
أسئلة المراجعةعلم االجتماع السياحي

ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

تفضل أغلب األسر السعودية في سياحتها الداخلية أن تقيم في : (1)

شقق مفروشة )أ(        

فنادق )ب( 

منزل خاص )ج( 

مع األقارب واألصدقاء )د( 

:الروتينية ته الخروج من حياو السائح للترويح عن نفسهالسياحة التي يلجأ فيها  (2) 

سياحة ترويحية)أ(        

قافيةسياحة ث )ب( 

سياح رياضية )ج( 

جميع ما سبق )د( 

 برز في مجاالت منها :تفي المملكة لسياحة الداخلية ا تمعوقا (3)

)أ(    قطاع اإليواء 

وكاالت السفر السياحي )ب( 

أنشطة الجذب السياحي )ج( 

جميع ما سبق )د( 

من  أنواع السياحة وفقاً لبعض األسس : (4) 

احة وفقأ للهدف السي)أ(        

السياحة وفقاً لعدد السياح )ب( 

السياحة وفقاً لسن السائح )ج( 

جميع ما سبق )د( 

تطورت السياحة في القرن العشرين الميالدي ألسباب منها: (5)

تحسن مستوى األجور عالميا)أ(        

زيادة أوقات الفراغ لدى األفراد )ب( 

اصالتوالمو تتطور وسائل االتصاال )ج( 

جميع ما سبق )د( 

معوقات  تتعلق: .في المملكة المتوسطة والصغيرةالسياحية صعوبة تمويل المنشآت  (6)

)أ(       بالتمويل والبنوك واألموال والقروض 

 السياحة في المملكة بموسمية )ب( 

بالجوانب االجتماعية والثقافية      )ج( 

جميع ما سبق )د( 
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العليا للسياحة واآلثار في المملكة العربية السعودية في عام:تأسست الهيئة   (7)

هـ3331)أ(        

هـ3343 )ب( 

هـ3341 )ج( 

هـ3311 )د( 

وواضح جدا مثل: السياحة: هي نشاط السفر المخطط بدقة لغرض محدد  (8) 

الترفيه)أ(        

المتعة )ب( 

االستجمام )ج( 

جميع ما سبق )د( 

ر الجذب السياحي بالمملكة العربية السعودية: من عناص (9)

المناطق األثرية والتاريخية)أ(        

المناطق الطبيعية والحضارية )ب( 

المناطق الدينية )ج( 

جميع ما سبق )د( 

بمنظمة اليونيسكو: العالمي التراث أي المواقع األثرية السعودية التالية تم تسجيلها في قائمة (11)

فقط الحجر) مدائن صالح(    )أ(    

فقط الدرعية القديمة )ب( 

أ و ب )ج( 

لم يتم تسجيل أية مواقع )د( 

في: المنظمة العربية للسياحةيقع مقر  (11)

بيروت)أ(        

جدة  )ب( 

القاهرة )ج( 

أبوظبي )د( 

: من أهداف الهيئة العليا للسياحة واآلثار بالمملكة العربية والسعودية (12)

وترويجها تنظيمهاو)أ(       االهتمام بالسياحة في المملكة  

تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه )ب( 

االهتمام باآلثار والمحافظة عليها  )ج( 

جميع ما سبق      )د(   

السياحة وفقا لعدد األشخاص تكون: (13)

جوية وبرية)أ(        

خاصة وعامة )ب( 

فردية وجماعية )ج( 

جميع ما سبق )د( 
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. ومن أهم المتاحف: وتثقف المجتمعللمملكة المظهر الحضاري والتاريخي المتاحف  تبرز    (14)

المتحف الوطني في الرياض)أ(        

متحف منطقة األحساء )ب( 

متحف مكة المكرمة )ج( 

جميع ما سبق )د( 

لجذب السياحي في المملكة العربية السعودية، وتوجد في: سياحة الغوص تعتبر من عناصر ا (15)

فقط جزيرة فرسان وشاطئ جده)أ(        

فقط شاطئ ينبع وشاطئ الشرقية )ب( 

أ و ب )ج( 

في غير ما ذكر )د( 

تقع في : منظمة السياحة العالمية (16) 

لندن)أ(        

باريس )ب( 

واشنطن )ج( 

مدريد  )د( 

: مدينة قع فيواآلثار في المملكة يلسياحة قر الرئيسي للهيئة العليا لالم (17)

الدمام)أ(        

الرياض )ب( 

جدة )ج( 

أبها )د( 

من أهداف منظمة السياحة العالمية: (18)

في السياحة )أ(       نقل الخبرات والتجارب الدولية 

تعزيز الشراكة في التنمية السياحية )ب( 

خالفات السياسيةحل ال )ج( 

أ وب )د( 

أعلى نسبة من السياح الداخليون في المملكة بحسب مهنتهم هم من: (19)

نياإلداري)أ(        

التجار )ب( 

نيالمعلم )ج( 

القطاع الخاص )د( 
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أعلى نسبة من السياح الداخليين في المملكة العربية السعودية هم من الفئة العمرية : (21)

سنة   41ل من اق)أ(        

سنة  11-41من  )ب( 

سنة 31-11من  )ج( 

سنة 31أكثر من  )د( 


