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 طمبة الدراسة النظاميوف                      ٠٢٠٢امتحاف شيادة الدراسة الثانوية العامة لعاـ 

  1:30مدة االمتحاف:                 341المبحػث :السياحة والسفر           رقـ المبحث 

 14/7/2020اليـو والتاريخ: الثالثاء       الفػرع: الفندقي والسياحي                        

_________________________________________________________ 

 اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ فقرة مما يأتي

المرشد الذي يتولى تنفيذ البرنامج السياحي عمى مختمؼ مناطؽ الدولة وال يقتصر عممو  -1
 عمى موقع جغرافي معيف يسمى:

 ( المرشد العاـ       ج( المرشد الخاص        د( المرشد الدائـب         مرشد الشركاتا( 

 

 السمات الشخصية والقدرات العقمية والمبادأة واالبتكار مف ميارات المرشد السياحي: - ٠

 ( الذاتية          د( اإلقتصاديةجا( االجتماعية           ب( الفنية والمعرفية            

 

 يتمثؿ دور المجموعة السياحية في عممية اإلتصاؿ السياحي اإلرشادي بػ: - ٣

 ( المستقبؿد أ( المرسؿ               ب( الرسالة                 ج( القناة                

 

 مف مصادر األخالقيات في عمؿ المرشد السياحي المصدر: - ٤

 ج( المادي             د( المعنوي          ( الديني               ب( اإلستراتيجي    أ



 

 يشتمؿ مفيـو المرشد السياحي عدة أدوار ومنيا "المرافؽ" ويعني بالمغة اإلنجميزية:  - 5 

  Manager Tourد (          Escort( ج         Interpretingب(       Leaderأ( 

 

 أيدولوجية معينة تسمى:المنظمات التي تضـ في عضويتيا عدد مف الدوؿ تتصؼ ب - 6

 ( العقائدية            ج( االقتصادية            د( اإلقميمية بأ( العالمية             

 

 يطمؽ عمى المنظمات السياحية غير الحكومية اسـ شبكة األعماؿ: - 7

 ( الصغيرة              د( العمالقة جأ( المتوسطة          ب( الكبيرة            

 

 يقع مقر مجمس الطيراف المدني لمدوؿ العربية في مدينة: - 8

 ( القاىرةدا( بيروت            ب( الرياض               ج( الرباط             

 

 تأسست ىيئة تنشيط السياحة في المممكة األردنية الياشمية عاـ: - ۹

 ـ ۷۰۰۷ـ             د(  ٥٩٧٥ـ          ج(  ۷۰۰۲ـ               ب(  ۸۹۹۱(  أ 

 



 أسموب التخطيط الذي ييتـ بالجيو المسؤولة عف تشكيؿ المخطط السياحي وتطويره ىو: - 10

 ج( مف اإلسفؿ الى األعمى     د( النظامي ب( مف األعمى الى اإلسفؿ      أ( التعاوني      

الموارد البيئية ويركز عمى الطاقة  التوجو الذي ينظر لمسياحة كمستخدـ لقاعدة - ۸۸
 االستيعابية لمموقع السياحي يسمى:

 ( المادي              ب( اإلقتصادي            ج( المجتمعي              د( المستداـ أ

 

 تتبع محافظة مأدبا حسب التوزيع الجغرافي لألقاليـ السياحية في األردف لإلقميـ: - ۸۷ 

 ( الغربي              ج( الجنوبي            د( الشرقي بأ( الشمالي          

 

 المرشد السياحي الذي يختص بترتيب تنفيذ البرامج السياحية وتنظيميا ومراقبتيا يسمى: - ۸۱

 ا( مرشد المؤسسات الرسمية              ب( مرشد الشركات التجارية 

 لرحالت( منظـ ادج( مرشد الطبيعة                           

 

 عدـ القدرة عمى تقديـ المستوى نفسو مف جودة الخدمة السياحية تسمى خاصية: - ٥٤

 ( التبايف              د( اليالؾجأ( الالممموسية              ب( التزامف               

 



مرحمة دورة حياة الخدمة السياحية التي تجبر الموقع السياحي عمى تحسيف الخدمة أو  - 15
 جعة برنامجو اإلنتاجي ىي:مرا

 ( التدىور        ج( النمو             د( النضوجبأ( التقديـ             

 

 تعتبر الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مف األمثمة عمى المنظمات: - 16 

 ( العممية            ب( الثقافية           ج( القضائية            د( االجتماعيةأ

 

 رة المرشد السياحي عمى رؤية البرنامج السياحي بشكؿ متكامؿ تعد مف الميارات:مقد - ۸۲ 

 ( اإلدراكية التصورية           د( الثقافيةجا( الذاتية         ب( االجتماعية          

 

اإلستجابة التي يبدييا المرسؿ إليو بعد استقبالو الرسالة في عممية اإلتصاؿ السياحي  - ٥٨
 تسمى:

 لرموز                د( األفكارإرجاع األثر       ب( القناة             ج( ا( أ 

المرشد السياحي الذي يتصؼ بالكفاءة العالية والقدرة عمى التأثير في السائح مف خالؿ  - 19 
 إبراز جماؿ الطبيعة  وصحة البيئة وسالمتيا يسمى:

 ( المرشد المستكشؼد  شركات   المرشد العاـ     ب( المرشد الخاص     ج( مرشد ال ( أ

 



 يطمؽ عمى المرشد الخاص بالمغة اإلنجميزية مصطمح: - ٠٢ 

  Tour Guideد(   Adventure Guideج(   Local Guide (ب   General Guide أ(

 

 تـ إصدار كتاب لتفسير التراث وتوضيح المقصود باإلرشاد مف قبؿ: -21 

تيمدف         ج( اورفيؿ رايت         د( ويمبر  ( فريمافبأ( توماس كوؾ                
 رايت

 

 مف الميمات التي تقع عمى عاتؽ المرشد السياحي قبؿ البدء بتنفيذ البرنامج السياحي: - ٠٠

 ( معرفة األجر الشخصي لو أواًل               ب( عد الحقائب التأكد مف تذاكر السفرا

 ج( التأكد مف تذاكر السفر                        د( التأكد مف وسيمة النقؿ 

 

 يؤدي اإللتزاـ بأخالؽ العمؿ في مينة اإلرشاد السياحي إلى: - ٠٣ 

 ( زيادة الدخؿ السياحيبا( إنخفاض الدخؿ السياحي                                        

 موعة السياحية               د( تقميؿ ثقة المرشد بنفسوج( زيادة التوتر بيف المرشد والمج 

 

 لمحصوؿ عمى ترخيص ممارسة مينة المرشد السياحي يخضع المتدرب إلى دورة مدتيا: - ٠٤

 شيور ۹شيور          د(  6( جشيور              5شيور           ب(  3أ( 



 

 ات القانونية في مجاؿ معيف تسمی:المنظمات التي تسعى إلى تحديد القواعد أو العالق - ٠٥

 ( التشريعية         ب( اإلدارية              ج( اإلقميمية            د( البيئيةأ 

 

في  ٥٩٠٥نشأت منظمة السياحة العالمية كمؤتمر دولي التحادات النقؿ السياحي عاـ  - ٠٦ 
 مدينة:

 (الىايدا( جنيؼ             ب( بروکسؿ            ج( برشمونو              

 

 القاعدة األساسية إلحداث المنظمة السياحية الدولية ىي أف تتألؼ حصرًا مف: - ۷۲ 

 ( مجموعة دوؿ ذات سيادة                 ب( دولة واحدة ذات سيادةأ 

 د( مجموعة دوؿ منزوعة السيادة  ج( دولة واحدة منزوعة السيادة            

 

 تتمتع الدوؿ األعضاء بمنظمة السياحة العالمية بحقوؽ: - ۷۱

 أ( عضوية غير متساوية               ب( تصويت فقط  

 ( تصويت وعضوية متساوية         د( عضوية متساوية فقطج

 



منظمة عربية سياحية يقع مقرىا في السعودية وتيدؼ إلى تشجيع صناعة الحرؼ  - ۷۹ 
 اليدوية ىي: 

 د( التعاوف العربي  ( السياحة العربية    جأ( النقؿ العربية        ب( الطيراف المدني     

 

 تأسست الجمعية األردنية لمسياحة اإلنسانية عاـ: - ۱۰

 ـ ۷۰۸۰( د ـ            ۸۹۹۲ج(      ـ       ٠٢٢٦ـ         ب(  ٠٢٢٤(  ٥

 

 أىـ مسارات االستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السياحي األردني: - 31 

 ( الدخؿ السياحيد أ( األمف السياحي    ب( التجارة االلكترونية    ج( اإلتفاقيات السياحية    

 

لمساس سمبًا بالقدرة عمى عممية تطوير السياحة لتمبية حاجات األجياؿ الحاضرة دوف ا - ۱۷
 تمبية حاجات األجياؿ القادمة تسمى التنمية السياحية:

 ( المستدامةد ا( الطويمة                ب( القصيرة                ج( المتوسطة            

 

 مف مبادئ تطوير المواقع السياحية: - ٣٣

 د( التبايف              التوازيج(              ( التفردب               ؿأ( التكام

 



 

 يرمز إلى نظاـ المعمومات الجغرافي بػ:  - ٣٤

  GDSد(             GIS( ج              GNSب(               GSS أ(

 

 : ٠٢٥٥ - ٠٢٥٥مف ركائز اإلستراتيجية الوطنية لمسياحة لألعواـ  -35

 د( التأميف السياحي التسعير السياحي   احي    ب( التنظيـ السياحي    ج( ( التسويؽ السيأ 

 

 ييتـ القطاع الخاص عند البدء بتطوير أي موقع سياحي بتحميؿ الجدوى:  - 36 

 ( اإلقتصاديةدا( العممية             ب( االجتماعية        ج( البيئية             

 

خيص الوضع الحالي التخطيط التسويقي الذي يتعمؽ باألعماؿ طويمة األمد وييتـ بتش - 37 
 وتنبؤ المستقبؿ ىو:

 ( اإلستراتيجي              د( المادي جأ( التشغيمي            ب( العمراف             

 

 أطوؿ مرحمة في دورة حياة الخدمة السياحية ىي: - 38

 ( النضوجدأ( النمو              ب( التقديـ                   ج( التدىور              

 



مرحمة الخدمة التي يتـ فييا إعالـ المستفيديف بالخدمة الجديدة والقياـ بحمالت إعالنية  - ۱۹ 
 مدروسة تسمي:

 ( التقديـ              ج( النمو              د( التدىوربا( النضوج          

 

 مف العوامؿ التي يعتمد عمييا نجاح تسويؽ أي موقع سياحي ىي: - ٤٢ 

 ج( حجـ الموقع        د( القيمة المالية   صوؿ لمموقع      ب( اسـ الموقع   سيولة الو  أ( 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 طمبة الدراسة الخاصة             / التكميمي ٠٢٠٢امتحاف شيادة الدراسة الثانوية العامة لعاـ 

  1:30مدة االمتحاف:                  419المبحػث :السياحة والسفر           رقـ المبحث 

 6/1/2021اليـو والتاريخ: االربعاء             ۷۰۷۰+  ۷۰٥٩الفػرع: الفندقي والسياحي / خطة 

_________________________________________________________ 

 

 في كؿ فقرة مما يأتي اختر رمز اإلجابة الصحيحة

 " عمى ظيور السياحة بأعداد: Mass Tourismيطمؽ مصطمح "  - 1

 ب( متوسطة              ج( صغيرة            د( محدودة           (ضخمةأ

 

يسمى النشاط التعميمي الذي ييدؼ الى اكتشاؼ المعاني والصالت بيف األشياء عف  - ٠ 
 اإلعالـ المتاحة بػ:طريؽ الخبرة المباشرة ووسائؿ 

 ( اإلرشاد                   د( التسعير ج أ( الترويج             ب( التسويؽ            

   

 يشتمؿ مفيـو المرشد السياحي عدة أدوار منيا: - 3 

 ( المرافؽدالمطور                أ( القارئ                ب( الداعـ               ج(  

 

 



 الميمات التي يقـو بيا المرشد السياحي خالؿ تنفيذ برنامج الرحمة السياحية:مف  - ٤

 أ( تييئة المطبوعات                       ب( كتابة تقرير عف المجموعة

 د( االنتباه الى األمور القانونية                            ( تفتيش الحافمةج

 

يقدميا المرشد لمحصوؿ عمى ممارسة مينة اإلرشاد إحدى اآلتية ليست مف الوثائؽ التي  - 5 
 السياحي:

 أ( األوراؽ الجامعية                     ب( مصدقة عدـ المحكومية      

 ( دفتر العائمةدج( صورة اليوية                        

 

 يتصؼ مرشد الشركات التجارية والصناعية بػ: - 6

 ( التخصصية في المجاؿ الذي يعمؿ فيوب       أ( المعرفة العامة                

 ج( التأثير عمى السائح                  د( ترتيب وتنظيـ الرحالت

 

 والعزيمة مف ميارات المرشد السياحي:القدرة عمى ضبط النفس والصبر وقوة اإلرادة  - 7 

 د( التشاركية               ( الذائيةجأ( الفنية             ب( االجتماعية              

 



تعني الميارات اإلدراكية التصورية لممرشد السياحي مقدرتو عمى رؤية البرنامج السياحي  - ٨
 بشكؿ:

 ب( متناقض               ج( متزامف                د( متساوي            ( متكامؿأ 

 

المشتركة في عممية االتصاؿ  " بالمغة اإلنجميزية كأحد األطراؼ Mediaيطمؽ مصطمح"  - 9
 السياحي اإلرشادي عمى:

 ( القناة             ج( المستقبؿ              د( إرجاع األثربا( الرسالة              

 

 يسمى ميثاؽ أخالؽ مينة اإلرشاد السياحي: - ۸۰ 

 ( ميثاؽ آداب المينة                ب( ميثاؽ شرؼ المينةأ

 ينة            د( ميثاؽ ترويج المينةج( ميثاؽ طرائؽ الم 

 

 أي اآلتية ال يعد مف مصادر األخالقيات في عمؿ المرشد السياحي: - ٥٥  

 ج( التشريعات السياحية   د( المصدر الديني ة ب( البيئة االجتماعي   ( القوانيف االقتصاديةأ 

يعد المرشد السياحي أىـ محاور التنمية السياحية بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة  - ٥٠ 
 السياحة العالمية رقـ:

    604د(                 406( ج                  401ب(                  304 ( أ



 

 تقسـ المنظمات الدولية مف حيث العضوية الى: - ۸۱

دارية وعقائدية                   ب( إدارية وقضائية واقتصادية    أ( عالمية وا 

نسانية                      قميمية وعقائديةدج( عامة وخاصة وا   ( عالمية وا 

 

 تقسـ المنظمات الدولية مف حيث األىداؼ الى: - 14 

دارية        دارية        ج( إدارية وتشريعية        ( عامة وخاصةبأ( عامة وا   د( قضائية وا 

 

 تعد منظمة الطيراف المدني الدولية مف األمثمة عمى المنظمات: - 15

 ( التشريعيةدأ( العممية           ب( االجتماعية                 ج( الخاصة               

 

المنظمات التي تضـ في عضويتيا عدد مف الدوؿ التي تتصؼ بأيديولوجية معينة  - ٥٦ 
 سمى:ت

 ( العقائدية          ج( االجتماعية         د( الثقافيةبأ( االقميمية              

االتفاقيات واألعراؼ الدولية ومبادئ القانوف الدولي العاـ مف مصادر قواعد المنظمات  - ۸۲ 
 السياحية الدولية:

  ( القانونيةد            أ( الدينية           ب( االجتماعية             ج( االقتصادية     



 

 مف خصائص المنظمات الدولية السياحية غير الحكومية: - ۸۱

عفاءات                     ب( تتمتع بامتيازات فقط   أ( تتمتع بامتيازات وا 

 ( ال تتمتع بامتيازات واعفاءاتدج( تتمتع بإعفاءات فقط                           

 

 االتحاد الدولي لمنظمات السفر الرسمية بعد الحرب العالمية الثانية:بمغ عدد أعضاء  - ۸۹ 

 منظمة ۸۷۰منظمات           د(  ۸۰۹( ج         منظمة ۹۸ب(        منظمة  86أ( 

 

 تـ إنشاء دائرة السياحة في المممكة األردنية الياشمية عاـ: - ٠٢

 1953(د               1950ج(                1947ب(                1944أ(  

 

 مف أىداؼ االتفاقيات الدولية في مجاؿ تطوير القطاع السياحي: - ٠٥

 ( تخفيؼ القيود األمنية وتشديد اإلجراءات الجمركية  1 

  ( تخفيؼ القيود األمنية وتسييؿ اإلجراءات الجمركيةب 

 ج( تشديد القيود األمنية وتسييؿ اإلجراءات الجمركية    

 اإلجراءات الجمركيةد( تشديد القيود األمنية وتشديد  

 



 

بيف حكومة المممكة االردنية  ٥٩٩٩تـ توقيع اتفاقية تعاوف في الميداف السياحي عاـ  - ۷۷ 
 الياشمية وحكومة المممكة:

  دية           ج( البحرينية             د( المتحدة( المغربية            ب( العربية السعو أ 

 

 ييتـ القطاع الخاص عند البدء بتطوير أي موقع سياحي بتحميؿ الجدوى: - ٠٣

 ج( البيئية              د( العممية                ( االقتصاديةبا( االجتماعية             

 

 ـ ٠٢٥٥ - ٠٢٥٥لألعواـ مف ركائز االستراتيجية الوطنية لمسياحة  - ٠٤

 ( البيئة الداعمةدأ( البيئة الصحية      ب( البيئة االستثمارية     ج( البيئة الخارجية       

 

 أي اآلتية ال يعد مف توجيات التخطيط السياحي: - ٠٥

 ( العممي               د( االقتصاديجأ( المستداـ          ب( نحو المجتمع             

ؽ عمى تقديـ شيء يريده السائح وال يمكف االستغناء عنو او العثور عميو في الدوؿ يطم - ٠٦
 المجاورة مبدأ :

 التفرد          ب( تنوع المنتج              ج( الجودة                 د( قوة الجذب ( أ

 



األثرية  مف القيـ الجمالية التي ييدؼ التخطيط السياحي المستداـ الى تعزيزىا في المواقع - ٠٧
 والتراثية:

 أ( تماثؿ الموارد وتوحدىا               ب( تنافس الموارد وتنوعيا 

 د( توحد الموارد وتفردىا                 ( تعدد الموارد وتنوعياج

  

 

 مف النماذج المستخدمة في تحقيؽ النمو االقتصادي لممواقع األثرية والتراثية: - ٠٨  

 واألنشطة             ب( إعادة تثبيت الوظائؼ واألنشطة( إعادة توليد الوظائؼ أ 

 ج( إعادة ترقيـ الوظائؼ واألنشطة             د( إعادة تخصيص الوظائؼ واألنشطة 

 

 أي اآلتية ال يعد مف األقاليـ السياحية في األردف: - ٠٩ 

 ماليد( الش              ( الساحميجأ( الشرقي           ب( الغربي           

 

" يطمؽ عمى أحد مبادئ تطوير المواقع السياحية  Activity Expansionمصطمح "  - ۱۰ 
ج( التفرد              د( قوة               ( تنوع المنتجبويعني:  أ( الجودة           

 الجنب

 



التخطيط التسويقي الذي يتعمؽ باألعماؿ طويمة االمد وييتـ بتشخيص الوضع الحالي  - 31
 وتنبؤ المستقبؿ يسمي:

 د( المستداـ            ( االستراتيجيجأ( التشغيمي              ب( المادي              

 

 يطمؽ عمى مرحمة النمو بالمغة اإلنجميزية مصطمح: -32

 Growth( د      Introductionج(           Maturityب(         Decline ( أ

 تدىور              نضوج                   تقديـ                   نمو        

 مف األسباب التي دفعت منظمة اآلياتا لتشجيع فكرة التذكرة اإللكترونية وتعميميا: - ٣٣

 ( توفر خيارات أكثر اماـ المسافر       أ

 ب( تصؿ لشريحة محدودة مف السوؽ المستيدؼ

 لمقاعد الطائرة خالؿ الزمف المحددج( تقمؿ البيع 

 د( تعرض أسعار غير تنافسية وتزيد عموالت مكاتب السياحة 

 

 يطمؽ عمى بطاقة المرور لممسافر بالمغة اإلنجميزية مصطمح: - ٣٤

                                     Board Passing Card  (ب           Entry Card أ( 
 Purchase Cardد(            Return card ج(

 



 مف أشكاؿ الحجوزات السياحية بقنوات التوزيع المباشرة: -35

                   ب( المؤسسات الحكومية                      أ( وكاالت السياحة والسفر 
 د( أنظمة التوزيع اإللكترونية                                  ( الياتؼ  ج

 

 اجب )بنعـ( او )ال( عمى العبارات اآلتية  

 

تشير األبحاث الحديثة في مجاؿ اإلرشاد السياحي الى أف فشؿ الكثير مف المرشديف  - ٣٦
السياحييف في عمميـ يرجع الى نقص الميارات اإلنسانية لدييـ أكثر مف أف يكوف قصورًا في 

 امتالؾ ميارات العمؿ نفسو . 

 ب( ال            ( نعـأ

 

اإلرشاد السياحي الناجح والفعاؿ يرتبط بمعرفة المرشد السياحي لممعمومات السياحية  - ٣٧ 
 واألثرية فقط. 

 ( البا( نعـ          

نما أسموب  - ٣٨ العالقات العامة في اإلرشاد السياحي ليست وظيفة إدارية يكمؼ بيا المرشد وا 
 عمؿ وفمسفة.

 ( نعـ            ب( الأ

 



 المنظمة السياحية الدولية بموجب اتفاقيات دولية متعددة األطراؼ .تنشأ  - ۱۹

 ( نعـ            ب( الأ

 

 تتألؼ المنظمة السياحية الدولية حصرًا مف مجموعة دوؿ منزوعة السيادة. - 40 

 ( البا( نعـ          

 

ارات الثانوية مف عوامؿ نجاح التخطيط السياحي أف يتـ اعتبار تنمية السياحة كأحد الخي - 41
 لمتنمية االقتصادية.

 ( البا( نعـ          

 

 اإلقميـ السياحي ال يعني بالضرورة جغرافية المنطقة التي يغطييا اإلقميـ.  - ٤٠

 ب( ال            ( نعـأ

 

 الخدمة السياحية ثمتمؾ ماديًا وال يمكف االنتفاع بيا مف غير امتالكيا. - 43

 ( البا( نعـ          

 



مف خصائص الخدمة السياحية "التبايف" أي عدـ القدرة عمى تقديـ المستوى نفسو مف  - 44
 جودة الخدمة.

 ( نعـ            ب( الأ

 

 يعتبر السعر مف األمور السيمة والبسيطة في المزيج التسويقي لمخدمات السياحية . - 45

 ( البا( نعـ          

 

 

 بة تغيير المستندات الرقمية وتصويرىا أو إلغائيا.تتميز السياحة اإللكترونية بصعو  - 46

 ( البا( نعـ          

 

تتسـ السياحة اإللكترونية بإمكانية التأثير المباشر عمى أنظمة الحاسبات في الشركات  - ٤٧
 السياحية مف خالؿ ما يسمى بالتبادؿ اإللكتروني لمبيانات والوثائؽ.

 ( نعـ            ب( الأ

مزايا استخداـ التذاكر اإللكترونية ضماف سالمتيا حيث تحتوي التذكرة عمى شيفرة مف  - 48
 تعريؼ تسمى التيراكود.

 ( البا( نعـ          



 

يشمؿ مفيـو الحجوزات اإللكترونية الرحالت والخدمات السياحية وشرائيا عبر شبكة  - ٤٩
 اإلنترنت. 

 ( نعـ            ب( الأ

 

التي تواجو الحجوزات اإللكترونية في القطاع السياحي السرية مف التحديات  - 50
والخصوصية خاصة أف عممية الحجز اإللكتروني ال تحتاج الى الحصوؿ عمى البيانات مف 

 السياح مثؿ االسـ والجنسية.

 ( البا( نعـ          
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 رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ فقرة مما يأتي اختر

يسيـ اإلرشاد السياحي مف خالؿ قدرة المرشد السياحي عمى التواصؿ اإليجابي مع أفراد  - 1
 المجموعة السياحية في تطبيؽ آليات:

 د( التعريؼ المباشر    ج( التسعير المباشر      ( التسويؽ المباشرب     ( التنويع المباشرأ

 

 مف األدوار التي يشتمؿ عمييا مفيـو المرشد السياحي: - ٠ 

 د( المراجع                 ( المرافؽجأ( المموؿ              ب( المدوف                  

 

مف الشروط الواجب توافرىا في الشخص الذي يسعى لمحصوؿ عمى الترخيص لممارسة  - ٣  
 مينة اإلرشاد السياحي أف يكوف أردني الجنسية وأتـ مف عمره:

 ( العشريف            ب( الثالثيف             ج( األربعيف             د( الخمسيفأ

 



 ياحي اإللتزاـ بيا في نظاـ عممو ارتداء :مف األمور التي يتوجب عمى المرشد الس - 4 

 ج( الخوذة          د( الحذاء الطبي          ( الزي المقررب       ا( المالبس الفضفاضة  

 

 يطمؽ عمى مرشد الشركات التجارية والصناعية الكبرى بالمغة اإلنجميزية مصطمح: - 5

 General Guideب(                           local Guideأ( 

  Business - Industry Guide( د                  Adventure Guideج(  

 

 قوة اإلرادة والعزيمة والثقة مف ميارات المرشد السياحي: - 6

  ( الذاتية              ب( االجتماعية              ج( الفنية                 د( اإلدراكيةأ

 

 اإلنتباه إلى األمور القانونية مف الميمات التي تقع عمى عاتؽ المرشد السياحي: - 7 

 ( قبؿ البدء في تطبيؽ البرنامج السياحي                 ب( عند استقباؿ المجموعة السياحيةأ

 ج( خالؿ تنفيذ البرنامج السياحي                          د( عند انتياء البرنامج السياحي

 

مجموعة الكممات والرموز والمعاني المراد إرساليا إلى المجموعة السياحية في عممية  - ۱
 االتصاؿ السياحي اإلرشادي تسمي:

 ( الرسالة             ج( المستقبؿ                 د( المرسؿبأ( إرجاع األثر           



 

اإللتزاـ بيا أثناء ممارسة العمؿ  مجموعة القيـ العميا التي يسعى المرشدوف السياحيوف إلى - ۹
 تسمى ميثاؽ أخالؽ مينة:

 ( اإلرشاد السياحيدج( الجودة السياحية        ب( الترويج السياحي      أ( العمؿ السياحي 

 

 مف مصادر األخالقيات في عمؿ المرشد السياحي التشريعات: – ۸۰

 السياحية               د( الدولية( جأ( المعنوية           ب( االقتصادية             

 

 تنشأ المنظمة السياحية الدولية بموجب اتفاقيات دولية: - ۸۸

 د( دوف وجود أطراؼ        ( متعددة األطراؼجب( ثنائية األطراؼ       أ( أحادية األطراؼ 

 

 تتمتع المنظمة السياحية الدولية بصفة: - ۸۷

 ج( المحدودية           د( التراجع           ( الديمومة    ب( الزواؿ           1 

 

 تعتبر منظمة الطيراف المدني الدولية مف األمثمة عمى المنظمات: - ۸۱

 ( التشريعية                 د( اإلداريةجأ( القضائية              ب( اإلقميمية          

 



 مف خصائص المنظمات السياحية غير الحكومية أنيا : - 14 

 ( ال تتمتع بالشخصية القانونيةبتتمتع بالشخصية القانونية                 أ( 

 ج( تتمتع باالمتيازات                           د( تتمتع باإلعفاءات

 

 تحولت منظمة السياحة العالمية إلى وكالة متخصصة لألمـ المتحدة عاـ: - 15

 ۷۰۸۸د(                ۷۰۰۱( ج               ۷۰۰۸ب(                1999أ(

 

الجية الحكومية المعنية مباشرة بصناعة السياحة وتنميتيا في األردف وتأسست عاـ  - 16
 ـ ىي: ٥٩٧٠

 أ( دائرة السياحة العامة              ب( مديرية اآلثار العامة  

   ( وزارة السياحة واآلثاردج( ىيئة تنشيط السياحة               

 

 قر مجمس الطيراف المدني لمدوؿ العربية في مدينة:يقع م - ٥٧

 ( القاىرةدأ( طرابمس             ب( المنامة             ج( الدار البيضاء                

 

 



ـ وتتمتع بالشخصية االعتبارية  ٥٩٩٨المنظمة السياحية األردنية التي تأسست عاـ  - ۸۱ 
 واالستقالؿ المالي واإلداري ىي:

 ب( جمعية األدالء السياحييف                      تنشيط السياحة ( ىيئةأ

 ج( جمعية أصحاب المطاعـ                د( ىيئة تنظيـ العمؿ الفندقي

 

الوثيقة التي تتضمف مجموعة إجراءات تنظيمية وأىداؼ عامة عف طريؽ االتفاؽ بيف  - 19
 ة تسمى:دولتيف وأكثر بيدؼ تنظيـ الشؤوف المتعمقة بالسياح

           ( االتفاقية السياحيةب                     أ( المعاىدة السياحية 

 د( األنظمة السياحية               ج( المخطوطة السياحية     

 

 تأسست الجمعية الممكية لحماية الطبيعة في األردف كمؤسسة تطوعية غير حكومية عاـ: - ۷۰

 ۸۹۹۰د(             1975ج(            1966( ب              1955ا(  

 

أسموب التخطيط السياحي الذي ال يضمف ديمقراطية عممية التنمية ونجاحيا عمى المدى  - ٠٥
 البعيد ىو:

 ( مف أعمى إلى أسفؿ          ب( التعاوني             ج( التراثي          د( العاـأ

 في الدوؿ الناميةاالنسب                             



 توجو التخطيط الذي يعد مزيج مف كافة توجيات التخطيط السياحي األخرى يسمى: - ۷۷

 د( اإلقتصادي               ( المستداـجب( المادي                  أ( البيئي           

 تعظيـ المنافع االقتصاديةتقميؿ االثار البيئية       الطاقة االستيعابية لمموقع                   

 

تحتاج المواقع السياحية األقؿ تطورًا والمتوسطة التطور إلى ضرورة انتياج تنظيـ  - ۷۱
 االندماج:

 ج( الحضاري                  د( الكمي             ( اإلقميميبأ( الثقافي            

 

 سياحية في األردف إلى اإلقميـ:تثبع محافظة عجموف حسب التوزيع الجغرافي لألقاليـ ال - ٠٤

 ( الشماليدأ( الجنوبي            ب( الشرقي             ج( الغربي                 

 

 

 مف مبادئ تطوير المواقع السياحية: - ٠٥

 ج( حجـ الموقع        د( البيئة المحيطة         ( قوة الجذبب          أ( القدرة المالية 

 

 ييتـ القطاع السياحي الخاص عند البدء بتطوير أي موقع سياحي بتحميؿ الجدوى: - ٠٦ 

 د( العممية              ( االقتصاديةجأ( االجتماعية           ب( الثقافية               



 

مف القيـ الجمالية التي يسعى التخطيط السياحي المستداـ إلى تعزيزىا في المواقع  - ۷۲ 
 قيمة التنوع: األثرية

 ب( القطاعي             ج( التمويمي               د( التراثي            ( العمرانيأ

 

 

 ( عمى: ٠٢٥٥ - ٠٢٥٥اشتممت االستراتيجية الوطنية لمسياحة )  - ۷۱

 رکائز ۱رکائز           د(  ۲ركائز          ج(  6ركائز            ب(  4( أ 

 

 

 

 ط التسويقي في السياحة إلى نوعيف ىما:يقسـ التخطي - ٠٩ 

 ب( المادي والمعنوي                أ( المادي والتشغيمي   

 د( اإلستراتيجي والمعنوي             ( التشغيمي واالستراتيجيج

 

 ( عدـ القدرة عمى تقديـ المستوى نفسو مف جودة الخدمة السياحية تسمى خاصية:30

 ( التبايفدب( التكامؿ               ج( التزامف                أ( اليالؾ                 



 

مرحمة الخدمة السياحية التي تتطمب مف إدارة الموقع السياحي إتباع سياسة تسويقية  - ۱۸
 تعتمد عمى تمييز الموقع السياحي مف غيره ىي:

 د( الكساد                 ( النموجأ( التقديـ                  ب( النضوج                  

 

 يطمؽ عمى مرحمة التدىور بالمغة اإلنجميزية مصطمح: - 3٠

Maturity (1         ب )Decline             )جIntroduction          )دGrowth 

 

 يرمز لترويج السياحة إلكترونيًا مف الشركات إلى الشركات بػ: - 33

B2C (1               )بB2D                ج )B2B                     )دC2D     

 يطمؽ عمى االتحاد الدولي لمنقؿ الجوي مصطمح: - 34 

 ج( إيواتا                    د( إيناتا             ( آياتابإيباتا                أ( 

 مف المعمومات التي يحتوي عمييا نموذج التذكرة اإللكترونية: - 35 

 د( اسـ موظؼ الحجز          ( درجة الحجزج       ب( عمر المسافر        نوع الطائرةأ( 

 

 

 

درجة النقل / درجة الحجش / رقم الزحلة /  شزكة 

الطيران / الىسن املسمىح به مجاها / ثزثيب السعز / 

 الضزائب / القيمة الاجمالية / السعز الاساس ي



 بقنوات التوزيع غير المباشرة:مف أشكاؿ الحجوزات السياحية  - 36

 ( منظمو الرحالت الشاممةدج( الرسالة                        ب( الياتؼ          أ( الفاكس

 

ديسمبر عف الموعد النيائي لمتوقؼ عف إصدار التذاكر الورقية في أواخر اإلعالن تـ  - 37
 مف العاـ:

 ۷۰۸۷د(                 ۷۰۰۹ج(               ٠٢٢٦( ب            ٠٢٢٤أ( 

 مالحظة :   

 

اتفاؽ مكاتب السياحة والسفر مع شركات الطيراف بشراء عدد مف المقاعد عمى الطائرة  - ۱۱
 عمييا المكتب السياحي تسمى فكرة نظـ التوزيع:مقابؿ نسبة معينة يحصؿ 

 ( اآللية                   ب ( اليدوية             ج( اآلنية            د( البسيطةأ

 مف مشكالت الحجز اإللكتروني التي تواجو الشركات السياحية في األردف غياب: - ۱۹ 

 ج( الرقابة             د( األيدي العاممة           ( البنية التحتيةبأ( التنافسية            

األجيزة الصغيرة المخصصة لقراءة شيفرة التعريؼ في التذكرة اإللكترونية تسمى  - 40
 الماسحات:

 د( اإلشعاعية              ( الضوئيةجا( الحرارية             ب( الصوتية            

 

اصدرت منظمة الطيران الدولي )آياثا( مىعدا نهائيا للتىقف عن اصدار التذاكز الىرقية في اهحاء 

 العالم: عام 7002
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 اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ فقرة مما يأتي

 يؤدي االلتزاـ بأخالؽ العمؿ في مينة اإلرشاد السياحي إلى: - 1

 زيادة الدخؿ السياحي                                ( أ 

 ب( تقميؿ ثقة المرشد السياحي بنفسو 

 ج( زيادة التوتر بيف المرشد والمجموعة السياحية           

 د( زيادة تعرض المؤسسات السياحية لمخطر

 " عمى المرشد: Adventure Guideيطمؽ مصطمح "  - ٠

 د( المتجوؿ                ( المستكشؼ جـ              أ( الخاص            ب( العا

كؿ مما يأتي مف الشروط الواجب توافرىا في الشخص الذي يسعى لمحصوؿ عمى  - ٣
 الترخيص لممارسة مينة اإلرشاد السياحي ماعدا:

 ( اجتاز امتحاف المغة العربية            ب( غير محكـو بجناية أو جـر مخؿ بالشرؼأ 

 غ لممارسة المينة                  د( أردني الجنسية وأتـ العشريف مف عمرهج( متفر 



مف الميمات التي يقـو بيا المرشد السياحي عند انتياء البرنامج وتوديع المجموعة  - 4
 السياحية:

 ( كتابة تقرير عف المجموعةبأ( تييئة المطبوعات                     

 د( توضيح العممة الوطنية             ج( تفتيش الحافمة            

امتالؾ المرشد السياحي لمروح البحثية والسعي لمتجديد واإلبداع مف ميارات المرشد  - 5
 السياحي:

 د( اإلدراكية التصورية    ب( الذاتية          ج( االجتماعية            ( الفنية والمعرفيةأ

 

 عممية االتصاؿ السياحي اإلرشادي ما عدا: كؿ مما يأتي مف األطراؼ المشتركة في - 6

 ( المكافدأ( المرسؿ                  ب( المستقبؿ                ج( القناة            

 

العاـ الذي تـ فيو اعتبار المرشد السياحي أىـ محاور التنمية السياحية بقرار مف الجمعية  - 7
 العامة لمنظمة السياحة العالمية:

 ۸۹۹۹( د                    1996ج(              ۸۹۹۰ب(                1985أ( 

 

 مف وسائؿ النيوض بأخالقيات مينة اإلرشاد السياحي وضع ما يسمى باالستشارة : - ٨

 ( األخالقية             د( االجتماعيةجأ( الدورية          ب( العممية            



 

 المرشد السياحي التشريعات: مف مصادر األخالقيات في عمؿ - 9

 السياحية           ب( العممية           ج( القانونية                    د( الناظمة ( أ

 

 تصنؼ خصائص المرشد السياحي في فئتيف رئيستيف ىما: - ۸۰

 ( المعرفية والشخصية بأ( المعرفية واالقتصادية                          

 ية                        د( اإلنسانية والشخصيةج( الشخصية واالقتصاد 

 

 تسمى الرخصة التي يضعيا المرشد السياحي عمى صدره في أثناء العمؿ بػ: - ۸۸

 ( الباجة                 د( السجؿجالرمز        ب( الرقـ اإلرشادي                ( أ

 

المممكة األردنية الياشمية بوصفو مف أىـ األمور التي أكدىا نظاـ الخدمة المدنية في  - ۸۷ 
 شرطا لممارسة مينة اإلرشاد السياحي حسف السيرة والسموؾ و:

 د( السالمة البدنية       ب( القدرة المالية          ج( المعرفة العممية          ( األخالؽأ

 

 

 



 لممنظمات الدولية نوعاف مف الشخصية القانونية ىما: - 13

                            ب( اإللزامية والدولية                 العدلية والداخمية    ( أ
 د( الخارجية والعرفية                ( الداخمية والدولية       ج

 

 مف األمثمة عمى المنظمات االقتصادية: - ٥٤ 

                                  ب( صندوؽ المعونة                   االتحاد العربي       ( أ
 د( وكالة الطاقة            ( صندوؽ النقد الدولي       ج

 

 المنظمات التي تسعى إلى تنظيـ أوجو التعاوف والعالقات بيف الدوؿ تسمى: 15 

 ( العامة             ب( الخاصة           ج( االجتماعية               د( الثقافيةا 

 

 محكمة العدؿ الدولية مف األمثمة عمى المنظمات:تعد  - 16

 ( القضائية             ج( الثقافية             د( االجتماعيةبأ( التشريعية          

 

 كؿ مما يأتي مف مصادر القواعد القانونية لممنظمات السياحية الدولية ما عدا: - ٥٧ 

 أ( األعراؼ الدولية                             ب( االتفاقيات الدولية  

 ( المعاىدات المحمية دج( مبادئ القانوف الدولي العاـ                  



 

تمثؿ المنظمة السياحية غير الحكومية كيانًا غير ىادؼ لمربح وفقًا لوثائؽ األمـ المتحدة  - ۸۱
 الصادرة عاـ:

 ۸۹۹۲د(                    ٥٩٩٤( ج          ۸۹۱۰ب(              1950أ(  

المدينة التي تـ عقد أوؿ اجتماع فييا لمنظمة السياحة العالمية بعد إقرار النظاـ  - 19
 :  1974األساسي ليا عاـ 

 ج( باريس                 د( ميونخ           ( مدريدبا( بوخارست         

 

 تعد األمـ المتحدة مثااًل عمى المنظمات: - ٠٢

 ج( التشريعية                 د( الثقافية            ( العامة بأ( الخاصة              

 

العاـ الذي صدر فيو قانوف السياحة لتنظيـ الميف السياحية في المممكة األردنية  - ٠٥
 الياشمية:

 ٥٩٦٨( د          1961ج(                  1953ب(                ۸۹۷۱ ( أ

 

داريا وذات شخصية: - ۷۷  تمتمؾ جمعية الفنادؽ األردنية استقالاًل ماليا وا 

 ج( عممية                   د( ثقافية             ( اعتباريةبأ( فنية                   



 

 بوصفيا مؤسسة: 1966تأسست الجمعية الممكية لحماية الطبيعة عاـ  - ۷۱

 ب( استثمارية                      ة حكومية أ( تطوعي 

 د( حكومية واستثمارية            ( تطوعية غير حكومية ج

 

المرتبة التي حاز عمييا األردف بيف دوؿ العالـ في مجاؿ الحفاظ عمى سالمة المواطنيف  - ٠٤
 وأمنيـ واستقرارىـ :

 35د(                 ۷۰ج(                     14( ب                 9 ( أ

 

بيف حكومة المممكة األردنية  ٠٢٢٥تـ توقيع اتفاقية تعاوف في المجاؿ السياحي عاـ  - ٠٥
 الياشمية وحكومة جميورية:

 ( كوريا        ب( الصيف الشعبية              ج( أذربيجاف                  د( روسيا أ

 

 التخطيط السياحي:مف أساليب  - ٠٦

 ج( التعارضي              د( التوافقي         ( التعاونيبأ( التوازني          

 

 



 كؿ مما يأتي مف توجيات التخطيط السياحي ما عدا: - ۷۲ 

 د( البيئي                  ( األفقيجأ( المادي               ب( المستداـ              

 

 استراتيجية لمسياحة األردنية لألعواـ:تـ تطوير أوؿ  - ۷۱

       ۷۰۸۹ - ۷۰۸۷ب(                 ۷۰۸۲ - ۷۰۸۸أ(  

 2015-2011(د                 ٠٢٥٥ – ٠٢٥٢ج( 

 

 مف المحافظات التي تتبع لإلقميـ السياحي الغربي في األردف: - ٠٩

 د( عماف       ج( الزرقاء                        ( البمقاءبأ( المفرؽ        

 

 " بوصفو أحد مبادئ تطوير المواقع السياحية عمى: Uniquenessيطمؽ مصطمح "  - 30

 ب( التعدد             ج( التوافؽ             د( التمرد              ( التفردأ

 

" بوصفو أحد مبادئ تطوير المواقع السياحية  Drawing Powerيطمؽ مصطمح "  - 31
 عمى:

 ج( قوة اإلرادة         د( قوة الموقع              ( قوة الجذببأ( قوة الشد             

 



عممية تطوير السياحة لتمبية حاجات األجياؿ الحاضرة دوف المساس بقدرة السياحة عمى  - ٣٠
 تمبية حاجات االجياؿ القادمة تسمى التنمية السياحية:

 د( المحددة              ( المستدامةج     القصيرة           ب( المتعددة      ( أ

 

 يقسـ التخطيط التسويقي في السياحة إلى نوعيف ىما: - 33

 ا( التشغيمي والمادي                         ب( التشغيمي واالجتماعي  

 د( المادي واالجتماعي                   ( التشغيمي واإلستراتيجيج

 

 الخدمات السياحة ما عدا:كؿ مما يأتي مف خصائص  - ٣٤

 ب( التبايف            ج( اليالؾ             د( عدـ التممؾ             ( الممموسيةأ

 

 تسمى مرحمة الخدمة السياحية التي تتسـ بارتفاع األرباح وزيادة حدة المنافسة: - 35 

 د( النضوج                    ( النمو             جأ( التدىور             ب( التقديـ              

 

 

 

 



 

 أجب )بنعـ( أو )ال( عمى العبارات اآلتية  

 اليدؼ الرئيس لإلرشاد ىو التعميـ والتمقيف. - 36

 ( البأ( نعـ                 

 تعد عممية اإلرشاد السياحي الحمقة األقوى في عناصر تنظيـ السياحة. - 37

 ب( ال                 ( نعـأ

مف واجبات المرشد السياحي عند استقباؿ المجموعة السياحية استالـ سمفة مالية لتغطية  - ٣٨
 المصروفات التي تتطمب الدفع النقدي 

 ( البأ( نعـ                 

مف أىداؼ العالقات العامة في اإلرشاد السياحي إعطاء صورة مبسطة عما يزخر بو  - ۱۹
 بقصد التقارب والتفاىـ.المجتمع مف قيـ وعادات وأعراؼ 

 ب( ال                 ( نعـأ

 يسمـ المرشد السياحي رخصتو إلى مكتب السياحة عند إلغائيا أو وقؼ العمؿ بيا. - 40

 ( البأ( نعـ                 

 ال تتمتع الوكاالت الدولية باالمتيازات والحصانات التي تتمتع بيا المنظمات الدولية . - 41

 ( الب             أ( نعـ    

 



 يقع مقر االتحاد العربي لمفنادؽ في مدينة بيروت . - ٤٠ 

 ( البأ( نعـ                 

 التخطيط الذي ييتـ بتطوير المواقع السياحية في المجتمعات المحمية يسمى التخطيط - 43

 مف األسفؿ إلى األعمى.

 ب( ال                 ( نعـأ

 السياحي التحكـ في استعماالت األراضي في المواقع السياحية .مف أسس التخطيط  - ٤٤

 ب( ال                 ( نعـأ

مف المحاور التي تضمنتيا رسالة السياحة األردنية التدريب والتأىيؿ لأليدي العاممة  - 45
 األردنية .

 ب( ال                 ( نعـأ

 تقديميا. تبدأ دورة حياة الخدمة السياحية بعد تاريخ - 46

 ( البأ( نعـ                 

 يعد السعر مف األمور المعقدة جدًا في المزيج التسويقي لمخدمات السياحية . - ٤٧

 ب( ال                 ( نعـأ

يعد عنصر السعر بالنسبة إلى الخدمات السياحية المقابؿ المادي لمخدمة ويمثؿ  - 48
 العناصر الممموسة فقط.

 ( البأ( نعـ                 



 

يساعد التخطيط التسويقي منظمات األعماؿ الميتمة بالسياحة عمى تحديد اتجاىات  - 49
 الحركة السياحية وحجميا.

 ب( ال                 ( نعـأ

 

 مف العوامؿ التي يعتمد عمييا نجاح تسويؽ اي موقع سياحي تأثير المقومات الموجودة - ٥٢

 السياحي عمى السائح.داخؿ الموقع 

 ب( ال                 ( نعـأ
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 أسموب التخطيط الذي ييتـ بتطوير المواقع السياحية في المجتمعات المحمية ىو: -1

 األسفؿ الى األعمى ( مفدج( التكاممي             ب( مف األعمى الى األسفؿ   أ( التعاوني 

 

 تتبنى معظـ الدوؿ النامية توجو التخطيط: - ۷

 د( المستداـ                 ( االقتصاديجأ( المادي            ب( البيئي             

 

 تتبع محافظة الزرقاء حسب التوزيع الجغرافي لألقاليـ السياحية في األردف لإلقميـ: - ۱

 د( الجنوبي               ج( الشمالي             ربيب( الغ              الشرقي ( أ

 

 مف مبادئ تطوير المواقع السياحية: - ٤

 ج( التباعد                 د( التشابو               ( الجودةبالتوازي             ( أ

 



النموذج الذي يتـ مف خاللو إبقاء األنشطة السياحية القديمة مع محاولة جعميا أعمى  - 5
 اءة وأكثر ربحية يسمى:كف

  ( إعادة توليد الوظائؼ واالنشطة نفسيابأ( إعادة ىيكمة الوظائؼ واالنشطة                  

 ج( تنوع الوظائؼ واالنشطة                          د( تكامؿ الوظائؼ واالنشطة

 اليدؼ األساسي لمقطاع العاـ عند تطوير أي موقع سياحي ىو: - 6 

 د( التجديد           ( خدمة المجتمعجا( االستثمار              ب( التغيير                

 

 األسموب التخطيطي األنسب لمشروعات التنمية السياحية لمدوؿ النامية ىو: - 7 

 ( التعاونيد        ج( مف األسفؿ الى األعمى     ب( االجتماعي       ا( االقتصادي  

 

التي تقـو بتنظيـ المعمومات الجغرافية والوصفية بواسطة الحاسوب وربطيا بمواقعيا األداة  - 8
 الجغرافية باستخداـ أحد أنظمة اإلسناد االسقاطي تسمى نظاـ المعمومات:

 ج( التتبعي                د( اإلرشادي               ( الجغرافيبأ( الوصفي               

 

 الخدمة السياحية واالحتفاظ بيا لحقبة مف الزمف تسمى خاصية:عدـ إمكانية خزف  - ۹

 ( اليالؾدأ( الالممموسية            ب( التشابو              ج( التبايف                 

 



 تتسـ مرحمة النمو في دورة حياة الخدمة السياحية بػ: - ۸۰ 

نخفاض   األرباح وزيادة المنافسة ( إرتفاعبالمنافسة            ا( إرتفاع األرباح وا 

رتفاع المنافسة  ج( إنخفاض األرباح والمنافسة                   د( إنخفاض األرباح وا 

 

مرحمة الخدمة السياحية التي تجبر الموقع السياحي إما عمى تحسيف الخدمة أو مراجعة  - ۸۸ 
 برنامجو اإلنتاجي تسمى:

 ب( النمو               ج( التقديـ                د( النضوج              ( التدىورأ

 

 التخطيط التسويقي الذي يتعمؽ بتحديد األسواؽ الحاضرة لمسياحة ومعرفتيا يسمى: - ٥٠

 د( المالي                  ( التشغيميجالبيئي              أ( اإلستراتيجي          ب(  

 

 احة إلكترونيًا بالتواصؿ بيف الشركات السياحية والسياح بشكؿ فردي بػ:يرمز لترويج السي - ٥٣

  A2Bد(                   A2Cج(                 B2C( ب               B2Bأ( 

 

أصدرت منظمة الطيراف الدولية موعدًا نيائيًا لمتوقؼ عف إصدار التذاكر الورقية بحموؿ  - ٥٤
 العاـ:

 ۷۰۰۲( د                ۷۰۰۰ج(                 ۷۰۸۰ب(              ۷۰۰۱أ( 



 

 مف أشكاؿ الحجوزات السياحية بقنوات التوزيع غير المباشرة : - 15

ج( الفاكس                د(             ( وكاالت السياحة والسفرب أ( الياتؼ             
 الرسالة

 

مبتكر مف الوسطاء يطمؽ عمييـ اسـ وسطاء أسيمت الحجوزات اإللكترونية بإيجاد نوع  - 16
: 

 أ( التنقالت اإللكترونية                  ب( الحجوزات اإللكترونية 

 د( التجارة اإللكترونية                  ( المعرفة اإللكترونيةج

 

البطاقة التي تخص المسافر وتخرجيا اآللة في آخر مراحؿ الحجز السياحي تسمى  - ۸۲ 
 بطاقة:

 ب( العبور              ج( الصعود                د( الطيراف               ( المرورأ 

 

 تتسـ السياحة اإللكترونية بػ: - ۸۱

 أ( تخفيض التكمفة واألرباح                  ب( زيادة التكمفة واألرباح

 فةد( تخفيض األرباح وزيادة التكم          ( تخفيض التكمفة وزيادة األرباحج



 

 

 تحتوي كؿ تذكرة إلكترونية عمى شيفرة تعريؼ يطمؽ عمييا شيفرة: - ۸۹ 

 ( الباركوددا( التيراكود           ب( النيراكود           ج( الترانزكود         

 

 تختمؼ السياحة اإللكترونية عف باقي تطبيقات التجارة اإللكترونية مف حيث: - ۷۰ 

 ( الزمف وطبيعة المعموماتبأ( الزمف واألجيزة                              

 ج( طبيعة المعمومات واألجيزة                 د( التكاليؼ والزمف
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 : اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ فقرة مما يأتي

المرشد السياحي الذي يتولى تنفيذ البرنامج السياحي في منطقة جغرافية محددة وال يحؽ  - 1

 في مناطؽ أخرى يسمى:لو مرافقة المجموعات السياحية 

 ( المرشد الخاص       د( منظـ الرحالتجأ( المرشد العاـ       ب( المرشد المستكشؼ      

 فف التعامؿ مع البشر مف ميارات المرشد السياحي: - ٠

 ( االجتماعيةدأ( الذاتية           ب( الفنية والمعرفية         ج( اإلدراكية التصورية       

 ور المرشد السياحي في عممية االتصاؿ السياحي اإلرشادي بػ: يتمثؿ د - 3

 ( المرسؿ            ب( الرسالة              ج( القناة                    د( المستقبؿأ

 البيئة االجتماعية والعادات والتقاليد في عمؿ المرشد السياحي مف مصادر: - ٤

 ( التعمـ              د( التميز( األخالقيات        جبا( الدخؿ          

 



يشتمؿ مفيـو المرشد السياحي عدة أدوار منيا "الموضح والمفسر" ويعني بالمغة  - 5 

 اإلنجميزية: 

 Leader(1       ب )Interpreting         )جEscort           )دTour Manager 

 المنظمات التي تيتـ بإدارة مرفؽ دولي عاـ تسمى المنظمات: -6

 اإلدارية          ب( العقائدية            ج( العالمية            د( اإلقميمية ( أ

 تمثؿ المنظمة السياحية غير الحكومية وفقًا لوثائؽ األمـ المتحدة كياف: - ۲

 ىادؼ لمربح         ( غيربأ( ىادؼ لمربح                       

 باألىمية القانونية  ج( يتمتع باإلمتيازات               د( يتمتع 

 يقع مقر منظمة السياحة العربية في:  - ٨

 ( السعودية             د( الجزائرجأ( العراؽ           ب( مصر              

 تعتبر جامعة الدوؿ العربية مف األمثمة عمى المنظمات: - ۹

 د( القضائية ( اإلقميمية            جأ( الخاصة              ب( العامة          

 تأسست الجمعية الممكية لحماية البيئة البحرية في المممكة األردنية الياشمية عاـ: -10 

 ـ ٥٩٩٥( دـ                 ۷۰۰۱ـ               ج(  ٥٩٦٣ـ           ب(  ۷۰۰۸أ( 



 

 يطمؽ عمى المرشد المستكشؼ بالمغة اإلنجميزية مصطمح: - 11

    General Guideب(              Local Guide ( أ

 Tour Guideد(         Adventure Guide ( ج

مف الميمات التي يقـو بيا المرشد السياحي عند إنتياء البرنامج السياحي وتوديع  - ٥٠

 المجموعة السياحية: 

 ا( تييئة المطبوعات               ب( توضيح العممة الوطنية

 ( كتابة تقرير عف المجموعة دج( تفتيش الحافمة                  

 يؤدي االلتزاـ بأخالؽ العمؿ في مينة اإلرشاد السياحي إلى:  - ٥٣

 ( دعـ ثقة المرشد السياحي بنفسو                   ب( تقميؿ ثقة المرشد السياحي بنفسوا

 د( انخفاض الدخؿ السياحي      ج( زيادة التوتر بيف المرشد والمجموعة السياحية 

سيمة االتصاؿ التي تنتقؿ مف خالليا الرسالة المطموب توصيميا إلى أفراد المجموعة و  - ٥٤ 

 السياحية في عممية االتصاؿ السياحي اإلرشادي تسمى:

 ( القناة               ج( الطريقة           د( الميارةبأ( اإلستجابة          



 عدة وثائؽ منيا: يقدـ المرشد السياحي طمب إلى وزارة السياحة يتضمف - ٥٥

 أ( السيرة الذاتية                          ب( دفتر خدمة العمـ 

 د( رخصة القيادة          ( مصدقة عدـ المحكومية     ج

المنظمات التي يقتصر نشاطيا عمى ىدؼ أو مبدأ أو مجاؿ واحد مف مجاالت التعاوف  - 16
 الدولي تسمى المنظمات:

 ( الخاصة                د( العمميةجالقضائية               أ( العامة           ب(

 أقر النظاـ األساسي لمنظمة السياحة العالمية في العاـ: - 17

 ـ ۷۰۰۰ـ                  د(  1966ـ          ج(  ٥٩٧٤( بـ          ٥٩٥٤أ(  

أغمب األحياف ىو  األساس القانوني الذي تنشأ بموجبو المنظمة السياحية الدولية في -18
 عبارة عف:

 د( مذكرات داخمية           ( معاىدة دوليةج     ب( إتفاقيات محمية      ا( معاىدة إقميمية 

 مف مصادر القواعد القانونية لممنظمات السياحية الدولية: - ۸۹

 األعراؼ الدولية(  د     ب( القرارات اإلقميمية  ج( مبادئ القانوف المحمي  أ( األعراؼ المحمية

 يقع مقر اتحاد منظمات مكاتب السياحة والسفر العربية في مدينة:  - ٠٢

 أ( بيروت               ب( المنامة           ج( الرياض           د( الخرطـو
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 اف تيمدف کتاب لتفسير:أصدر فريم - 1

 ج( األدب           د( الجغرافيا                ( التراثبأ( التاريخ              

 يسيـ اإلرشاد السياحي في تطبيؽ آليات التسويؽ: -2

 د( غير المباشر              ( المباشرجأ( اآللي        ب( الفني              

 التي يشتمؿ عمييا مفيـو المرشد السياحي ما عدا:كؿ مما يأتي مف األدوار  - ٣

 ج( قائد المجموعة         د( الموضح والمفسر            ( المحاسبب         أ( المرافؽ 

 يسمـ المرشد السياحي رخصتو عند إلغائيا أو وقؼ العمؿ بيا إلى: - 4 

  ( وزارة السياحةدؿ        العمأ( مكتب السياحة       ب( المركز األمني         ج( وزارة 

 مف الميارات الضرورية لممرشد السياحي: - 5

 ج( الرياضية                   د( الحركية             ( اإلدراكيةبالمالية              أ( 

 يتمثؿ دور المجموعة السياحية في عممية االتصاؿ السياحي اإلرشادي بػ: - 6

 ج( المرسؿ              د( القناة              المستقبؿ( بأ( الرسالة               

               



المدينة التي عقدت فييا الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية دورتيا الثالثة عشرة عاـ  - 7
٥٩٩٩  : 

 د( بوغوتا        ج( ليما             ب( بيونس ايرس                  ( سانتياغوأ

 مما يأتي مف انواع المرشديف السياحييف ما عدا:كؿ  - ٨

 د( المستكشؼ            ( المراقبج         ب( الخاص                العاـ           ( أ

 مف مصادر األخالقيات في عمؿ المرشد السياحي المصدر: - ۹

 ج( الثقافي              د( االستثماري                  ( الدينيباالقتصادي        أ(  

المرشد الذي يستخدـ مياراتو وخبراتو في تطبيؽ األساليب العممية الحديثة في قيادة  - ۸۰
 المجموعات السياحية يسمى المرشد السياحي:

 ( الفعاؿد                ج( الذكي            أ( الالئؽ             ب( المرف       

 تمتمؾ المنظمة السياحية الدولية قسطًا مف الشخصية: - ۸۸

 د( االقتصادية              ( القانونيةج           ب( الثقافية               أ( االجتماعية

 مف األمثمة عمى المنظمات االجتماعية واإلنسانية: - ۸۷

 د( التعاوف الدولي        ج( البريد الدولي          ب( النقد الدولي        ( العمؿ الدوليأ 

تسمى المنظمات التي يقتصر نشاطيا عمى ىدؼ أو مبدأ أو مجاؿ واحد مف مجاالت  - ۸۱ 
 التعاوف الدولي:

 ج( اإلقميمية              د( العقائدية             ( الخاصةب    العامة           أ( 



ألمـ المتحدة ووصؿ عدد تحولت منظمة السياحة العالمية إلى وكالة متخصصة ل - ٥٤
 أعضائيا مف البمداف إلى:

 145 (د                   140ج(                 ٥٠٥ب(                ٥٠٢أ(  

 بدأ االىتماـ بقطاع السياحة واآلثار في األردف منذ أوائؿ: - 15

 د( الخمسينيات        ج( األربعينيات             ب( الثالثينيات             لعشرينيات( اأ

 يقع مركز جمعية الفنادؽ األردنية في مدينة: - 16

 ج( السمط                    د( الكرؾ                 ( عمافب       أ( إربد        

تعرؼ الوثيقة التي تتضمف مجموعة إجراءات تنظيمية وأىداؼ عامة عف طريؽ  - ۸۲ 
 ظيـ الشؤوف المتعمقة بالسياحة بػ:االتفاؽ بيف دولتيف وأكثر بيدؼ تن

                             ب( المعاىدة السياحية                                                   المذكرة السياحية  ( أ
 االتفاقية السياحية( د           ج( البروتوكوؿ السياحي        

في الميداف السياحي بيف حكومة المممكة العاـ الذي تـ فيو توقيع اتفاؽ التعاوف  - ۸۱ 
 األردنية الياشمية وحكومة دولة الكويت:

 2004( د             2001ج(            2000ب(               ۸۹۹۹أ( 

 التحادات: ٥٩٠٥نشأت المنظمة السياحية الدولية كمؤتمر دولي عاـ  - ۸۹

 ب( التسويؽ السياحي                      أ( العمؿ السياحي    

 د( االستثمار السياحي                       ( النقؿ السياحيج



 مع جميورية: ٠٢٢٦وقع األردف اتفاقية تعاوف في مجاؿ السياحة عاـ  - ۷۰

 ج( کازاخستاف          د( قيرغستاف       ( أذربيجافب        الدومينيكاف ( أ

 أجب )بنعـ( أو)ال( عمى العبارات اآلتية : 

مف شروط الحصوؿ عمى ترخيص ممارسة مينة اإلرشاد السياحي أف يكوف الشخص  - ۷۸ 
 متفرغًا لممينة ويجوز لو مزاولة وظيفة أخرى.

 ( الب                  أ( نعـ      

وتفسيرىا وفيميا في عممية االستجابة التي يبدييا المرسؿ إليو بعد استقباؿ الرسالة  - ۷۷ 
 السياحي اإلرشادي تسمى القناة. االتصاؿ

 ( الب                  أ( نعـ      

 تنشأ المنظمة السياحية الدولية بموجب اتفاقيات دولية أحادية األطراؼ. - ۷۱ 

 ( الب                أ( نعـ        

ياحي إلى بناء منظومة إلكترونية تيدؼ االتفاقيات الدولية في تطوير القطاع الس - ٠٤
 لمحصوؿ عمى التأشيرة السياحية.

 ب( ال                        ( نعـأ

 تتمتع المنظمة السياحية الدولية غير الحكومية باالمتيازات واألىمية القانونية. - ٠٥

 ( الب             أ( نعـ           
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 :اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ فقرة مما يأتي

 أسموب التخطيط األنسب لمشروعات التنمية السياحية في الدوؿ النامية يسمى: - 1

 اديد( االقتص       ج( المادي                     ( التعاونيبأ( التشاركي            

 مف المحافظات التي تتبع لإلقميـ السياحي الغربي في األردف: - ٠

 ب( الطفيمة              ج( عجموف                د( جرش                ( مآدباأ

 " كأحد مبادئ تطوير المواقع السياحية عمى: Qualityيطمؽ مصطمح "  - 3 

 ( الجودةدج( التفرد                           أ( قوة الجذب          ب( التنوع       

مف القيـ الجمالية التي يسعى التخطيط السياحي المستداـ الى تعزيزىا في المواقع التراثية  - 4
 قيمة التنوع:

 د( الفني            ( العمرانيجأ( المالي               ب( االستثماري             

 النمو االقتصادي في الموقع األثرية والتراثية نموذج: مف النماذج المستخدمة لتحقيؽ -5

 ب( ترتيب األنشطة والوظائؼ                  ( تنوع األنشطة والوظائؼ أ

 ج( تثبيت األنشطة والوظائؼ                د( معالجة األنشطة والوظائؼ



 

 البعد الذي يحكـ التخطيط السياحي المستداـ بالدرجة األولى ىو: - 6

 ( البيئيد المادي                 الثقافي             ب( االجتماعي              ج(  أ(

التوجو الذي ينظر لمسياحة كمستخدـ لقاعدة الموارد البيئية ويركز عمى الطاقة  - ٧ 
 االستيعابية لمموقع السياحي يسمى:

 د( الشامؿ               ـ ج( المستدا               ( الماديبأ( البيئي                  

 ـ عمى: ٠٢٥٥ - ٠٢٥٥اشتممت االستراتيجية الوطنية لمسياحة لألعواـ  - ۱

 رکائز ۲ركائز                د(  5ج(              ركائز 4( برکائز              ۱(  ۸ 

كؿ التخطيط التسويقي الذي يتعمؽ بتحديد األسواؽ الحاضرة لمسياحة ومعرفة خصائص  - 9
 سوؽ منيا يسمى:

 ( التشغيميد             ب( المستداـ            ج( البيئي              االستراتيجي  ( أ

 عدـ إمكانية خزف الخدمة السياحية واالحتفاظ بيا لحقبة مف الزمف يسمى: - ٥٢

 زامفج( عدـ التممؾ               د( الت             ( اليالؾب             أ( الممموسية  

 

 مرحمة الخدمة السياحية التي تتسـ بزيادة اإليرادات مع ازدياد حدة المنافسة ىي: - ۸۸

 د( التدىور                 ( النضوجج          ب( النمو            ا( التقديـ            

 



 

 يالحظ سياسات التسعير لممنتج السياحي ىي سياسات: - ۸۷

 ب( ثابتة ومرىونة بظروؼ غير متغيرة               متغيرةمؤقتة ومرىونة بظروؼ ( أ

 ج( ثابتة ومرىونة بظروؼ متغيرة                د( مؤقتة ومرىونة بظروؼ غير متغيرة

 تختمؼ السياحة اإللكترونية عف باقي تطبيقات التجارة اإللكترونية مف حيث: - ۸۱

 ( الزمف وطبيعة المعموماتداالنتشار        أ( التكاليؼ            ب( الجيد              ج(

 يطمؽ عمى مفيـو السياحة اإللكترونية بالمغة اإلنجميزية مصطمح: - ٥٤

 D - Tourismد(      C- Tourismج(    E – Tourism (ب    P – Tourism ( أ

 تصؿ تكمفة وطباعة التذكرة اإللكترونية الى: - 15

 د( خمسة وعشروف دوالر     ج( عشروف دوالر   ب( عشرة دوالرات       ( دوالر واحد فقطأ 

إحدى الخيارات اآلتية ليست مف المعمومات التي يحتوي عمييا نموذج التذكرة  - 16 
 اإللكترونية:

 د( الضرائب           ( جنسية المسافر جأ( درجة النقؿ            ب( رقـ الرحمة         

 الطيراف الدولية اختصارا اسـ: يطمؽ عمى منظمة - ٥٧

 ( آياتاد             ج( اوفتا                 ب( واتا              أ( إيكاو           

 

 



 

مف سمات السياحة اإللكترونية إمكانية التفاعؿ مع أكثر مف مصدر في الوقت نفسو  - ۸۱
 وىو ما يطمؽ عميو بالتفاعؿ:

 ( الجمعيد                ج( المتناثر             متوازف ب( ال            أ( المتبايف  

 

األجيزة الصغيرة التي تعمؿ عمى قراءة الباركود في التذكرة اإللكترونية تسمى  - 19 
 الماسحات:

 د( الصوتية               ج( اإلشعاعية             ( الضوئيةب              أ( الحرارية

 

 بقنوات التوزيع غير المباشرة: مف أشكاؿ الحجوزات - ٠٢

د( الحضور           ج( الياتؼ      ( المؤسسات الحكوميةب        الفاكس ( أ
 الشخصي

 

 

 

 

 



 

 :أجب )بنعـ( او )ال( عمى العبارات اآلتية 

 اإلقميـ السياحي يعني حصرًا جغرافية المنطقة التي يغطييا اإلقميـ. - ٠٥ 

 ( الب              نعـ أ( 

صرار في المراحؿ األخيرة لكسب حصة ي - ٠٠ حتاج تطوير اي موقع سياحي الى مثابرة وا 
 السوؽ والمحافظة عمييا عمى المدى المتوسط والبعيد.  معينة مف

 ( الب              أ( نعـ 

يختار السائح دائمًا الخدمة المقدمة لو دوف تدخؿ المرشد السياحي وشركات السياحة  - ٠٣
 والسفر.

 ( الب              أ( نعـ 

تعاني العديد مف الشركات التي تعتمد الحجوزات اإللكترونية في عمميا مف عوائؽ المغة  – ٠٤ 
 والثقافة. 

 ب( ال               نعـ( أ

 مف سمات السياحة اإللكترونية عدـ وجود عالقة مباشرة بيف طرفي العممية السياحية. - ٠٥

 ب( ال               ( نعـأ

 

 


