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  --      

  كولتمن در تعريف خود از گردشگري، هم پوشي چه عواملي را مدنظر دارد؟ .1

  تصاديقبعد فاصله و جنبه هاي ا .ب  بعد زماني و جنبه هاي فرهنگي .الف  

  بعد زماني و جنبه هاي اقتصادي .د  بعد فاصله و جنبه هاي فرهنگي .ج  

  يكي از تكاليف گردشگري چيست؟ ،"در بلغارستان 1985ر سال ششمين اجالس مجمع سازمان جهاني گردشگري د"به تصويب  .2

  ايجاد صلح       .د  قصد تبليغ            .ج  وحدت ملي            .ب  شناخت .الف  

  در كدام عصر ميزبان معموال نامعلوم بود؟ .3

  عصر هتل داري .د  عصر گردشگري        .ج  داري عصر كاروانسرا .ب  عصر جهانگردي     .الف  

  ؟ه استبود ي چههدف عمده مسافرت هاي جمعي در عصر سنت .4

  طبيعت گردي .د  كشور گشايي          .ج  زيارت           .ب  تجارت         .الف  

  در عصر گردشگري پسامدرنيستي، جريان سرمايه چگونه است؟ .5

  از كانون به قطب .ب  نيمه پيراموناز پيرامون به  .الف  

  نيمه پيرامون به حاشيه .د     ه پيرامون     از مركز ب .ج       

  شناخت اقوام، طوايف و مذاهب ديگر در كدام يك از گونه هاي گردشگري قرار مي گيرد؟ .6

  گردشگري اجتماعي  .د*  گردشگري گتوها       .ج  گردشگري عشايري       .ب  گردشگري فرهنگي      .الف  

  لت اجتماعي و عدالت جغرافيايي را دربردارد؟توسعه توام با عدا ،كدام گونه گردشگري .7

  گردشگري فرهنگي .ب  گردشگري زيست محيطي       .الف  

  گردشگري ورزشي .د    گردشگري سالمت     .ج          

  ؟نمي گرددكدام مورد زير جزو ابعاد اصلي گردشگري محسوب .8

  نقلحمل و  .د         فناوري .ج  مديريت       .ب         سرمايه .الف  

  چرا گردشگري را در اصطالح اقتصادي، صادرات نامرئي محصوالت و خدمات مي نامند؟ .9

  .به علت هزينه هايي كه كشور ميزبان براي گردشگري انجام مي دهد .الف  

  .به علت اينكه كشور ميزبان با جذب گردشگر درآمد ارزي كسب نمي كند .ب  

  .گردشگر در كشور ميزبان انجام مي دهد هزينه هايي كه قابل محاسبه نبودن به علت .ج  

  .اينكه كشور مبداء با توريسم فرستي درآمد ارزي از دست نمي دهد قابل محاسبه نبودن به علت .د  

هرتغييري به خصوص ناهنجاري ها را نتيجه مستقيم گردشگري بداند،چگونه ديدگاهي  ،ديدگاه كاركردگرايي كه ممكن است .10

  است؟

  ديدگاه گسستي .د  ديدگاه همبسته      .ج        مثبتديدگاه  .ب  ملي      ديدگاه تعا .الف  

  

  

  

 

WWW.20FILE.ORG



 

        
        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        30303030         -- -- -- --        55555555         -- -- -- --        

            گردشگري روستاييگردشگري روستاييگردشگري روستاييگردشگري روستايي        

                        ))))1216416121641612164161216416((((روستايي روستايي روستايي روستايي     جغرافيا و برنامه ريزيجغرافيا و برنامه ريزيجغرافيا و برنامه ريزيجغرافيا و برنامه ريزي        

 -- -- -- --        
        

 3333ازازازاز2222صفحهصفحهصفحهصفحه

  

 

پاسخ گويد، كدام مورد زير جزو  انسان توسعه پايدار در صدد فراهم آوردن راهبردهايي است كه بتواند به پنج نياز اساسي .11

  ؟باشد نمياين پنج مورد 

  اجتماعي      عدالتي به دستياب .ب  خود مختاري و تنوع فرهنگي      .الف  

  توجه صرف براي نسل كنوني .د   تأمين نيازهاي اوليه زيستي انسان .ج  

  ؟باشد نميزير جزو اصول گردشگري پايدار  هاي يك از گزينهكدام  .12

       و حمايت از اقتصاد محلي مشاركت جوامع محلي .ب  ملي    فراملي و حمايت از نظام اقتصاد  .الف  

  خدمهآموزش  .د         قيقانجام تح .ج  

گرايان و تعامل گرايان مورد ارزيابي قرار  گرايان، منفي ها در خصوص گردشگري، نظريات مثبت كدام ديدگاه و نظريهدر  .13

  ؟گيرد مي

  سياسي و ژئوپليتيكي - ب    اجتماعي و فرهنگي -الف  

  زيست محيطي و بهداشتي -د    اقتصادي -ج  

  ؟اوقات فراغت در جامعه مدرن كدامند اشكال عمده همبستگي كار و .14

  زمان استراحت   –زمان مفيد .ب  زمان بيكاري               –زمان توليد .الف  

  زمان اضافي –زمان اصلي .د  زمان مصرف                  –زمان توليد .ج  

  شيوه مطالعه در علوم انساني را ابداع كرد؟ به عنوان تبار شناسيكدام انديشمند  .15

  فرويد .د  ماركس .ج  فوكو            .ب  نيچه          .الف  

شكل گردشگري هاي گران قيمت در سراسر نواحي روستايي انگلستان در كدام يك از دوره هاي تاريخي  خانهساخته شدن  .16

  گرفت؟

  پست مدرن .د  مدرنيته اوليه .ج  مدرنيته .ب  سنت         .الف  

  ؟شد 1903توليد انبوه اتومبيل در سال  اه اندازي كارخانه باعثبا ر كدام يك از افراد زير .17

  فورد .د  كوك             .ج  كارل          .ب  دايملر          .الف  

  ؟به سزايي گذاشتبر گسترش روند گردشگري تاثير  1940و  1930تكميل كدام فن آوري در دهه  .18

  هواپيما   .د  مبيل        اتو .ج  دوچرخه        .ب  تلويزيون        .الف  

  ؟اند دانسته "سازمان نيافتگي"به  "سازمان يافتگي"داري از  گذار سرمايه چه كساني وضعيت پسامدرنيته را حاصل .19

  فوكو و نيچه - ب  اسكات لش و جان اوي -الف  

  آنتوني گيدنز و ديويدهاروي -د    گر و هوسرل هايده -ج  

  در زمينه گردشگري پسامدرن شده است؟ حس نوستالژي باعث اهميت چه چيز .20

  فرهنگ .د  ميراث          .ج        نژاد گرايي .ب        محلي گرايي .الف  
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  در گردشگري شهري سفر به كدام شهرها، درصد بااليي از تقاضا را تشكيل مي دهد؟ .21

  هاي فستيوالي شهر .د  ها مگالوپليس .ج         جديدشهرهاي  .شهرهاي تاريخي        ب .الف  

  چرا بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر گردشگري روستايي رغبت دارد؟ .22

  ايجاد اشتغال و افزايش درآمد .الف  

  افزايش تقاضا براي گردشگري روستايي .ب  

  تقاضا براي صنايع دستي و هنرهاي سنتي .ج  

  كوچكي، تنوع و ساده بودن طرح ها .د  

  چهار ويژگي است، كدام مورد زير جزو آنها مي باشد؟ گردشگري زيست محيطي واجد .23

  .مد نظر است مصنوعيتنها فضاي  .الف  

  .حامي حفاظت از تنوع زيستي است .ب  

  .جامعه ميزبان است تاريخي حافظ ارزش هاي .ج  

  .براي جوامع ميزبان محلي سود ندارد .د  

  شود؟ راوان ميف كدام يك از دوران زير در تقويت خرده فرهنگ ها تالشدر  .24

  پسا پسامدرن .د  پسامدرنيته         .ج  مدرنيته          .ب  سنت           .الف  

  ؟آورد وار به اين علت است كه از هر نقطه سر بر مي كداميك از فناوريهاي زير شكل دهندة تفكر ريزوم .25

  راديو -د  تلويزيون -ج  ماهواره - ب  اينترنت -الف  

  ؟معلول كدام عامل استرق آسيا ش در توسعه گردشگري .26

  ي از مركز به پيرامونانتقال نيروي انسان. ب    تكنولوژي .الف  

  انتقال سرمايه از مركز به پيرامون             جابجايي و. د  انتقال گردشگري از مركز به پيرامون               .ج  

  نه زير مي توانند كسب نمايند؟تجربه مجازي سفر را گردشگران قبل از سفر از طريق كدام گزي .27

  OED .د               ICT .ج                  CBD .ب             TBD .الف  

  ايجاد وقت مازاد و يا به عبارت ديگر اوقات فراغت از خواص چه چيز است؟ .28

  انينيروي انس .د  ارزش افزوده          .ج  سرمايه           .ب           جديد فن آوري .الف  

  كدام گزينه زير از ويژگي هاي جهانگردي در عصر سنت است؟ .29

  گونه شناسي متعدد .د        آلودگي زيست محيطي .ج  درون تمدني .ب        كماشتغال  .الف  

  نتيجه غايي از توسعه گردشگري چيست؟ .30

 عدالت فرهنگي  .د   عدالت اجتماعي        .ج       زيرساختهاعدالت  .ب  عدالت اقتصادي       .الف  
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