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 ايران و جهان  معماري 

  

 کدام شيوه شهرسازي در تقسيم بندي معماري شهرهاي کهن ايران قرار ندارد؟    . ۱

ي   
(       ج( شهرهاي سبك   الف( شهرهاي پيش از تاريخ  ي

ي )دوران تاريخ 
ب( شهرهاي باستان 

ي 
 د( شهرهاي اسالمي       يونان 

   

ي خانه هاي مردم در کنار  . ۲
ي ساخته شده است؟   در کدام شهر هخامنش  ؛ اجتماعي و مذهت  ي

 ساختمان هاي دولت 

 د( دهانه غالمان    ج( شوش   ب( پاسارگاد   الف( تخت جمشيد  

   

ي در اغلب شهرهاي ايران در پيش و پس از اسالم به اين شکل است.  . ۳
ي بافت هاي مسکون    روند شکل گير

اكم    توده اي )ارگانيك(  ج(   ب( چند ضلعي نامنظم   الف( داير هاي )گرد(    ي و مي 
 د( سنت 

   

 زيگورات چغازنبيل در چند مرحله ساخته شده است؟    . ۴

 د( هيچكدام    ج( پنج مرحله   ب( سه مرحله   الف( دو مرحله  

   

ي ساخته شده است.  . ۵
ي از برخورد پرتوهاي خورشيد با آتش مقدس در دوره ساسان    اين معماري براي جلوگير

ي   ب( چهار طاق   الف( مهركده      د( گزينه الف و ب    ج( معبد چليپاني

   

 اين فضاي مرب  ع شکل و نزديک به محراب در دوره امويان براي حفاظت از جان خليفه در مساجد باب شد.    . ۶

 د( مقصوره    ج( مقرنس   ب( محفوظه   الف( مني     

   

ي  . ۷
د   . اين سازه از طريق ايجاد فضاي منف   در بسي  کوه و سنگ شکل مي گير

ي   الف( گور دخمه     
 

ي    ب( معماري سنگ
 

 د( معماري دست كند    ج( دخمه سنگ

   

ي است.  . ۸
ي هاي ساسان 

  اين بنا نخستير  نمونه بناهاي آرامگاهي است که سبک و شيوه ساخت آن شبيه چهار طاق 

ي ج( آرامگاه   ب( گنبد قابوس   الف( برج الجيم    
ان سامان   د( آرامگاه سلطان سنجر    امير

   

ي و پهلوي استفاده شده است؟  . ۹
 
  در کدام يک از آرامگاه هاي ايران از کتيبه به خطوط کوق

 د( گزينه الف و ب    ج( گنبد قابوس   ب( برج الجيم   الف( برج رستك    

   

ي از بناهاي آستان قدس رضوي و   . 01
 

بارگاه امام رضا )ع( از شيوه ...............  در ساخت و تکميل بخش بزرگ

 و.............. 

  استفاده شده است. 



  

 2   

ي    
ي و رازي   الف( آذري و اصفهان 

ي   ب( خراسان 
ي و رازي     ج( آذري و خراسان 

 د( اصفهان 

   

ي در اين مکان ساخته شده است. ۱۱
  . پژوهشگران اعتقاد دارند کهن ترين باغ ايران 

 د( فير     ج( شهداد   ب( پاسارگاد   ش الف( شو    

   

ش بازار از بقيه کهني  است؟      . ٢١  کدام سبک گسي 

     ) (    ب( يك بنيادي   الف( پهنا )طولي  د( محلي    ج( درازا )خطي

   

ين بازار رسپوشيده جهان است.    . ۳۱  بزرگي 

يز   الف( بازار تهران      د( بازار عتيق اصفهان    از ج( بازار وكيل شير   ب( بازار تي 

   

ي در کدام گروه دسته بندي شده است؟    . ۴۱
  کاروانرساهاي چهار ايوان 

ي با ميان رساي مركزي    ج(    ب( كاروانرساهاي درون شهري       الف( كاروانرساهاني

 د( گزينه ب و ج    كاروانرساهاي برون شهري   

   

    هستند و هم نقشه اي از پيش آماده ندارند.  اين نوع از دژها هم بسيار مستحکم  . ۵۱

ي    
ي    ب( دژهاي كوهپايه اي   الف( دژهاي دشت 

ي    ج( دژهاي كوهستان 
 د( دژهاي بيابان 

   

  )ميان در( و) تون( از اجزاء کدام فضاي معماري هستند؟  . ۶۱

     د( قلعه   ج( كاروانرسا   ب( حمام   الف( بازار    

   

ي عمومابافت   . ۷۱
  به اين گونه و شکل هستند. ً هاي تاريخ 

 د( گسسته و كالبدي    ج( پيوسته و گسسته   ب( پيوسته و سلولي   الف( سلولي و كالبدي    

   

ي در فصل .................. و جبهه شمالي در فصل ................... استفاده   . ۸۱ ي جبهه جنون 
در معماري خانه هاي ايران 

 .   شده اند 

ج( بهار          ب( تابستان    زمستان      الف( بهار   پايير     

 د( زمستان   بهار       تابستان 

  

    آبراه داريوش در مرص به چه دليلي ايجاد گرديد؟ . ۹۱

ي و رسكوب شورش ها    
ي     الف( لشكركش    ب( تسهيل مسافرت آن 

 د( گزينه ب و ج                 ج( بهره برداي اقتصادي از دلتاي نيل

   

ي در اين رسزمير  ها رواج يافت.   . ۰۲
ي و شيوه باغ سازي ايران 

  باغ ايران 

 د( هند و اسپانيا      ج( عراق و اسپانيا   ب( تركيه و ايتاليا   الف( چير  و هند    
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ي با فرهنگ و اقوام ايران زمير     آشناني

   

ي  . ۱۲
ي از هنجارها و ارزش هاي يک جامعه است.  تنوع و گوناگون  ي هرجامعه که شامل ترکيت 

 
 فرهنگ

 د( هيچكدام    ج( فولكلور   ب( خرده فرهنگ   الف( فرهنگ    

   

 کدام گزينه براي جامعه عشايري درست است؟   . ۲۲

ي مي كنند و رمه گردانان   
 

 دامهايشان را كوچ مي دهند.  الف( گروهي از مردم كه در چادرهايشان در ميان بند كوه زندگ

 گروهي از مردم يك ايل كه همراه دامهايشان از رسدسير به گرمسير كوچ مي كنند.   (ب

ده و كشاورزي در سطخي كوچك  (ج ي از دو شيوه معيشت پرورش دام در سطخي گسي  گروهي از مردم كه با بهره گير

ي مي كنند.  
 

 با هم زندگ

 گزينه الف و ب    (د

   

ي نوح نام کتاب  . ۳۲
  دعا مي کنند ؟)ع( مقدس صابئير  چيست و در کدام روز براي بازماندگان کشت 

ي  
 د( گي   ربا و تورا    ج( ارقوا و عاشوريه   ب( گي   ربا و عاشوريه   الف( مندا و دخران 

   

ي نواخته مي شود؟   . ۴۲
 مراسم سوگواري و عزاي لرها چه نام دارد و در کدام مقام موسيف 

 د( پرسه   چمري    ج( باخته   عزا   ب( پرسه   سنگير  سما   ي   چمري الف( يار  

   

 کدام گزينه درباره توشمال ها درست است؟   . ۵۲

ه قوم بختياري را مي گويند .      الف( نوازندگان ويژه هر طايفه و تير

 نوازندگان دوره گرد ايل هاي لري را مي گويند   (ب

ي مي كنند. توشمال ها فقط در مراسم سوگواري  (ج
        ايل بختياري مويه خوان 

 گزينه ب و ج    (د

   

ي کردستان و اورامان و شلوار گشاد کردي که در دمپا باريک مي شود چه ناميده مي شود؟ . ۶۲
  رقص و موسيف 

ي   الف( هه لپه رگي و دمه قپان   د( الواك و دمه قپان   
ين و جاق  ي   ب( هه لير

 ج( ديلوك و جاق 

   

 مراسم برف چال در کدام روستا و استان برگزار مي شود؟    . ۷۲

 گيالن -ج( آالشت  گيالن   -ب( گدوك  مازندران  -الف( كجور   مازندران    -د( اسك 

   

ي مي پوشند چه نام دارد؟   . ۸۲
ي که زنان تالش 

 دامت 

ي   
ي ن 
 ج( هشير   ب( شالر   الف( كراس   د( ن 

   

ين شکل اقتصاد  . ۹۲ ي ايران بهي 
 

ي در کدام منطقه فرهنگ
بالنده و پويا با توجه به شواهد به دست آمده از بازارهاي ايران 

 مشاهده مي شود؟  
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    الف( كرمان  ب( مازندران   

 ج( فالت مركزي و حاشيه هاي كوير ايران  د( كردستان    

 .عشاير گلستان به چند دسته تقسيم مي شوند؟  ۰۳

 د( هيچكدام    ج( تركمن و اويغور   كوچنده  ب( بزرگ و كوچك الف( كوچنده و نيمه   

   

 کدام گزينه جزو ساختارهاي کلي قوم بلوچ نمي باشد؟   . ۱۳

 د( استا       ج( خانه زا    ب( بلوچ اصيل   الف( رسدار  

   

ي چند خانوار  . ۲۳ ي است که از گردهماني ي ايل قشقاني
کيل مي خويشاوند تشيک واحد اجتماعي در سلسله ساختار سنت 

  شود. 

ه   ب( بنكو   الف( بيله    د( طايفه       ج( تير

   

ي است؟ . ۳۳
  فال گوش ايستادن؛ شال اندازي و کوزه شکسي   از مراسم کدام جشن ايران 

 د( جشن مهرگان       ج( جشن سده   ب( چهار شنبه سوري   الف( نوزوز  

   

ي هاي قوم بلوچ . ۴۳
 

 است؟   کدام گزينه جزو ويژگ

     د( همه موارد       ج( بجار   ب( حرس  و مد   الف( قول  

  

ي بر فرهنگ و تمدن ايران در منطقه خراسان بزرگ و گرگان تأثير گذاشته است؟   . ۵۳
 کدام قوم باستان 

 د( تركمن ها       ج( ساسانيان   ب( اشكانيان   الف( پارس ها   

   

ي الدين اردبيلي  . ۶۳
ي تعلق داشته است؟  شيخ صف 

 بزرگ خاندان صفوي به کدام يک از اقوام ايران 

 د( كرد       ج( لر   ب( قزلباش   الف( ترك   

   

ي در ايران عبارت بود از:    . ۷۳  بر اساس اوستا سلسله مراتب جامعه آرياني

ي   ج( گئو، گئوپت، 
، گئو، زنتو، زنتون  ي

هيو، دالف( نمان، ويس، زنتو، دهيو    ب( پائيت 

ي  
، دهيون  ي

 دهيوپت   د( نمان، زنتون 

   

 کدام گزينه در باره شب الفه در فرهنگ لري درست است؟   . ۸۳

الف( يك شب مانده به نوروز به گورستان مي روند و براي درگذشتگان طلب آمرزش مي  

 كنند.               

 همان شب چهارشنبه سوري است.   (ب

                       جوانان ناكامشان م يگويند . لرها به مراسم عزاداري شب چهلم  (ج

 همان شب يلدا در فرهنگ لري و بختياري است.   (د

   

ي است؟   . ۹۳
 

ق گيالن به ويژه قاسم آباد و رودرس داراي چه ويژگ  لباس هاي زنان رس 
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 رد  د( همه موا  ج( تنوع رنگ و جذابيت باال   ب( سازگاري با اقليم منطقه   الف( فاخر بودن  

   

 در منطقه شمالي ايران نشان از ريشه هاي حکومت هاي مادر شاهي دارد؟   . ۰۴
 کدام آيير 

ه   ه ماسير ي رسان   الف( تير  د( برف چال       ج( شال اندازي   ب( درج 

   

ي  
هاي سنت  ي و هي 

 
اث فرهنگ ي با مير  آشناني

   

ي به اين شکل انجام مي شود.  . ۱۴
 

  حفاظت از مواريث فرهنگ

ي  
يگي   الف( فت 

ي   ب( فير 
 د( همه موارد    ج( قانون 

   

ي ........... و ............ و .............. است.  . ۲۴
 

  از دستاوردهاي انسان در دوره پارينه سنگ

الف( ايستادن به حالت قائم    ساخت ابزار، كشف آتش  ب( شكار گروهي    ساخت ابزار    اسكان در 

    شكار گروهي    ساخي   سفال  د( هيچكدام  دشت    ج( كشف آتش 

   

ي روي داد؟   . ۳۴ ي در دوره کالکوليتيک در جوامع برس 
 چه تحوالن 

ي           ج(   الف( تكنولوژيگي ، اقتصادي و اجتماعي 
، اجتماعي و آييت  ب( تكنولوژيگي

، اقتصادي و تجاري             ي
ي و تجاري    آييت 

 
 د( تكنولوژي، فرهنگ

   

ي به دست آمده از کوه هاي زاگرس و غار شنيدار به کدام فرهنگ تعلق دارد؟   . ۴۴
 

 آثار دوران نوسنگ

 د( زارزيان    ج( بردوستيان   ب( آشولير    الف( الدووان  

   

ي کدام گزينه است؟   . ۵۴  دومير  سلسله پادشاهي ايران بر اساس داستان هاي اساطير

 د( جمشيدشاهيان    ج( منوچهريان   ب( پيشداديان   الف( كيانيان  

   

ي براي تاري    خ گذاري هستند.   . ۶۴
 مستندترين مدارک باستان شناخت 

 د( سفال    ج( سكه ها   ب( الواح   الف( مهره ها  

   

  به عقيده جرج ساوي    ج کدام فلز براي اولير  بار توسط انسان استفاده شد؟  . ۷۴
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   د( طال   ج( قلع   ب( مس   الف( برنز  

   

ي و کدام پادشاه است ؟   . ۸۴
 کتيبه و نقش برجسته بيستون مربوط به کدام دوره تاريخ 

 د( اشكانيان و ارشك    ج( ساسانيان و شاهپور        ب( هخامنشيان و داريوش   الف( هخامنشيان و كوروش  

   

  کدام دوره متداول شد. استفاده همزمان از گچ در تزئير  بنا، حجاري، ديوار نگاره و فرسک در   . ۹۴

ي  
ي   الف( هخامنش 

ي   ب( اشكان 
ي    ج( سلجوق 

 د( ايلخان 

   

 آيير  مانوي در چه دوره اي رواج يافت؟    . ۰۵

 د( ساسانيان    ج( اشكانيان   ب( سلوكيان   الف( هخامنشيان  

 .شکل امروزه مساجد برگرفته از کدام معماري است؟  ۱۵

ي   د( اسالمي   
ي   الف( ايران   ج( عربستان   ب( آسياني

   

ي است؟    . ۲۵
ي معادل سبک ايلخان   کدام سبک معماري اروپاني

انس   ب( اتروسك   الف( گوتيك   د( رومانسك     ج( بير 

   

ي پيشنهاد داده است.  . ۳۵
  فرهنگستان هي  اين واژه را براي صنايع دست 

ي    د( هيچكدام 
هاي دست  ي   الف( هي 

هاي سنت  هاي صناعي  ج(  ب( هي   هي 

  

ي نيست؟  . ۴۵
ي هاي صنايع دست 

 
  کدام گزينه از ويژگ

ي  
 

ي    ج( قابليت انتقال تجربه   ب( ارزش افزوده زياد   الف( داشي   بار فرهنگ
 د( عدم دخالت انسان 

  

ي قديمي ترين صنعت اي . ۵۵
 
باق ي که پس از حصير

ين صنعت ايرانيان در دوران پيش از تاري    خ  و تاريخ    ان است. ر بزرگي 

ي  
ي   ب( سفالگري   الف( سنگ تراش  ي و رساج   د( هيچكدام    ج( نساج 

   

ي است؟  . ۶۵
  باال بردن سطح اشتغال؛ ازدياد درآمد رسانه و افزايش توليد ملي از کدام اثرات صنايع دست 

ي   ب( اقتصادي   الف( اجتماعي   ي و هي 
 

 د( گزينه الف و ب    ج( فرهنگ

  

ي تعلق دارد. دواتگري،  . ۷۵
  ميناکاري، قفل سازي و مليله کاري به اين طبقه از صنايع دست 
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هاي فلزي   ب( آثار  فلزي   الف( چلنگري    د( نگارگري    ج( هي 

   

ي است؟ . ۸۵
ي کدام رشته صنايع دست 

  مات کردن و آبگز کردن از کارهاي تکميلي و تزئيت 

ي كاري   ك(  ب( سفالگري )رسامي  الف( آبگينه )شيشه گري(   
 د( گزينه الف و ب    ج( كاش 

   

ي است که منسوجات بدون وسايل چاپگري؛ طرح و نقش به صورت انبوه با روش هاي خاص رنگ و نقش مي  . ۹۵ هي 

  شود. 

 د( گالبتون    ج( چيت سازي   ب( كالقه اي   الف( قلمكار  

   

ي دستگاه مربوطه است. تراش و شکل بخشيدن و صاف و صيقل کردن چوب در اثر ح . ۰۶
  رکت دوران 

  د( خراطي   ج( معرق   ب( نازك كاري   الف( منبت كاري  

   

 
  

ي آورده شده است؟ . ۱۶
 بار در منابع ايالمي به چه صورن 

ي ايالم براي نخستير 
  نام باستان 

ي  
  د( عيليما  ج( نيم   ب( علمتو   الف( هل تمت 

   

ي کشف رود خراسان مربوط به عرص ...................... است و به .................. سال پيش تاري    خ   . ۲۶
 

آثار سنگ

  گذاري شده است. 

ي قديم    
 

ي      هزار       700الف( پارينه سنگ
 

ج(           هزار   800ب( فراپارينه سنگ

ي جديد    
 

ي قديم     هزار  700پارينه سنگ
 

  هزار 800د( پارينه سنگ

   

 اين دژ مستحکم دوران ماد در جاده مالير به همدان قرار دارد.    . ۳۶

ي    ج( تپه گيان   ب( تپه حسنلو   الف( تپه نوشيجان    د( قاليخر

   

ي  . ۴۶
ي در اين محوطه تاريخ 

( شاهپور نخست ساسان  ي
ي و يونان 

، اشکان  ي
   قرار دارد.  کتيبه  سه زبانه ) ساسان 

 د( طاق بستان    ج( نقش رجب   ب( كعبه زرتشت   الف( اردشير خوره  

   

ي ايران تعلق دارند.  . ۵۶
  نسا، کوه خواجه و قلعه ضحاک به کدام دوره تاريخ 

ي   الف( دوران سلوگي  
ي   ب( دوران اشكان 

ي    ج( اوايل دوران ساسان 
 د( اواخر دوران ساسان 

   

  ه در کدام استان واقع شده و به چه دوره اي متعلق است؟قلعه زيوي . ۶۶

ي   ماد  –ب( كردستان   ايالمي  –الف( لرستان   ي  د( كردستان  –ج( آذربايجان غرن   مانا   –لولون 
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ي مانده از زمان هخامنشيان است.  . ۷۶
ي تنها مرکز شهري باق 

  اين اثر تاريخ 

 د( بقاياي شهر پارسه    ج( پاسارگاد   ب( تخت جمشيد       الف( دهانه غالمان  

   

ي شهرسوخته مربوط به کدام دوران است و در کدام استان واقع شده است؟  . ۸۶
  محوطه باستان 

ي   سيستان و بلوچستان 
 

ب( عرص مفرغ   سيستان و بلوچستان     الف( عرص مس سنگ

 د( هيچكدام       ج( عرص فلز   زابل     

   

  گاهي ايالمي به دستور اونتاش گال پادشاه ايالم و براي خداي اينشوشيناک ساخته شده است. اين بناي پرستش . ۹۶

ي آهار  
 د( معبد چغازنبيل    ج( معبد كنار صندل   ب( زيگورات شوش   الف(  معبد تپت 

   

ي چيست؟  . ۰۷
ي يونان 

 
  نخستير  نشانه نفوذ فرهنگ

ي   
ش خط و زبان هلت  ي  ج( تغيير در پالن ب( استفاده از   الف( گسي 

سكه هاي يونان 

ي 
 د( همه موارد    ساختمان هاي حكومت 

   

ي ريزي نمود و نام دولتش چه بود؟ ۱۷ ي مستقل از خالفت عباشي را نر
  .چه کشي نخستير  دولت ايران 

 -طاهريان      ج امير اسماعيل –ب( طاهر بن حسير        صفاريان  –الف( يعقوب ليث 

ي از خالفت عباشي مستقل نشد           سامانيان  
 د( هيچ دولت 

   

  برج هاي خرقان در کدام استان واقع شده است و به چه دوره اي تعلق دارد؟ . ۲۷

ي  –ج( قزوين  آل بويه  -ب( خراسان  ديلميان  –الف( قزوين 
ي   –د( زنجان  سلجوق 

 ايلخان 

   

ي در اين  . ۳۷
ي قرار دارد. پيکره هرکول قهرمان ملي اسطوره هاي يونان 

  محوطه تاريخ 

 د( بيستون    ج( آي خانم   ب( سلوكيه   الف( نهاوند )الئوديكا(   

   

ي ايران و آسياي ميانه سده نهم هجري اين سبک را به وجود آورد.  . ۴۷
هاي تزئيت  اث هي    به عقيده بلر و بلوم مير

 المللي تيموري  ب( سبك هرات  
 گزينه الف و ب  د(    ج( سبك بهزاد   الف( سبك بير 

   

ي ها و هم در زمان ساسانيان تختگاه دولت محسوب مي شد.   . ۵۷
  اين شهر هم در زمان اشکان 

 د( رسوستان    ج. هيكاتوم پوليس   ب( اردشير خوره   الف( تيسفون  

   

  دارد؟مناره آجري تاريخانه دامغان و کاروانرساي چاهه يا ماهي  در رسخس به کدام دوره تعلق  . ۶۷

ي   ب( صدر اسالم   الف( غزنوي  
ي اسالم    ج( سلجوق 

 د( سده هاي ميان 

   

ي منسوب است در   . ۷۷
نقش پيکره مردي ايستاده با چهار بال، لباس ايالمي و تاج هوروس بررسکه به کوروش  هخامنش 

  کجا قرار دارد؟

 د( موزه لوور    ج( تخت جمشيد   ب( پاسارگاد   الف( شوش  
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  بند امير يا بند عضدي بر روي رود ................ و در زمان ...................... ساخته شده است.  . ۸۷

ي  –الف( كارون  
ي  –ب( دز   ساسان 

 ديلميان   –د( كر   صفاريان  –ج( كرخه   سلجوق 

   

يز و سلطانيه به ترتيب پايتخت اين حکومت  . ۹۷   بودند. در اين دوره شهرهاي مراغه، تي 

 د( طاهريان    ج( تيموريان   ب( ايلخانيان   الف( سلجوقيان  

   

ي ايران درست است؟  . ۰۸
  کدام گزينه براي تقسيم بندي دوره هاي تاريخ 

 ، ي
 

، مس سنگ ي
 

، نوسنگ ي
 

، ميان سنگ ي
 

، فراپارينه سنگ ي
 

الف( پارينه سنگ

،     آهن، برنز  ي
 

ي ، ميان سنگ
 

، پارينه سنگ ي
 

، نب( فراپارينه سنگ ي
 

وسنگ

، آهن، برنز   ي
 

 مس سنگ

، برنز،آهن   ي
 

، مس سنگ ي
 

، نوسنگ ي
 

، فراپارينه سنگ ي
 

ج( پارينه سنگ

، برنز ،      ي
 

، مس سنگ ي
 

، نوسنگ ي
 

، ميان سنگ ي
 

د( پارينه سنگ

، اسالمي  ي
  تاريخ 

  0 

   

 شناخت صنعت گردشگري  

   

 کداميک از مولفه هاي محيط طبيعي نميباشد؟    . ۱۸

ي     ج( مردم        د( الف( ويژگيهاي  ايط آب و هواني
جغرافياي طبيعي     ب( رس 

 فرهنگ  

   

ي گردشگري ...... ميباشد.   . ۲۸
 اصلي ترين وظيفه ي بخش عمليان 

 ب( ارائه خدمات مناسب به گردشگر    الف( انتقال تجربه به گردشگر    

مهماننوازي به    خدمات با روح د( انتقال تجربه و ارائه   ج( برنامه ريزي اجزاي گردشگري  

 گردشگر  

   

ود.    -- ----- . ۳۸ ين عنرص سيستم گردشگري به  شمار مير  مهمي 

 ج( برنامه ريزي و مديريت    د( تجربه     ب( خدمات گردشگري    الف( جاذبه   

   

 دام است؟  ريخي ميباشد کيگي از جاذبههاي قدرتمند صنعت گردشگري که معموال جاذبه ي اصلي براي سفر هاي تف . ۴۸

ي   
 د( رسگرمي    ج( خريد   ب( رويداد ها   الف( مكان هاي تاريخ 

   

ش  . ۵۸ ي و فصلي گسي  کدام نوع از جاذبه هاي گردشگري اين امکان را فراهم مي سازد تا گردشگري به صورت جغرافياني

 يابد؟  

ي  
 جشنواره ها و رويدادها   د( سفرهاي ماجراجويانه  ج(   ب( پارك هاي موضوعي    الف( ورزش هاي زمستان 
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ي که گردشگران استفاده مي کنند خواستارند، کدام يک از  . 68 ي مشابه آنهاني
ي که مردم محلي تجمالت و کاالهاي واردان 

زمان 

ي اجتماعي گردشگري رخ داده است؟  
ات منف   تاثير

بان و گردشگر   ي   الف( رنجش بير  جامعه مير 
   ج( ب( برچسب زن 

ي شدن 
 د( تغيير عاليق        نمايش 

   

ه ي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي تاثير مي گذارد و از آن تاثير مي  . ۷۸ له ي يک بخش در کل گسي  گردشگري به مي  

 پذيرد. اين عبارت جزء کدام يک از مفروضات توسعه پايدار گردشگري ميباشد؟  

ي 
 

ته اي بودن    ج( فرض تجربه  ب( فرض ميان رش     الف( فرض وابستگ

 د( فرض سياست و قدرت       گذشته  

   

 چرخه عمر محصول به ترتيب کدام گزينه ميباشد؟   . ۸۸

ي  -رشد-بلوغ-اشباع-الف( زوال
ي   معرق 

-زوال -زوال  ج( توسعه-اشباع -بلوغ-رشد-ب( معرق 

ي -رشد -بلوغ
  زوال -حجم فروش -سود-حاشيه -د( درآمد        معرق 

   

ي نميباشد؟     . ۹۸  کدام گزينه جزء عنارص آميخته بازاريان 

 قيمت  -ب( تروي    ج     مكان  -الف( محصول 

 د( برنامهريزي، مردم، مشاركت    ناهمگن   -ناپايدار-ج( ناملموس 

   

گذار در آينده گردشگري کدامند؟  ۰۹ وهاي تاثير  . نير

وهاي اص  الف( اقتصاد، سياست،محيط و فناوري  ، ب( نير ي وهاي نظامي  ج( بازاريان  وهاي كمگي و  نير ، نير لي

وهاي كمگي و راهنمايان    فروش، سياست و مديريت   د( برنامهريزي، سياست، نير

   

گذاري آن در اقتصاد   . ۱۹ هرچه صنعت گردشگري در مقصد از درجه فصلي بودن باالتري برخوردار باشد درجه تاثير

 مقصد ............... است.  

تر                     د( كارآمدتر  الف                         ج( بيتاثير
 ( كمي                         ب( بيشي 

   

ي هستند که با هدف عرضه به ......... ساخته مي شوند، اما روساختها با هدف عرضه به ........  . ۲۹
 زيرساختها خدمان 

 ساخته مي شوند.  

تورليدرها               -تورگردانان     ج( ساكنان -ب( گردشگران  ان         ساكن -الف( گردشگران

 گردشگران    -د( ساكنان  

   

ي به اهداف تعيير   . ۳۹ ند، که در دستيان  کتها و سازمانها به افرادي تعلق ميگير
اين گونه از تورهاي گردشگري از طرف رس 

 شده فروش مورد نظر موفق عمل کردهاند؟  
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ي  الف( تو 
ي         ج( تورهاي كم هزينه         د( تورهاي آموزش 

 رهاي تفريخي             ب( تورهاي تشويف 

   

 شوراي بينالمللي ابنيه و محوطهها به اختصار چه ناميده ميشود؟   . ۴۹

 د( ياتا    ج( ايكائو   ب( ايكوم   الف( ايكوموس   

   

 يا سوئيت يک هتل را در طول سال به مدت معلومي از پيش اجاره ميکند؟  در کدام نوع اقامتگاه، مسافر اتاق  . ۵۹

ي    ج( تخت و صبحانه   ب( پالژ   الف( خانه دوم  
 د( مالكيت زمان 

   

 کدام عبارت صحيح نميباشد؟   . ۶۹

الف( رشد سيستم هاي ارتباطي حوزه ي عاليق مردم به ديگر رسزمير  ها و ديگر مردم را وسيع تر ساخته 

 ست.  ا

ي اعضاي آن در ارتباط 
 

ب( الگوي فراغت خانواده با مرحله ي زندگ

ان درآمد دارد    است  ج( هزينه هاي سفر ارتباط مستقيمي با مير 

 د( گردشگري جامعه محور گونه اي از گردشگري اقشار كم درآمد است.  

   

 کدام يک در آمار گردشگري لحاظ نمي شوند؟   . ۷۹

ي كه يك يا بيش از يك شب اقامت دارند  ج( خدمه        الف( مسافران يك روزه 
ب( مسافران 

ي 
 د( مسافران تجاري                  كشت 

   

د؟   . ۸۹  مديريت پسماند جز کدام يک از معيارها  قرار مي گير

ب( معيار هسته اي گردشگري پايدار  ج( معيار      الف( معيار مكان خاص 

 اي تكميلي اكوسيستم خاص  د( معياره  مقصد گردشگري خاص 

   

اث شناخته شده است؟   . ۹۹  کداميک در طبقه بندي گردشگري شهري به عنوان شهر مير

 د( ونير     ج( وين   ب( پراگ   الف( فلورانس  

   

ي آبا و اجدادي" درکدام تقسيم بندي کوهن از انواع گردشگر است؟   . ۱۰۰
 

ي محور با حفظ روش زندگ ي "نوجوني
 

 ويژگ

 د( تنوع طلب    ج( كاشفان   ب( منفرد در بازار انبوه  انبوه سازماندهي شده  الف( 

   

ي اكوتوريسم و طبيعت گردي  
 مبان 

   

 چرا بررشي گردشگري از نگاه سيستمي حائز اهميت است؟    . ۱۰۱

ي تك بعدي است كه با ذينفعان محدودي ارتباط دارد.  
     الف( گردشگري فعاليت 

ي چند بعدي و چند وجهي است كه با ذينفعان محدودي ارتباط دارد.    گردشگري  (ب
 فعاليت 

ي چند بعدي و چند وجهي است كه با ذينفعان وسيعي ارتباط دارد.   (ج
 گردشگري فعاليت 
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 هيچ كدام    (د

   

ي واژه اكولوژي چيست؟   . ۱۰۲
ي تحت اللفط 

 معت 

ي جانوران  
 

ج( اقامتگاه     ب( سيستم هاي طبيعي   الف( بررشي محل زندگ

 د( هيچ كدام         بومي 

   

 كدام گزينه از اصول گردشگري پايدار نيست؟    . ۱۰۳

ي     ج( ظرفيت     ب( بهره برداري منابع      الف( نظارت و ارزشيان 

ي براي جوامع بومي       د( اشتغالزاني

   

  برخوردار است. در اكوتوريسم ........................ از اهميت ويژه اي  . ۱۰۴

اث معنوي   اث ملموس   الف( مير ي   ب( مير
 

اث فرهنگ اث مادي     ج( مير  د( مير

  

اكوتوريسم؛ سفري.................. به مناطق طبيع ي، ك ه موج ب حف ظ مح يط زي ست و.................. م ردم  . ۱۰۵

  محل يمي گردد. 

بهبود  –ج( ماجراجويانه    مشاركت  - ب( مسئوالنه  مشاركت  -الف( ماجراجويانه 

ي 
 

ي    -د( مسئوالنه   زندگ
 

 بهبود زندگ

  

ي اكوتوريسم كدام است؟  . ۱۰۶ 
  حروف اختصاري انجمن جهان 

  WTO (د   IUCN  (ج    TIES (ب   UNDP (الف 
  

ي كجاي ايران است؟    . ۱۰۷  زيستگاه كروكوديل تاالن 

 ج( بوشهر   ب( خوزستان   ( هرمزگان الف  د( سيستان و بلوچستان    

   

 كدام گزينه از شاخه هاي اكوتوريسم نم يباشد؟    . ۱۰۸

ي و      الف( چيدن گل  ب( مشاهده گل ها در طبيعت   ج( تجربه يادگير

 د( شنيدن آواي حيات وحش    پژوهش در طبيعت 

   

 يران به شمار مي آيد؟   كدام يك از نواجي زير از مناطق چهارگانه تحت حفاظت ا . ۱۰۹

هگاه زيست كره   ب( منطقه شكار ممنوع   الف( تاالب   ه گاه حيات وحش    ج(  ذخير  د( ذخير
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 مدون در راستاي حفظ جمعيت و تنوع جانوران در ايران ................................... مي باشد.   نخستير  اقدام۱۱۰

ي و نظارت بر صيد 
ب( تصويب قانون حفاظت و تشكيل كانون شكار ايران      الف( تأسيس سازمان شكاربان 

 ست و گردشگري   د( انجمن مردم نهاد محيط زي  ج( تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست ايران 

   

ي ايران دخيل بوده؟    . ۱۱۱
 كدام يك از عوامل زير در شكل دادن سيماي كنون 

ي 
ج( دو رشته كوه     ب( فالت مركزي      الف( مناطق كوهستان 

ز و زاگرس   د( مناطق ساحلي درياي خزر    الي 

   

 بيابان هاي ايران زيستگاه كدام گونه جانوري است؟   . ۱۱۲ 

 ج( خرس   ب( بي    الف( گوزن   گورخر   د(   

   

ي مي كنند؟    . ۱۱۳
 

 كدام يك از پرندگان زير تنها در ايران زندگ

 ج( عقاب شاهي   ب( هوبره   الف( زاغ بور   د( اردك سفيد    

   

  هدف اصلي پروژه اكوتوريسم در جزيره قشم كدام است؟  . ۱۱۴

ي منطقه    الك پشتها   الف( كمك به حفاظت از 
 

ي و ارتقاء فرهنگ
    ب( ارتقاء صنايع دست 

 د( گزينه الف و ج     ج( بهره برداري پايدار جوامع بومي 

   

 كدام يك از دست اندركاران اكوتوريسم نيستند؟   . ۱۱۵

ي 
وهاي     ب( راهنمايان اكوتوريسم      الف( مراكز درمان  ج( نير

 د( جوامع بومي       داوطلب 

   

  در ايران چند رده از مهره داران وجود دارد؟  . ۱۱۶

   4د(    7ج(    5ب(    6الف(  

   

 تفاوت مهم اكولوژها با ساير اقامتگاه ها چيست؟    . ۱۱۷

د( كاهش اثرات      ج( مالكيت     ب( امكانات      الف( معماري نوين 

ي   
 مخرب محيط زيست 

   

 اكوتوريسم نيست؟  كدام گزينه از اثرات مثبت  . ۱۱۸

ات ناخواسته در فرهنگ و سنت بومي   الف( تأثير

ان مهاجرت از روستا به      ب( كاهش مير 

 شهر  
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ج( افزايش اعتماد به نفس و احساس افتخار مردم بومي    د( 

استفاده از درآمد اكوتوريسم براي مديريت مناطق طبيعي   

ي اح ساسات و تم ۱۱۹  اي ل بومي اندورههاي اصلي براي ارزيان 

ب ه پ ذيرش ص نعت گردش گري از نظ ر "دوك شي "   عبارت اند 

 از:  

ي و خصومت  ي اعتناني ب(     الف( رقابت، رنجش، ن 

ي و خصومت     ي اعتناني خشنودي و رضايت، رنجش، ن 

ي  ي اعتناني د(     ج( خشنودي و رضايت، رنجش و ن 

ي و رقابت   ي اعتناني  خشنودي، رنجش، ن 

   

بان محسوب نمي شود؟  كدام  . ۱۲۰  يك جزو كدهاي رفتاري جامعه مير 

يد.   هير  بومي بير      الف( از كاشت گياهان غير

ي آماده سازيد.  (ب
ه و بهداشت       اقامتگاه هاي خود را براي گردشگران پاكير 

     آرامش حيات وحش را به هم نزنيد.  (ج

يد.    (د هير   از پرسيدن سئواالت خصوصي از مهمان بير

   

   

 
    

ي هر نقطه از كره زمير  را مشخص نماييم به اطالعات كدام گزينه نياز داريم؟ . ۱۲۱   اگر بخواهيم مختصات جغرافياني

ي    ي  ج( عرض و ارتفاع   الف( طول و ارتفاع جغرافياني ب( طول و عرض جغرافياني

ي     منحنيهاي تراز و ارتفاع    د(   جغرافياني

   

ي هستند كه به موازات خط استوا ترسيم شده اند و هرچه ب ه س مت قطب ير  پ يش ب رويم . ۱۲۲
 ............. دوايري فرص 

  ............. مي شوند. 

 مساوي   –نصف النهارات بزرگي   د(  -ج( نصف النهارات   بزرگي   -ب( مدارات   كوچكي    -الف( مدارات  

   

ي كه مقياس آنها از   . ۱۲۳ ند؟  تا  نقشههاني   مي باشد، جزو كدام گروه نقش هها قرار مي گير

نقشههاي مقياس كوچك  ج( نقشه هاي   ب(   الف( نقشه هاي مقياس بزرگ   

 نقشههاي مقياس خيلي كوچك    د(   مقياس متوسط   

   

 در نقشه ها براي نشان دادن چه عارضه اي استفاده مي شود؟ قهوه –رنگ هاي قرمز  . ۱۲۴
  اي و سي  
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ي ها مثل جنگل  –الف( جاده ها 
نشان دادن ارتفاعات و روئيدن 

ي از عوارض  –و باغ  ب( فرودگاه ها 
جاده ها و براي بعض 

 مصنوعي  

نشان دادن ارتفاعات و عوارض  –ج( براي حدود زمير  هاي زراعي 

ي  د( جاده ها  ي ها  –آن 
ي مانند رودخانه ها و  –روئيدن  عوارض آن 

ان در نقشه ها چيست و  ۱۲۵درياها   ي مير 
كاربرد خطوط منحت 

 مي باشد؟
  فاصله بير  دو خط قهوه اي پر رنگ چند مي 

مي   ج( به دست  100 –ب( به دست آوردن طول زمير    مي   100 –الف( به دست آوردن ارتفاع 

 مي    1000 –( به دست آوردن ارتفاع د  مي   20 –آوردن عرض زمير  

   

ي قرار دارد ساعت  ۶۰كه روي نصفالنهار    Aاگر در نقطه . ۱۲۶
ق  كه روي نصف النهار    Bباشد در نقطه ۱۲درجه رس 

ي خواهد بود؟
  مبدأ )مدار صفر درجه( قرار دارد، چه ساعت 

   8د( ساعت    24ج( ساعت    14ب( ساعت    16الف( ساعت  

   

درجه شمالي قرار دارند، فاصله دو نقط ه  ۴۰روي مدار  Bدرجه شمالي و نقطه  ۱۰روي مدار   Aاگر نقطه . ۱۲۷

 مي باشد؟
  چن دكيلومي 

 كيلومي     4440د(   كيلومي    1110ج(   كيلومي    3330ب(   كيلومي    333الف(  

   

ي آمده است:    . ۱۲۸
 در تعريف نقشه هاي توپوگراق 

ي      هستند كه طول و عرض زمير  را مشخص مي نمايند.   الف( نقشه هاني

ي هستند كه طول و ارتفاع زمير  را مشخص مي نمايند.   (ب  نقشه هاني

ي هستند كه عالوه بر طول و عرض و ارتفاع، عوارض زمير  را مشخص مي نمايند  .  (ج  نقشه هاني

ي هستند كه عرض و ارتفاع زمير  را مشخص مي نمايند.   (د  نقشه هاني

   

كدام يك از سامانه هاي زير قادر است راهنمايان جه انگردي را در توره اي ش هري و طبيع ت گ ردي ه دايتنموده و  . ۱۲۹

ي شامل موقعيت، سمت، رسعت و................ را در اختيار او قرار دهد؟  
 اطالعان 

   GRS (د   GNS  (ج   GDS (ب   GPS (الف 
   

ي )گردشگري . ۱۳۰
ي هستند و نقشه پايه )مبناء( آن كدام است؟   نقشه هاي توريست   ( از چه نوع نقشه هاني

ي 
ي    -الف( مسطحان  ي   پالنيي 

ي     كاداسي    –ب( مسطحان 
راه ها  –ج( توپوگراق 

ي   و شهرها   
 كاداسي     –د( توپوگراق 

   

 زينه صحيح است؟  جغرافيدانان از ابعاد مختلف به موضوع جهانگردي مي پردازند. كدام گً معموال . ۱۳۱
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الف( رابطه بير  انسان و محيط به هنگام سفر و گردشگري و برنامه ريزي توسعه  

ي بير  مكان هاي مختلف )مبدأ و مقصد(   
 گردشگري  ب( تفاوت مكان 

، تأسيسات و خدمات  ي مراكز تفريخي ج( مطالعات مربوط به مكان يان 

 جهانگردي  د( تمام گزينه ها صحيح مي باشد.  

   

 كدام گزينه زير جزو منابع طبيعي نمي باشد؟   . ۱۳۲

، قرصها و كاخ ها، صنايع  الف( آثار معماري، بناهاي آرامگاهي

ي ها و بلندي ها، آب و هوا، غارها، كويرها و 
ي  ب( پست 

دست 

بيابان ها  ج( آبشارها، رودخانه ها ،درياها و درياچه ها، تاالب 

ي جانوري، چ
 

، زندگ  شمه هاي آب گرم  ها  د( پوشش گياهي

ي دقيق ايران كدام است؟ ۱۳۳
  موقعيت رياص 

ي  40تا  25الف( عرض   44درجه شمالي    ج( طول  40تا  25ب( عرض   درجه جنون 

ي  63/ 5تا 
ق   د( گزينه ب و ج    درجه رس 

   

انكوه، زردكوه، هفت تنان، دينار و تنگستان در كدام رشته   . ۱۳۴   ه قرار دارند؟كو كوه هاي الوند، بيستون  اشي 

ز(    الف(  ي )زاگرس(     ج( رشته    رشتهكو ههاي شمالي )الي  ب( رشته كو ههاي غرن 

ي       كوه هاي مركزي 
ق   د( رشته كوه هاي رس 

   

ي ايران كدام است؟ . ۱۳۵
ي و بيابان 

  حدود وسعت مناطق كوهستان 

ي 
ي  20الف( كوهستان 

ي   درصد  50درصد بيابان 
ي  درصد  20ب( كوهستان 

درصد    ج(   20بيابان 

ي 
ي  50كوهستان 

ي   درصد  20درصد بيابان 
ي  50د( كوهستان 

 درصد   50درصد بيابان 

   

ي پيش از تاري    خ كدامند؟ . ۱۳۶
ان    مقصدهاي مير

الف( سيلك كاشان، تپه حصار دامغان، شهداد و شهر سوخته 

ي شوش، هفت تپه، چغازنبيل و دژ 
در زابل  ب( محوطه باستان 

   حكمتانه 

ج( ميدان بزرگ نقش جهان، عالي قاپو، چهل ستون و مسجد جامع 

اصفهان    د( مجموعه كاخ گلستان، عمارت شمس العماره، مدرسه 

 دارالفنون و بازار تهران  

   

جريان جهانگردي ............................... بير  كشورهاي در حال توسعه و كمي  توسعه يافته بر قرار  . ۱۳۷

  است. 

 جنوب   –د( جنوب   شمال  -ج( جنوب   ب( شمال جنوب   شمال  -الف( شمال  

   

ين كانون هاي تمدن فالت مركزي ايران و از منابع مهم . ۱۳۸   گردشگري كوه هاي مركزي كدام است؟ مهمي 
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فت  واران و جلگه جير ب( دشت خوزستان و جلگه گرگان    ج( دشت   الف( دشت سي  

 د( دشت عبان و جلگه خوزستان    مازندران مغان و جلگه 

   

ي  . ۱۳۹ ي ايران در عرض جغرافياني ي شده است؟ ۲۵-۴۰قرارگير ي آب و هواني
 

  درجه شمالي باعث چه ويژگ

ب( موجب تنوع گونه هاي گياهي    ج( موجب   الف( موجب تنوع فرهنگ هاي مختلف 

ي   د( موجب تنوع اقوام گوناگون       تنوع آب و هواني

   

امون شهر مشهد مقدس كدام است؟ . ۱۴۰ ي پير
  مقصدهاي ييالق 

ب( منطقه لواسانات، رودباران تهران و طالقان   ج( منطقه   الف( منطقه شانديز، طرقبه و اخلمد 

وزكوه و آب رسد   د( گزينه الف و ب    دماوند، فير
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.141 The Hellenistic impact on Iran in the time of Alexander and his immediate ……… was less deep and 

less enduring than in the Mediterranean lands.  
 a) superiors  b) successors  c) monarchs    d) masters  

  

.241 In the ……… and westward the names parent gave their children were mostly names from Qura'n or 

from ……… Arabia.  
 a) Fertile Crescent – pagan  b) Byzantium Quarter – resurgent  

 c) Iranized Provinces – liturgics  d) Neolithic Hemisphere – submerged    

  

.341 During the rule of the Persian ………, the ancient Greeks first encountered the inhabitant of Persis on 

the Iranian plateau.  
 a) Sassanid realm    b) Parthians polity    

 c) Achaemenian dynasty   d) Arian tribes  

  

.441 Elam was close enough to ……. and the great Sumerian civilization to feel its influence.  
  a) Transoxiana  b) Jaxartes  c) Caucasus  d) Mesopotamia  

  

.541 Elamites managed to defeat the Assyrians and carried off in triumph the famous stone …....... with the 

Code of Hammurabi.  
 a) stretched  b) inscribed  c) structured  d) established    

  

.641 For the Romans, who relied on heavy ………, the Parthians were too hard to defeat as both types of 

Parthian cavalry were much faster and more mobile than foot soldiers.  
 a) infantry  b) fortress      c) archers   d) armor     

  

.741 Feeling guilty about all the violence, Mongols became great art patrons, leaving many fine ……… 

including the wonderful Oljeitu mausoleum.  
 a) capital  b) lingua franca  c) architecture  d) monuments  

  

.841  In order to set and place a round ……… over a square chamber, Iranian architectures used four small 
arches that bridged the corners of the chamber; these arches were called ……….  

 a) façade – arcade  b) crown - vault  c) dome – squinch  d) minaret – pulpit  

  

.941 Old Persian language that is found in four royal inscriptions has been written in a special version of 

……...   on the gate of Persepolis.   
 a) pantheon  b) coinage  c) Zoroastrianism  d) cuneiform  

  

.051 Nomads use ……. to weave rugs as it can be easily carried at the time of migration.   
  a) asymmetric knots  b) horizontal looms  c) special scissors  d) warp and weft   

  

.151 All of the following gardens inscribed on UNESCO's World Heritage List except:   
 a) Chehel Sotoun, Isfahan   b) Fin Garden, Kashan  
 c) Dolatabad Garden    d) Ghavam Garden, Shiraz  

  

.251 Iranian miniature is illustration of the glories of a nation which has always prided its …... mighty kings, 

brave warriors, bold lovers, and grand poets.  
 a) archeological excavations  b) mythological heroes    
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 c) movable heritages    d) geometric designs   

  

.351  It is a heat-fused paste colored by metal oxides and is used to decorate metal surfaces:   
 a) Gilding  b) Marquetry  c) Calligraphy  d) Enameling  

  

.451 Immediately behind the cross-axes sits the "Kushk", or ………, which has formed the focal point of 

the Persian garden since Sasanian times.    
 a) vestibule  b) pavilion  c) kiln  d) wind catcher   

  

Cloze test:   
 The Safavid ruling regime was …155… by Shah Ismail I. who practically worshiped by his Qeizilbash 

followers. Ismail …156… Shirvan and avenged the death of his father. Afterwards, he went on a conquest 

campaign and captured Tabriz in 1501, where he …157… himself the Shah of Azarbaijan and …158… 

coins in his name and made Shi'ism the official religion. A year after his victory in Tabriz he proclaimed 

most of Persia as his …159.... He soon unified Iran under his rule. Soon after, the new Safavid Empire 

…160… most of the modern day Afghanistan and Iraq.  
  

.551 a) besieged    b) dislodged    c) founded     d) militarized   

.651 a) invaded     b) departed    c) slaughtered    d) murdered   

.751 a) constituted    b) occupied    c) defeated     d) enthroned  

.851 a) battled     b) minted     c) adopted     d) looted  

.951 a) antiquity    b) territory    c) conflict     d) tribute  

.061 a) conquered   

      

  

  b) civilized     c) sculptured    

   

 d) colonized   

 


