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 آسان 1توانایی یازی به هتل وحتی رستوران بیرون از منزل ندارند؟کدام دسته از گردشگران ن 

 گردشگران روستایی -الف

 شهری گردشگران  -ب 

 گردشگرانی که به قصد دیدار اقوام ودوستان مسافرت کردن  -ج 

 گردشگرانی که به قصد زیارت مسافرت کردن  -د 

 

مت او از .......ساعت کمترر و از .....مراب بیررتر نداشرد. براساس تعریف بین المللی توریست کسی است که مدت اقا 

 آسان 1توانایی

 14-42 -الف

 6-42  -ب 

 14-24  -ج 

 6-24  -د 

 

 آسان 1توانایی تور در زبان فرانسوی به معنای ........نیست. 

 حرکت دورانی -الف

 عمل پیمودن  -ب 

 طی کردن  -ج 

 سفرکوتاب  -د 

 

 آسان 1توانایی معادل عربی توریسم به ترتیب از راست به چپ...... معادل فارسی توریسم و 

 سفر-سیاحت -الف

 سیاحت-سفر  -ب 

 سیاحت-گردشگری  -ج 

 گردشگری-سیاحت  -د 

 

 آسان 1توانایی واژب توریسم از چه قرنی در اروپا  معمول شد؟ 

 14 -الف

 11  -ب 

 42  -ج 

 41  -د 

 

 آسان 1توانایی آمارگیری مجمع ملل توریست شناخته نمی شود؟کدام دسته از تعاریف زیر در  

 کسانی که برای تفریح و دلایل شخصی با مقاصد پزشکی و درمانی سفر می کنند. -الف

 کسانی که به منظور بازاریابی و امور بازرگانی مسافرت می کنند.  -ب 

 ساعت اقامت می نمایند. 24ب تا افرادی که با کرتی مسافرت می کنند و در بندری در مسیر را  -ج 

 کسانی که برای شرکت در کنفرانس ها ، نمایرگاب ها و از این قدیل به کرورهای دیگر سفر می کنند.  -د 
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آسان 1توانایی وانس اسمیت انواع گردشگری را براساس ........توصیف می کند.

 انگیزب -الف

موقعیت مکانی  -ب 

موقعیت زمانی  -ج 

موضوع -د 

آسان 1توانایی کدام یک جزء انواع گردشگری براساس موقعیت مکانی قرار نمی گیرد؟

محیطی-الف زیست گردشگری

محلی -ب  گردشگری

مرزی -ج  گردشگری درون

گردشگری برون مرزی -د 

ان آن ساکن ها در اقلیت شهری که بیرتر ،مهاجران یا مناطق فقیر می گویند؟به گردشگریی که در چه 1توانرایید

آسان

مجازی-الف گردشگری

گردشگری تدهکاری -ب 

جنگ -ج  آثار گردشگری

گردشگری گتو ها -د 

آسان 1توانایی قرار می گیرد؟ ACEکدام گزینه جزء گردشگری 

گردشگری ماجراجویانه -الف

گردشگری شهری  -ب 

گردشگری مجازی  -ج 

گردشگری روستایی -د 

آسان 1توانایی کدام گزینه صحیح می باشد؟

 گردشگری زیارت اهل قدور به منظور زیارت امام رضا )ع( می باشد. -الف

گردشگری آثار جنگ در ایران بیرتر در مناطق شمال غربی ایران است.  -ب 

نند.در گردشگری آثار جنگ ، ایرانیان از میادین جنگ، گورستان ها ی جمعی بازدید می ک  -ج 

گردشگری آثار جنگ در ایران بیرتر در مناطق جنوبی  ایران است. -د 

آسان 1توانایی کدام یک از گردشگری های زیر جزء گردشگری نوین هست؟

 فرهنگی -الف

میراث-فرهنگی  -ب 

باستانرناسی  -ج 
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میراث -د 

امتی اهمیت زیادی داشته و از طرفری علاقره ای برای کدام دسته از گردشگران امکاناتی همچون هتل وتسهیلات اق

متوسط 1توانایی به بازارهای محل ندارند؟

گردشگران روستایی -الف

گردشگران تجاری  -ب 

گردشگران شهری  -ج 

گردشگران طدیعتگری -د 

متوسط 1توانایی کدام دسته از گردشگران هیچ تمایلی به استفادب از خدمات شهری ندارد؟

روستاگ-الف ییردشگران

تجار -ب  یگردشگران

شهر -ج  یگردشگران

طد -د  یعتگریگردشگران

رایج نیست؟ چندان حالی که در دیگر کرورها رواج دارد در ایران ها در از گردشگری متوسط1تواناییکدام نوع

جنگ-الف آثار

جنگ -ب  اهل قدورآثار زیارت و

اهل قدورارتیز -ج 

زیارت اقوام و دوستان -د 

متوسط 1توانایی گردشگری آثار جنگ در ایران بیرتر در کدام مناطق ایران آثار مخرب خود را بر جای گذاشته؟

 مناطق غربی ایران -الف

رانیا شرقیمناطق   -ب 

مناطق شمالی ایران  -ج 

مناطق جنوبی ایران -د 

خود به سکونت محل از افراد ت مسافر فرهنگی دارند جزءکردام گردشرگری اسرت؟تعریف ی مکانهایی که جاذبه

متوسط 1توانایی

 گردشگری باستانی -الف

گردشگری فرهنگی  -ب 

گردشگری تاریخی  -ج 

گردشگری میراث-د 

متوسط 1توانایی کدام گزینه از ویژگی گردشگران فرهنگی نمی باشد؟

سطح بالای تحصیلات -الف
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