
 
 

 ، طبقه دوم 101میدان امامت،نبش خیابان عبدالعظیمی،پالکن تر از تهران نو،پاییآدرس آموزشگاه : 

 

 
 

 نمونه سواالت گردشگری محلی
 رسد؟یم شیپ سال هزار چند به یچشمهعل و هیطریق در یزندگ قدمت(1

 هزار سال پیش 0000هزار سال پیش        د(0000هزار سال پیش          ج(0000ب(هزار سال پیش          0000الف(

 است؟ شده استناد یکس چه توسط و کجا در تهران نام بار نینخست(2

  بغدادی خطیب- شیرازی حافظ ابوعبداهلل بن محمد( ب                                بغدادی خطیب -رازی تهران حافظ ابوعبداهلل بن محمد) الف

  هیچکدام(  د                                   بغدادی خطیب -رازی اصفهانی حافظ ابوعبداهلل بن محمد ج

 دارد؟ نام چه داشته تهران از یفیتوص یالدیم 1818 سال در که یسیانگل جهانگرد(3

 هیچکدام (د                     کربوتر (ج                       بطوطه ابن) ب                    مارکوپلو( الف

 است؟ شده انجام یکس چه توسط لنگ موریت دربار در مانده جا به یها نوشته(4

  اسپانیا لئون کاستیل، پادشاه سفیر کالویخو،( د               اسپانیا سفیر کربوتر،) ج                بطوطه ابن) ب                   خلدون ابن) الف

 است؟ شده ساخته یکس چه توسط و یسال چه در تهران شهر بازار و حصار نینخست(5

 ه.ق توسط شاه طهماسب101ب(در سال                            ه.ق توسط شاه طهماسب101در سالالف( 

 ه.ق توسط شاه عباس101در سال  ه.ق توسط شاه اسماعیل                                د(101در سال ج(

 بود؟ نییآ کدام رویپ اسالم از قبل یها دوره در تهران ،یشناس باستان یها کاوش در(6

  میترائیسم آیین) د                      زرتشت آیین( ج                  یهودیت آیین) ب              مسیحیت آیین) الف

 افتاد؟ تهران در یاتفاقات چه مغول لخانانیا ی دوره در(7

  یافت رونق ری شهر (ب                    کردند مهاجرت تهران به آنجا جمعیت از انبوهی و شد ویران ری شهر (الف

 هیچکدام (د                           کردند مهاجرت قم به آنجا جمعیت از انبوهی و شد ویران ری شهر )ج

 شد؟ انتخاب کشور یرسم مذهب عنوان به یکس چه زمان در هیامام عهیش مذهب(8

 قاجار خان محمد آغا (د         صفوی طهماسب شاه) ج            صفوی اسماعیل شاه) ب              طهماسب شاه) الف

 ؟بود عدد چند آنها تعداد و پادشاه کدام توسط تهران یها برج ساختن دستور(9

  11۱ دتعدا صفوی سلیمان شاه توسط( ب                      تا 11۱  تعداد صفوی عباس شاه توسط )الف

 تا 11۱ تعداد اول طهماسب شاه توسط) د                      تا 11۱ تعداد  صفوی اسماعیل شاه توسط) ج

 اند؟ داشته سکونت انسانها خیتار از شیپ در تهران مناطق کدام در (11

 آموزشگاه آینده برتر

  ای حرفه و فنی سازمان از رسمی مجوز با
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  کریم رباط- اسالمشهر) د                  طالقان- شهریار) ج         فیروکوه -دماوند) ب              قیطریه -علی چشمه) الف

 بود؟ شده واقع کجا در و یکس چه توسط تهران ارگ یبنا(11

 عباسی چهارباغ شمالی قسمت در قاجار خان محمد آغا دستور به (ب                  عباسی چهارباغ شمالی قسمت در افغان اشرف دستور به (الف

 یعباس چهارباغ شمالی قسمت در صفوی طهماسب شاه دستور به )د                  سیعبا چهارباغ شمالی قسمت در شاه ناصرالدین دستور به( ج

 کرد؟ نیمع یگیگلربیب روزکوهیف تا آن بلوکات و تهران یبرا پادشاه کدام بار نینخست(12

  پهلوی شاه رضا (د                     قاجار محمدشاه) ج           اول عباس شاه) ب                  اول اسماعیل شاه (الف

 

 شد؟ مسلط تهران بر یسال چه در قاجار خان محمد آغا(13

 ه.ق 1000سال د(                   ه.ق1200سال ج(         ه.ق1110سال ب(                        ه.ق1۱00( سال  الف

 است؟ یکس چه تهران شهر سازنده نینخست(14 

  شاه رضا (د                    خان محمد آغا( ج                 شاه محمد (ب                             شاه فتحعلی) الف

 شد؟ منتشر کجا در و یکس چه توسط و یسال چه در تهران شهر نقشه نینخست( 15

 12۱1مسکو-برزین -ه.ق 1220ب(در سال                             1001مسکو-برزین–ه.ق 1020در سال الف(

 1200مسکو-برزین -ه.ق 1220د( در سال                             1001پاریس-برزین–ه.ق 1020ج( در سال 

 است؟ گرفته صورت قاجار پادشاه کدام سلطنت زمان در تهران شهر توسعه (16

  -شاه فتحعلی( د                          شاه محمد( ج               شاه ناصرالدین) ب                                  شاه احمد (الف

 گرفت؟ صورت پادشاه کدام توسط تهران شهر میقد حصار دنیبرچ دستور(17

 شاه رضا (د                  شاه رضا محمد (ج           صفوی عباس شاه (ب                           شاه ناصرالدین (الف

 بود؟ چه آن تیفعال نهیزم و سیتأس یکس چه توسط دارالفنون مدرسه(18

 فنی دروس و اروپایی های زبان آموزش- کبیر امیر توسط (ب.                                                          نظری دروس آموزش- امیرکبیر توسط( الف

 هیچکدام )د                            .فنی دروس و اروپایی های زبان آموزش -شاه ناصرالدین توسط )ج

 دارد؟ نام چه آن قله نیمرتفعتر و افتهی شیافزا سمت کدام به تهران استان در البرز یکوهها رشته ارتفاع(19

 متر 2020دماوند با ارتفاع -ب(به سمت غرب افزایش میابد                         متر 2020دماوند با ارتفاع -به سمت شرق افزایش میابدالف(

 د(هیچکداممتر                             2122توچال با ارتفاع -ج(به سمت شرق افزایش میابد

 باشد؟یم ریز ینههایگز از کی کدام تهران استان شرق شمال یکوهها(21

 دماوند و فیروزکوه) د                فیروزکوه و سوادکوه) ج                چال کلک و توچال( ب                   کوه علم و سوادکوه) الف

 است؟ شده بسته آن یرو بر سد کدام و ردیگیم سرچشمه کجا از کرج رود(21

 لتیان سد مرکزی البرز ارتفاعات (ب                                                        الر سد مرکزی البرز ارتفاعات (الف

  کبیر امیر سد مرکزی البرز ارتفاعات (د                                                طالقان سد مرکزی البرز ارتفاعات ) ج
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 است؟ شده بسته آن یرو بر سد کدام و ردیگیم سرچشمه کجا از جاجرود(22

  الر سد-البرز ارتفاعات (د            کرج سد- البرز ارتفاعات) ج            لتیان سد- البرز ارتفاعات) ب              لتیان سد- زاگرس ارتفاعات (الف

 است؟ شده بسته آن یرو بر سد کدام و ردیگیم سرچشمه کجا از الر رود(23

 الر سد- زاگرس ارتفاعات) د          الر سد- سوادکوه ارتفاعات (ج        الر سد -مرکزی البرز ارتفاعات (ب              الر سد- بسته کلون ارتفاعات) الف

 زد؟یریم کجا به و ردیگیم سرچشمه کجا از رود حبله(24

  گرمسار اطراف شنزارهای فیروزکوه ارتفاعات) ب                    الر سد فیروزکوه ارتفاعات (الف

 لتیان سد سوادکوه ارتفاعات )د                    لتیان سد فیروزکوه ارتفاعات )ج

 دارد؟ قرار تهران استان سمت کدام در البرز آب چشمه(25

 شرقی شمال (د                     شرقی جنوب( ج                       غربی جنوب (ب                                غربی شمال (الف

 زد؟یریم کجا به طالقان رود(26

 هیچکدام (د   رود حبله) ج                               الر سد) ب                                      رود سفید) الف

 است؟ یقرن چه به متعلق تهران شهر یاسالم آثار نیتریمیقد(27

 هشتم قرن) د                         نهم قرن) ج دهم                        قرن (ب                                         پنجم قرن (الف

 بود؟ چه مغول حمله در تهران ماندن سالم لیدل(28

  هیچکدام) د           شهر اطراف خندقهای) ج         شهر اطراف برجهای (ب                    آن های خانه بودن زیرزمینی (الف

 بود؟ که ساخت حصار تهران یبرا که یپادشاه نیاول(29

  شاه ناصرالدین (د                طهماسب شاه (ج                قاجار شاه محمد) ب                                         سلیمان شاه) الف

 شد؟ ساخته یکس چه دستور به مرمر تخت(31

  شاه فتحعلی) د             خان محمد آغا (ج                     شاه ناصرالدین) ب                                               شاه رضا الف

 شده هیته پادشاه کدام زمان در تهران شهر نقشه نینخست31

  زند خان کریم (د               شاه محمد (ج                      شاه ناصرالدین) ب                                           شاه احمد الف

 شد ساخته یضلع چند شاه نیناصرالد زمان در تهران شهر حصار(32

 ضلعی ۱ضلعی                 د( 12ج(ضلعی                                10ب(      ضلعی 0الف( 

 بود؟ عدد چند شاه نیناصرالد زمان در تهران یدروازهها تعداد(33

 عدد 10د(    عدد 10ج(         عدد 0عدد                                            ب( 1۱الف(

 

 داشت؟ نام چه یصفو تهماسب شاه زمان در تهران شهر یشمال دروازه(34

 عبدالعظیم شاه دروازه (د             شمیران دروازه) ج                       قزوین دروازه (ب                                   دوالب دروازه) الف

 گرفت؟ صورت یکس چه زمان در تهران حصار بیتخر(35
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  شاه احمد (د              شاه ناصرالدین) ج                      شاه رضا محمد (ب                                        شاه رضا الف

 است؟ یدورها چه به متعلق لیم تپه( 36

 سلوکیان (د                    ساسانیان( ج                                اشکانیان) ب                                      سامانیان) الف

 باشند؟یم استانها کدام تهران یغرب و یشرق ،یجنوب ،یشمال یها هیهمسا یاستانها(37

  اراک سمنان، قم، مازندران، (د             اراک گرمسار، قم،) ج          اراک سمنان، قم، گیالن،) ب                  البرز سمنان، قم، مازندران،) الف

 دارد؟ قرار تهران استان غرب جنوب در استان کدام(38

 مرکزی استان) د                    قزوین استان (ج                     مازندران استان) ب                                هانفاص استان الف

 گرفتهاند؟ قرار رانیا یشیرو هیناح کدام در تهران استان یعیطب یجنگلها(39

  عمان دریای و فارس خلیج حاشیه (د                 زاگرس ناحیه (ج                          خزری ناحیه (ب                       توران و ایران ناحیه (الف

 رسد؟یم ما امامان از کی کدام به پشت 5 با داوود امامزاده نسبت(41

 )ع(سجاد مام(ا د                    )ع(رضا امام (ج                         )ع(صادق امام) ب                      )ع(کاظم موسی امام (الف

 داشت؟ نام چه شاه نیناصرالد زمان در تهران شهر(41 

  ناصری دارالخالفه( د                  سلطنت قصر) ج                                       پایتخت (ب                                 دارالسلطنه (الف

 شد؟یم گفته یمنطقها چه به میقد تهران در نیالحرم نیب(42

 اصلی بازار و شاه مسجد بین (ب                                                                    تهران بازار و دولت محله بین (الف

 جامع مسجد و شاه مسجد بین (د                                                                 دولت محله و شاه مسجد بین (ج

 داشت؟ تیجمع نفر چند قاجار محمدخان آغا یتختیپا یابتدا در تهران شهر(43

 نفر10000د(  نفر12000ج( نفر                      2000ب(   نفر 10000الف(

 رد؟یگیم سرچشمه روزکوهیف ارتفاعات از تهران استان رود کدام (44

  کرج رود (د                               الر رود (ج                            هزار رود (ب                                     رود حبله (الف

 شد؟ بنا یکس چه دستور به تهران در یسلطنت کاخ یبنا نینخست(45

  شاه رضا (د                     سلیمان شاه) ج                            افغان اشرف) ب                         صفوی عباس شاه (الف

 بود؟ چه میقد تهران در تب بودن عیشا لیدل(46

  خانه بودن زیرزمین از ناشی رطوبت) د             غذایی مواد آلودگی) ج                                 هوا آلودگی) ب                                  آب آلودگی (الف

 بود؟ چگونه طهماسب شاه زمان در تهران یبرجها فاصله(47

 گام ۱2د(       گام                     20ج(                                  گام       ۱۱ب(                                     گام 22الف(

 است؟ شده واقع تهران یکجا در بزرگ سوق چهار(48

 هیچکدام (د                      شهر مرکز) ج                            تهران اصلی بازار (ب                                     بازار ابتدای) الف
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 شد؟ بنا یکس چه همت به صدراعظم مچهیت(49

  اقدس امین( د         اتابک خان علی میرزا (ج                               حسین سلطان) ب                                   السلطنه قوام (الف

 شود؟یم مشاهده یشیرو عناصر کدام تهران استان یشرق شمال در (51

  هیرکانی (د                               مراتع (ج                                        برگ پهن) ب                                     برگ سوزنی (الف

 


