتر-247

 رانیا -الف

 عراق -ب

 هیسور -ج

 جانیآذربا -د

 است؟ ییچه نوع آب و هوا یران دارایا ین نواحیشتریب-248

 یکوهستان -الف

 گرم و خشک -ب

 یبانایب -ج

 معتدل -د

 ران چه نام دارد؟یرشته کوه غرب ا-249

 مانیسل -الف

 زاگرس -ب

 البرز -ج

 تفتان -د

 ست؟یچ یطیست محیز یایجغراف-250

 کنند. یعت را درک میطب یکه در آن جوامع انسان ییروشها -الف

 پردازد. یم یعیان انسان و جهان طبیاز تعامل م ییفضا یف جنبه هایبه توص -ب

 یعیط طبیش تمدن ها در محیدایق در مورد پیتحق -ج

 پردازد. یم یعیطب یده هاین و نقش پدیاست که به شرح احوال زم یدانش -د

 پارک ملی گلستان در کدام قسمت از کشور می باشد؟-251

 در ساحل خلیج فارس و دریای عمان -الف



 در ارتفاعات ماسوله -ب

 در قسمت حفاظت شده مرکزی -ج

 ووس و بجنوردبین گنبدکا -د

 استخر در کدام استان قرار دارد؟ یخیتار یبنا-252

 استان اصفهان -الف

 استان آذربایجان -ب

 استان کرمان -ج

 استان فارس -د

 ایران چند کیلومتر مربع وسعت دارد؟-253

 1648000 -الف

 1684000 -ب

 1468000 -ج

 1864000 -د

 ایران قرار گرفته است؟النهرین در کدام قسمت _بخشی از جلگه بین-254

 خوزستان -الف

 مرکز -ب

 جانیآذربا -ج

 یجنوب شرق -د

 ست؟یا چیعلم جغراف-255

 کند. یبه وجود آمدن آن صحبت م یو چگونگ یعیط طبیمح یاست که بررس یعلم -الف

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

 کند. یآنها صحبت م ی، مردم و پراکندگیعین و عوارض طبیاست که درباره سطح زم یعلم -ج

 کند. یصحبت م ییایجغراف یطهایبزرگ در مح یش تمدنهایدایاست که از پ یعلم -د

 شود؟ یم میا به چند دسته تقسیعلم جغراف-256

 یعیو طب یدو دسته انسان -الف

 یو مصنوع یعیدو دسته طب -ب

 یطی، محی، انسانیکیزیبه سه دسته ف -ج

 یطی، محیعی، طبیانسان به سه دسته -د

 غار پراو در کدام استان واقع شده است ؟-257

 کردستان -الف

 جانیآذربا -ب

 همدان -ج

 کرمانشاه -د

 مرتبط هستند؟ ین شناسیران به کدام دوره زمیا یکوهها-258

 اول -الف

 سوم -ب

 دوم -ج

 چهارم -د

 است؟ ییران با چه کشورهاین مرز این و کمتریشتریب-259

 ن با ترکمنستانین با افغانستان، کمتریشتریب -الف



 ن با ترکمنستانین با عراق، کمتریشتریب -ب

 ن با ارمنستانین با عراق، کمتریشتریب -ج

 ن با ارمنستانین با افغانستان، کمتریشتریب -د

 قله سهند در کدام قسمت از ایران قرار دارد؟-260

 شمال تهران -الف

 یجان شرقیآذربا -ب

 ان و بلوچستانسیست -ج

 غرب اردبیل -د

عباس اباد  یمصفا یهمدان در دره  یجنوب غرب یلو متریک 5به فاصله  -------- یگنجنامه در دامنه ها-261

  قرار دارد 

  البرز یکوهها -الف

  زاگرس یکوهها -ب

  دماوند یکوهها -ج

  کوههای الوند -د

  ن قله رشته کوه زاگرس چه نام دارد؟ یبلند تر--262

  دنا  -الف

  شاهور -ب

  الوند -ج

  اشترانکوه -د

  باشد؟  یر میز یک از رشته کوههایکوه تفتان جزء کدام -263

  یمرکز یرشته کوهها -الف

   یشمال یرشته کوهها -ب

  یجنوب یرشته کوهها -ج

  یشرق یرشته کوهها -د

 نه ها دارد؟ یر گزینسبت به سا یرکمت یران جاذبه هایا یک از شهرهایکدام  یشهر یها یدر گردشگر-264

  تهران -الف

 اصفهان  -ب

  زیتبر -ج

  سمنان -د

  شود؟  یها محسوب م یک از گردشگریانه جزءکدام یماسوله واب-265

  یخیتار یگردشگر -الف

  ییروستا یگردشگر -ب

  یقوم یگردشگر -ج

  یحیتفر یگردشگر -د

  ست؟کدام ا ین کوه، رشته کوه مرکزیمرتفع تر-266

  کرکس -الف

  ر کوهیش -ب

  کوه هزار -ج

  کوه الله زار -د

 کا در کدام استان قرار دارد؟یس یآب یابهایآس-267



 خوزستان -الف

 کرمانشاه -ب

 کردستان -ج

 مازندران -د

 است؟ یچه استان یدنید یباغ شازده ماهان از جاذبه ها-268

 ستان وبلوچستانیس -الف

 یخراسان شمال -ب

 کرمان -ج

 سمنان -د

  کند؟  یرا به کدام فالتها متصل م یداخل یایآس یران جلگه هایفالت ا-269

  کایامر-ترانهیمد یایحوزه در -الف

 یآناتول -تبت  یفالتها -ب

  قایافر-ترانهیمد یایحوزه در -ج

  کایامر-ریصغ یایآس یفالتها -د

 ست؟یچ و گرگان در یبندر انزل یدو شهر ساحل یعلت اختالف بارندگ-270

 ییایعرض جغراف -الف

 ارتفاع -ب

 فشار هوا -ج

 یغرب یبادها -د

 نه معطوف است؟یا به کدام گزیجغراف یتمرکز و توجه اساس-271

 مکان -الف

 زمان -ب

 فضا -ج

 ستیط زیمکان ، فضا و مح -د

 ل است؟یذ ین المللیب یاز سازمان ها یمربوط به چه بخش ICAOسازمان -272

 ییحمل ونقل هوا یلملن ایجامعه ب -الف

 ییحمل ونقل هوا ییکایانجمن آمر -ب

 یکشور ییمایهواپ ین الملیسازمان ب -ج

 حمل ونقل ییانجمن اروپا -د

 ت دارد؟یفعال یسالمت در چه حوزه ا یگردشگر-273

 سالمت و درمان -الف

 سالمت روان و ورزش -ب

 ت تن و روانیتقو -ج

 یمعدن یآبها -د

 قرار گرفته است؟ ییایجغراف یها ن چه عرضیران بیا-274

 یدرجه شمال 25-5ن یب -الف

 یدرجه شمال 10-30ن یب -ب

 یدرجه شمال 25-45ن یب -ج

 یدرجه شمال 45-65ن یب -د

 ن قرار گرفته است؟یدر کره زم ییایجغراف ین چه طول هایران بیا-275



 یدرجه شرق 63-44/5ن یب -الف

 یدرجه شرق17 -37ن یب -ب

 یدرجه شرق 10-30 نیب -ج

 یدرجه شرق 5-25 -د

 د ؟ینما یک میجهانگردان را به چند دسته تفک Unwtoیسازمان جهانگرد-276

 جهانگرد-دار کننده ید-دار شونده ید -الف

 جهانگرد -د کننده یدودسته .بازد -ب

 ید کننده انفرادیبازد -ج

 د کنندهیبازد یگروه -د

ت یاز حمل ونقل فعال یدرچه بخش   OMI International -  Marry time Organizationسازمان .-277

 دارد؟

 یحمل و نقل جاده ا -الف

 یا نوردی.در ییایدر -ب

 یلیر -ج

 یکشور ییمایهواپ -د

 باشد؟ یران میا یک از آبهایدر کدام  یر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسیجزا-278

 ج فارسیخل -الف

 عمان یایدر -ب

 مازندران یایدر -ج

 هیاچه ارومیدر -د

 شود؟یران میزش باران در ایباعث ر یدر چه فصل یموسم یبادها-279

 بهار -الف

 زییپا -ب

 تابستان -ج

 زمستان -د

باشد  یم یژه گردشگران خارجیدر کشورمان که مورد توجه گردشگران بو یوه ساخت اقامتگاهین شیبهتر-280

 است ؟ یچه نوع اقامتگاه

 بزرگ یهتل ها ساخت اقامتگاهها و -الف

 عیستاره در  سطح وس 5جاد هتل یا -ب

 ین المللیب یمدرن با معمار یجاد هتل هایا -ج

 و مصالح بوم آورد یو بوم یسنت یساخت اقامتگاهها و هتل ها بر اساس معمار -د

 در کشور، کدام مورد است؟ یجهانگرد یت زبانهایب اهمیبه ترت-281

 ی، عرب ییای، اسپان ی، فرانسو یسیانگل -الف

 ییای، اسپان یسی، انگل ی، فرانسو یآلمان -ب

 ی، عرب یسی، انگل ی، آلمان ییایاسپان -ج

 ی، آلمان ی، فرانسو ی، عرب یسیانگل -د

 است؟ یمقارن با چه روز یگردشگر یروز جهان-282

 یدر گردشگر ییماین هواپیب قوانیسالروز تصو -الف

 یجهان ن سازمان بهداشتیب قوانیسالروز تصو -ب

 ین سازمان گردشگریب قوانیسالروز تصو -ج



 ینین حمل و نقل زمیب قوانیسالروز تصو -د

 شد؟ یجاد تحول در گردشگریستم باعث ایله در قرن بیدر صنعت حمل ونقل کدام وس-283

 مایهواپ -الف

 بنادر -ب

 راه اهن -ج

 ینیحمل ونقل زم -د

 در بر گرفته است؟ران را یران چند درصد از خاک ایا یجنگلها-284

 %10 -الف

 %15 -ب

 %5/7 -ج

 %5 -د

 رود؟ یبه شمار م یشگام در امر گردشگریدر اروپا پ یکدام کشور پس از انقالب صنعت-285

 فرانسه -الف

 انگلستان -ب

 آلمان -ج

 ایتالیا -د

 ان است ؟یراهنما یعت شغلیت و طبیر جزء ماهیک از موارد زیکدام-286

 کار تمام وقت -الف

 ریز یتن صدا -ب

 بم یتن صدا -ج

 بودن یموقت و فصل -د

 ست؟یگر برنامه سفر چینام د-287

 charter -الف

 package -ب

 city tour -ج

 Airport transfer -د

 چه بود؟ 1980در سال  یراث فرهنگیدر حفاظت از م ین شعار روز جهانیاول-288

 صلح و سالمت -الف

 ین المللیب یگردشگر -ب

 فاهمصلح و ت -ج

 سفر سالم -د

 شود؟ یرا شامل م یین هایکردستان چه سرزم-289

 هین، ترکیران، بحریعراق، ا -الف

 زستانین، قرقیران، بحریا -ب

 نیه، لبنان، فلسطیه، ترکیسور -ج

 هیه، ترکیران، عراق، سوریا -د

 مردم کرد از کدام نژاد هستند؟-290

 یی، اروپاینژاد هند -الف

 ینژاد هند -ب

 ییاید آرنژا -ج



 نژاد ترک -د

 هستند؟ یمردم کرد از کدام قوم باستان-291

 لکیقوم س -الف

 یالمیقوم ع -ب

 قوم ماد -ج

 قوم پارت -د

 ست؟یت مردم کرد چیمذهب اکثر-292

 یشافع یسن -الف

 یعه جعفریش -ب

 یحنف یسن -ج

 هیلیعه اسماعیش -د

 نوازندگان و خوانندگان لر چه نام دارند؟-293

 یشمال و لوطتو -الف

 سماء و توشمال -ب

 و توشمال یلوط -ج

 یسماء و لوط -د

 کنند؟ یصحبت م یمردم لر به چه زبان-294

 یلر -الف

 یلک -ب

 یو لک یلر -ج

 یو لر یفارس -د

 کنند؟ یاستفاده م یدو پوشه در چه مواقع یبرزنت یر از چادرهایعشا-295

 در مواقع قشالق -الف

 در همه مواقع سال -ب

 القییمواقع  در -ج

 یجشن و عروس یبرا -د

 ر است؟یک از عشای“چوقا” لباس کدام -296

 یاریبخت -الف

 شاهسون -ب

 ییقشقا -ج

 ریهمه عشا -د

 ل کشور کدام است؟ین ایبزرگتر-297

 ییل قشقایا -الف

 ل شاهسونیا -ب

 یاریل بختیا -ج

 یل کشکولیا -د

 کنند؟ یم یران زندگیدر کدام قسمت از ا یاریل بختیا-298

 های خوزستان،چهارمحال و بختیاری،اصفهان و لرستاندر استان -الف

 لرستان، فارس، اصفهان و هرمزگان یدر استانها -ب

 ، کردستان و فارسیاریخوزستان، چهار محال و بخت یدر استانها -ج



 همدان، اصفهان، کردستان و لرستان یدر استانها -د

 د؟از کدام نژاد هستن ییل قشقایا-299

 ترک -الف

 کرد -ب

 بلوچ -ج

 لر -د

 گردد؟ یباشکوه برگزار م ییل قشقایر در ایز یک از جشن هایکدام-300

 د نوروزیع -الف

 یجشن عروس -ب

 د قربانیع -ج

 رید غدیع -د

 است؟ یالق چه زمانییالت در منطقه یمدت استقرار ا-301

 وریل خرداد تا اواخر شهریاز اوا -الف

 ورین تا اواخر شهریاز اواخر فرورد -ب

 ازاواسط اردیبهشت تا اواسط آذر -ج

 ن تا اواسط آذریاز اواسط فرورد -د

 است؟ یه ایر بر چه پایو اقتصاد مردم عشا یزندگ-302

 یکشاورز -الف

 یدامدار -ب

 یع دستیصنا -ج

 صنعت -د

 ران ساکن هستند؟یدر کدام قسمت از ا ییل قشقایا تین جمعیشتریب-303

 فارساستان  -الف

 استان اصفهان -ب

 استان کرمانشاه -ج

 در محدوده شرق کشور -د

 ران ساکن هستند؟یل شاهسون در کدام قسمت از ایا تین جمعیشتریب-304

 استان فارس -الف

 غرب کشور -ب

 محدوده کرمانشاه -ج

 جنوب و جنوب غرب کشور -د

 ران ساکن هستند؟یقوم بلوچ در کدام قسمت از ا-305

 یرقجنوب ش -الف

 یشمال شرق -ب

 یجنوب غرب -ج

 یشمال غرب -د

 لباس زنان بلوچ، متأثر از فرهنگ کدام کشور است؟-306

 و عربستان  عراق -الف

 قایشمال آفر -ب

 هیه و سوریترک -ج



 هندوستان و پاکستان -د

 شود؟ یک از اقوام  پرورش داده میران، منحصراً در کدامین نژاد اسب در ایبهتر-307

 ترکمنقوم  -الف

 قوم فارس -ب

 قوم ترک -ج

 ریعشا -د

 کنند؟ یتکلم م یمردم ترک به چه زبان-308

 یعرب -الف

 یلر -ب

 یترک -ج

 یلک -د

 جان وارد شدند؟ین قوم ترک در کدام دوره به آذربایاول-309

 انیخوارزمشاه -الف

 انیغزنو -ب

 انیسلجوق -ج

 قاجار -د

 هستند؟ ران ساکنیا یقوم ترکمن در کدام نواح-310

 خزر یایدر یجنوب شرق -الف

 رانیغرب ا -ب

 ج فارسیشمال خل -ج

 عمان یایشمال در -د

 است و مربوط به کدام قوم است؟ یجشن آق آش چه جشن-311

 ریعشا - یسالگ 63جشن  -الف

 ترکمن - یسالگ 63جشن  -ب

 بلوچ -مه شعبان یجشن ن -ج

 لر -مه شعبان یجشن ن -د

 گردد؟ یدر گنبدکاووس برگزار مهر سال  یچه مراسم-312

 یع دستیشگاه صناینما -الف

 یکورس تابستانه اسب دوان -ب

 یسنت یشگاه غذاهاینما -ج

 ییایشگاه محصوالت درینما -د

 م منطقه خزر  چه بوده است؟ینام قد-313

 طبرستان -الف

 النیگ -ب

 جرجان -ج

 لمانید -د

 بودند؟ یه کسانله مردان چیم، گیلکان قدیگ یم بندیدر تقس-314

 ن بودند.ینشدامدار بوده و کوچ -الف

 م، گندم و جو مشغول بودند.ید یشتر به کار کشاورزیالن و مازندران که بیساکنان ارتفاعات گ -ب

 پرداختند.ی)مرکبات( م یدارو بعدها باغ یشتر به کشت برنج و چایبود و ب یآب یساکنان جلگه که کارشان کشاورز -ج



 مشغول بودند. یکار یالن و مازندران که فقط به چایتفاعات گساکنان ار -د

 دند؟یپوش یم ییمراسم عزا چه لباسها یالن در گذشته برایمردم گ-315

 نداشتند یپوشش خاص -الف

 رهیت یلباسها -ب

 کهنه و مندرس یلباسها -ج

 روشن یلباسها -د

 ست؟یچ "شوال"-316

 کنند یاستفاده م یکه زنان خزر یدامن -الف

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

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

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

 ران باستان دارد؟یبه زبان ا یادیشباهت ز یرانیک از اقوام ایزبان کدام\-317

 قوم عرب -الف

 رکقوم ت -ب

 قوم لر -ج

 ترکمن -د

 فرهنگ است. ین کننده چگونگیین عامل تعیقا................. مهمتریدر آفر-318

 ثروت -الف

 یطبقه اجتماع -ب

 فقر -ج

 یسالمت -د

 است؟ یقا چه فرهنگیفرهنگ مردم آفر-319

 قانونمند -الف

 یخراف -ب

 منظم -ج

 معترض -د

 است؟ یلیک از اقوام برزیبه کدامدن لباس قرمز رنگ مربوط یعادت پوش-320

 د پوستانیسف -الف

 سرخ پوستان -ب

 اه پوستانیس -ج

 اه پوستانیسرخ پوستان و س -د

 دهند؟_یل خانواده میزود تشک یلیجوانان کدام کشور خ-321

 لیبرز -الف

 ژاپن -ب

 سیانگل -ج

 کایامر -د

 دند؟پسن_یرا م یقیچه نوع موس ییکایو آمر یلیاه پوستان برزیس-322

 کیکالس -الف

 جاز -ب

 یشرق -ج



 یعرب -د

 ست؟یکا، نماد شانس و برکت چیاالت متحده آمریدر ا-323

 نهیآ -الف

 نعل اسب -ب

 کفش -ج

 گل -د

 ست؟ینه نشانه چیکا، شکستن آیاالت متحده آمریدر ا-324

 آورد._یم یو بدبخت یپنج سال بدشانس یبرا -الف

 آورد._یم یو بدبخت یهفت سال بدشانس یبرا -ب

 نهیصاحب آ ین براینفر -ج

 کل خانواده ین براینفر -د

 کنند؟_یهمانان خود سالم میها چگونه به م یژاپن-325

 کنند._یسالم م یبه زبان ژاپن -الف

 دهند._یه میهمان گل هدیبه م -ب

 آورند._یهمان سر فرود میبه م -ج

 کنند._یروند و سالم م_یتا جلو در به استقبال م -د

 کنند؟_یثه چه کار میدور کردن ارواح خب یها برا_یژاپن-326

 پاشند._یبه اطراف نمک م -الف

 خوانند._یدعا و ورد م -ب

 کنند._یآتش روشن م -ج

 پاشند یآب م -د

 دارند؟ یادیمردم کدام کشور به ورزش عالقه ز-327

 انگلستان -الف

 لبنان -ب

 هیترک -ج

 ایاسترال -د

 کدام کشور است؟ کشور آفتاب تابان-328

 نیچ -الف

 ژاپن -ب

 لبنان -ج

 رانیا -د

 ست؟یچ یک ژاپنی ییراین پذین و آخرینخست-329

 یچا -الف

 نیریش یدنینوش -ب

 قهوه -ج

 وهیم -د

 است؟ ییها_نهیها در چه زم_یژاپن یاستعداد کار-330

 خرد یط هایدر مح -الف

 یو اقتصاد یفرهنگ یها_نهیزم -ب

 کوچک مشخص و یطه کاریح -ج



 ییایجغراف یها_نهیزم -د

 اعراب چگونه است؟ یبرا یآزاد-331

 ار محدود هستند.یندارند و بس یآنها آزاد -الف

 ستند.یقائل ن یآزاد یبرا یبرسند حد و حدود یکه به آزاد یهنگام -ب

 ندارند. یگسترده ا یهایار خوشگذران هستند آزادیبا آنکه بس -ج

 کنند._یم یاست که در آن زندگ یوردر چهارچوب قانون کش یآزاد -د

 ا معروف است؟یکدام رنگ در استرال-332

 قرمز -الف

 یآب -ب

 زرد -ج

 سبز -د

 د باشد؟یچگونه با ییایک استرالین مالقات با یاول-333

 رند.یگ_یگر را در آغوش میکدیزنند و _یدهند، لبخند م_یدست م -الف

 دهند._یفقط دست م -ب

 رند.یگ_یگر را در آغوش میکدیدهند و _یسر تکان م -ج

 کنند یم میتعظ -د

 معروف کدام کشور است؟ یاز غذاها یدونرکباب-334

 یمالز -الف

 رانیا -ب

 عربستان -ج

 هیترک -د

 کنند؟_یصحبت م یاکثر مردم لبنان به چه زبان-335

 یفرانسه و عرب -الف

 یرانیو ا یعرب -ب

 یو عرب یسیانگل -ج

 و فرانسه یسیانگل -د

 گر را به خود متوجه ساخته است؟یملل د یزیان به صورت اعجاب انگیرانیه ایک از روحیکدام-336

 اقتصاد -الف

 ینوآور -ب

 هنر -ج

 کمک به محرومان -د

 بودن مؤثر بوده است؟ یرانیکدام کتاب در استمرار غرور ا-337

 یوان سعدید -الف

 یشاهنامه فردوس -ب

 یهشت کتاب سهراب سپهر -ج

 یمولو یومثن -د

 د چطور رفتار کنند؟یلند، باید از معابد و کاخ پادشاه تایگردشگران، هنگام بازد-338

 ره بپوشندید لباس تیگردشگران با -الف

 د خود را خوشبو کنند.یبه تن داشته باشند و حتماً با ید لباس بلندیگردشگران با -ب

 د لباس روشن و کوتاه بپوشندیگردشگران با -ج



 ها را از پا درآورند._ش از ورود کفشیبه تن داشته باشند و پ ید لباس مناسب و بلندیبا گردشگران -د

 دارد؟ یچه حکم یتجارت مواد مخدر در مالز-339

 زندان -الف

 حبس ابد -ب

 اعدام -ج

 آزاد است -د

 کنند؟_یزان میا کفش آویو  ییخود دمپا یچرا مردم هند به خودروها-340

 ددورکردن ارواح ب -الف

 در سفر یسالمت -ب

 کو گذاشتنیقدم در راه ن -ج

 دن به ثروتیرس -د

 است؟ یلند، چه رنگیدر تا یرنگ سلطنت-341

 قرمز -الف

 زرد -ب

 سبز -ج

 دیسف -د

 ن لبخند نام کدام کشور است؟یسرزم-342

 لندیتا -الف

 ژاپن -ب

 یمالز -ج

 نیچ -د

 دهند؟_یمردم به چه شکل دست م یدر مالز-343

 گذارند._ینه میس یدست داده و سپس دستان خود را رو یصورت عاد به -الف

 کنند._یم مینه قرار داده و تعظیس یدست خود را به رعات ادب به رو -ب

 کنند._یلمس م یدست دادن با هر دو دست همراه است و پشت دست طرف مقابل را به آرام -ج

 رند.یگ_یر را در آغوش مگیکدیدست دادن با هر دو دست همراه است و بعد از آن  -د

 ب شد؟یتصو  یزنان در چه دوره ا یحق رأ-344

 یپهلو -الف

 هیافشار -ب

 یاسالم یجمهور -ج

 هیقاجار -د

 ان کدام شهر بود؟یهخامنش یتخت بهاریپا-345

 دیتخت جمش -الف

 هگمتانه -ب

 شوش -ج

 همدان -د

 ه کدام شهر بود؟یران در دوران زندیتخت ایپا-346

 اناصفه -الف

 همدان -ب

 رازیش -ج



 کرمان -د

 ست؟یران کیا ین شاه نظام شاهنشاهیآخر-347

 رضا شاه -الف

 نادرشاه -ب

 محمدرضا شاه -ج

 شاه_نیناصرالد -د

 ران در رأس هرم قدرت قرار دارد؟یا یاسالم یکدام مقام در جمهور-348

 رهبر -الف

 خص مصلحت نظامیمجمع تش -ب

 نگهبان یشورا -ج

 مجلس -د

 ؟ فرستادند اسالم به انیرانیا دعوت یبرا نامه(ص. اکرم امبریپ پادشاه کدام زمان در-349

 ریاردش -الف

 سوم گرد زدی -ب

 روانیانوش -ج

 زیپرو خسرو -د

 حاکم شده برده نام یکشورها گرید از شیب ،یفرهنگ چند لیذ ییاروپا یکشورها از کی کدام در-350

 است؟

 ژاپن -الف

 ونانی -ب

 اناداک -ج

 فرانسه -د

 از بودن حرف کم و خونسرد _ کم یاخالق فساد _ طالق نییپا درصد _ خانواده انیبن استحکام-351

 است؟ ییاروپا کشور کدام اتیروح

 سیسوئ -الف

 یجنوب یقایآفر -ب

 سیانگل -ج

 کانادا -د

 داد؟ روی  شخص کدام پادشاهی دردوران الموت قلعه سقوط-352

 ارسالن آلپ -الف

 هالکوخان -ب

 خان غازان -ج

 تگودار احمد -د

 خودبهره خوب تعامل واز افتهیمراکزکشورحضور درتمام اند توانسته یفارس ریغ ازاقوام کیکدام-353

 ببرند؟

 بلوچها -الف

 ها ترک -ب

 ها عرب -ج

 کردها -د



 از ،  شدن یانعصب رید ،  فداکار ،  یاخالق نزاکت ،  یریادگی عاشق ،  زمان یبرا بودن قائل ارزش-354

 کشورهاست؟ از کی کدام اتیخصوص

 ونانی -الف

 ژاپن -ب

 سوئد -ج

 فنالند -د

 است؟ جیرا اقوام کدام نیب در یدوان اسب یفصل مسابقات و اسب پرورش-355

 ها ترکمن -الف

 ها یستانیس -ب

 لرها -ج

 اعراب -د

 دارد؟ رواج شتریب لیذ یکشورها از کیکدام در یپرست نژاد مسئله و انیخارج ضد احساسات-356

 رانیا -الف

 یمالز -ب

 نروژ -ج

 کستانیتاج -د

 کنند؟ یم صحبت مختلف زبان 4 به ریز یکشورها از کیکدام مردمان-357

 فنالند -الف

 ایاسپان -ب

 ایتالیا -ج

 سیسوئ -د

 دارند؟ یمغول شهیر یرانیا اقوام کدام-358

 ها بلوچ -الف

 ها ترکمن -ب

 خوزستان اطراف در رانیا جنوب ترکان و ها یآذر -ج

 خوزستان استان یلرها -د

 ؟ ستیچ ها یژاپن در یعروق و یقلب یها یماریب آمار بودن نییپا لیدل-359

 ییغذا برنامه در قرمز ازگوشت استفاده -الف

 ییغذا برنامه در ییایدر واناتیح از استفاده -ب

 برنج خوردن -ج

 هیادو -د

 گردد؟ یم بر ریز یشهایگو کدام هب یاریبخت شیگو شهیر .-360

 یپارس شیگو -الف

 یلر شیگو -ب

 ترکمن شیگو -ج

 یهند شیگو -د

 است؟ یا دوره چه اسالم از پس رانیا هنر یها دوره نیتر درخشان و نیتر مهم-361

 هیافشار -الف

 هیقاجار -ب

 هیصفو -ج



 هیزند -د

 ست؟یتی چراه حل برای افزایش بلندی صدا بدون کشش تارهای صو-362

 تر شکمی و دیافراگمی تولید کند_گوینده صدا را با تنفس عمیق -الف

 کنترل صدا، وفق دادن آن با فضا و گروه -ب

 دار بپرهیزید._از نوشیدن مایعات سرد یا بستنی، استفاده از پوششهای کرک -ج

 ز کند.یگار و مواد مخدر و بلندصحبت کردن پرهیاز س -د

 باشد؟ ینم ین شامل چه مواردحالت خوب بد یایمزا-363

 تنفس خوب -الف

 صدایی قوی و رسا -ب

 ظاهر خوب -ج

 ریز یصدا -د

 ست؟یآل یک صدای بلند ن_ک از ویژگی ایدهیکدام-364

 وفق دادن آن با فضا و گروه -الف

 کنترل صدا -ب

 ایجاد صدائی بدون ایجاد کشش در تارهای صوتی -ج

 با استفاده از ته حنجره صحبت کردن -د

 ستادن، چگونه است؟یآل بدن هنگام ا_دهیحالت ا-365

 تنفس خوب، سالمت و ظاهر خوب -الف

 احساس اعتماد به نفس را القاء کند -ب

 راست و ایستاده اما راحت است -ج

 پوشاک مناسب و برازنده داشته باشد -د

 شود؟_یدر وقت م ییجو_ر مانع بروز کدورت و صرفهیک از موارد زیروزمره، کدام یدر برخوردها-366

 اعتماد به نفس -الف

 استفاده از فراز و فرود در کالم -ب

 صراحت و روشنی کالم -ج

 شمرده صحبت کردن -د

 کنند._ینده قضاوت میشود افراد در ............ اول برخورد درمورد گو_یاغلب گفته م-367

 هیثان 5 -الف

 هیثان 15 -ب

 هیثان 10 -ج

 هیثان 20 -د

 د خورده شوند؟یتون چطور بایپس و زیل چیت کنار غذا از قبنایتزئ-368

 با قاشق -الف

 با چنگال -ب

 با قاشق و چنگال -ج

 با دست -د

 د انجام داد؟یخت چکار بایر یگریهمان دیلباس م یسهواً رو یزیهر گاه چ-369

 م.یکنیز میهمان را با دستمال تمیکرده و لباس م یعذرخواه -الف

 ز کند.یهمان لباسش را تمیم خود میده_یاجازه م کرده و یعذرخواه -ب

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



 میکنیز میهمان را تمیلباس م یبا خونسرد -د

 م؟یکن_یم چکار میخود را تمام کرد یهمانان غذایگر میزبان و دیکه قبل از م یهنگام-370

 م.یکن_یز غذا را ترک میام کند سپس به همراه او مخود را تم ین نفر غذایم تا اولیکن_یصبر م -الف

 خود ر اتمام کنند. یم تا همه غذایکن_یصبر م -ب

 م.یکن_یز را ترک میم میخود را تمام کرد یکه غذا یهنگام -ج

 وقتی میزبان از جای خود بلند شد، همه میهمانان نیز از جای خود بلند می شوند. -د

 د باشد؟یز به چه صورت بایدن میطرز چ-371

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

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

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

 سمت راست و چنگال، دستمال سفره و نان سمت راستبشقاب سمت چپ، قاشق ولیوان  -د

 زبان چکار کند؟یهمان، میاز م ییرایسته است در هنگام پذیشا-372

 شود. ییرایتر پذ_همان را تنها گذاشته تا راحتیم -الف

 همان تعارف کند.یدائم به م -ب

 کند. یهمان حضور داشته و او را همراهیدر کنار م -ج

 سئوال کند. ییرایپذ همان در موردیاز م -د

 د؟ید انجام دهیبا ید چکاریرس_یز غذا بود و دستتان به آن نمیم یرو یزیاگر چ-373

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

 م تا آن را بردارد.یکن_یزبان درخواست میاز م -ب

 م.یدار_یشخصاً  آن را بر م -ج

 میکن_یاز برداشتن ان صرفنظر م -د

 م؟یم و چند نفر مشغول صحبت بودند، چه کار کنیشد یوارد اتاق یکار یاگر برا-374

 م.یم تا صحبتشان تمام شود تا مطلبمان را بگوئیمان_یمنتظر م -الف

 م.یشو_یکه اطالع دادند وارد اتاق م یم و هنگامیرو_یرون میاز اتاق ب -ب

 م.یکن_یان میکرده و مطلبمان را ب یعذرخواه -ج

 م.یریگ_یم یگریزمان د یشان وقت مالقات برایااز  -د

 د باشد؟یکارمندان چگونه با یق و انتقاد برایتشو-375

 انه باشد.ید مخفیق و انتقاد بایتشو -الف

 انه باشد.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 دیق وانتقاد بایتشو -د

 د؟یکن_ید چکار میل کنید غذا را مید چطور بایاگر ندانست-376

 دیکن_یاز خوردن آن صرف نظر م -الف

 دیکن_یگران نگاه میبه د -ب

 دیخور_یم آخر غذا آن را میکن_یصبر م -ج

 د.یکن_یزبان سئوال میاز م -د

 د انجام داد؟یار بان افتاد چکیز به زمیم یاگر قاشق و چنگال از رو-377

 ز آن را بدهد.یم تا تمیکن_یزبان درخواست میاز م -الف

 م.یکن_یز میم و تمیدار_ین بر میزم یاز رو -ب

 م.یده_یزبان اطالع میبه م -ج



 م.یکن_یز آن درخواست میزبان تمیم و از میدار_یآن را بر م -د

 د کرد؟یا غذا داغ بود چکار بایهرگاه سوپ -378

 د تا خنک شود.یکن_یصبر م -الف

 د تا خنک شود.یبه آن فوت کن -ب

 د.ینوش_یآب سرد بعد از آن م یمقدار -ج

 د.یدار_یاز کنار ظرف آرام آرام بر م -د

 د کرد؟یخارج کردن غضروف از غذا چکار با یبرا-379

 دیکن_یبا دست آن را خارج م -الف

 دیکن_یبا چنگال آن را خارج م -ب

 دیکن_یا خارج مآن ر یبا کارد غذاخور -ج

 دیکن_یبا قاشق و چنگال آن را خارج م -د

 م؟یکن_یم چکار میز غذا را ترک کنیم یاز باشد مدت کوتاهیاگر ن-380

 م.یده_یز قرار میم یب رویقاشق و چنگال را به صورت ار -الف

 م.یده_یبشقاب قرار م یب رویقاشق  و چنگال را به صورت ار -ب

 م.یده_یز قرار میم یرو یضربدر قاشق و چنگال را به صورت -ج

 م.یده_یبشقاب قرار م یرو یقاشق  و چنگال را به صورت ضربدر -د

 م؟یده__یانجام م یگار وجود نداشت چه کاریرسی، زیهمانیاگر در م-381

 م.یکن_یم یگاریرسیزبان درخواست زیاز م -الف

 م.یکن_یم یدن خودداریگار کشیاز س -ب

 م.یکن_ید استفاده مکوچک موجو یاز بشقابها -ج

 م.یکن_یم یگاریرسیکرده و درخواست ز یهمانان عذرخواهیزبان و میاز م -د

 نند؟یز بنشیبهتر است بزرگترها در کدام قسمت از م-382

 زیرأس م -الف

 در کنار کوچکترها -ب

 زیوسط م -ج

 زیک طرف می -د

 د انجام شود؟یهمان در منزل  تا کجا بایبدرقه م-383

 منزل یخروج تا در -الف

 ییرایسالن پذ یتا خروج -ب

 همان در خودرویتا سوار شدن م -ج

 ستیبه بدرقه ن یازین -د

 م؟یم چکار کنیبه تلفن همراه شد ییز غذا مجبور به پاسخگویاگر سر م-384

 م.یده_یکرده و تلفن را پاسخ م یعذرخواه -الف

 م.یکن_یم و تلفن را قطع میده_یکوتاه پاسخ م یلیخ -ب

 م.یده_یاتاق را ترک کرده و به تلفن پاسخ م -ج

 م.یده_یبه تلفن پاسخ م  -د

 در صورتی که با یکی از همکاران آشنایی بیشتری داریم چطور باید سالم کنیم ؟-385

 دهیم._سالم کرده و دست می -الف

 دهیم._فقط دست می -ب

 آوریم._کنیم و سر فرود می_سالم کرده و تبسم می -ج



 کنیم._دهیم و احوالپرسی می_، دست میسالم کرده -د

 ده  است؟یر پسندیک از موارد زیم، کدامیکن_یستاده صحبت میا یکه با کس یهنگام-386

 م.یب کنیدستها را در ج -الف

 مییبلند صحبت کن یباصدا -ب

 م.یه دهیوار تکیبه د -ج

 میستیمحکم با -د

 م؟یم چکار کنیاگر در محل کار با همکاران مشکل داشت-387

 م.یکن_یس مراجعه میبه رئ -الف

 م.یکن_یبا اتحاد خودمان مشکل را حل م -ب

 م.یریگ_یگر قسمتها کمک میاز همکاران د -ج

 م.یکن_یبه مقام مافوق مراجعه م -د

 رد؟یگ_یصرف غذا دستمال سفره در کجا قرار م یدر ابتدا و انتها-388

 زانو یرو -الف

 زیم یزانو سپس رو یابتدا رو -ب

 زیم یکنار بشقاب رو -ج

 بشقاب و سپس کنار بشقاب یجلو یابتدا -د

 م؟یده_یم آن را کجا قرار میاستفاده کرد یکه هنگام صرف غذا از دستمال کاغذ یدر صورت-389

 میده_یآن را دوباره تا کرده و داخل بشقاب قرار م -الف

 میده_یآن را مچاله کرده و داخل بشقاب قرار م -ب

 میده_یز قرار میم یه کرده و روآن را مچال -ج

 میده_یز قرار میم یآن را دوباره تا کرده و رو -د

 ده و نظر خود....................باشد.ید در اظهار عقیس بایک رئی-390

 قاطع -الف

 ریانعطاف پذ -ب

 متزلزل -ج

 متفکر -د

 بع باید باشد؟حداقل مساحت محل دفاتر خدمات مسافرتی برای) بند الف(  چند متر مر-391

 متر  100 -الف

 متر 72 -ب

 متر 40 -ج

 متر 95 -د

 شوند؟_شرکتهای خدمات مسافرتی بر حسب بعد سازمانی و نوع فعالیت به چند دسته تقسیم می-392

 یمنطقه ا -آژانسهای بین المللی  -الف

 یمل -ای _آژانسهای منطقه -ب

 یمحل -آژانسهای ملی  -ج

 یمل - ینطقه ام - ین المللیب یآژانسها -د

 جویی در زمان جهت ویزا به کدام سازمان باید مراجعه کرد؟_برای صرفه-393

 سفارت خانه -الف

 آژانس مسافرتی مجاز -ب

 وزارت امور خارجه -ج



 سازمان ملل -د

 هر جهانگرد موقع خروج از ایران حداکثر چند متر مربع قالی یا قالیچه مجاز است خارج کند؟-394

 متر 12 -الف

 متر 3 -ب

 متر 24 -ج

 متر 10 -د

 سرقت یا فروش اشیاء تاریخی چه حکم قضایی دارد؟-395

 سال حبس 10 -الف

 سال حبس 5عالوه بر استرداد یک الی  -ب

 سال حبس 10الی  5 -ج

 ک سال حبسیعالوه بر استرداد  -د

 کنند؟ یکدامیک از اشخاص زیر ورودیه نیمه بهاء پرداخت نم-396

 ای گروهی دانشجویان به همراه استادان دانشگاهها و سرپرستان آنهابازدیده -الف

 افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی و سازمان بهزیستی -ب

 های شهدا با ارائه معرفی نامه معتبر_آزادگان، جانبازان و خانواده -ج

 افرد مسن -د

 _و رسوم بسیار مهم دینی و یا ملی جامعه ای مناسب با قوانین_برای اینکه جهانگردان قبل از ورود به گونه-397

 مقصد آشنا گردند بهتر است چه کاری انجام شود؟

مجموعه ای مختصر و جامع و بصورت کتابچه که حاوی مهمترین مقررات و سنن حاکم برآن جامعه است را منتشر نماید  -الف

 و به هنگام اعطای حق ورود در اختیار جهانگردان قرار دهند

 بطه حسنه در طول اقامتداشتن را -ب

 امکانات مناسبی را جهت برخورداری از خدمات بموقع و مناسب فراهم نماید. -ج

 ن کشور مورد نظر کسب کند.یرا در ارتباط با قوان یم اطالعاتیازمسافر بخواه -د

 دارندگان پروانه اقامت برای خروج از کشور باید روادید خروج را از کجا دریافت نمایند؟-398

 راهنمایی و رانندگی -فال

 مدیریت اتباع خارجه ناجا استان -ب

 فرمانداری -ج

 نیروی انتظامی منطقه -د

 در پروازهای خارجی چه مدت قبل از پرواز باید در فرودگاه حضور داشت؟-399

 ساعت 4حداقل  -الف

 ساعت 2حداقل  -ب

 ساعت 3حداقل  -ج

 ساعت 1حداقل  -د

 ما چه میزان است؟ییت هواپحداکثر وزن مجاز برای بل-400

 کیلو 40 -الف

 کیلو 20 -ب

 کیلو 30 -ج

 کیلو 10 -د

 توانند مسافرت هوایی داشته باشند؟_سال چگونه می 12تا  5مسافرین بین -401

 والدین یا هر فرد دیگری که قبال معرفی شده است در فرودگاه مبدا تا آغاز پرواز همراه مسافر خواهد بود. -الف



 اه مقصد ، فرد همراه مسافر نیز که قبال معرفی شده است مسافر را تحویل خواهد گرفت.در فرودگ -ب

ا حین پرواز و در فرودگاه مقصد همراه مسافر یا هر فرد دیگری که قبال معرفی شده است باید در فرودگاه مبداء، یوالدین  -ج

 باشد.

 ل خواهد داد.یاست مسافر را تحو شده یز که قبال معرفیدر فرودگاه مبدا ،فرد همراه مسافر ن -د

 کدامیک از موارد زیر شرایط صدور پروانه اقامت دایم اتباع خارجی در ایران نیست؟-402

 اداره تابعیت -داشتن معرفی نامه از وزارت امور خارجه  -الف

 متقاضی دارای همسر و فرزند ایرانی باشد -ب

 عکس با حجاب اسالمی  -ج

 انونی و متناوبسال سابقه اقامت ق 5 -د

 بار غیرتوشه همراه ، چه نوع باری است؟-403

 باری که باید توسط واگن حمل بار انجام شود -الف

 سانتیمتر باشد. 40باری که ابعاد آن کمتر از  -ب

 که همراه مسافر در قطار است یبار -ج

 ر مجازیغ یبار ها -د

 شود؟بار غیر توشه همراه، چه مدت قبل باید تحویل داده -404

 دقیقه قبل از حرکت قطار 45 -الف

 روز قبل از حرکت قطار 1 -ب

 ساعت قبل از حرکت قطار 5 -ج

 زمان حرکت قطار -د

 در هواپیما چقدر باید باشد؟ Carry On Itemsحداکثر وزن بار -405

 کیلو 19 -الف

 کیلو 10 -ب

 کیلو 9 -ج

 کیلو 15 -د

 محسوب می شود. NoShowده به پرواز بلیت خود را باطل نماید  مسافری که در محدوده.........ساعت مان-406

 ساعت 12 -الف

 ساعت 1 -ب

 ساعت 24 -ج

 ساعت 8 -د

 در صورت قاچاق اشیاء تاریخی، فرد متخلف چه مقدار جریمه باید پرداخت کند؟-407

 یک برابر قیمت اموال -الف

 سه برابر قیمت اموال -ب

 دو برابر قیمت اموال -ج

 رابر قیمت اموالچهار ب -د

 ست ؟یف کیگردشگران با مقررات کشور مقصد  از وظا  ییقبل از ورود جهانگرد ، آشنا-408

 آژانس مسافرتی کشور مقصد -الف

 کشور میزبان -ب

 آژانس مسافرتی کشور مبدا -ج

 شرکت هواپیمایی -د

 توانند نقره از کشور خارج کنند؟_مسافران هوایی چه مقدار می-409



 گرم سه -الف

 گرم 10 -ب

 سه کیلو -ج

 کیلو 10 -د

اتباع خارجی که قصد اقامت طوالنی و اخذ پروانه اقامت را دارند مکلفند ظرف ..........از تاریخ ورود به -410

 کشور، برای اخذ پروانه به مدیریت اتباع خارجه محل اقامت مراجعه نمایند.

 یک ماه -الف

 روز 8 -ب

 دو ماه -ج

 روز 10 -د

 گردد چه نام دارند؟_هایی که قیمت آن در بلیت قید می_بسته-411

 Carry On Items -الف

 NoShow -ب

 Check In Items -ج

 ClassF -د

 گردد؟_دان بدون همراه چند روز قبل از پرواز تحویل می_جامه-412

 یک روز -الف

 سه روز -ب

 دو روز -ج

 چهارروز -د

 ازهای داخلی چه مدت قبل از پرواز است؟زمان خاتمه پذیرش مسافر در پرو-413

 دقیقه 35 -الف

 دقیقه 25 -ب

 دقیقه 30 -ج

 دقیقه 20 -د

 سال چه مقدار از بلیت را پرداخت خواهند نمود؟ 12در پروازهای هما مسافرین کمتر از -414

 درصد 20 -الف

 درصد 50 -ب

 درصد 40 -ج

 درصد 10 -د

ظهر روز قبل از پرواز جای ذخیره شده را به  12از پرواز تا ساعت  روز قبل 3ظهر  12اگر مسافر از ساعت -415

 شود.هرعلت لغو کند ، مبلغ ............. از بهای بلیت ، کسر و مابقی بهای بلیت به مسافر مسترد می

 درصد 10 -الف

 درصد 30 -ب

 درصد 20 -ج

 درصد 50 -د

 د اقامت داشته باشند و چه مدت قابل تمدید است؟توانن_دارندگان ویزای توریستی در ایران چه مدت می-416

 روز 30 -روز  30 -الف

 روز 60 -روز  60 -ب

 روز 60 -روز  30 -ج



 روز 30 -روز  60 -د

 تواند هنگام خروج از کشور چه کاالهای ایرانی را از کشور خارج کند؟_هر جهانگرد می-417

 کاالهایی که جنبه تجاری نداشته باشند. -الف

 هایی که جنبه تزئینی نداشته باشند.کاال -ب

 کاالهایی که جزء صنایع دستی نباشند. -ج

 کیلوگرم وزن نداشته باشند. 10کاالهایی که بیشتر از  -د

هر کس به تمام یا قسمتی از اماکن تاریخی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است خرابی وارد -418

 شود.به حبس از .......الی ........محکوم میآورد عالوه بر جبران خسارت وارده 

 یک الی دو سال -الف

 سال 10یک الی  -ب

 سه الی پنج سال -ج

 ماه 30الی  10 -د

 ن تعداد زوجات را حرام شمرد؟یکدام د-419

 بودا -الف

 هندو -ب

 کیس -ج

 ترایم -د

 ان جهان است؟یک از  ادیرهبر کدام یدارتا شاهزاده هندیس-420

 بودا -الف

 هندوان -ب

 انیمانو -ج

 کهایس -د

 دارد؟ یشتریروان بیت پیحیمس یک از شاخه هایکدام-421

 کیکاتول -الف

 پروتستان -ب

 ارتودوکس -ج

 انیصدوق -د

 ران باستان است؟یان ایک از ادید کدامیک از عقایک، کردار نیک، پندار نیگفتار ن-422

 یزردشت -الف

 ترایم -ب

 یمانو -ج

 مزدک -د

 ن بخش از اوستا چه نام دارد و به چه معناست؟یوفترمعر-423

 حیسرود و تسب -شتها ی -الف

 ویقانون ضد د -داد یوند -ب

 سرود -گاتها  -ج

 جشن و پرستش -ستا ی -د

 ت گذاشته بود؟یحین زردشت، بودا و مسیخود را بر سه د ین، مبنایکدام د-424

 یمان -الف

 مزدک -ب



 ترایم -ج

 هودی -د

 سم چه نام داشت؟یترائیاه مپرستشگ-425

 مهرابه -الف

 سردابه -ب

 تاالر -ج

 هوم -د

 ت کرد؟یاز مزدک حما یک از شاهان ساسانیکدام-426

 روانیانوش -الف

 خسرو اول -ب

 شاپور دوم -ج

 کمیقباد  -د

 ستند؟ین یر، جزء ده فرمان حضرت موسین زیک از فرامیکدام-427

 دیهود نبرینام خدا را ب -الف

 دین خود احترام بگذاریوالدبه  -ب

 دیشهادت دروغ نده -ج

 دیربا نکن -د

 ان چه نام دارد؟یهودیشگاه یاین-428

 سایکل -الف

 سهیکن -ب

 کانیوات -ج

 مهرابه -د

 داشت؟ ییزردشت چه ادعا-429

 افت کرده است.ین خود را از اهورامزدا دریبود آئ یمدع -الف

 بزرگ است یادعا داشت آتش خدا -ب

 دیپرست یعت را میر چهارگانه طبعناص -ج

 اعتقاد به جهان آخرت نداشت -د

 سنا به چه معناست؟یمزد-430

 مجوس -الف

 ش مزدایستا -ب

 گبر -ج

 یعبر -د

 ست؟ین زردشت چید یژگین ویمشخص تر-431

 احترام به آتش -الف

 واناتیاحترام به ح -ب

 یش آبادانیستا -ج

 پرستش آتش -د

 ان چه نام دارد و به چه معناست؟یزردشت یکتاب آسمان-432

 ییروشنا - یمت -الف

 انیاساس و بن -اوستا  -ب



 یآبادان -ل یانج -ج

 شیاین -سپرد یو -د

 ران باستان، نقاش بودند؟یک از رهبران مذاهب ایکدام-433

 زردشت -الف

 یمان -ب

 مزدک -ج

 ترایم -د

 سازگار نبود؟ یبا نظام دربار ساسان ید چه کسیعقا-434

 مزدک -الف

 یمان -ب

 ترایم -ج

 زردشت -د

 ان جهان است؟یک از ادیاحترام به گاو جزء کدام-435

 هندو -الف

 کیس -ب

 بودا -ج

 مزدک -د

 ست؟یه هندوها چینام کتاب ادع-436

 سنای -الف

 برهما -ب

 ودا -ج

 گرانت صاحب -د

 ستند؟یان هندوها نیر، خدایان زیک از خدایکدام-437

 وایش -الف

 مهر -ب

 برهما -ج

 شنویو -د

 مشغولند؟ یشتر به شغلیکها بیس-438

 ساخت معبد -الف

 تجارت -ب

 یمعلم -ج

 یکشاورز -د

 ک کجاست؟ین سیمرکز د-439

 میاورشل -الف

 پنجاب -ب

 تبت -ج

 الما ییداال -د

 است؟ یک چه کسین سیانگذار دیبن-440

 گورونانگ -الف

 یحوار -ب



 خاخام -ج

 نیسهندر -د

 گردد؟ یباز م یت به چه قرنیحین مسیشالوده د-441

 یالدیقرن اول م -الف

 یالدیقرن سوم م -ب

 یالدیقرن دهم م -ج

 یالدیقرن دوازدهم م -د

 ون نبودند؟یر جزء حواریک از افراد زیکدام-442

 پطرس -الف

 وحنای -ب

 پولس -ج

 کلمنت -د

 ست؟یت نیحیر جزء مسیک از مذاهب زیکدام-443

 کیکاتول -الف

 تانپروتس -ب

 ارتودوکس -ج

 انیسیفر -د

 قبل از پاپ کدام مقام از همه باالتر است؟-444

 نالیکارد -الف

 شیکش -ب

 اسقف اعظم -ج

 اسقف -د

 پروتستانها در کدام قسمت از جهان سکونت دارند؟-445

 شمال اروپا -الف

 یمکره شرقین -ب

 یشمال یکایآمر -ج

 نیالت یکایآمر -د

 شود؟ یان جهان انجام میز ادک اید در کدامیغسل تعم-446

 تیهودی -الف

 اسالم -ب

 زرتشت -ج

 تیحیمس -د

 شتر هندوها در کجا سکونت دارند؟یب-447

 نیچ -الف

 قایآفر -ب

 شبه قاره هند -ج

 یجنوب شرق یایآس -د

  ر است؟ یک از موارد زیم کدامیحضرت ابراه یخ زندگیدو موضوع مهم در تار-448

  ن رفتنبه کنعا -بت شکستن  -الف

 میبه آتش افکندن ابراه -کعبه  یبنا  -ب



  رفتن به حران -پرستش خدا  -ج

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

 ت قرار داد؟ یحیجامعه مس یعنیسا یکل یر پاید و او را سنگ زیرا پطرس نام ی)ع( چه کسیسیحضرت ع-449

  اسیاندر -الف

  توما -ب

  نشمعو -ج

  وحنای -د

  ل به آن زبان به چه معناست؟ ینگارش شده و کلمه انج ید به چه زبانیعهد جد-450

 مانیپ-یعرب  -الف

  مژده-یعبر -ب

  مژده-یونانی -ج

  مانیپ-یعبر -د

 افت؟یتوان دریک سخنران را در شنونده چگونه میر صحبت یتاث-451

 ارائه مطالب مورد بحث -الف

 لب وروح شنوندهر نهادن در قیتاث -ب

 ارائه راه حل مناسب -ج

 انیفن ب -د

 ا آمدند؟یپیامبر بزرگوار اسالم در کدام شهر به دن-452

 طائف -الف

 مکه -ب

 مدینه -ج

 یثرب -د

 آئینی که باعث تحوالت اجتماعی و اقتصادی در ایران شد و مورد توجه محرومان قرار گرفت؟-453

 برهما -الف

 زرتشت -ب

 مانوی -ج

 زدکیم -د

 و مزدک خاص دوران کدام سلسله است؟ ین مانیهمچون د ینید یش فرقه هایدایپ-454

 انیساسان -الف

 انیاشکان -ب

 انیهخامنش -ج

 انیسلوک -د

 باشد؟ یت میحیکدام شاخه از مس یت مذهبیریکان در روم ،مرکز مدیوات-455

 ارتدوکس -الف

 کیکاتول -ب

 انیصدوق -ج

 پروتستان -د

ت ید رعایزبان بایو حقوق و منافع جامعه م یحفاظت و گردشگر یزیک از موارد در برنامه ریکداممشارکت -456

 شود؟

 یبوم یزبان و اهالیجوامع م -الف



 دکنندگانیبازد -ب

 ن اموالیمالک -ج

 یگردشگر یبرگزار گنندگان تورها -د

س ی،  تاس ید نسبت به درجه بندیباموقت،  یچه مدت بعد از صدور پروانه بهره بردار یوزارت ارشاد اسالم-457

 (1361اقدام کند.طبق قانون مصوب سال)  یقطع یوصدور پروانه بهره بردار

 موقت یدو سال پس از صدور پروانه بهره بردار -الف

 موقت یسه ماه پس از صدور پروانه بهره بردار -ب

 موقت یسه سال پس از صدور پروانه بهره بردار -ج

 موقت یپروانه بهره بردارک ماه پس از صدور ی -د

 شود به شیعیان نزدیکی بیشتری دارندکدام است؟ی. شاخه ایی از برادران اهل سنت که گفته م-458

 مالکی -الف

 حنبلی -ب

 حنفی -ج

 یشافع -د

 باشند؟ یکتاپرست نمیر یان زیک از ادیروان کدامیپ-459

 زرتشت -الف

 بودا -ب

 یهود -ج

 مسیح -د

 دارد؟ یعه نقش مهمیان که درصدور فرهنگ شیرانیا یمذهب ن مراسمیبزرگتر-460

 مراسم ماه رمضان -الف

 د قربانیمراسم ع -ب

 دالشهداءیس یمراسم عزادار -ج

 د نوروزیع یمراسم برگزار -د

 در کدام آئین غسل کردن در رود گنگ در روزی خاص باعث پاکی و رفع هر گونه آلودگی است.-461

 مزدک -الف

 کیس -ب

 وهند -ج

 تائو -د

 آئینی که از تلفیق اسالم و هندو به وجود آمده و از آئین های متأخر جهان است.-462

 مانی -الف

 هندو -ب

 بودا -ج

 کیس -د

 د .«ید تا بهرمند شویست؟   » سفرکنین سخن از کیا-463

 امبر اسالم )ص(یپ -الف

 امام صادق )ع( -ب

 امام باقر )ع( -ج

 )ع( یامام عل -د

 رخ داد ؟ یمغوالن در چه زمانحمله -464



 انیخوارزمشاه -الف

 هیصفو -ب

 انیغزنو -ج

 هیزند -د

 ک مرکزاستان مازندران است؟یکدام -465

 یسار -الف

 رشت -ب

 گرگان -ج

 جانیاله -د

 جاد نمود؟.یر«  را ایکدام پادشاه » قشون کب-466

 کورش -الف

 هیکمبوج -ب

 اریخشا -ج

 داریوش -د

 باشد ؟ یدرکدام کشور م یگردجهان یمقرجهان-467

 پرتقال -الف

 ایاسپان -ب

 ونانی -ج

 انگلستان -د

 ران درعصر هخامنش چه نام دارد؟ین راه ایمعروف تر-468

 شمیراه ابر -الف

 یراه شاه -ب

 یرا سلطان -ج

 راه کورش -د

 باشد ؟ یک منزل را دارا می یار که امکانات اصلیس یواحد اقامت-469

 متل -الف

 الیو -ب

 کاروان -ج

 کمپ -د

 کندوان دراستان............. است. یصخره ا یروستا-470

 یجان شرقیآذربا -الف

 یجان غربیآذربا -ب

 کرمان -ج

 اصفهان -د

 جهان را گشته است ؟ یقاره ها یرانیکدام جهانگر د ا-471

 یارستمیبرادران ک -الف

 ناسرخسرو -ب

 دواریبرادران ام -ج

 یرونیحان بیابور -د

 ان است؟یموریک از آثار دوره تیکدام-472



 مسجد امام -الف

 گنبد قابوس -ب

 مسجد گوهر شاد -ج

 هیگنبد غفار -د

 باشد ؟ یج میوه رایچند ش یدرقلم زن-473

 وهیش  7 -الف

 وهیش 4 -ب

 وهیش 6 -ج

 وهیش 5 -د

 باشد ؟ یدرجهان م ین حوضه گردشگریبزرگتر-474

 هیانوسیاق -الف

 یاغربیآس -ب

 انهیخاورم -ج

 ترانهیمد -د

 باشد؟یم ییب حمل و نقل هوایکدام مورد جزو معا-475

 گران بودن -الف

 لیتنوع وسا -ب

 یفاسد شدن یحمل بارها -ج

 نانیعدم اطم -د

 مند  در کجا قرار دارد؟یم یروستا  یمسجد سنگ-476

 فارس -الف

 زدی -ب

 مشهد -ج

 شهربابک -د

 ل ترک کدام است ؟ین ایمهمتر-477

 یاریبخت -الف

 شاهسون -ب

 لک -ج

 ییقشقا -د

 تواند وارد  کشور شود ؟ یگانه میبا ................  تبعه ب-478

 دیرواد -الف

 گذرنامه -ب

 انهیرا -ج

 ارانهی -د

 ران است؟یباقلوا و پشمک ا ز سوغات کدام مناطق ا-479

 یخراسان رضو -الف

 قم -ب

 کرمان -ج

 زدی -د

 کدام استان است؟ یخیاماکن تار باغ شاهزده از-480



 یخراسان رضو -الف

 قم -ب

 کرمان -ج

 زدی -د

 ه هستند؟یران همسایچند کشور با کشور ا-481

 کشور 7 -الف

 کشور 9 -ب

 ده کشور -ج

 کشور 8 -د

 ج بوده است ؟یقا رایشرق آفر یدرکشورها یوه معماریکدام ش-482

 یمصر -الف

 یشام -ب

 یرانیا -ج

 یمغرب -د

 مرتفع ترین شهر در فالت ایران ..... است.-483

 مرند -الف

 کرمان -ب

 شهرکرد -ج

 جاریب -د

 کدام بخش از زندگی روستائیان برای جهانگردان جالب و مورد توجه می باشد؟-484

 باغداری -الف

 صنایع دستی -ب

 زراعت -ج

 دامداری -د

 ل یک کشور سفر کند چه گفته می شود ؟به کسی که بین دو یا چند کشور یا چند محل در داخ-485

 گردشگر -الف

 بازدیدکننده -ب

 مسافر -ج

 مهاجر -د

 بر مسافرت گذاشته است  ؟  یاریر بسیله تاثین وسیاختراع ا-486

 قطار -الف

 ارابه -ب

 چرخ -ج

 ن بخاریماش -د

 باشد ؟  یله حمل ونفل مین وسیع تریسر-487

 مایهواپ -الف

 یکشت -ب

 قطار -ج

 لیومبات -د

 افت ؟ ی یشم درکدام کشورخاتمه میجاده ابر-488



 نیچ -الف

 رانیا -ب

 هیسور -ج

 هیترک -د

 قبل از اسالم است ؟ یمعمار یوه هایک از شیکدام-489

 یخراسان -الف

 یپارت -ب

 یراز -ج

 یاصفهان -د

 ست؟یم بندر عباس چینام قد-490

 اکباتان -الف

 عباسک -ب

 گمبرون -ج

 هقیب -د

 باشد ؟ یم یخیق بستان مربوط به کدام دوره تارتا-491

 انیساسان -الف

 انیسامان -ب

 انیاشکان -ج

 انیسلوک -د

 ران است؟ .یا ین مسجد شبستانیکدام مسجد اول-492

 خانه دامغانیتار -الف

 جامع اصفهان -ب

 فهرج -ج

 جامع کرمان -د

 جهان چه نام دارد ؟ ین مجموعه خشتیبزرگتر-493

 نیوارچید -الف

 النیوارگید -ب

 نیارگ را -ج

 ارگ بم -د

 ران کدام شهر است؟یا  یتخت مذهبیپا-494

 قم -الف

 رازیش -ب

 مشهد -ج

 یر -د

 بقایای شهر باستانی دقیانوس در کجا واقع شده است؟-495

 داراب فارس -الف

 یزد -ب

 سیرجان -ج

 جیرفت -د

 ن است ؟ یل ، کتاب مقدس کدام آئیانج-496



 هودی -الف

 حیمس -ب

 اسالم -ج

 زرتشت -د

 ؟یعنیاسطوره -497

 یتفکرات حماس -الف

 تیال و واقعیان خیمرز م -ب

 یتفکرات بزم -ج

 الیپندار سراسر خ -د

 باشد ؟ یم ییل قشقایفه از ایکدام طا-498

 یکشکول -الف

 ترکمن -ب

 کرد -ج

 یمکر -د

 تنها آتشفشان فعال در سراسر  کشور  است ؟-499

 دماوند -الف

 دنا -ب

 تفتان -ج

 سهند -د

 ر مجاز است ؟ید کدام پرنده دربوشهر غیص-500

 هوبره -الف

 قرقاول -ب

 کبک -ج

 هما -د

 دژ هگمتانه بوسیله کدام پادشاده و در چه دوره ای ساخته شده است ؟-501

 ماد -هوخ شتر -الف

 عیالم-اونتاشکال  -ب

 ماد -دیااکو  -ج

 هخامنشیان-داریوش  -د

 ند؟یگو یدهد چه م یجواب م یاعتنا یوب یکه جواب سالم را با سرد به کس-502

 یمغرور وناراض -الف

 ادب یخود خواه وب -ب

 نیافسرده وغمگ -ج

 فتهیخودش -د

 چند سال یکبار و توسط کدام رکن انتخاب می شود ؟ WTOدبیر کل سازمان  -503

 سال توسط شورای اجرائی 4 -الف

 سال توسط مجمع عمومی4 -ب

 سال توسط شورای عمومی 3 -ج

 سال توسط مجمع عمومی 3 -د

ساعت  72ساعت و حداکثر  24مسئولیت ویزا با تائید هواپیمائی برعهده مسافر است واعتبار آن حداقل -504



 است ؟

 ویزای ترانزیت فرودگاهی -الف

 ویزای مسافری -ب

 ویزای ترانزیت -ج

 ویزای شینگن -د

 ؟ نمی شودانگردی کدام مورد جزء  گردشگران محسوب ازدیدگاه سازمان جهانی جه-505

 دیپلمات ها -الف

 شرکت کنندگان در فستیوال های ورزشی -ب

 دیدار کنندگان اقوام و فامیل -ج

 بازرگان -د

 دارد ؟ یشتریرقابت ب یکدام بخش صنعت گردشگر-506

 یاقامت -الف

 یآموزش -ب

 حمل ونقل -ج

 یحیتفر -د

 باشد ؟ ین فصل از سال میر اد یبخش اعظم گردشگر-507

 زییپا -الف

 زمستان -ب

 تابستان -ج

 بهار -د

 ؟نمی شود از ویژگی های صنعت گردشگری محسوب -508

 کاربربودن -الف

 فصلی بودن -ب

 چتری بودن -ج

 قابل ذخیره بودن -د

 باشد ؟ یل حمل و نقل مین وسایمن تریا-509

 قطار -الف

 یکشت -ب

 مایهواپ -ج

 لیاتومب -د

 قلعه فلک االافالک در کجا قرار دارد؟-510

 زدی -الف

 المیا -ب

 لرستان -ج

 همدان -د

 آثار مربوط به شهر باستانی بلقیس در مجاورت چه شهری قرار دارد؟-511

 شیراز -الف

 اسفراین -ب

 تبریز -ج

 یاصفهان -د



 « بوده است؟یره  » شاه زنگیم کدام جزینام قد-512

 گمبرون -الف

 هرمز -ب

 عباسک -ج

 قشم -د

 باشد ؟ یکدام استان م یو گردشگر یخیتاق بستان از آثار تار-513

 کرمانشاه -الف

 اصفهان -ب

 خوزستان -ج

 کردستان -د

 ند ؟یگو یده مسجد چه میبه قسمت سرپوش-514

 محراب -الف

 دوپوش -ب

 شبستان -ج

 وانیا -د

 مند واقع شده است؟یم یدر کدام استان روستا-515

 انشاهکرم -الف

 النیگ -ب

 کردستان -ج

 کرمان -د

 سفر کند چه گفته می شود ؟  یگریبه کسی  که ازکشور خود به کشور د-516

 یگردشگر  داخل -الف

 یمهاجرخارج -ب

 ین المللیگردشگر  ب -ج

 یمهاجرداخل -د

 باشند ؟ یهندوستان درکدام منطقه م یک ها یس-517

 کلکته -الف

 یدهل -ب

 گنگ -ج

 پنجاب -د

 شود ؟ یرقص سماع برگذار م یدرکدام شهر مراسم ساالنه عرفان-518

 شهرکرد -الف

 هیقون -ب

 پکن -ج

 هیانطاک -د

 ج است ؟یرا"نتویش "نیدرکدام کشور د-519

 هند -الف

 ژاپن -ب

 نیچ -ج

 یمالز -د



 د ؟یآ یران به حساب میا یب ملین  ترکیکدام  قوم برزگتر-520

 فارس -الف

 ترکمن -ب

 کرد -ج

 یآذز -د

 ایساتیرا نام سابق کدامیک از شهرهای ایران می باشد؟-521

 کرمان -الف

 تهران -ب

 یزد -ج

 اصفهان -د

 باشد؟ یک مرکز استان فارس میکدام-522

 رازیش -الف

 زاهدان -ب

 هرمزگان -ج

 داراب -د

 باشد؟ یامبر درشوش میمقبره کدام پ-523

 نوح -الف

 آدم -ب

 یال نبیدان -ج

 وسفی -د

این نوع عضویت در سازمان جهانی جهانگردی شامل دولتهای است که دارای استقالل و حق حاکمیت -524

 هستند ؟

 اعضای پیوسته -الف

 اعضای کامل -ب

 اعضای وابسته -ج

 اعضای مستقل -د

 ؟ دیآ ینمبه حساب  یکدام مورد از محصوالت گردشگر-525

 تور یراهنما -الف

 ستیتور -ب

 حمل ونقل -ج

 یواحد اقامت -د

 ونسکو در کجا است؟یسازمان  یریم گیمقر تصم-526

 آلمان -الف

 ورکیوین -ب

 سیپار -ج

 انگلستان -د

ر از وطن خود مسافرت نموده و و یغ یک سال به کشوریک شب و کمتر از یکه به مدت  یبه عمل کس-527

 شود؟ یست چه گفته میهدفش کسب 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-528

 یل و کشتیاتومب -الف

 ما و قطاریهواپ -ب

 بخار یو کشت یلیحمل و نقل ر -ج

 یجان و کشتیدل -د

 شد؟ ید به سارد بهره برداریاز تخت جمش یراه شاه یدر دوره کدام پادشاه هخامنش-529

 وش اولیدار -الف

 ریکوروش کب -ب

 ر اولیاردش -ج

 وش دومیدار -د

 دارد ؟ یشتریگاه بیران جایدر ا یکدام نوع گردشگر-530

 ریو عشا یقوم یگردشگر -الف

 یحیتفر -ب

 یخیتار -یفرهنگ -ج

 یحیتفر-یقوم -د

شوند .........نام  یاب آماده  مو شب ها به صورت اتاق خو ییرایکه روزها به شکل دفتر کار و پذ ییاتاق ها-531

 دارد.

 اتاق کابانا -الف

 نیاتاق تو -ب

 اتاق دبل -ج

 ویاتاق استود -د

 ونسکو ثبت شده است ؟یدر  یکدام مورد از نظر معنو-532

 یخمسه نظام -الف

 کاخ گلستان تهران -ب

 فارس یمهارت فرش باف -ج

 شهر سوخته -د

 شود؟ یک را شامل میام د بالقوه در معرض خطر کدیخطر تهد-533

 اثر یفرهنگ یاز دست رفتن معنا -الف

 مسلحانه یریوقوع در گ -ب

 د ساختاریشد یخراب -ج

 ید معماریانحطاط شد -د

 شود. یکنند ........ گفته م یر از کشور محل سکونت خود سفر میغ یک منطقه که به کشوریبه افراد ساکن -534

 ین المللیگردشگر ب -الف

 یمل گردشگر -ب

 یگردشگر داخل -ج

 یگردشگر برون مرز -د

 باشد ؟ یم یشامل کدام نوع گردشگر یجان و کنجکاویسفر لذت بخش و جذاب توأم با ه-535

 یمجاز یگردشگر -الف



 ییقضا یگردشگر -ب

 یورزش یگردشگر -ج

 انهیماجراجو یگردشگر -د

 ؟ شدند یان در دو مرحله باعث توسعه مسافرت و جهانگردیونانی-536

 یو ورزش یمذهب یجاد جشن هایا -الف

 ضرب سکه و گسترش زبان -ب

 تجارت کاال و مذهب -ج

 دیآتن جهت بازد یآماده ساز -د

 ند.یگو یشده را ........... م یر زمان بندیغ ییپرواز هوا-537

 شده یزیبرنامه ر -الف

 چارتر -ب

 شاتل -ج

 نشده یزیبرنامه ر -د

 بود؟ یمود چه کسین پیا تا چیتالیشم را از ایکه جاده ابر ین کسینخست-538

 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-539

 صنعت -الف

 دانش -ب

 یتکنولوژ -ج

 خدمت -د

 ه شد؟یته یسکتاب گراند تور توسط چه ک-540

 مارکوپولو -الف

 توماس نوکنت -ب

 توماس کوک -ج

 اسیپوسان -د

 شود؟ ین راه آهن محسوب مینو یبا سرعت باال با نام )گلوله(جز شبکه ها یدر کدام کشور قطارها-541

 نیچ -الف

 ژاپن -ب

 کره -ج

 آلمان -د

 شهرت اند؟ یاروپا به چه جهت دارا یراه آهن ها-542

 یط متعدد و راحتسفر به نقا -الف

 ین مراکز بزرگ تجاریسفر ب -ب

 بزرگ یسفر به شهرها -ج

 سرعت باال -د

 شود؟ یمحسوب نم یک جز محصوالت گردشگریکدام -543

 حمل ونقل -الف



 یاقامت یواحدها -ب

 ان توریراهنما -ج

 ست هایتور -د

 افت؟یش یگشا ین هتل در لندن توسط چه کسینخست-544

 د لویوید -الف

 انت هاسترم -ب

 جفرسون -ج

 نوگنت -د

 د مخصوص هتل کدام است؟یت درگرین درجه اهمین ترییپا-545

 A -الف

 T -ب

 C -ج

 B -د

 شود؟ یو اداره م یه گذاریسرما یدولت یر نظر سازمان ها و ارگان ها و شرکت هایک از اقامتگاه ها زیکدام -546

 مهمانسرا -الف

 رسرایزا -ب

 پالژ -ج

 هتل -د

 یا هستند و از امکانات محدودیدر سواحل در ییدارد که اتاقک ها ینه اشاره به اقامتگاهیگز کدام-547

 برخوردارند؟

 نگیکمپ -الف

 پالژ -ب

 متل -ج

 الیو -د

 باشند؟ یک منزل را دارا می یاند که امکانات اصل یاریس یاقامت یک واحدهایکدام -548

 کاروان -الف

 نگیکمپ -ب

 الیو -ج

 متل -د

 ند.یگو یا ساخته شده ............. میکنار در یکه اغلب در طبقه همکف هتل ها یمعمول یاتاق خواب ها به-549

 ویاستود -الف

 کابانا -ب

 تییسو -ج

 نیتو -د

 دهد؟ یل میران را تشکیچند درصد کل فالت ا یران امروزیا-550

 درصد50 -الف

 درصد67 -ب

 درصد80 -ج

 درصد63 -د

 شود؟ یشکل کم ارتفاع و پست کشور محسوب نم یمناطق مثلث یها کدام شهر جز راس-551



 بم -الف

 فارس -ب

 سبزوار -ج

 قم -د

 شود؟ یران قلمداد نمیا ین رودهایک جزء بزرگ تریکدام -552

 کارون -الف

 ر رودیهر -ب

 رمندیه -ج

 ل رودیهل -د

 شوند؟ یم میبه چند نوع تقس ییایران به لحاظ جغرافیمراتع ا-553

 5 -الف

 6 -ب

 9 -ج

 7 -د

 شود؟ یشمال کشور محسوب م یک جز مراتع معمولیکدام -554

 مراتع مشجر -الف

 شیمراتع آ -ب

 ان بریمراتع م -ج

 مراتع دشت سرخس -د

 کجاست؟ ید علوفه دامپرورین قطب تولیبعد از شمال کشور مهم تر-555

 شرق -الف

 غرب -ب

 جنوب -ج

 یشمال غرب -د

 شود؟ یران محسوب میک از مراتع ایجزء کدام  savanمراتع ساوان -556

 اچه هامونیمراتع در -الف

 ستان و بلوچستانیمراتع س -ب

 یمراتع مرکز -ج

 مراتع خوزستان -د

 ران شده است؟یا یرشته کوه ها یم بندیح به تقسینه اشاره صحیدر کدام گز-557

 ی، شرقی، زاگرس، باختریرشته کوه:شمال4 -الف

 ی، باختری، زاگرس، مرکزی:شمالرشته کوه4 -ب

 ی، غربی، شرقیرشته کوه: شمال 3 -ج

 ی، غربی، مرکزیرشته کوه:شمال3 -د

 ران کدام است؟ین رشته کوه ایتر ین و طوالنیم تریعظ-558

 البرز -الف

 زاگرس -ب

 یخاور یکوه ها -ج

 یرشته کوه مرکز -د

 شوند؟ یم میبه چند حوضه تقس یران از لحاظ زهکشیا یرودخانه ها-559



 حوضه 4 -الف

 حوضه  7 -ب

 حوضه 3 -ج

 حوضه 5 -د

 ران کدام است؟یا ین حوضه آبین و پهناورتریبزرگ تر-560

 ج فارسیخل -الف

 هیاچه ارومیدر -ب

 خزر یایدر -ج

 یحوزه مرکز -د

جودآمده به و یران در چه زمانیجنوب ا یج فارس در کنار دشت هایه خلین شناسان شکل اولیده زمیبه عق-561

 است؟

 شیهزارسال پ  600 -الف

 شیهزارسال پ 200 -ب

 شیهزارسال پ 500 -ج

 شیهزارسال پ 50 -د

 ا کدام است؟یرمستقل دنیره غین جزیبزرگ تر-562

 شیک -الف

 الوان -ب

 تنب بزرگ -ج

 قشم -د

 باشد؟ یج فارس نمیخل یرانیر ایرنده جزایدربرگ یک جزء استان هایکدام -563

 نخوزستا -الف

 بندرعباس -ب

 بوشهر -ج

 هرمزگان -د

 ها از آن توسط شاه عباس شهرت دارد؟ یرون راندن پرتقالیر به خاطر بیر زیک از جزایکدام -564

 قشم -الف

 هرمز -ب

 عباسک -ج

 الوان -د

 ر است؟یر زیک از جزایکدام  یمی(نام قدی)شاه زنگ -565

 هرمز -الف

 یفارس -ب

 خارکو -ج

 عباسک -د

 شود؟ یرمهنا محسوب میره میت جزیک از جاذبه ها و اهمیکدام -566

 ج فارسیبر خل یینقطه فرمانروا -الف

 ستگاه الک پشتانیز -ب

 نیرالمومنیوجود گنبد قدمگاه ام -ج

 ییایدر یپرستوها یتخم گذار -د



 ر همزمان بوده است؟یز یک از دوران هایعصر توحش با کدام -567

 ینه سنگیپار -الف

 ینوسنگ -ب

 برنز -ج

 تمدن -د

 ن مربوط به کدام زمان بوده است؟یآشول یصنعت ابزارساز-568

 یدوران نوسنگ -الف

 میقد ینه سنگیدوران پا -ب

 انهیم ینه سنگیدوران پار -ج

 دیجد ینه سنگیدوران پار -د

 ست؟ین یان سنگیل مورد توجه باستان شناسان در دوره میر از مسایک از موارد زیکدام -569

 نیراسم خاص تدفم -الف

 نت آالتیاستفاده از ز -ب

 ل شکاریتکامل وسا -ج

 ابزار  الدوان -د

 ر است؟یز یک از دوره هایست و مربوط به کدام یچ یانقالب دوم باستانشناس-570

 اختراع برنز و دوران برنز -الف

 اختراع برنز و عصر توحش -ب

 یوسنگاهان  و دوران نیوانات و گیز با حیمسالمت آم یزندگ -ج

 ینه سنگیاهان  و دوران پاریوانات و گیز با حیمسالمت آم یزندگ -د

 ان نبوده است؟یالمیمهم ع یک از شهرهایکدام -571

 شوش -الف

 اهواز -ب

 ماداکتو -ج

 بابل -د

 ران گشت؟یر ویک از موارد زیدورانتاش در اثر کدام -572

 ها یحمله اکد -الف

 ها یحمله آشور -ب

 انیحمله سومر -ج

 انیحمله بابل -د

 ن پادشاه و مربوط به کدام قوم بود؟یااکو چندمید-573

 ن، مادیاول -الف

 ن،مادیدوم -ب

 انیالمین، عیاول -ج

 انیالمین، عیدوم -د

 ر است؟یز یک از مکان هایوش بزرگ در کدام یمقبره دار-574

 پاسارگاد -الف

 دیتخت جمش -ب

 نقش رستم -ج

 شوش -د



 ر بوده است؟یک از موارد زیرت ها کدام ه پایقلمرو اول-575

 هگمتانه -الف

 پرثوه -ب

 ستانیس -ج

 همدان -د

 مجلس مهستان متشکل از کدام گروه نبوده است؟-576

 موبدان -الف

 بزرگان کشور -ب

 شاهزادگان -ج

 انیسپاه -د

 ع شد؟یاد و قلمرو وسیقدرت ز یدارا یمدت یان برایچرا دولت سلوک-577

 یرانیاشراف ا یو همراه ین مقدونسرا یهمدست -الف

 آنها یاشراف و عدالت ورز یهمراه -ب

 انیسلوک یو جنگاور یسران مقدون یهمدست -ج

 انیو عدالت سلوک یرانیاشراف ا یهمراه -د

 منقرض شد؟ یدر کدام جنگ به دست اسکندر مقدون یسلسله هخامنش-578

 حران -الف

 گوگامل -ب

 انیجنگ با روم -ج

 انیمرجنگ با سو -د

 ا جا زد؟یبرد یخود را به جا یچه کس-579

 وشیدار -الف

 شتاسبیو -ب

 ارشام -ج

 گئومات مغ -د

 کدام پادشاه است؟ یدادها و کارهایستون رویسنگ نوشته ب-580

 ریکورش کب -الف

 هیکمبوج -ب

 وش بزرگیدار -ج

 ر دومیاردش -د

 ودند؟ب یها چه کسان ییایران هنگام استقرار آریگان ایهمسا-581

 ها یان و کلدانیآشور -الف

 انیان و سومریبابل -ب

 انیها و آشور یاکد -ج

 انیها و سومر یکلدان -د

 شد؟ یر شناخته میاپیذه در کدام دوره به نام آیا-582

 انیاشکان -الف

 انیالمیع -ب

 انیساسان -ج

 انیهخامنش -د



 آورد؟ یباستان شناس از کدام مورد اطالعات به دست م-583

 متون مدون -الف

 یمشاهدات شخص -ب

 حدس و گمان -ج

 درون خاک یایآثار و اش -د

 بودند؟ یکه صنعت ذوب آهن را به دست گرفتند چه کسان ین قومیاول-584

 ها ییایآر -الف

 انیالمیع -ب

 انیهخامنش -ج

 ها یتیه -د

 ی( م B)  ی( و سبک پارت  A)  یقبل از اسالم شامل سبک پارس یباشد ؟)معمار ینه نادرست میکدام گز-585

 باشد (

 انیان و هخامنشیساسان Bان و ماد               یاشکانA -الف

 انیماد و هخامنش Bان      یان و ساسانیاشکان A -ب

 انیپارت و اشکان Bان        یماد و هخامنشA -ج

 انیان و ساسانیاشکان Bان        یماد و هخامنش A -د

 شده است ؟ ییا شناساگوردخمه سکاوند در کج-586

 همدان -الف

 کردستان -ب

 جانیآذربا -ج

 ستانیس -د

 باشد ؟ یستون چند متن در دسترس میامروزه از سنگ نبشته ب-587

 ( ی، متن ترجمه ارام ی، متن بابل یالمی، متن ع یدر یزبان ) پارس 4 -الف

 ( ی، متن بابل یالمی، متن ع یدر یزبان ) پارس 3 -ب

 ( ی، متن بابل یالمیباستان ، متن ع ی) پارس زبان 3 -ج

 ( ی، متن ترجمه آرام ی، متن بابل یالمیباستان ، متن ع یزبان ) پارس 4 -د

 شود ؟ یم ین فرشبافته در جهان چه نام دارد ، در کدام کشور نگه داریتر یمیقد-588

 مغلستان -ک یریپاز -الف

 رانیا  -بهارستان  -ب

 هیسور -بهارستان  -ج

 هیک روسیپازر -د

 ساخته شد ؟ یکاخ صد ستون توسط چه کسان-589

 افتیان یر اول پایار شاه آغاز به دست اردشیتوسط خشا -الف

 افتیان یار شاه  پایوش دوم آغاز به دست خشایدار -ب

 افتیان یر اول پایار شاه آغاز به دست اردشیخشا -ج

 افتیان یار شاه پایر اول آغاز و تا زمان خشایاردش -د

 د بوده است ؟یبودن تخت جمش ین المللیاثبات بر ب یچه عامل-590

 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

 باشد ؟ یک میار ندر نقش انسان بالدار کدام عنصر نشانه اعمال و گفتار و پند-591

 سمت راست  یبال ها -الف

 سمت چپ و راست  یبال ها -ب

 سمت چپ یسه قسمت بال ها -ج

 ه سمت راستیپا -د

 ست ؟یه شوش چیاز دانشمندان علت وجه تسم یاریبر باور بس-592

 هیلوفر در آن ناحیلوفر و وجود گل نیگل ن یشوش به معنا -الف

 هیل سوسن در آن ناحگل سوسن و وجود گ یشوش به معنا -ب

 به نام شوش یمیقد یوجود تمدن -ج

 ک نژاد در آن منطقهینام  -د

 ه است ؟یدر کدام ناح یال نبیقبر دان-593

 شوش -الف

 همدان -ب

 کره شاه -ج

 مرق -د

 تخت منصوب شد ؟یوش به عنوان پایان کدام شهر توسط داریدر زمان هخامنش-594

 پارس -الف

 اکروپل -ب

 شوش -ج

 گمتانهه -د

 باشد ؟ یگر شوش چه مید یکاخ آپادانا و قسمت ها ینت هایز یتمام-595

 ساده یآجر ها -الف

 لعاب دار یآجر ها -ب

 ساده یسنگ ها -ج

 نقش و نگار دار یسنگ ها -د

 باشد ؟ یم یخیمربوط به کدام دوره تار یدر نقش رستم آثار همچون چاه آب و آتشدان سنگ-596

 انیهخامنش -الف

 انیاسانس -ب

 انیاشکان -ج

 انیسلوک -د

 ساخته شده است ؟ به چند زبان نوشته شده است ؟ یدروازه همه ملل توسط چه کس-597

 ، پارس باستان ، اردو یالمی,ع -ار شاه یخشا -الف

 ی، در یالمیپشتو ، ع -کوروش  -ب

 ی، در یالمی، ع یعرب -وش یدار -ج

 یبابل، پارس باستان ،  یالمیع -ار شاه یخشا -د

 کامل شده است ؟ ید در کجاست و توسط چه کسین ستون تخت جمشیکامل تر-598

 آندره گدار -ش یکاخ هد -الف

 پروفسور کرفتر -دروازه ملل  -ب

 شمنیگر -کاخ آپادانا  -ج



 پروفسور کرفتر -نه یکاخ  آئ -د

 ست ؟یکاخ آپادانا چ یلغو یمعنا-599

 نهیتاالر آ -الف

 دانیجاو یزندگ -ب

 ا مالقات با شاهیبار عام  -ج

 کاخ سوخته -د

 ست ؟یلوفر نماد چیگل ن-600

 ینماد آزادگ -الف

 دیسمبل خورش -ب

 یسمبل صلح و دوست -ج

 سمبل سرما و زمستان -د

 ست ؟یدرخت سرو سمبل چ-601

 یسمبل آزادگ -الف

 یسمبل صلح و دوست -ب

 دیسمبل خورش -ج

 یسمبل جاودانگ -د

 معروف است ؟ یساخته شده و به چه کاخ یه کسکاخ تچر توسط چ-602

 بار عام -کوروش بزرگ  -الف

 نهیآ -وش بزرگ یدار -ب

 رقص -ه یکمبوج -ج

 اجتماع -ار شاه یخشا -د

 چند دروازه است ؟ ید دارایتخت جمش یکاخ مرکز-603

 دروازه1 -الف

 دروازه4 -ب

 دروازه3 -ج

 دروازه2 -د

 ر است؟یاز موارد زک یشامل کدام  یارتباطات جمع-604

 ی، ارتباط نوشتار یارتباط گفتار -الف

 ی، ارتباط فرا حس یارتباط حس -ب

 یر کالمی، ارتباط غ یارتباط کالم -ج

 یر رسمی، ارتباط غ یارتباط رسم -د

 باشد؟ یان نمیرانیه ایبر روح یر کشاورزیم تاثیر مستقیکدام مورد جزو آثار غ-605

 یه عرفانیوجود روح -الف

 یاسیط سیبا مح یسازگار -ب

 یتفرقه اجتماع -ج

 یبردبار -د

 ان است؟یرانیه ایبر روح یم کشاورزیکدام مورد جزو آثار مستق-606

 یو بردبار یاسیط سیبا مح یسازگار -الف

 ینظم یشعار زور  و  زود و ب -ب

 یو تفرقه اجتماع یاسیط سیبا مح یسازگار -ج



 یو بردبار ینظم یب -د

 باشد؟ یات مردم آلمان میر جزو خصوصیات زیاز خصوصکدام مورد -607

 زبان متعصب هستند یرو -الف

 دارند یه کار جمعیروح -ب

 ر هستندیآسانگ -ج

 دارند یقدرت انتقاد و سرکش -د

 شود؟ یل میدر هلند تشک ین المللیمنازعات ب یل دادگاه الهه برایبه کدام دل-608

 باشند یر میآسانگ یلیها خ یهلند -الف

 دانند یها خود را عادل م یهلند -ب

 دهند یت میها  به آب اهم یهلند -ج

 اد استیز یدر هلند آزاد -د

 ا را در خود جمع کرده است؟یدن یه هایس سالم و امن بوده و سرمایچرا کشور سوئ-609

 آنهاست یطرف یشان بیمشخصات روح -الف

 ن زبان وجود داردیس چندیدر سوئ -ب

 دارند یبه بانکدار یادیالقه زس مردم عیدر سوئ -ج

 ار پولدار هستندیها بس یسیسو -د

 باشد؟ یات مردم ژاپن میکدام مورد جزو خصوص-610

 ، اعتقاد به تناسخ ارواح یخودکفا ، منضبط ، هوش جمع -الف

 ته ، خونگرم ، رک گو ، عقل گرایمدرن -ب

 ر ، محتاطیت پذیط ، مسولی، سازگار با مح یمذهب -ج

 وان دوستی، کنجکاو ، عالقه مند به بحث ، ح یامروح نظ -د

 ست ؟ین چیع سنگیگر صناینام د-611

 یع دستیصنا -الف

 ع  خاصیصنا -ب

 ع سختیصنا -ج

 ع مادریصنا -د

 پرزدار کدام است؟ یدار یبافته ها-612

 میم ، جاجیگل -الف

 ، گبه یقال -ب

 یم ، قالیگل -ج

 میگبه ، گل -د

 است؟ یچند برابر عرض قال یطول چوب استوانه ا ، یقال یدر دار افق-613

 دو برابر -الف

 م برابرین -ب

 م برابریدو و ن -ج

 م برابریک و نی -د

 ست؟یگوه چ-614

 یشکل به اندازه عرض دار قال یاست استوانه ا یچوب -الف

 ر و رو کردن چلهیز یو برا یک تر از چوب کوجیبار -ب

 ر داریحکم کردن دوطرف زم یاست برا یا شکلیقطعه چوب گون -ج



 یقال یاز کج یریچله و جلوگ یک نخ هایم و تفکیتنظ یبرا -د

 شم در کدام شهرها است؟یبا چله ابر یقال-615

 ستانیاراک ، مشهد ، سبزوار ، س -الف

 ن ، کرمان ، کاشانیز ، نائیاصفهان ، تبر -ب

 اصفهان ، قم ، ساوه ، مراغه ، زنجان -ج

 جار ، کاشانیبن ، کرمان ، ینائ -د

 شود؟ یاستفاده م یو ابتکار هندس یر از طرح ذهنیک از موارد زیدر کدام -616

 قلمکار -الف

 میگل -ب

 یقال -ج

 گبه -د

 ؟ستیسفال ند یک روش تولیکدام -617

 روش دست ساخت -الف

 یروش ساخت فشار -ب

 روش ساخت ظروف با چرخ -ج

 یروش ساخت دوغاب -د

 ست؟یچ ریبافت حص یروش ها-618

 چ و مدوریمارپ -الف

 در هم بافته مشبک -ب

 چیدر هم بافته مارپ -ج

 مشبک مدور -د

 کدام است؟ یشه گریش یه برایعناصر پا-619

 میم    کربنات سدیسید سلیاکس -الف

 کید بوریم    اکسیسید سلیاکس -ب

 میک     سولفات سدید بوریاکس -ج

 میک     کربنات سدید بوریاکس -د

 کدام است؟ یشه گریر ذوب کننده در شعناص-620

 میک    استات سدید بوریم    اکسید سلسیاکس -الف

 میک    استات سدید بوریم     اکسیکربنات سد -ب

 میم  کربنات سدیم    استات سدید سلسیاکس -ج

 میم     سولفات سدیم   کربنات سدیاستات سد -د

 باشد؟ یج میوه رایچند ش یدر قلمزن-621

 وهیش 5 -الف

 وهیش 4 -ب

 وهیش 6 -ج

 وهیش 7 -د

 ند.یگو یور آالت از طال ونقره را ............ میساخت ز-622

 یقلمزن -الف

 یجواهر ساز -ب

 یزرگر -ج



 یطالکوب -د

 ند.یگو یور آالت را ........... میز یرو یمتیق ینشاندن سنگ ها-623

 منبت -الف

 مشبک -ب

 یقلمزن -ج

 یجواهرساز -د

 ار داشت؟یدر کدام عصر رونق بس یره کارنق-624

 انیسلجوق -الف

 انیموریت -ب

 هیزند -ج

 انیساسان -د

 ؟شود یکار برده نمر توسط نقره کاران به یز یک از روش هایکدام -625

 یله جکش کاریاء نقره بوسیساخت اش -الف

 ف شده اندین کار کثیکه در ح یفلز یپرداخت قسمت ها -ب

 ارساخت ظروف آسترد -ج

 نیمیاء سیدر اش یخته گریر یهنر فلز کار -د

 شود کدام است؟ ید میله در آن تولیمل یکه مصنوعات مصرف یتنها شهر-626

 اصفهان -الف

 زنجان -ب

 تهران -ج

 یر -د

 ست؟یچ یله کاریجه در هنر  ملیر-627

 کند ید میجهت ذوب فلزات حرارت تول -الف

 شود یقره از آن استفاده مشکل جهت ذوب ن یاست استوانه ا یظرف -ب

 مختلف بشکل استوانه ینقره با قطرها یه مفتولهایته یاست برا یابزار -ج

 شود یخته میاست که نقره بعداز ذوب داخل آن ر یقالب فلز -د

 افت؟یله کدام استاد هنرمند بسط وتوسعه یبوس ینا کاریصنعت م-628

 ع زادهیشکراهلل صن -الف

 یاقاعل -ب

 قاشاقا باقر ن -ج

 انیمنصور کاظم -د

 ست؟یچ یسکه دوز-629

 ردیگ یاف کتان صورت میله نقشه وشمارش الیبه وس -الف

 آن با سوزن است یدن تار و پود از پارچه و پرکردن جایرون کشیب -ب

 شود یانجام م یقالبدوز یدر اطراف کارها -ج

 شود یف انجام میظر یو پشم یمیشیابر یپارچه کتان یمعموال رو -د

 شود. یاستفاده م یا رنگیمات شفاف  یشه هایش یسرد از ........... بر رو ینقاش یبرا-630

 یرنگ یلعابها -الف

 پودر رنگ -ب

 یروغن یرنگها -ج



 نیتربانت -د

 شهر رواج ندارد؟در کدام  ین دوزیهنر پوست-631

 زیشاند -الف

 نیدو -ب

 قوچان -ج

 دامغان -د

 باشد. ی..................... م شامل یماد یمعمار-632

 یصخره ا -یاطیح -الف

 یصخره ا -یمعمول -ب

 یستون -یپارس -ج

 یپارت -یمعمول -د

شده  یمعرف یماد یله کدام باستان شناس تحت عنوان آرامگاه هایران به وسیا یشمال غرب یگور دخمه ها-633

 اند؟

 س مورگانیلو -الف

 اپهام پوپ -ب

 سونیرابرت دا -ج

 رتسفلده -د

 ر کدام آرامگاه قرار دارد؟یبهرام دوم در ز یروزینقش پ-634

 ریوش کبیدار -الف

 ر اولیاردش -ب

 ارشاهیخشا -ج

 ریکوروش کب -د

 مربوط به کدام نقش برجسته در نقش رستم است؟ یدوره ساسان ین حکاکیمجلل تر-635

 یه نرسیتاجگذار -الف

 ه هرمز دومیروزیپ -ب

 شاپور اول یروزیپ -ج

 انیالمینقش برجسته ع -د

 کعبه زرتشت در کجا قرار دارد؟-636

 پاسارگاد -الف

 نقش رجب -ب

 دیتخت جمش -ج

 نقش رستم -د

 داند؟ یران میدر ا یوانین مسجد چهار ایکدام مسجد را اول یآندره گدار فرانسو-637

 لیمسجد اردب -الف

 مدرسه خرگرد خواف -ب

 درخونگاه تهران یمسجد رجبعل -ج

 مسجد گوهرشاد مشهد -د

 ران است؟یوان ها در کدام قسمت ایگاه ایاز کارشناسان جا یاریبه اعتقاد بس-638

 رانیشمال ا -الف

 رانیجنوب ا -ب



 رانیشرق ا -ج

 رانیغرب ا -د

 زد از مساجد ............ است .یمسجد جامع -639

 یوانیدو ا -الف

 یوانیتک ا -ب

 یوانیچهار ا -ج

 یشبستان -د

 د؟یآ یبه حساب م یدوره ساسان یک از پل هایکدام -640

 ن در اصفهانیپل مارب -الف

 زنجان یکیپل قافالنکوه در نزد -ب

 رانیپل ورسک در شمال ا -ج

 پل شاپور در خرم آباد -د

 د؟یآ یبه حساب م یدوره اشکان یک از کاخ هایکدام -641

 هیکاخ صاحبقران -الف

 کاخ نسا -ب

 شاپوریکاخ ب -ج

 مانیخت سلت -د

 اصفهان را چند دستگاه ذکر کرده است؟ یشاردن در سفر نامه خود تعداد حمام ها-642

 123 -الف

 272 -ب

 363 -ج

 402 -د

 مورد استفاده قرار گرفته است؟ یران از چه زمانیا یوان در معماریا-643

 یاشکان -الف

 هیافشار -ب

 هیزند -ج

 یصفو -د

 د؟یآ یر به حساب منا ینه از گنبد هایکدام گز-644

 گنبد خانقاه حاج عبدالصمد در نطنز -الف

 ل رادکان در قوچانیگنبد م -ب

 عا در اصفهانیرزا رفیگنبد م -ج

 در شوش یال نبیگنبد مقبره دان -د

 د؟یآ یبه حساب م یکاسه ا یها یر جزء مقرنس کاریک از موارد زیکدام -645

 یمسجد جامع عباس یورود -الف

 قیمسجد جامع عت یوان شرقیا -ب

 خ لطف اهللیمسجد ش -ج

 مدرسه چهارباغ -د

 در آراستن مساجد متداول بوده است؟ ینیک از عناصر تزئیب کدام یلخانان به ترتیان و ایدر عهد سلجوق-646

 یآجرکار -یکاریکاش -الف

 یکاریکاش - یگچبر -ب



 یگچبر - یآجرکار -ج

 یگچبر - یکاریکاش -د

 ران کدام است؟یخ دار مربوط به ایارن مقبره تیتر یمیقد-647

 در بخارا یل سامانیراسماعیمقبره ام -الف

 یدر شهر ر یمقبره طغرل سلجوق -ب

 مقبره سلطان محمد خدابنده -ج

 یخ صدوق در شهر ریمقبره ش -د

 د؟یآ یدشت به حساب م ینه از قلعه هایکدام گز-648

 قلعه لمبسر -الف

 یقلعه قوشچ -ب

 قلعه الموت -ج

 قلعه سارو -د

 شهر است؟ یر ارتباطین شاهراه و مسینه مهم تریکدام گز-649

 کاروانسراها -الف

 قلعه ها -ب

 بازارها -ج

 پل ها -د

شود،  ین صحن مساجد ساخته میا متشکل از چشمه طاق ها که در طرفیده ستون دار یسرپوش یبه فضاها-650

 ند.یگو ی..............م

 انسرایم -الف

 هچهار صف -ب

 شبستان -ج

 رواق -د

 د؟یرا برشمار یمسکون یانواع بافت ها-651

 یبیوسته و ترکیبافت پ -الف

 و گسسته یبیبافت ترک -ب

 وستهیبافت گسسته و پ -ج

 دهیبافت گسسته و چسب -د

 ران چگونه بوده است؟یا یسنت یخانه ها یمعمار-652

 لیمربع ومستط ی، با شکل هندس یشمال -الف

 باغچه و حوض یل و دارایمربع و مستط ی، با شکل هندس ینوبا جی یشمال -ب

 لیمربع و مستط ی، با شکل هندس یجنوب -ج

 باغچه و حوض یو دارا یره و هشت ضلعیدا ی، با شکل هندس یا جنوبی یشمال -د

 بوده است؟ یچه کار یتاکنون برا یوان از زمان اشکانیا یکاربرد عمده -653

 کردند. یم یریافتن هوا باز هستند از تابش آفتاب جلوگیان یجر یکه برا یدرحال -الف

 گرفتند. یهوا مورد استفاده قرار م ییجابه جا یصرفاً برا -ب

 نداشت. یگرید و عموماً کاربرد دیبخش یو شکوه م یفقط به بنا ، برجستگ -ج

 ساخته شده بودند. یو خروج یورود یفقط به عنوان فضاها -د

 یساخته م یا چند ضلعیل یانسرا به صورت مربع ، مستطیا می یاط مرکزی....... معموالً در اطراف ح................-654

 شد.



 چهارصفه -الف

 شبستان ستون دار -ب

 وانیا -ج

 حجره -د

 ران مرسوم بوده است؟یدر ا یچه مناطق یشتر در آرامگاه هایاحداث سردابه ب-655

 رانیا یشمال و شمال شرق یآرامگاه ها -الف

 رانیا یجنوب و جنوب غرب یآرامگاه ها -ب

 جانیه شمال و آذربایناح یآرامگاه ها -ج

 جنوب و خوزستان یآرامگاه ها -د

ل یه حینجا وجه تسمیل است« در ایبر علم الح یمبتن ید : »معماریگو یران میلسوف بزرگ ایف یفاراب-656

 ست؟یچ یعمدتاً برا

 کردند. یاستفاده م ی، آجر ، گچ و کاشاست که در آن از سنگ  یل مهارتیح -الف

 شود. یاست که با کار استادانه و هنرمندانه نشان داده م یل مهارت ، هنر و فنیح -ب

 بوده است. یو عباد ی، تجار یمسکون یجاد محل هایا یبرا یل فنیح -ج

 ساختن طاق ، گنبد و مقرنس. یاست برا یل هنریح -د

 د؟یآغاز گرد یدن به بناها ، از چه دورهاین استحکام بخشیو همچنن یتزئ یبرا یاستفاده از کاش-657

 انیدوره سلجوق -الف

 لخانانیدوره ا -ب

 انیموریدوره ت -ج

 انیدوره صفو -د

 بوده است؟ ییچه جاها یبرا یاسالم یسنگ در معمار یکاربرد عمده -658

 وارها و گنبدهاین دیتزئ یبرا -الف

 ها و سرستون هابدنه و ستون  یشالوده  یبرا -ب

 سنگ فرش مساجد و بناها یبرا -ج

 ن بنایبدنه ، فرش کردن کف و تزئ ی شالوده یبرا -د

 کدامند؟ یش از اسالم و دوران اسالمیپ یدوره ها یرانیا یمعمار یسبک ها-659

 یسالمدوران ا یو اصفهان ی، آذر یخراسان یوه هایش -ش از اسالم یپ یو راز ی، پارس یپارت یوه هایش -الف

 یدوران اسالم یو اصفهان ی، آذر ی، راز یخراسان یوه هایش -ش از اسالم یپ یو پارس یپارت یوه هایش -ب

 یدوران اسالم یو اصفهان ی، خراسان یپارت یوه هایش -ش از اسالم یپ یو آذر ی، راز یپارس یوه هایش -ج

 یدوران اسالم یو اصفهان ی، راز یارسپ یوه هایش -ش از اسالم یپ یو خراسان ی، آذر یپارت یوه هایش -د

زه یو ر یپارت یوه ی، شکوه ش یپارس یوه یش ی: نغزکاریدوران اسالم یمعمار یوه هایک از شیدر کدام -660

 شوند؟ یدار میباهم پد یخراسان یوه یش یکار

 یاصفهان یوه یش -الف

 یخراسان یوه یش -ب

 یراز یوه یش -ج

 یآذر یوه یش -د

 یران دوران اسالمیمساجد در ا ین نمونه هایتر یمیقد یخیو تار یقات باستان شناسیبراساس تحق-661

 کدامند؟

 ن و اردستانیمسجد نائ -الف

 مسجد شوش و فهرج -ب



 زیریمسجد شوش و ن -ج

 مسجد اردستان و فهرج -د

 باشد؟ یم یو مربوط به چه قرن یچه سبک یدامغان دارا یکخانه یتار-662

 یقرن دوم هجر و یسبک خراسان -الف

 یو قرن اول هجر یسبک آذر -ب

 یو قرن اول هجر یسبک راز -ج

 یو قرن دوم هجر یسبک اصفهان -د

دوره ها ، سلسله ها و پادشاهان  یباشد و از تمام یم یراز یوه ایش یشتر دارایکدام مسجد است که ب-663

 شود؟ یده مید یبه ایبعد از اسالم در آن اثر و کت یرانیا

 د جامع اردستانمسج -الف

 نیمسجد جامع نائ -ب

 مسجد جامع اصفهان -ج

 زیریمسجد جامع ن -د

 کند؟ یم صادر مجوز یگردشگر ازخدمات کی کدام ارائه یبرا یترابر و راه وزارت-664

 الف بند -الف

 پ  بند -ب

 ج  بند -ج

 ب  بند -د

 است؟ یزمستان یگردشگر یها مسافرت زمان-665

 نیآخرفرورد تا بهشتیارد اول -الف

 نیفرورد آخر تا آبان اول -ب

 اسفند آخر تا مهر اول -ج

 اسفند آخر تا آبان اول -د

 افت؟ی اختصاص یگروه چه به یمنظور وباچه گرفت شکل یکشور درچه ستیتور اصطالح-666

 تجربه وکسب التیتحص یبرا یسیانگل زادگان اشراف -الف

 گوناگون یها رهنگف با ییآشنا یبرا ییکایآمر آموزان دانش -ب

 یجهانگرد ییابتدا یها آموزش یبرا یسیانگل آموزان دانش -ج

 تجربه وکسب التیتحص یبرا یفرانسو زادگان اشراف -د

 است؟ شده سفر عادات رییتغ باعث ونقل حمل درصنعت یعامل چه-667

 یا جاده خطرات کاهش -الف

 یلیر نقل و حمل شیافزا -ب

 یشخص یها لیاتومب شیافزا -ج

 یشخص یها لیاتومب کاهش -د

 رادارد؟ کننده استقبال نیشتریب یخدمات چه رانیا یدرمان سمیدرتور-668

 یودندانپزشک ینیب یجراح -الف

 یدندانپزشک -ب

 یتخصص یها یجراح -ج

 یعموم یها یجراح -د

 ستند؟ین یبررس قابل ریز یها نهیگز از کی کدام در یبشر ساز دست یها جاذبه-669

 یعیطب -الف



 یگردشگر -ب

 یفرهنگ -ج

 یمصنوع -د

 رادارد؟ ستیتور جذب نیشتریب که یعیطب جاذبه نیمهمتر-670

 جنگل -الف

 کوهستان -ب

 ایدر -ج

 ریکو -د

 است؟ گرفته قرار یگردشگر یها ازجاذبه گروه کدام در اصفهان پرندگان باغ-671

 یفرهنگ ساخت انسان -الف

 یمصنوع ساخت انسان -ب

 یاجتماع -ج

 یعیطب -د

 گرفت؟ شکل یدوران چه در  یجهان ستیتور یریگ شکل و جهانگرد و  احیس اصطالحات از گذر-672

 ق ه وپنجم چهارم قرن -الف

 م 16 قرن -ب

 یوسط قرون -ج

 م 19 قرن -د

 شود؟ ینم سفرمحسوب یزشیانگ ازعوامل-673

 یشهر یها طیمح یگرما به بردن پناه -الف

 تیامن -ب

 یادگاری یآور جمع -ج

 آموزش -د

 کند؟ یم کمک داریپا اشتغال جادیا به یگردشگر انواع از کی کدام-674

 یالملل نیب -الف

 یمرز برون -ب

 یخارج -ج

 یداخل -د

 رند؟یگ یم قرار گردشگران از گروه درکدام نقل و حمل یها ستمیس خدمه-675

 مسافر -الف

 روزه کی دکنندگانیبازد -ب

 دکنندهیبازد -ج

 گردجهان -د

 شیب و  کرده کمک ستمیب قرن یجمع یگردشگر گسترش به ونقل ل حملیوسا انواع از کی کدام-676

 است؟ گرفته رونق هیبق از

 یلیر -الف

 ییهوا -ب

 یآب -ج

 یا جاده -د

 است؟ ییکشورها چه شامل رانیا فالت-677



 ران،افغانستان،پاکستانیا -الف

 ترکمنستان و پاکستان -ب

 رکمنستانوت افغانستان -ج

 وافغانستان پاکستان -د

 است؟ کدام زاگرس جبال سلسله قله نیبلندتر-678

 زردکوه -الف

 نالودیب -ب

 دنا -ج

 هزارمسجد -د

 کجاست؟ رانیا یابانیب منطقه نیبزرگتر-679

 لوت دشت -الف

 ریکو دشت -ب

 شهداد -ج

 کرمان -د

 است؟ یرانیکشت قابل فارس جیخل یرودها از کی کدام-680

 کرخه -لفا

 یجراح -ب

 دز -ج

 کارون -د

 است؟ کشور کدام با رانیا ییایجغراف مرز نیشتریب-681

 عراق -الف

 ارمنستان -ب

 هیترک -ج

 افغانستان -د

 است؟ نیدرقزو یباستان یها ازتپه کی کدام-682

 زاغه -الف

 لکیس -ب

 حصار -ج

 انیگ -د

 است؟ النیگ در ریز یروستاها از کی کدام-683

 ندوانک -الف

 کنگ -ب

 انهیاب -ج

 ماسوله -د

 است؟ رانیا یها ازاستان کی کدام یعیطب آثار از گهر اچهیدر-684

 لرستان -الف

 خراسان -ب

 هیاروم -ج

 فارس -د

 است؟ استان درکدام سبالن ارتفاعات-685



 لیاردب -الف

 همدان -ب

 تهران -ج

 ستانیس -د

 است؟ یشرق جانیآذربا مرکز-686

 هیاروم -الف

 زیتبر -ب

 لیاردب -ج

 نیسرع -د

 است؟ یجار رانیا یها ازاستان کی درکدام رود نهیمیس-687

 اصفهان -الف

 خراسان -ب

 بوشهر -ج

 یغرب جانیآذربا -د

 است؟ مناره و صحن فاقد اصفهان مساجد از کی کدام-688

 اهلل لطف خیمسجدش -الف

 یعباس مسجدجامع -ب

 مسجدامام -ج

 مسجدعموعبداهلل -د

 است؟ خان یورد اهلل آن گرید ونام شده ساخته عباس شاه توسط که اصفهان پل نیتر یطوالن-689

 یشاه -الف

 شهرستان -ب

 پل وسه یس -ج

 خواجو -د

 است؟ رانیا یشهرها از کی کدام لقب زاگرس عروس-690

 المیا -الف

 لیاردب -ب

 همدان -ج

 تهران -د

 دارد؟ قرار جانیرباآذ تکاب در یخیتار آثار از کی کدام-691

 مراغه رصدخانه -الف

 وانک یسایکل -ب

 خانه غارچهل -ج

 آذرگشنسب آتشکده -د

 دارد؟ قرار رانیا یها ازاستان کیدرکدام لوت ریکو انکیبر منطقه-692

 زدی -الف

 کرمان -ب

 هرمزگان -ج

 ستانیس -د

 قراردارد؟ رانیا یها ازاستان کی درکدام کیمارل یباستان تپه-693



 النیگ -فال

 یغرب جانیآذربا -ب

 گرگان -ج

 اصفهان -د

 دارد؟ قرار کجا در قوام نارنجستان باغ-694

 کرمان -الف

 اصفهان -ب

 رازیش -ج

 بوشهر -د

 است؟ کشور کدام با رانیا ییایجغراف مرز نیکمتر-695

 هیترک -الف

 ارمنستان -ب

 افغانستان -ج

 عراق -د

 است؟ رانیا یها ازاستان کی کدام ارتفاعات از هزار کوه-696

 تهران -الف

 زنجان -ب

 کرمان -ج

 مازندران -د

 است؟ شده واقع یاستان چه در گنو گرم آب-697

 هرمزگان -الف

 لیاردب -ب

 لرستان -ج

 یمرکز -د

 کجاست؟  االفالک فلک قلعه-698

 نیقزو -الف

 لرستان -ب

 کردستان -ج

 زنجان -د

 است؟ استان کدام در کوهرنگ تونل-699

 یاریوبخت چهارمحال -الف

 کرج -ب

 یشمال خراسان -ج

 یرضو خراسان -د

 است؟ انیرانیا یها یروزیپ از کی کدام ادگاری نور یایدر الماس-700

 چالدران -الف

 کرنال -ب

 شرور -ج

 خشت -د

 گرفت؟ کمک هایسیانگل از رانیا بنادر از کی کدام یآزادساز یبرا یصفو عباس شاه-701



 گمبرون -الف

 نیبحر -ب

 هرمز -ج

 وهرمز نیبحر -د

 است؟ یا دوره چه ادگاری زیتبر کبود مسجد-702

 ونلویقو آق -الف

 انیموریت -ب

 ونلویقراقو -ج

 هیصفو -د

 است؟ درست بیترت کدام یاسالم رانیا یمحل یها حکومت لیتشک در-703

 انیغزنو-اریز آل-انیصفار-انیسامان-انیطاهر -الف

 هیبو آل-اریز آل-انیامانس-انیصفار-انیطاهر -ب

 اریز آل-هیبو آل-انیسامان-انیطاهر-انیصفار -ج

 انیسلجوق-انیغزنو-انیسامان-انیصفار-انیطاهر -د

 یاسالم رانیا یمحل یها حکومت از کی کدام ییفرمانروا یقلمرو سوم قرن در ماوراءالنهر منطقه-704

 بود؟

 انیسامان -الف

 انیصفار -ب

 هیبو اروآلیز آل -ج

 انیساسان -د

 محقق ییاروپا کشور کدام یکارشکن و نفوذ با یپهلو به قاجار از قدرت وانتقال سلطنت رییتغ-705

 د؟یگرد

 یناز آلمان -الف

 کایآمر -ب

 انگلستان -ج

 هیروس -د

 بود؟ یخطوط چه به نیمز شد  ضرب رانیا در اسکندر دستور به که ییها سکه-706

 یمقدون - یونانی -الف

 یآرام - یونانی -ب

 یونانی -ج

 یپارس - یونانی -د

 برد؟ رانیا یها حکومت از کی کدام دربار به را شاهنامه یفردوس-707

 انیغزنو -الف

 انیسامان -ب

 مغوالن -ج

 انیسلجوق -د

 بود؟ بابل در قیعت عهد دهنده انیپا یهخامنش شاهان از کی کدام-708

 وشیدار -الف

 کوروش -ب

 ارشایخشا -ج



 هیکمبوج -د

 است؟ جهان یها تمدن از کی کدام دستاورد الفبا اختراع-709

 سومر -الف

 سارد -ب

 هیقینیف -ج

 مصر -د

 شد؟ آغاز صددروازه در یکس چه سلطنت با یاشکان شاهان یپادشاه خیتار مبدأ-710

 اول اردوان -الف

 اول ردادیت -ب

 ریکب مهرداد -ج

 اول اشک -د

 بود؟ ییایآر یها فهیطا از کی کدام سکونتگاه خراسان-711

 ماد -الف

 پارس -ب

 پارت -ج

 انیهخامنش -د

 دارد؟ یمفهوم چه مافله ،  یاریبخت اقوام انیم در-712

 سازند یم سنگ از یبود ادی یبنا یو منزل کنار در یمتوف فرد زادگاه در -الف

 مردان باالپوش -ب

 یاریبخت چادر -ج

 یاریبخت میگل -د

 هستند؟ یمذهب چه رویپ یاریبخت التیا-713

 یشافع -الف

 یامام عیتش -ب

 تسنن -ج

 هیلیاسماع -د

 دانند؟ یم شاهنامه یها تیشخص از ارشیک اعقاب از را خود اقوام نیا-714

 ترکمن -الف

 ییقشقا -ب

 یاریبخت -ج

 شاهسون -د

 ند؟یگو یم چه یترکمن نوازندگان به-715

 توشمال -الف

 موتی -ب

 مرو -ج

 یبخش -د

 دارد؟ ییمعنا چه شاهسون ترک ریعشا انیم در قیباشل-716

 هیمهر -الف

 زنان راهنیپ -ب

 ربهایش -ج



 یعروس مراسم -د

 رند؟یگ یم قرار ترک اقوام گروه در رانیا ریعشا و التیا از کی کدام-717

 لک -الف

 ییقشقا -ب

 بلوچ -ج

 یاریبخت -د

 است؟ ترکمانان ادیاع از کی کدام رمیبا ارازا-718

 طرف -الف

 نوروز -ب

 رسول حضرت الدیم -ج

 قربان -د

 شدند؟ کوچانده فارس به یصفو عباس شاه درزمان که است فارس التیا نیبزرگتر از یکی لیا نیا-719

 ییقشقا -الف

 یاریبخت -ب

 لکیگ -ج

 ترکمن -د

 ست؟یچ نشانه شاهسون ریعشا زنان یها قهیجل در ادیز سکه-720

 ییبایز -الف

 قدرت -ب

 ثروت -ج

 خچهیتار -د

 دارد؟ اشاره رانیا اقوام از کی کدام به دیجمش وتخت ستونیب در  ماکا  کلمه-721

 لکیگ -الف

 کرد -ب

 لر -ج

 بلوچ -د

 دارد؟ نام چه یترکمن سفره-722

 ساچاق -الف

 قیباشل -ب

 بهون -ج

 لهیفص -د

 است؟ نیریسا از شیب  رانیا اقوام از کی کدام  ینژاد اصالت-723

 چبلو -الف

 ییقشقا -ب

 ترکمن -ج

 ترک -د

 هستند؟ معروف ینام چه به ترکمن بزرگ قوم اجداد-724

 هون -الف

 خزر -ب

 ریساو -ج



 اغوز -د

 کنند؟ یم استفاده یبند یشانیپ چه از یترکمن دختران-725

 سواس -الف

 ارخالق -ب

 القی -ج

 یآالنگ -د

 ست؟یچ بهون-726

 چادر اهیس -الف

 ترکمن سفره -ب

 یاریبخت مردان پوش باال -ج

 ترک زنان یروسر -د

 رد؟یگ ینم قرار یترکمن یها یقال گروه در نهیگز کدام-727

 هیتک -الف

 موتی -ب

 دته یه -ج

 گوگالن -د

 است؟ ییقایآفر یها رقص هیشب یبلوچ یها رقص از کی کدام-728

 وایل -الف

 نیپر هل -ب

 مرو -ج

 دته یه -د

 ند؟یگو یم چه یاریبخت لیا در چوپانان باالپوش به-729

 ارخالق -الف

 لچنگ -ب

 لباده -ج

 پورگ -د

 حال در کبک تواند یم اسب بر سوار شخص که آنجا تا دارند مهارت یراندازیت در قوم نیا مردان-730

 کند؟ شکار را دنیدو حال در خرگوش و پرواز

 شاهسون -الف

 یاریبخت -ب

 ییقشقا -ج

 لکیگ -د

 ست؟ین مناسب کوچ یبرا هفته یروزها از کی کدام یاریبخت اقوام تاعتقادا و باورها در-731

 دوشنبه -الف

 شنبه -ب

 جمعه -ج

 پنجشنبه -د

 ست؟یچ یکرد زبان در رقص یمعنا-732

 نیپر هل -الف

 مرو -ب



 توشمال -ج

 وایل -د

 است؟ فرانسه مردم یبرا ییغذا وعده نیمهمتر-733

 نهار -الف

 صبحانه -ب

 شام -ج

 عصرانه -د

 است؟ انهیم خاور در یکیالکترون کشور نیاول-734

 امارات -الف

 رانیا -ب

 عربستان -ج

 تیکو -د

 است؟ کدام ییاروپا کشور نیتر یخراف-735

 سوئد -الف

 کیبلژ -ب

 انگلستان -ج

 آلمان -د

 است؟ کدام ایدن کشور نیتر یمذهب-736

 رانیا -الف

 ژاپن -ب

 سیسوئ -ج

 نیچ -د

 باشد؟ یم معروف خورها ینیزم بیس ورکش به کشور نیا-737

 یاندونز -الف

 ایتالیا -ب

 آلمان -ج

 لهستان -د

 است؟ یریگ آسان و تساهل کشور نیا مردم بارز خصلت-738

 یمالز -الف

 کایآمر -ب

 هلند -ج

 عراق -د

 کند؟ یم رفتار عرف برابر و ندارد یاساس قانون که ییاروپا کشور تنها-739

 سیسوئ -الف

 ایلاسترا -ب

 انگلستان -ج

 ونانی -د

 است؟ ییایآس کشور کدام بارز یژگیو یجمع هوش-740

 نیچ -الف

 لندیتا -ب



 رانیا -ج

 ژاپن -د

 است؟ ینظام هیروح کشور، نیا افراد غالب هیروح-741

 لیبرز -الف

 گرجستان -ب

 کایآمر -ج

 هیترک -د

 و رطوبت و فشار جادیا با بلکه شود ینم    انجام بافتن عمل که است یرداریغ بافت ینوع-742

 شود؟ یم یپشم افیال رفتن هم در موجب حرارت

 نمد -الف

 یورن -ب

 گچمه -ج

 میگل -د

 یم د،چهیآرا یم اهیگ و ،مرغ وان،گلیح از ییها هیما نقش با را صفحه هیحاش نگارگر که یهنر به-743

 ند؟یگو

 خاتم -الف

 بیتذه -ب

 کالقه چاپ -ج

 ریتشع -د

 چه استخوان فلز چوب از استفاده با کوچک یها مثلث با کیموزائ هیشب ایاش سطح استنآر هنر-744

 شود؟یم دهینام

 ماشه هیپاپ -الف

 خاتم -ب

 معرق -ج

 چوقا -د

 است یقال و میگل از مرکب یهنر و است احمد ریبو و هیلویکهک استان یانحصار یدار بافت نیا-745

 باشند؟ یم یا چهیقال یگلها با و میگل نهیزم در که

 یسوزن میگل -الف

 لویز -ب

 گچمه -ج

 میجاج -د

 بافند؟ یم بز کرک ای و شتر پشم از خراسان در که میوضخ ،چسبان نرم پارچه ینوع-746

 برک -الف

 یباف ارغوان -ب

 پته -ج

 ترمه -د

 است؟ یدوز یخاتم هنر کدام گرید نام-747

 ترمه -الف

 برک -ب



 یدوز تکه چهل -ج

 یباف شعر -د

 هاست؟ شهر کدام دچاروقیتول مرکز-748

 اصفهان -رازیش -الف

 زنجان -قوچان -ب

 زیتبر -مشهد -ج

 کرمان -تهران -د

 دارد؟ رواج منطقه کدام در یباف ارغوان هنر-749

 کرمان -الف

 ارسباران -ب

 طرقبه -ج

 رفتیج -د

 است؟ شده استفاده هنر کدام از حسنلو ییطال جام ساخت در-750

 یمزنقل -الف

 یقلمکار -ب

 یکار نایم -ج

 یکار لهیمل -د

 است؟ شهر کدام یقلمکار هنر کانون-751

 رجندیب -الف

 زنجان -ب

 اصفهان -ج

 کرمان -د

 رینظ ییایاش شودو یم حاصل هنر نیا یدوران حرکت اثر در چوب به دنیبخش شکل و تراش از-752

 شود؟ یم    دیتول نره نیا از استفاده با زیم هیپا و آباژور هیپا ،  انیقل

 یخراط -الف

 یقلمزن -ب

 منبت -ج

 مشبک -د

 باشند؟ یم شهرها کدام ترمه بافت مراکز-753

 ،اصفهان،فارس زدی -الف

 زد،کاشان،کرمانی -ب

 المیکرمان،کرمانشاه،ا -ج

 سمنان یرضو خراسان کاشان -د

 ؟ دارد نام چه جهان در رانیا یکاش نیمشهورتر-754

 رنگ هفت -الف

 یقازتغاز -ب

 یرنگ ریز -ج

 فام نیزر -د

 است؟ معروف یساز چاقو هنر واسطه به شهر کدام-755

 کرمان -الف



 زنجان -ب

 نیقزو -ج

 اصفهان -د

 آن دیتول مرکز و ردیپذ یم انجام نقره نازک یها مفتول با که است یکار فلز هنر از یا شاخه-756

 است؟ زنجان

 یدوز لهیمل -الف

 یکار لهیمل -ب

 یکار نایم -ج

 یکار مرصع -د

 است؟ شهر کدام  نایم دیتول مرکز امروزه-757

 زیتبر -الف

 مشهد -ب

 اصفهان -ج

 کرمانشاه -د

 گرفت اوج یپهلو و قاجار دوره در وهمزمان دارد یبزم و یمذهب ،یرزم هیما درون ینقاش نوع نیا-758

 ؟

 خانه قهوه ینقاش -الف

 چرم یرو ینقاش -ب

 بیتذه ینقاش -ج

 ریتشع -د

 نظر مورد یها طرح مطابق برجسته نقش به دنیرس یبرا چوب یرو همگن ریغ یکار کنده ینوع-759

 باشد؟ یم

 منبت -الف

 معرق -ب

 خاتم -ج

 مشبک -د

 شود؟ یم استفاده گنبد ساخت یبرا یکاش نوع کدام از-760

 فام نیزر -الف

 معرق -ب

 نره -ج

 رنگ هفت -د

 ست؟یچ شهیش ساخت یاصل ماده-761

 مییمن -الف

 سیلیس -ب

 میسد -ج

 میپتاس -د

 دارد؟ رواج رانیا یشهرها از کی کدام در یکوب روزهیف هنر حاضر حال در-762

 شابورین -الف

 زدی -ب

 مشهد -ج



 اصفهان -د

 ست؟یچ نشانه متوسط یصدا آهنگ-763

 اضطراب و ترس -الف

 اطالعات کمبود -ب

 متانت و تعقل -ج

 اقیاشت -د

 .کنند یم قضاوت شما مورد در برخورد، اول هیثان 5 در افراد دیگو یم ...............-764

 براون انیلیل -الف

 گلس انیلیل -ب

 مازلو -ج

 کالر -د

 ست؟یچ افراد انیم ییآوا یگوناگون یاصل منبع-765

 اطالعات -الف

 اقیاشت -ب

 نگاه یتالق -ج

 کردن صحبت سرعت -د

 ست؟یچ دست و سر حرکات یذاررگیتاث عامل نیمهمتر-766

 یعیطب و هدفمند -الف

 هماهنگ و موزون -ب

 یتصنع -ج

 جمالت و کلمات همه انیب در استفاده -د

 ست؟یچ نشانه یرسم و زیآم تکلف لغات از استفاده-767

 یتصنع رفتار -الف

 دهیسنج رفتار -ب

 اطالعات و یآگاه -ج

 متانت و تعقل -د

 افت؟ی یرکالمیغ ارتباط در توان یم را ارتباط یربرقرا نحوه از درصد چند-768

 درصد 70 -الف

 درصد 50 -ب

 درصد 75 -ج

 درصد 93 -د

 ست؟یچ تور انیراهنما یرکالمیغ یرفتارها در آزاردهنده عامل نیمهمتر-769

 رهیخ نگاه یتالق -الف

 کردن صحبت در اندازه از شیب سرعت -ب

 نگاه یتالق -ج

 ریز یصدا -د

 ؟ستین الزم صدا از مراقبت جهت ریز موارد از کی کدام-770

 گرم اتاق در دنیخواب -الف

 اتیلبن از کم استفاده -ب

 گاریس دنیکش از یخوددار -ج



 باز دهان با دنینخواب -د

 است؟ حیصح کردن سالم مورد در عبارت کدام-771

 زبانیم به همانیم -الف

 کوچکتر به بزرگتر -ب

 ردستیز به مافوق -ج

 وارد تازه به نیحاضر -د

 است؟ حیصح نهیگز کدام دادن دست مورد در-772

 دست به آوردن فشار -الف

 دهد یم دست کوچکتر به بزرگتر -ب

 دهد یم دست مافوق به ردستیز -ج

 دادن دست کردن یطوالن -د

 است؟ ارزش فاقد دیاین چهره به که یزمان تا..........................-773

 تبسم -الف

 گفتن سخن -ب

 یروئ کم گذاشتن کنار -ج

 ارتباط -د

 دارد؟ مقابل فرد در را ریتاث نیشتریب-774

 دادن دست -الف

 باتلفن مکالمه -ب

 رفتن راه -ج

 برخورد نیاول -د

 ست؟یچ معاشرت آداب اصل نیمهمتر و نیاول-775

 دادن دست و کردن سالم -الف

 کردن میتعظ -ب

 بمخاط کردن سالم یبرا ماندن منتظر -ج

 مخاطب دادن دست یبرا ماندن منتظر -د

 است؟ معروف ینام چه به فاتیتشر یراهبرد اصول-776

 یا نقره اصول -الف

 جذاب اصول -ب

 یشیفرما اصول -ج

 ییطال اصول -د

 شود؟ ینم محسوب یخدمات ازین مهمانان یازهاین از کی کدام تور، فاتیتشر ییطال اصول در-777

 احترام -الف

 بدرقه -ب

 یآراستگ -ج

 دادن گوش -د

 است؟ یاجتماع میحر فاصله انگریب ریز موارد از کی کدام-778

 متر یسانت 120 تا 80 -الف

 متر یسانت 360 تا 120 -ب

 متر یسانت 100 -ج



 متر 360 تا 120 -د

 است؟ فاتیتشر یا نقره اصول از-779

 مهمان قضاوت عدم -الف

 احترام -ب

 یخواه نظر -ج

 مناسب رفتار -د

 رد؟یگ یم  صورت میحر کدام در نفره دو یگفتگوها و ها مصاحبه-780

 یاجتماع -الف

 یشخص -ب

 یفرهنگ -ج

 یعموم -د

 ست؟یچ اتای-781

 ییهوا نقل و حمل یالملل نیب انجمن -الف

 یرنظامیغ یالملل نیب ییمایهواپ سازمان -ب

 یا جاده نقل و حمل یالملل نیب انحمن -ج

 یلیر نقل و حمل یالملل نیب انجمن -د

 کنند؟ یم پرداخت را طیبل یبها از درصد چند سال، دو از کمتر نیمسافر-782

 درصد 10 -الف

 طیبل کامل یبها -ب

 درصد50 -ج

 درصد20 -د

 ستند؟ین معاف یخیتار اماکن هیورود پرداخت از اشخاص از کی کدام-783

 آموزان دانش -الف

 خانواده همراه به دولت کارکنان -ب

 ازنشستگانب -ج

 انیفرهنگ -د

 ست؟یچ مایهواپ تیبل تیماه-784

 یرسم سند -الف

 ییشناسا مدرک -ب

 قرارداد برگ -ج

 کشور از خروج مجوز -د

 داشت؟ همراه قطار در توان ینم را یمسافرت لیوسا از کی کدام-785

 کین کیپ -الف

 بزرگ چمدان -ب

 فندک -ج

 چاقو -د

 باشند؟ داشته اشتغال آژانس در توانند یم یطیشرا چه با گانهیب اتباع-786

 ستندین آژانس در تیفعال به مجاز -الف

 باشند داشته ، کار سابقه سال پنج -ب

 کنند افتیدر کار، پروانه -ج



 شوند یمعرف یفرهنگ راثیم توسط -د

 ؟ستین نگنیش یاعضا از کشور کدام-787

 ژاپن -الف

 متحده االتیا -ب

 یمالز -ج

 کانادا -د

 است؟ هتل یها اتاق لیتحو و هیتخل یرسم ساعت-788

 ظهر 12 و ظهر 12 -الف

 ظهر از بعد 14 و ظهر 12 -ب

 ظهر از بعد 16 و ظهر از بعد 14 -ج

 ظهر 12 و ظهر از بعد 14 -د

 لومتریک  چند  کنند  یط  روز  در  اتوبوس  با  توانند یم  نیمسافر  که  یمسافت  اکثر حد-789

 است؟

 لومتریک 800 -الف

 لومتریک 100 -ب

 لومتریک 500 -ج

 لومتریک 300 -د

 یرا معادل ساز یتوان سفر افراد متقاض یم   یگردشگر یها تیفعال یمجوزها از کی کدام اخذ یبرا-790

 کرد.

 مجوز بند پ -الف

 ییمایهواپ -ب

 مجوز بند الف -ج

 رجاء -د

 ست؟ین کارت چیگر-791

 کایآمراجازه سکونت موقت در  -الف

 نگنیمان شیت در پیاجازه عضو -ب

 اتایت در یاجازه عضو -ج

 کائویت در ایاجازه عضو -د

 شود؟ یبه مسافر ارائه م یچه خدمات ییمایدر صورت لغو پرواز از شرکت هواپ-792

 شود یت به مسافر برگردانده میبل یاز بها یمین -الف

 شود یم      ت به مسافر برگردانده یبل یکل بها -ب

 تیبل یدرصد بها 30استرداد  -ج

 تیبل یدرصد بها 50استرداد  -د

793-NO Show  چه؟ یعنی 

 که پرواز خود را انجام داده است یمسافر -الف

 که از پرواز جامانده است یمسافر -ب

 ت رزرو کرده استیبل ینترنتیکه ا یمسافر -ج

 که پرواز خود را انجام ندهد یمسافر -د

 چگونه معنا شده است؟ ییاین درزبان آرید-794

 قضاء -الف



 وجدان -ب

 ان مردمیم یوندروحانیپ -ج

 یفرمانبردار -د

 سم است؟ین اسالم و مکتب هندوئیاز د یخته این آمیین آیا-795

 یزرتشت -الف

 کیس -ب

 وسیکنفوس -ج

 نیج -د

 سم قرارداد؟یهندوئ یره مرکزیوانات رادایت از حیحما یچه کس-796

 نانگ -الف

 دابو -ب

 رایمهاو -ج

 یگاند -د

 ن بخش ودا در مکتب هندو کدام است؟یکهنتر-797

 جورودای -الف

 سام ودا -ب

 گ ودایر -ج

 آتهارودا -د

 مطرح شده است؟ ینین بار در چه دیه تناسخ اولینظر-798

 سمیبودائ -الف

 سمیهندوئ -ب

 وسیکنفوس -ج

 اسالم -د

 ان باستان است؟یرانیان ایاز خدا-799

 ارناو -الف

 رواناین -ب

 اهورامزدا -ج

 ستایه -د

 ان هستند؟یک از ادیامشاسپندان از مظاهر کدام-800

 یزرتشت -الف

 یهودی -ب

 یمانو -ج

 یحیمس -د

 در انسان کدام است؟ یه تناسخ حلول روح متوفیدرنظر-801

 فسخ -الف

 نسخ -ب

 رسخ -ج

 مسخ -د

 ست؟ین هندو چییگر آینام د-802

 یبرهمائ -الف



 نیج -ب

 کیس -ج

 وگای -د

 کدام بخش ازکتاب اوستا نوشته زرتشت است؟-803

 سپردیو -الف

 سنای -ب

 خرده اوستا -ج

 دادیوند -د

 ک چه نام دارد؟ین سییروان آیکتاب مقدس پ-804

 اوستا -الف

 گ ودایر -ب

 نگیشوچ -ج

 گرانت صاحب -د

 شود  ؟ یمده یرد چه نامیگ ین قرار میار مسافریکه در اخت یبرنامه ا-805

 جیپک -الف

 یبرنامه ذهن -ب

 یبرنامه عمل -ج

 یبرنامه مقدمات -د

 ؟ باشد یدرست نمبسته سفر  یک از قواعد طراحیکدام -806

 مخطبان توجه شود یید به توانایبا -الف

 ط آژانس باشدید متناسب با شرایهر روز سفر با یطول برنامه کار -ب

 مورد نظر در سفر لحاظ شود یبه هاان هدف بازار، جاذیبا توجه به مشتر -ج

 میپر جاذبه عبور کن یرهایاز مس ینیزم یدر سفر ها -د

 ؟ باشد یح نمیصحنه ید کدام گزیسفر در ارتباط با خر یدر برنامه کار-807

 د رستوران باشدیدر مجاورت مرکز خر -الف

 باشد یس بهداشتید مسجد و سرویا در مرکز خریدر جوار  -ب

 د در برنامه سفر نباشدیبرنامه خر االمکان یحت -ج

 هم باشد یگریسرگرم کننده د ید جاذبه هایدر مرکز خر -د

 است؟ یر در سفر الزامیک از موارد زیوجود کدام -808

 تور یاستفاده از راهنما -الف

 ستاره 4اقامت در هتل  -ب

 مایاستفاده از هواپ -ج

 یمذهب یدار از جاذبه هاید -د

 ست؟یتور همراه چ یفه راهنمایحضور داشته باشند وظ یمحل یهمراه و راهنما یدو راهنما هرگاه در تور،-809

 باشد ینم یبه عهده و یعمال کار -الف

 ت کامل تور را به عهده داردیهدا -ب

 است یفیناظر ک -ج

 است یر ضروریغ یحضور و -د

 ست؟یت ثابت چیت بسته سفر با مرکزیمز-810

 تل محل اقامتنه هیدر هز ییصرفه جو -الف



 نندیب یم یشتریب یستها جاذبه هایتور -ب

 شوند یر ها کوتاهتر میمس -ج

 ندارد یمحل یاز به راهنماین -د

دن کرده به تهران یخوزستان، فارس و اصفهان د یبعد از ورود به تهران از استانها یست خارجیهرگاه تور-811

 کرده است؟ یسفر ط یرا برا یریباز گردد. چگونه مس

 ت ثابتیبسته سفر با مرکز -فال

 رثابتیت غیبسته سفر با مرکز -ب

 ر بازیبسته سفر با مس -ج

 یبسته سفر حلقو -د

 باشد ؟ یم یار باال است و مستلزم صرف زمان طوالنیبس یسفر ین بسته هایچن ینه برگزاریهز-812

 ر بازیبسته سفر با مس -الف

 ت ثابتیبسته سفر با مرکز -ب

 رثابتیت غیرکزبسته سفر با م -ج

 یبسته سفر حلقو -د

 شود؟ یلحاظ م ید، در کدام فرم کاریعمده مورد بازد یو جاذبه ها یکل یل برنامه زمانیاز قب یدیات کلیکل-813

 یلیفرم تفض -الف

 فرم خالصه سفر -ب

 فرم کامل برنامه سفر -ج

 برنامه سفر یاتیفرم عمل -د

 شود؟ یست ها در کدام برنامه آورده میراطالع تو یات کامل بسته سفر برایجزئ-814

 فرم خالصه سفر -الف

 برنامه سفر یاتیفرم عمل -ب

 یلیفرم تفص -ج

 یمقدمات فرم -د

 زمان و ها ریمس اطالعات و هتل رزرو مثل قرارداد یها طرف با مذاکره جهت در یعمل اقدام یبرا-815

 ؟ دارد کاربرد برنامه کدام ها حرکت یبند

 سفر هخالص فرم -الف

 سفر برنامه یاتیعمل فرم -ب

 یلیتفض فرم -ج

 یمقدمات فرم -د

 شود؟ یم محاسبه ها نهیهز  کدام جزء اقامت، محل نهیهز تور، یگذار متیق در-816

 یگروه نهیهز -الف

 مشترک نهیهز -ب

 آژانس سود -ج

 یفرد نهیهز -د

 یم محاسبه ها نهیهز کدام جزء هرانند و راهنما یغذا و وعده انیم نهیهز تور یگذار متیق در-817

 شود؟

 یفرد نهیهز -الف

 آشکار نهیهز -ب

 یگروه نهیهز -ج



 آژانس سود -د

 شود؟ یم محاسبه ها نهیهز کدام جزء اتوبوس نهیهز تور یگذار متیق در-818

 یفرد نهیهز -الف

 پنهان نهیهز -ب

 یگروه نهیهز -ج

 آژانس سود -د

 باشد؟ یم ها نهیهز کدام جزء هنمارا دستمزد تور  یگذار متیق در-819

 یگروه نهیهز -الف

 یفرد نهیهز -ب

 آشکار نهیهز -ج

 آژانس سود -د

 
 


