اطالعات عمومی
-1

کدام رئیس جمهوری آمریکا ،اعالمیهی آزادی سیاهان تمامی ایاالت آمریکا را اعالم کرد؟ آبراهام
لینکلن

-2

کدام دانشمند عامل بیماری سیاه زخم را کشف کرد؟ رابرت کخ

-3

کلمه سیبری در زبان تاتاری به چه معناست؟ سرزمین خفته

-4

مگس تسهتسه عامل کدام بیماری مرگبار است؟ خواب آفریقایی

-5

«گدروسیا» نام قدیم کدام منطقه از کشورمان بوده است؟ سیستان و بلوچستان

-6

نام بخش ایرانی بلوچستان چیست؟ مکران

-7

دومین عنصر فراوان پس از اکسیژن در روی زمین چیست؟ سیلسیم

-8

چه کسی به عنوان اولین شاهنامهنگار شناخته میشود؟ مسعودی مروزی

-9

شهر شیراز در زمان حمله کدام قوم آسیب فراوان دید؟ افغانها

 -11چه کسی پایهگذار سنت قصهگویی برای کودکان در رادیوهای ایران است؟ فضلاهلل صبحی مهتدی
 -11صرع جزء بیماری کدام سیستم بدن محسوب میشود؟ سیستم عصبی
 -12اولین حکومت ملی و مذهبی مستقل ایران بعد از اسالم ،کدام سلسله است؟ صفویه
 -13نام کدامیک از دانشمندان ایرانی بر  9نقطه کرهی ماه نامگذاری شده است؟ عبدالرحمن صوفی
 -14چه کسی اولین دستگاه پخش و ضبط صدا را اختراع کرد؟ توماس ادیسون
 -15کتاب المناظر که در مورد نورشناسی و کیفیت بینایی است از کدام دانشمند مسلمان است؟ ابن
هیثم
 -16اولین دانشمند فیزیک نور در جهان چه کسی است؟ ابن هیثم
 -17بزرگترین کشور در باختر آسیا کدام کشور است؟ عربستان سعودی
 -18نشان عقاب سیاه یا عقاب فدرال بر روی سپر زرد ،نشان ملی کدام کشور است؟ آلمان
 -19مهمترین محصول کشور غنا چیست؟ کاکائو
 -21بنیانگذار فلسفه اسالمی که به وی لقب علم ثانی دادهاند ،چه کسی بود؟ فارابی
 -21بلندترین قله که در رشته کوههای آلپ قرار دارد ،چه نام دارد؟ مونبالن
 -22در زمان پادشاهی کدام پادشاه اشکانی در ایران ،حضرت عیسی (ع) به دنیا آمد؟ فرهاد پنجم
(اشک پانزدهم)
 -23عامل ابتال به فلج اطفال چیست؟ ویروس پولیومیلیت
 -24برنز آلیاژی از کدام فلزات میباشد؟ مس و قلع
 -25برنج آلیاژی از کدام فلزات میباشد؟ مس و روی
 -26سبکترین فلز موجود در طبیعت کدام است؟ لیتیم
 -27مخترع اتومبیل چه کسی است؟ هنری فورد
 -28طوالنیترین دورهی سلطنت عصر قاجاریه مربوط به چه کسی است؟ ناصرالدین شاه
 -29مهمترین تحول تاریخ ایران در عصر قاجاریه چه بود؟ انقالب مشروطه
 -31اولین ماهواره توسط کدام کشور به مدار زمین پرتاب شد؟ اتحاد جماهیر شوروی

 -31از ترکیبات کدام عنصر رنگ آبی در صنایع ساخت ظروف شیشهای به عنوان لعاب رنگرزی
استفاده میشود؟ کبالت
 -32اولین کشوری که انقالب کمونیستی در آن به وقع پیوست کدام کشور بود؟ روسیه
 -33جزایر هاوایی در کدام اقیانوس قرار دارند؟ آرام
 -34کدام گاز به گاز خنده معروف است؟ منو اکسید دی نیتروژن
 -35کدام جزیره در جهان به جزیرهی ادویه معروف است؟ گرانادا
 -36استرآباد نام قدیم کدام شهر است؟ گرگان
 -37کدام کشور بزرگترین جزیره جهان محسوب میشود؟ گرینلند
 -38زادگاه گل سوسن زرد کدام کشور است؟ سیبری
 -39کدام اختراع از بزرگترین رویدادها در تاریخ ارتباطات است؟ ماشین چاپ
 -41کتاب «انحطاط و سقوط امپراطوری روم» اثر کیست؟ ادوارد گیبون
 -41پدر شیمی نوین چه کسی است؟ آنتوان الوازیه
 -42دانشمند مشهور فرانسوی که در زمان انقالب فرانسه ،سرش را با گیوتین قطع کردند؟ آنتوان
الوازیه
 -43در آلیاژهای مورد استفاده از لحیمکاری عمدتاً از چه فلزی استفاده میشود؟ سرب
 -44لحیم نقره عمدتاً در چه موردی کاربرد دارد؟ جواهرسازی
 -45سرطان اندامهای خون ساز بدن چه نامیده میشود؟ لوسمی
 -46در بیماری لوسمی چه اتفاقی برای بدن بیمار میافتد؟ افزایش تعداد گلبولهای سفید
 -47طرابلس پایتخت کدام کشور است؟ لیبی
 -48مخترع دینامیت چه کسی است؟ آلفرد نوبل
 -49تفکرات سیاسی و اقتصادی کدام اندیشمند ،مبنای شکلگیری کمونیسم گردید؟ کارل مارکس
 -51کتاب مشهور سرمایه اثر کیست؟ کارل مارکس
 -51مخترع رادیو چه کسی است؟ گوگلی المو مارکونی
 -52نخستین کسی که در جهت غرب از اروپا به آسیا رفت و در اقیانوس آرام کشتی راند؟ فردیناند
ماژالن
 -53اولین کسی که به چگونگی فرآیند تخمیر پی برد چه کسی بود؟ لوئی پاستور
 -54کاشف واکسن ضد هاری چه کسی است؟ لوئی پاستور
 -55کدام نوع برگ غذای مناسبی برای کرم ابریشم محسوب میشود؟ برگ درخت توت
 -56کدام حیوان ،بزرگترین عضو خانوادهی گربه سانان است؟ ببر
 -57ببر کاسپین نام دیگر کدام نوع ببر است؟ ببر مازندران
 -58بزرگترین زیرگونه ببر کدام ببر است؟ ببر سیبری
 -59خرس گربهای نام دیگر کدام حیوان است؟ پاندای کوچک
 -61آفتاب پرست در چه دسته از حیوانات قرار میگیرد؟ خزندگان
 -61نوعی ماهی کوچک اما درنده که در آمازون زندگی میکند؟ پیرانا

 -62پلنگ آمریکایی را چه مینامند؟ جگوار
 -63کدام پرنده شکاری شکار خود را با صوت جستجو میکند؟ جغد
 -64پوما نام دیگر کدام حیوان است؟ شیر کوهی
 -65در صنایع کبریتسازی از کدام نوع فسفر استفاده میشود؟ فسفر قرمز
 -66رمان سنگ صبور اثر کدام نویسنده است؟ صادق چوبک
 -67واحد اندازه گیری الماس چیست؟ قیراط
 -68نام قدیم سرزمین فلسطین چه بوده است؟ کنعان
 -69سلمان فارسی اهل کدام شهر بود؟ اصفهان
 -71پدر طب اطفال نوین در ایران کیست؟ دکتر محمد قریب
 -71چه کسی در کابینه سید ضیاء به سمت وزارت جنگ منصوب شد؟ رضا شاه
 -72مرتفعترین دریاچه قابل کشتیرانی در جهان کدام است؟ دریاچه تیتیکاکا
 -73اثر میکل آنژ واقع در واتیکان در کدام کلیسا است؟ کلیسای سیستن
 -74کدام نور توسط منشور تجزیه میشود؟ سفید
 -75اولین زن فضانورد جهان کیست؟ والنتینا ترشکوا
 -76جانوری که قلب آن در سرش میباشد کدام است؟ میگو
 -77بزرگترین صنعت در جهان کدام است؟ خودرو سازی
 -78اولین کشوری که چای را شناخت کدام کشور است؟ چین
 -79زبان ما قادر به چشیدن چند نوع مزه است؟  4نوع
 -81الیه خارجی دندان که مادهای سخت و شفاف است چه نامیده میشود؟ مینا
 -81تعداد دندانهای شیری چند تاست؟02
 -82تلویزیون رنگی در کدام کشور بوجود آمد؟ آمریکا
 -83معدن اصلی قلع در کدام کشور وجود دارد؟ بولیوی
 -84اولین بار گیاه تنباکو در کدام کشور یافت شد؟ آمریکا
 -85توتون در آمریکا اول بار توسط چه کسانی مصرف میشد؟ سرخپوستان
 -86خالق اثر آنا کارنینا چه کسی است؟ لئو تولستوی
 -87گوجه فرنگی اولین بار در کجا کشت شد؟ آمریکای جنوبی
 -88گردبادی سریع که بیشتر در آمریکا میوزد؟ تورنادو
 -89استفاده از پرچم اول بار در کدام کشورها آغاز شد؟ چین و هند
 -91پرچم سفید نشانه چیست؟ اعالم آتش بس
 -91بنیانگذار پرستاری نوین چه نام دارد؟ فلورانس نایتینگل
 -92اولین بار چرتکه توسط چه مردمانی مورد استفاده قرار گرفت؟ سومریان
 -93جزایر النگرهانس در کجا قرار دارد؟ لوزالمعده
 -94سالح بومیان استرالیا چه نام دارد؟ بومرنگ
 -95اسیدها رنگ کاغذ تورنسل را چه رنگی میکنند؟ قرمز

 -96هنگامی که شیر خوراکی ترش مزه میشود چه نوع اسیدی تولید کرده است؟ اسید الکتیک
 -97بیماری با نام مرگ سیاه در سده  31میالدی که به مرگ بیش از  3/4مردم اروپا منجر شد؟
طاعون
 -98نزدیکترین سیاره به خورشید کدام است؟ عطارد
 -99دانشمند و فیلسوف یونانی که اعتقاد داشت همه مواد از اتم تشکیل شده است؟ دموکرتیوس
 -111دانشمندی که اعالم کرد اجسام در حال سقوط به سمت زمین ،سرعت میگیرند؟ گالیله
 -111جادهسازی جدید را چه کسی پایهگذاری کرد؟ جان مک آدام
 -112وسیعترین کویر سوزان جهان کدام است؟ صحرای بزرگ آفریقا
 -113نام شیمیایی نمک طعام چیست؟ کلرید سدیم
 -114از فراوانترین مواد معدنی جهان که در عدسی و سمباده کاربرد دارد؟ کوارتز
 -115نخستین زنی که برنده جایزه نوبل شد؟ ماری کوری
 -116عنصر شیمیایی در سنگ اورانیوم که ماری کوری آن را کشف کرد؟ رادیوم
 -117محل عبادت یهودیان را چه مینامند؟ کنیسه
 -118اولین پارلمان جهان در کجا تشکیل شد؟ ایسلند
 -119پایتخت کشور لهستان چه نام دارد؟ ورشو
 -111جهانگرد ایتالیایی که رویدادهای سفرش را به شکل داستان نوشت؟ مارکوپولو
 -111مخترع چاپ با روش جدید چه کسی بود؟ یوهانس گوتنبرگ
 -112واحد اندازهگیری پنبه چیست؟ عدل
 -113واحد شمارش کاغذ چیست؟ بند
 -114کدام دانشمند و پزشک ایرانی در درمان برخی از بیماریها از طب سوزنی استفاده میکرده است؟
ابن سینا
 -115تاریخچه طب سنتی به چه کشوری برمیگردد؟ چین
 -116بزرگترین و مهمترین عبادتگاه آتن در یونان باستان چه نام داشت؟ معبد آتنا
 -117اولین ساعت بشر چه نوع ساعتی بوده است؟ آفتابی
 -118رنگ سبز درختان به دلیل وجود چیست؟ کلروفیل
 -119نام دیگر سبزینه چیست؟ کلروفیل
 -121تنها بخشی از بدن انسان که ترمیم نمیشود کدام است؟ دندان
 -121مقاومترین ماهیچه در بدن کدام است؟ زبان
 -122برادر قرآن کدام کتاب است؟ نهج البالغه
 -123کدام کتاب به خواهر قرآن مشهور است؟ صحیفه سجادیه
 -124کاشف میکروب سل کیست؟ رابرت کخ
 -125کدام درخت نماد صلح است؟ زیتون
 -126بزرگترین شهید کربال از لحاظ سنی چه کسی بود؟ حبیب بن مظاهر
 -127کاغذ برای نخستین بار در کجا ساخته شد؟ چین

 -128پیغمبری که زبان پرندگان را میفهمید؟ سلیمان
 -129کدام روز میالدی کوتاهترین روز سال به شمار میآید؟  03دسامبر
 -131کوچکترین استخوان بدن کدام است؟ استخوان رکابی در گوش
 -131سلطان الخطاطین لقب کدام خطاط است؟ نظامالدین سلطانی معروف به سلطانعلی مشهدی
 -132علت قیام طالب قم در دی ماه  3131چه بود؟ توهین به امام (ره ) در روزنامه اطالعات
 -133قرارداد مفصل بین کدام کشور با ایران بود؟ انگلیس
 -134مقبره این فرعون مصر توسط هاوارد کارتر انگلیسی کشف شد؟ توت عنخآمون
 -135نور سفید توسط چه چیزی تجزیه میشود؟ منشور مثلثی
 -136شوشه نام دیگر کدام جسم شیشهای است؟ منشور
 -137پدر انقالب صنعتی چه کسی است؟ جیمز وات
 -138نام چند یکای توان که میزان کار انجام شده را میسنجد؟ اسب بخار
 -139بافت چربی در بدن مردان تمایل به تجمع در کدام قسمت دارد؟ شکم
 -141استراحت طوالنی مدت باعث افزایش درد در کمر میشود یا کاهش؟ افزایش
 -141نیروی فشاری وارده به دیواره سرخرگها را چه میگویند؟ فشارخون
 -142این بیماری به قاتل تدریجی و آرام معروف است؟ فشار خون
 -143این ماده در کبد به منظور حذف آمونیاک که یک ماده بسیار سمی است تولید میشود؟ اوره
 -144به رشد غیرطبیعی تودههای خوش خیم در جدار اعضای بدن چه میگویند؟ پولیپ
 -145نام علمی از دست دادن حس بویایی؟ آنوسمی
 -146در اثر پاره شدن رگهای خونی نزدیک سطح بدن چه چیزی ایجاد میشود؟ کبودی
 -147روغن جگر ماهی منبع خوبی برای این ویتامین است؟ ویتامین D
 -148شایعترین انواع سردردها؟ سردردهای عصبی
 -149سویا باعث چه تغییری در کلسترول خون میشود؟ کاهش کلسترول خون
 -151برای درمان روماتیسم و دردهای مفصلی استفاده از چه نوع آبهایی توصیه میشود؟ آبهای چشمه-
های آبگرم
 -151نام دیگر قند خون چیست؟ گلوکز
 -152این مواد در بدن بیشتر به عنوان مولکولهای ذخیرهکننده انرژی عمل میکنند؟ کربوهیدراتها
 -153کاهش این ویتامین در بدن باعث استخوان درد میشود؟ ویتامین D
 -154این ویتامین به گشاد شدن رگهای خونی کمک میکند؟ c
 -155افرادی که باالترین سطح این ویتامین را مصرف میکنند دارای کمترین میزان فشارخون هستند؟
ویتامین c
 -156خواص ضد سرطانی گوجه فرنگی به دلیل وجود این ماده است؟ لیکوپن
 -157بیماری سوءتغذیه وخیم حاصل از کمبود پروتئین و کالری در کودکان چه نام دارد؟ کواشیورکور
 -158این گیاه دارای طبیعت گرم بوده و به آرامبخشی معروف است؟ گل گاو زبان
 -159در طول عمر انسان ،بیشتر سرب ورودی به بدن در کدام قسمت تجمع مییابد؟ استخوانها

 -161در انسان ضخیمترین الیه اپیدرم در کدام قسمت است؟ کف دستها و پاها
 -161در انسان ،نازکترین الیه اپیدرم در کدام قسمت قرار دارد؟ پلک ها
 -162این الیه مرزبندی اصلی در سطح بدن است و آن را در برابر محیط ایمن میکند؟ اپیدرم
 -163بهترین چرب کننده برای درمان اگزما؟ وازلین
 -164دانه تازه و یا قرص این گیاه به عنوان دارو مصرف میگردد؟ سیر
 -165آلودگی با میکروب معده از کدام روش تهاجمی تشخیص داده میشود؟ آندوسکوپی
 -166این ماده با تجمع در استخوانها و دندانهای در حال رشد کودکان به سفت شدن مینای دندان قبل از
پیدایش آنها کمک میکند؟ فلوراید
 -167در دندانپزشکی ترکیبات حاوی این ماده به صورت دهانشویه یا وارنیش به کار میرود؟ فلوراید
 -168به صورت درماتیت یا التهاب اپیدرم پوست است که میتواند منجر به خارش ،قرمزی ،تورم ،پوسته
ریزی شود؟ اگزما
 -169عدم کارکرد صحیح اعصاب چه نام دارد؟ نوروپاتی
 -171زنانی که رژیمهای غذایی سرشار از سبزیجات جنس آلیوم دارند به کدام بیماری کمتر گرفتار می-
شوند؟ آرتروز
 -171ویژگیهای زنانه در کدام نیمکره مغز است؟ نیمکره راست
 -172ویژگیهای مردانه در کدام نیمکره مغز است؟ نیمکره چپ
 -173این نیمکره قدرت تشخیص چهرهها را دارد؟ نیمکره راست
 -174این نیمکره قدرت خالقیت و کشف کردن دارد؟ نیمکره راست
 -175ورزش و حرکات موزون بدن در این نیمکره از مغز است؟ نیمکره راست
 -176استعداد موسیقی در این قسمت مغز است؟ نیمکره راست
 -177طراحان ،نویسندگان و هنرمندان بزرگ از این نیمکره مغز بیشترین استفاده را میبرند؟ نیمکره
راست مغز
 -178این نیمکره مغز فعالیتهای سمت راست بدن را کنترل میکند؟ نیمکره چپ
 -179کسانی که عاشق ریاضیات و فلسفه میشوند کدام نیمکره مغز آنها قویتر است؟ نیمکره چپ
 -181مضرترین داروهای شیمیایی کدامند؟ آنتی بیوتیکها
 -181استفاده از آنتی بیوتیک به دلیل از بین بردن بیش از حد باکتری باعث چه چیزی میشوند؟ کاهش
مقاومت سیستم ایمنی بدن
 -182بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماریهای عفونی تک عاملی چیست؟ سل
 -183عفونت ریوی ناشی از باکتری مایکوباکتریوم چه نامیده میشود؟ سل
 -184بیماری سندرم حاد تنفسی نوعی از کدام بیماری است؟ ذات الریه
 -185در این بیماری راههای هوایی تحریک میشوند و موجب التهاب برونشهای کوچک و بزرگ و
انسداد راه هوایی میگردد؟ برونشیت
 -186سرما خوردگی عمدتا کدام عضو صورت را تحت تاثیر قرار میدهد؟ بینی
 -187باکتریها دارای چه ساختاری هستند؟ تک سلولی

 -188نام دیگر زکام حاد چه می باشد؟ سرماخوردگی
 -189گریپ نام دیگر کدام بیماری است؟ آنفوالنزا
 -191نام دیگر بیماری پنومونی چیست؟ ذات الریه
 -191تنگی کدام دریچه مانع ورود خون به بطن چپ و نارسایی قلبی میشود؟ دریچه میترال
 -192این عضو اکسیژن هوا را به درون خون هدایت میکند؟ ریه
 -193افتادگی دریچه میترال قلب را چه میگویند؟ پروالپس
 -194ماهیچه قلب چه نام دارد؟ میوکارد
 -195در بزرگساالن کدام اندام ،خونساز است؟ مغز استخوان
 -196کار اصلی این سلول جلوگیری از خونریزی است؟ پالکتها
 -197یک انسان وقتی میخوابد چند میلیمتر قد میکشد؟ حدود  8میلیمتر
 -198چه مدت طول میکشد که ناخن دست یا پا از ریشه تا نوک رشد کند؟  6ماه
 -199هر انگشت چند تاندون خم کننده دارد؟  0تاندون
 -211نام دیگر تاندون چیست؟ زردپی
 -211مهمترین منبع دریافت سدیم؟ نمک
 -212جذب بیشتر سدیم از کدام عضو بدن انجام میشود؟ رودهها
 -213ریزش مو ،اختالل در رشد ناخنها و پوسیدگی دندانها از عالئم کمبود این عنصر در بدن انسان
است؟ روی
 -214کمبود روی در خون باعث کاهش این هورمون میشود؟ انسولین
 -215غلظت روی در کدام قسمتهای بدن بیشتر از سایر اندام هاست؟ پوست و چشم
 -216نام دیگر بیماری گواتر چه می باشد؟ غم باد
 -217برای پیشگیری از مبتال شدن به کدام بیماری توصیه میشود از غذاهای حاوی ید بیشتر استفاده
شود؟ گواتر
 -218به هر نوع بزرگ شدگی غیر طبیعی غده تیروئید چه میگویند؟ گواتر
 -219غده تیروئید از چند لوب تشکیل شده است؟ دو لوب
 -211فراوانترین ماده کانی موجود در بدن انسان؟ کلسیم
 -211نام دیگر بیماری جذام؟ خوره
 -212کدام بیماری در طول تاریخ بیش از هر بیماری دیگری باعث وحشت و انزوای انسانها گردیده
است؟ جذام
 -213عامل بیماری طاعون کدام نوع از باکتریهاست؟ باسیل
 -214این حیوان مهمترین مسیر انتشار بیماری طاعون است؟ موش صحرایی سیاه
 -215متداولترین حالت طاعون چیست؟ طاعون خیارکی
« -216کوزه اندازی تر» نام دیگر کدام روش از درمانهای سنتی است؟ حجامت
 -217تب نوبه به عنوان نام دیگر کدام بیماری قرار داده شده است؟ ماالریا
 -218عامل بیماری ماالریا چه چیزی می باشد؟ پشه آنوفل

 -219فساد و عفونتی است که در قسمتی از ماهیچه یا استخوان پیدا میشود و آن را سیاه و فاسد می-
کند؟ قانقاریا
 -221مهمترین عالمت هشدار دهنده حمله قلبی؟ درد قفسه سینه
 -221نام دیگر بیماری تپش نامنظم قلب؟ آریتمی
 -222پیامهای حسی تولید شده در اندامهای حسی از چه طریقی به نخاع و مغز میروند؟ عصب
 -223وسیعترین ارگان در بدن انسان چیست؟ پوست
 -224کمبود کدام عنصر باعث جذب سرب بیشتر میشود؟ کلسیم
 -225میوههای زرد و نارنجی حاوی کدام ویتامین میباشند؟ ویتامین آ
 -226کدام ویتامین مقاومت بدن را در برابر عفونت باال میبرد؟ ویتامین ث
 -227کدام لبنیات منبع غنی از کلسیم است؟ شیر
 -228برای جلوگیری از سرماخوردگی کدام ویتامین توصیه میشود؟ ویتامین ث
 -229بری بری در اثر کمبود کدام ویتامین ایجاد میشود؟ B3
 -231قند شیر چه نام دارد؟ الکتوز
 -231قند میوه چه نام دارد؟ فروکتوز
 -232شیرینترین قند طبیعی چه نام دارد؟ فروکتوز
 -233استخوان کوچک و پهن قدام مفصل زانو چه نام دارد؟ کشکک
 -234کمبود ویتامین  Cموجب ایجاد کدام بیماری میشود؟ اسکوربوت
 -235مسمویت با کدام ماده رنگ پوست را زرد میکند؟ بتاکاروتن
 -236پیشساز کدام ویتامین در پوست بدن وجود دارد؟ ویتامین A
 -237کدام ویتامین در متابولیسم کلسیم و انعقاد طبیعی خون نقش دارد؟ ویتامین K
 -238مصرف گوجه فرنگی سبز برای کدام عضو بدن مضر است؟ کلیه
 -239نام دیگر بیماری راشیتیسم؟ نرمی استخوان
 -241بیماری بینایی که موجب اختالل در بینایی فرد در هنگام شب میشود؟ شبکوری
 -241در کدام بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین میرود؟ دیابت
 -242نام دیگر بیماری قند؟ دیابت
 -243بیشترین نوع چربی که در خون جابجا میشود چه میباشد؟ تری گلیسرید
 -244بیماری کمکاری تیروئید باعث چه تغییری در وزن میشود؟ چاقی
 -245بیماری تیروئید بخاطر کمبود چه چیزی ایجاد میشود؟ ید
 -246بیماری مزمن که موجب تورم و درد در بعضی مفاصل بدن بخصوص مفاصل کوچک دست می-
شود؟ رماتیسم
 -247نام دیگر روماتیسم مفصلی چیست؟ آرتریت روماتوئید
 -248بیماری که در آن تقسیم نامتقارن سلولهای بدن صورت میگیرد چه نام دارد؟ سرطان
 -249بافتی لغزنده است که انتهای استخوانها را در یک مفصل میپوشاند؟ غضروف
 -251صرفنظر از آب این نوشیدنی پرمصرفترین نوشیدنی در جهان است؟ چای

 -251مهمترین مشخصه آرتروز چیست؟ تخریب تدریجی غضروف مفصلی
 -252التهاب پردههای محافظی میباشد که مغز و نخاع را پوشاندهاند؟ مننژیت
 -253حفرههای مملو از هوا در استخوانهای جمجمه و صورت چه نام دارند؟ سینوسها
 -254آماس و التهاب حاد یا مزمن الیه مخاطی در یک یا چند حفره اطراف بینی چه نام دارد؟
سینوزیت
 -255گوش بیرونی یا خارجی را که دیگران آن را میبینند چه نام دارد؟ الله گوش
 -256مهمترین کار گوش بیرونی چیست؟ گرفتن صداها
 -257کوچکترین استخوان در بدن در کجا قرار دارد؟ گوش میانی
 -258در چشم الیه محکم و سفید رنگ از بافت پیوندی چه نام دارد؟ صلبیه
 -259بخش رنگی پشت قرنیه است که رنگ چشم افراد را تعیین میکند؟ عنبیه
 -261سوراخی است در وسط عنبیه که مقدار نور وارد شده به چشم را تنظیم میکند؟ مردمک
 -261وقتی چشم در محیط پر نور قرار میگیرد مردمک چه تغییری میکند؟ تنگ میشود
 -262باال رفتن فشار چشم که به پرده شبکیه و عصب بینایی آسیب میزند باعث چه بیماری می-
شود؟ آب سیاه یا گلوکوما
 -263بیماری التهاب کبد چه نام دارد؟ هپاتیت
 -264آن بخش بدن انسان که به عنوان نگهدارنده ساختمان بدن عمل میکند؟ اسکلت
 -265عضوی از بدن که انرژی شیمیایی مواد غذایی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند؟ ماهیچهها
 -266بلندترین استخوان بدن؟ استخوان ران
 -267کم کاری تیروئید به علت نارسایی کدام غده در بدن انسان است؟ هیپوفیز
 -268مهمترین بخش مغز در جانوران مهره دار کدام غده است؟ غده هیپوتاالموس
 -269در داخل ستون فقرات چه چیزی جای گرفته است؟ نخاع
 -271مجموع پرده های مغز چه نام دارد؟ مننژ
 -271بزرگترین قسمت مغز؟ مخ
 -272قسمت سطحی مخ چه نام دارد؟ قشر مخ
 -273نورونهای عصبی در کدام قسمت مخ قرار دارند؟ قشر خاکستری مخ
 -274قسمتی از مغز که در پشت و زیر مخ قرار دارد؟ مخچه
 -275حفظ تعادل بدن به عهده کدام عضو بدن است؟ مخچه
 -276پایینترین مرکز عصبی واقع در استخوان جمجمه؟ بصل النخاع
 -277مایعی که به عنوان ضربهگیر ،سیستم عصبی مرکزی را در مقابل ضربات مکانیکی حفظ میکند؟
مایع مغزی نخاعی
 -278نام دیگر بیماری پلیومیلیت؟ فلج اطفال
 -279کدام باکتری باعث ایجاد بیماری عفونی مننژیت میشود؟ مننگوکوک
 -281برای ایجاد حالت دفاعی و فرار ترشح این هورمون افزایش مییابد؟ آدرنالین
 -281این غده در انحنای دوازدهه روده کوچک قرار گرفته است؟ لوزالمعده

 -282نام دیگر هورمون پروالکتین؟ الکتوژن
 -283تجمع ادرار به علت نارسایی کدام عضو از بدن است؟ کلیه
 -284محل ذخیره گلیکوژن در بدن کدام عضو است؟ کبد
 -285نام دیگر ماده ژنتیک؟ DNA
 -286نام دیگر چربی در بدن انسان چه می باشد؟ لیپید
 -287به برخی تغییرات ناگهانی ژنی در سلول چه میگویند؟ جهش ژنی
 -288نام دیگر هورمون جنسی مردانه؟ تستوسترون
 -289چوب کدام گیاه برای کاهش دندان درد مفید است؟ میخک
 -291افراد مبتال به این بیماری بین افسردگی و نشاطِ بیش از حد در نوسان هستند؟ اختالل دو
قطبی
-291

نام قدیم بیماری اختالل دو قطبی چه می باشد؟ مانیا افسردگی

-292

بیماری که سبب گرفتگی عروق بزرگ بخصوص در قلب و مغز میشود؟ تصلب شرائین

-293

نام دیگر بیماری صرع؟ تشنج

-294

کمبود کدام ویتامین موجب افتادن ناخنها میشود؟ویتامین C

-295

کمبود کدام ماده معدنی میتواند باعث ایجاد لکههای سفید بر روی ناخنها شود؟ روی

-296

غدهای است که در داخلیترین بخش شکم ،بین معده و ستون فقرات قرار دارد؟ لوزالمعده

-297

بزرگترین غده بدن چه نام دارد؟ کبد

-298

التهاب ناگهانی آپاندیس چه نام دارد؟ آپاندیسیت

-299

زائدهای کوچک و انگشتیشکل است که از روده بزرگ منشعب میشود؟ آپاندیس

-311

این عمل شایعترین عمل اورژانسی شکم است؟ عمل آپاندیس

-311

غذا پس از عبور از مری وارد این عضو میشود؟ معده

-312

این عضو بدن اولین مکان ذخیره موقت غذاست که قابلیت منبسط شدن دارد؟ معده

-313

بازگشت غیر عادی محتویات و اسید معده به مری چه نام دارد؟ رفالکس معده

-314

این عضو بعد از پوست بزرگترین عضو بدن است؟ کبد

-315

پروتئین اصلی خون چه نام دارد؟ آلبومین

-316

پروتئین اصلی خون توسط کدام عضو ساخته میشود؟ کبد

-317

این سلولها بیشترین سلولهای خونی را تشکیل میدهند؟ گلبولهای قرمز

-318

این عضو شامل تارهای صوتی میباشد؟ حنجره

-319

این بخش تنه اصلی دندان را تشکیل میدهد؟ عاج

-311

این ترکیب آلی در نیشکر و چغندر قند یافت میشود؟ ساکاروز

-311

نام دیگر کیسه صفرا؟ زرد آبدان

-312

نام دیگر سیاهرگ؟ ورید

-313

ایستادن زیاد و ورزش نکردن باعث خرابی دریچههای النه کبوتری شده و شخص به این

بیماری مبتال میشود؟ واریس

-314

این ادویه باعث کاهش التهاب کیسه صفرا میشود؟ زردچوبه

-315

نام دیگر کلیه؟ قلوه

-316

نام دیگر شش یا ریه چه می باشد؟ جگر سفید

-317

بیماری عفونی که در آن باکتریها به ریه حمله میکنند؟ سل

-318

بیماری التهابی رایج مزمن مجاری هوایی است؟ آسم

-319

برجستگیهایی که روی زبان انسان وجود دارند چه نامیده میشوند؟ پرزهای چشایی

-321

مزه شیرینی در کدام قسمت زبان حس میشود؟ نوک زبان

-321

مزه تلخی در کدام قسمت زبان حس میشود؟ انتهای زبان

-322

هورمونی که ترشح آن در تعیین جنسیت جنین موثر است؟ تستوسترون

-323

ترشح این هورمون باعث ایجاد حس شادی و سرخوشی در انسان میشود؟ سروتونین

-324

این هورمون در بیماران دیابتی ترشح کمی دارد؟ انسولین

-325

هورمون اِپینفرین با چه نامی شناخته شده است؟ آدرنالین

-326

وظیفه این ارگان ،هدایت مواد هضم نشده به خارج از بدن است؟ روده بزرگ

-327

نام دیگر بیماری بواسیر؟ هموروئید

-328

پر پیچ و خمترین بخش لوله گوارش؟ روده کوچک

-329

سرطان کولون سرطان کدام قسمت بدن است؟ روده بزرگ

-331

از بیماریهای ژنتیکی است که در اثر آن هموگلوبین ساختار طبیعی خود را از دست میدهد؟

تاالسمی
-331

شایعترین درمان برای تمامی اشکال تاالسمی چیست؟ تزریق سلولهای قرمز خونی

-332

نام دیگر بیماری سندرم داون چه می باشد؟ مونگولیسم

-333

بیماری ژنتیکی که به دلیل حضور تمام یا بخشی از یک کروموزم اضافی در جفت کروموزم  03به

وجود میآید؟ سندرم داون
-334

این استخوان قسمتهای طرفی و سقف جمجمه را میسازد؟ استخوان آهیانه

-335

کار اصلی پالکتها چیست؟ جلوگیری از خونریزی

-336

قطع ناگهانی آسپرین ممکن است منجر به چه چیزی شود؟ ایجاد لخته خونی

-337

آنمی به چه بیماری گفته میشود؟ بیماری کمخونی

-338

چه ترکیب پروتئینی وظیفه حمل اکسیژن به بافتهای بدن را به عهده دارد؟ هموگلوبین

-339

شایعترین علت کمخونی چیست؟ فقر آهن

-341

شایعترین بیماری کمخونیهای مادرزادی چیست؟ تاالسمی

-341

بیماری باکتریایی که بوسیله زخم منجر به گرفتگی عضالنی شدید و مشکل تنفسی و نهایتاً

مرگ میگردد؟ کزاز
-342

مهمترین عامل در ایجاد پوسیدگی دندان چیست؟ تغذیه

-343

گوش میانی بوسیله این لوله باریک به پشت بینی متصل میشود؟ شیپور استاش

-344

شایعترین علت مسدود شدن شیپور استاش چیست؟ سرماخوردگی

-345

التهاب گوش یا عفونت گوش میانی را چه میگویند؟ اوتیت

-346

نام دیگر پرده گوش چیست؟ پرده صماخ

-347

در کدام بیماری ،باکتری بروسال طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتال میسازد و

انسان نیز به آن مبتال میشود؟ تب مالت
-348

نام دیگر جوشهای پوستی چیست؟ آکنه

-349

کدام سبزی در کاهش چربی خون بیشتر از دیگر سبزیجات موثر است؟ شوید

-351

به قسمت ابتدایی روده باریک چه گفته میشود؟ اثنی عشر

-351

نام دیگر اثنیعشر چیست؟ دوازدهه

-352

بهترین داروی گیاهی برای درمان زخم اثنیعشر ،ریشه این گیاه است؟ شیرین بیان

-353

کدام نوع تیروئید باعث فرفری شدن و شکنندگی مو میشود؟ تیروئید کم کار

-354

در کدام نوع تیروئید مو چرب و شل می شود؟ پرکار

-355

قسمت اعظم مو از چه چیز تشکیل شده است؟ پروتئین

-356

سرکه تهیه شده از این میوه خاصیت چربی سوزی قوی دارد؟ سیب

-357

قوی ترین اثر گل گاوزبان چیست؟ آرامش اعصاب

-358

بیماری ویروسی کُشنده و خطرناک که از حیوانات وحشی منتقل میشود؟ هاری

-359

وجود خون در ادرار بیشتر از همه از عالیم چیست؟ سنگ مثانه

-361

سلولیت چیست؟ چاقی موضعی بدن

-361

قلب چند دریچه دارد؟  4دریچه

-362

شایعترین علت درگیری دریچههای قلبی در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه

چیست؟ روماتیسم قلبی
-363

مهمترین هدف تعویض دریچه قلب توسط پزشک چیست؟ کاهش فشار زیاد بر روی قلب

-364

سطح تاج دندان راچه مادهای میپوشاند؟ مینا

-365

سختترین عضو بدن از لحاظ استحکام کدام عضو می باشد؟ مینای دندان

-366

بیش از  96درصد مینای دندان را چه چیزی تشکیل میدهد؟ امالح آهکی

-367

عاج دندان در کجا قرار دارد؟ زیر مینای دندان

-368

در درون عاج دندان چه قسمتی از اجزای دندان قرار دارد؟ مغز دندان

-369

بافتهای زنده دندان در کدام قسمت وجود دارند؟ مغز دندان

-371

سطح ریشه دندان را چه چیزی میپوشاند؟ ساروج

-371

دوازدهه یا اثنی عشر از بخشهای کدام روده است؟ روده کوچک

-372

از پنج حس اصلی کدام حس پیچیدهترین و مهمترین آنهاست؟ حس بینایی

-373

رشد طولی نخاع در چه زمانی متوقف میشود؟ در زمان بچگی

-374

این گیاه نارنجی رنگ منبع خوبی از ویتامین  Aو بتاکاروتن میباشد که خطر ابتال به برخی از

سرطانها را کاهش میدهد؟ هویج
-375

مهمترین بیماری انگلی و عدم بهداشت بخصوص در کشورهای گرمسیری دنیا؟ ماالریا

-376

این ماده معدنی بیشتر در استخوانها و دندانها وجود دارد؟ کلسیم

-377

به گیاه یا حیوانی که داخل یا روی بدن موجود زنده دیگری زندگی نموده و از آن فایده میبرد

چه میگویند؟ انگل
-378

عمدهترین دلیل اسهال چیست؟ عفونت رودهها

-379

بازجذب آب در کدام روده انجام میشود؟ روده بزرگ

-381

رباطهای بدن از کدام پروتئین ساخته شدهاند؟ کالژن

-381

پدر علم پزشکی چه کسی است؟ بقراط حکیم

-382

چه کسی شخصیت انسانها را بر اساس مزاج تقسیم بندی کرد ؟ بقراط

-383

بر اساس تقسیمبندی بقراط ،افراد خونسرد چه تیپ شخصیتی دارند؟ بلغمی

-384

افراد شاد و سرزنده بر اساس تقسیمبندی بقراط چه تیپ شخصیتی دارند؟ دموی

-385

بر اساس تقسیمبندی بقراط ،افراد غمگین و افسرده در کدام تیپ قرار میگیرند؟ سودایی

-386

افراد تندخو و عصبانی بر اساس تقسیمبندی بقراط کدام تیپ را تشکیل میدهند؟ صفراوی

-387

نویسنده مشهور فرانسوی که لقب پدر داستان های علمی-تخیلی را گرفت؟ ژول ورن

-388

اولین مسابقات المپیک نوین در کجا برگزار شد؟ یونان

-389

بزرگترین شاعر انگلیسی بعد از شکسپیر و خالق بهشت گمشده؟ جان میلتون

-391

کاشف میکروب هاری چه کسی بود؟ لویی پاستور

-391

نام قدیم شهر مشهد چه بود؟ سناباد

-392

به آگاهی جمعی که در آن ملیت خواهی و ملیگرایی وجود دارد چه میگویند؟ ناسیونالیسم

-393

عدم نیاز به یخچال از مزایای کدام روش قدیمی نگهداری از غذاست؟ نمکسود کردن مواد

غذایی
-394

هواپیمای جامبو جت کدام هواپیماست؟ بوئینگ 141

-395

کاشف الکل چه کسی بود؟ زکریای رازی

-396

کتاب مقدس سیکها چه نام دارد؟ گرانت صاحب

-397

واحد پول کشور آندروا چیست؟ یورو

-398

واحد قدیمی پول کشور یونان چه بود؟ دراخما

-399

واحد قدیمی پول کشور اتریش چه بود؟ شیلینگ

-411

واحد قدیمی پول کشور اسپانیا چه بود؟ پزوتا

-411

بزرگترین پرنده جهان که وزن آن دو برابر انسان است؟ شترمرغ

-412

پرندهای که قادر است با چرخاندن کامل سر ،پشت خود را ببیند؟ جغد

-413

کوچکترین و کم عمقترین اقیانوس جهان چه نام دارد؟ اقیانوس منجمد شمالی

-414

حالت تدافعی اختاپوس در برابر دشمن به چه صورت است؟ پاشیدن مایع مرکب مانند

-415

کشوری که در جنگ پاکستان و هند از هندوستان جدا شد؟ بنگالدش

-416

سرزمینی که بسیاری از داستانهای قرآن کریم و انجیل در آنجا اتفاق افتاده است؟ فلسطین

-417

پایتخت فلسفه پیش از میالد مسیح کدام کشور بود؟ یونان

-418

در زمانهای گذشته این علم با نام فلسفه طبیعی هم شناخته میشد؟ علم فیزیک

-419

فرضیه نسبیت را چه کسی مطرح کرد؟ انیشتین

-411

مقام اول در تولید سنگ فیروزه جهان را کدام کشور داراست؟ ایران

-411

واحد پول کشور لهستان چیست؟ زلوتی

-412

جوانترین رئیس جمهور آمریکا چه کسی است؟ جان اِف کندی

-413

اثر آفرینش جهان مربوط به کدام نقاش میباشد؟ میکل آنژ

-414

نام قدیم شهر دامغان چه بوده است؟ صد دروازه

-415

شاپرکها در کدام کشور بیشتر یافت میشوند؟ مکزیک

-416

این روز با نام روز جهانی استاندارد نامگذاری شده است؟  00مهر

-417

اهرام ثالثه در کدام شهر واقع شده است؟ شهر قاهره در مصر

-418

بزرگترین و معروفترین برج ساعت جهان در کجا قرار دارد؟ انگلیس

-419

صحرای عرفات در دامنه کدام کوه قرار دارد؟ جبل الرحمه

-421

وظیفه مخچه چیست؟ کنترل اندام های مربوط به تعادل بدن

-421

واحد پول کانادا چیست؟ دالر کانادا

-422

واحد پول چین چیست؟ یوآن

-423

واحد پول ارمنستان چیست؟ درام

-424

واحد پول هندوستان چیست؟ روپیه

-425

واحد پول مصر چه نام دارد؟ پوند

-426

نخستین بمب اتمی در کدام کشور آزمایش شد؟ آمریکا

-427

خانههای قدیمی اسکیموها و پناهگاهای موقتی شکارچیان چه نام دارد؟ ایگلو

-428

رنگ استتار زیر آب دریا چه رنگی است؟ قرمز

-429

شایعترین بیماری دهان بعد از پوسیدگی دندان چیست؟ آفت

-431

مهم ترین تاثیر کم خوابی در بدن چیست؟ عدم دفع مواد سمی از بدن

-431

بزرگترین کویر نمکی دنیا در کجا قرار دارد؟ ساالر دو ییونی

-432

بزرگترین جزیره غیر مستقل جهان چه نام دارد؟ قشم

-433

کدام شهر معروف به شهر بادگیرها است؟ یزد

-434

بزرگترین تولیدکننده پشم کدام کشور است؟ استرالیا

-435

خون میگوها چه رنگی است؟ آبی

-436

حیوانی که چشمهایش از مغزش بزرگتر است؟ شتر مرغ

-437

زمان بارداری فیل چه مدت است؟  00ماه

-438

سریع ترین حیوان خشکی که در عرض  1ثانیه  3222کیلومتر در ساعت سرعت میگیرد؟

یوزپلنگ
-439

مخترع ساز ساکسیفون چه کسی بود؟ آدولف ساکس

-441

پدر علم محاسبه نوین و علم رایانه چه کسی است؟ ماتیسون تورینگ

-441

کدام حیوان است که با یک چشم باز میخوابد؟ دلفین

-442

معروفترین نقاشی لئوناردو داوینچی که تاریخ و امضاء ندارد کدام است؟ مونالیزا

-443

بزرگترین پستاندار دنیا کدام حیوان است؟ وال آبی

-444

تنها قاره بدون صحرا کدام است؟ اروپا

-445

جعبه سیاه هواپیما چه رنگی است؟ نارنجی

-446

به اعدادی که بیش از  9رقم دارند چه میگویند؟ اعداد نجومی

-447

در اسطورههای یونان ،نام قبیلهای از زنان جنگجو است که هیچ مردی را در جمع خود راه نمی-

دهند؟ آمازونها
-448

سازمان بین المللی برای مبارزه با مجرمان و برقرار کردن امنیت عمومی چه نام دارد؟ اینترپل

-449

لقب کشور کوبا چیست؟ کشور نیشکر

-451

کدام کشور به کشور ساعت معروف است؟ کشور سوئیس

-451

کشور هزار معبد لقب کدام کشور است؟ تایلند

-452

سرزمین ماتادورها لقب این کشور اروپایی می باشد؟کشور اسپانیا

-453

تب رماتیسمی بیماری چه گروه سنی است؟ کودکان

-454

نام قدیم کرمانشاه چیست؟ باختران

-455

نخستین سرود ملی ایران مربوط به کدام دوره است؟ قاجار

-456

ارتفاع برج پیزا چقدر است؟  33تا  36متر

-457

واحد اندازه گیری خازن چیست؟ فاراد

-458

نخستین منشور حقوق بشر مربوط به چه کسی است؟ کوروش

-459

هواپیما برای اولین بار در چه زمانی به عنوان ماشین جنگی بکار گرفته شد؟ جنگ جهانی اول

-461

چه کسی رکوردار بیشترین اختراعات در جهان است؟ توماس ادیسون

-461

اولین پرواز انسان با چه وسیلهای بود؟ بالون

-462

چرا هوای گرم به طرف باال میرود؟ تراکم کم و سبکی

-463

در انتقال برق از چه فلزی استفاده میشود؟ مس

-464

سرعت نور چقدر است؟  122/222کیلومتر در ثانیه

-465

به چوپانان چادر نشین منطقه صحرا چه میگویند؟ بادیه نشین

-466

از روی ماه ،آسمان چه رنگی است؟ سیاه مطلق

-467

آتشفشان وِزوو در کجاست؟ ایتالیا

-468

سَرپایان در رده چه جانورانی قرار میگیرند؟ نرم تنان

-469

نخستین فاجعه ای که روی زمین رخ داده و میشناسیم؟ طوفان نوح

-471

سال کبیسه چند روز است؟  166روز

-471

کدام عنصر ضروری از طریق فتوسنتز گیاهان تولید میشود؟ اکسیژن

-472

خفاشها چگونه جهت یابی میکنند؟ به کمک امواج فراصوت

-473

خط آشکاری که آسمان را از زمین جدا میسازد را چه میگویند؟ خط افق

-474

بعد از عصر حجر ،چه دورهای آغاز شد؟ عصر برنز

-475

کدام موجودات زنده اکسیژن آزاد میکنند؟ گیاهان سبز

-476

آب از چه طریقی از ریشه گیاه به برگهای آن میرسد؟ از طریق آوند

-477

بعد از دوران برنز ،چه دورانی به وجود آمد؟ عصر آهن

-478

چهار مادهای که در گذشته آنها را عناصر سازنده زمین میشناختند ،کدامند؟ آب ،باد ،خاک و

آتش
-479

بزرگترین جغد ایران چه نام دارد؟ شاه بوف

-481

کدام شهر در سال  19میالدی زیر خاکستر و گدازه های آتشفشانی کوه وِزوو مدفون شد؟ پمپی

-481

سختترین سنگ قیمتی جهان کدام سنگ می باشد؟ الماس

-482

بهار در استرالیا معادل چه روزی در ایران است؟ روز اول مهر

-483

عیار طالی خالص چند است؟ 04

-484

بنا بر افسانهها ،چه کسی شهر رم را پایه گذاری کرد؟ رُمولوس

-485

مجلس شیوخ روم چه نام داشت؟ سِنا

-486

لباس رومیان باستان چه نام داشت؟ تونیکا

-487

چه دینی از قرن چهارم میالدی ،دین رسمی امپراطوری روم بود؟ مسیحیت

-488

بزرگترین خدای رومی چه نام داشت؟ ژوپیتر

-489

کدام امپراتور روم باستان معلم خود ،سنکای حکیم ،را وادار به خودکشی کرد؟ نرون

-491

رهبر قیام بزرگ بردگان ،که در سال های  11تا  13پیش از میالد ادامه داشت،که بود؟

اسپارتاکوس
-491

با پایان یافتن امپراطوری قیصرها در روم ،کدام دوره بزرگ آغاز میشود؟ قرون وسطی

-492

مرکوری از خدایان روم باستان با کدام خدای یونانیها برابری میکند؟ هرمس

-493

مشهورترین معبد رومیان در قرن دوم میالدی؟ پانتئون

-494

در سال  12میالدی ،رومی ها چه شهری را فتح کردند؟ اورشلیم

-495

در قرون وسطی ،چه زبانی زبان فرهیختگان اروپا بود؟ التین

-496

سبک معماری چه دورهای به معماری عهد باستان گرایش داشت؟ رنسانس

-497

کلئوپاترا از کدام رهبر و فرمانده رومی پسری به دنیا آورد؟ ژولیوس سِزار

-498

بزرگترین آمفی تئاتر روم چه نام داشت؟ کولوسئوم

-499

هوراس شاعر برجسته کدام تمدن است؟ روم

-511

ویرژیل شاعر نامور کدام تمدن است؟ روم

-511

امپراتور خونخوار روم چه نام دارد؟ نرون

-512

نخستین پرواز هواپیمایی موتوردار که به طور رسمی در تاریخ به ثبت رسید ،در چه سالی انجام

شد؟ 3921
-513

نخستین بار در چه سالی یک بالون هوای گرم همراه با انسانی به هوا بلند شد؟ 3181

-514

در هواپیماهای مسافربری ،به کارکنانِ همراه پرواز چه میگویند؟ خدمهی پرواز

-515

در سفرهای هوایی ،ارتفاع پرواز با چه مقیاسی سنجیده میشود؟ پا (فوت)

-516

نام دیگر اتاقک خلبان چیست؟ کاکپیت

-517

سوخت اصلی مورد استفاده در حمل و نقل هوایی چیست؟ کروزین

-518

پلکانی که از روی زمین به داخل هواپیما راه دارد چه نام دارد؟ پلکان متحرک

-519

در چه سالی نخستین بالگرد (هلی کوپتر) جهان پرواز کرد؟ 3921

-511

دستگاه ضبط اطالعات پرواز به چه نامی معروف است؟ جعبه سیاه

-511

مرکز کنترل فرودگاه که امنیت پرواز را تامین میکند چه نام دارد؟ برج مراقبت

-512

کدام نقاش و طبیعتشناس معروف قرن  33میالدی سعی داشت که درباره اسرار پرواز تحقیق

کند؟ لئوناردو داوینچی
-513

نماد شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) چیست؟ گریفون (شیر دال)

-514

به مسیرهایی که در رفت و آمدهای هوایی مورد استفاده قرار میگیرند چه میگویند؟ راه هوایی

-515

هواپیمای مسافربری مافوق صوت انگلیسی-فرانسوی که در  0مارس  3969اولین پرواز خود را

انجام داد ،چه نام داشت؟ کنکورد
-516

نخستین زن خلبان رسمی جهان چه نام دارد؟ ریموند دالروش

-517

وقتی سرعت هواپیمایی از سرعت صوت بیشتر میشود ،صدای تکان دهندهای روی زمین شنیده

میشود ،این صدا چه نام دارد؟ شکست دیوار صوتی
-518

چه کسی در سال  3181نخستین بالون هوای گرم را ساخت؟ برادران مون گولفیه

-519

هواپیماها با دود خروجی از موتورشان چه چیزی در آسمان به جا میگذارند؟ پَسدَمه

-521

سرسرای بزرگی که هواپیما را درون آن پارک می کنند و مورد رسیدگی قرار میدهند چه نام

دارد؟ آشیانه
-521

اولین فرودگاه ایران کدام فرودگاه است؟ فرودگاه مسجد سلیمان

-522

نخستین زنی که با هواپیمایی بیموتور (گالیدر) از کوههای آلپ گذشت چه نام داشت؟ هانا رایچ

-523

نخستین وسیله هوانوردی که انسان با آن به هوا رفت چه بود؟ بالون هوای گرم

-524

بادبادک در چه کشوری اختراع شد؟ چین

-525

کلمه دیگری که به جای بالگرد به کار میرود چیست؟ هلیکوپتر

-526

کدام واقعه از دنیای فضانوردی را بیش از  322میلیون نفر در تلویزیون تماشا کردند؟ نخستین

فرود بر کره ماه
-527

نخستین فضانورد جهان چه کسی است؟ یوری گاگارین

-528

نخستین لوکوموتیو بخار جهان در چه سالی به راه افتاد؟ 3824

-529

بلندترین کلیسای جهان کدام است؟ کلیسای اولم

-531

اولین کارتون رنگی جهان چه بود؟ سفیدبرفی و هفت کوتوله

-531

نخستین بار در چه سالی انسان بر ماه قدم گذارد؟ 3969

-532

در چه سالی نخستین واکمن (دستگاه پخش صوت همراه) به بازار آمد ؟ 3919

-533

چه مادهای مسئول تعیین رنگ موهاست؟ مالنین

-534

وظیفه گلبولهای سفید چیست؟ مقابله با بیماری ها

-535

وظیفه هورمون انسولین چیست؟ تنظیم سطح قند خون

-536

سلولهایی که پیام های بدن را منتقل میکنند چه نام دارند؟ نورون

-537

گازی که حاصل تنفس ماست چه نامیده میشود؟ دی اکسید کربن

-538

کدام دسته از دندانها غذا را خرد میکنند؟ دندانهای آسیا

-539

چه چیزی حلق و ورودی معده را به یکدیگر مربوط میکند؟ لوله مری

-541

دانشی که عملکردهای بدن و اندامها را بررسی میکند چه نام دارد؟ فیزیولوژی

-541

بیماری زوال تدریجی عقل چه نام دارد؟ آلزایمر

-542

کشتن عوامل بیماری زا چه عملی است؟ گندزدایی

-543

قسمت جلویی تیغه بینی از چه بافتی تشکیل شده است؟ غضروف

-544

چه کسی در سال  3908نخستین پادزیست (آنتی بیوتیک) جهان را کشف کرد؟ الکساندر

فِلمینگ
-545

انسداد ناگهانی یکی از رگها با لخته خون چه نامیده میشود؟ آمبولی

-546

گسترش سریع بیماریهای عفونی در یک منطقه را چه مینامند؟ اپیدمی یا همهگیری

-547

التهاب چرکی روی پلک چه نامیده میشود؟ گلمژه

-548

هورمون آدرنالین مسئول چیست؟ غلبه بر تنش ها

-549

کور رنگی در کدام گروه شایعتر است؟ مردان

-551

در این بیماری مو ،پوست و چشم ها رنگدانههایش را از دست میدهد؟ پیسی

-551

بیماری پوستی که بر اثر آن پوست بیش از حد چربی تولید میکند چه نام دارد؟ آکنه

-552

تب از چه درجهای به باال خطرناک محسوب میشود؟  42درجه

-553

واکنش بیش از حد بدن به مادهای خاص چه نامیده میشود؟ آلرژی

-554

کدام قسمت از چشم کمک میکند که دید دقیقتری داشته باشیم؟ عدسی

-555

اگر به بخشی از مغز خون نرسد و سلولهای آن بخش بمیرند ،چه عارضهای رخ داده است؟ سکته

-556

هنگام بلعیدن غذا چه چیزی مانع از ورود مواد غذایی به نای میشود؟ دریچه نای

-557

سخت ترین ماده بدن انسان چیست؟ مینای دندان

-558

استخوانهای سندانی و رکابی را در کدام اندام میتوان یافت؟ گوش

-559

بزرگترین سرخرگ بدن چه نام دارد؟ آئورت

-561

مایع ژالتین مانندی که چشم را پر کرده است چه نام دارد؟ زجاجیه

-561

بیماری که به تخریب دستگاه ایمنی بدن منجر میشود چه نام دارد؟ ایدز

-562

شاخهای از علم پزشکی که شامل درمان و اصالح ناهنجاریهای مربوط به استخوانها و مفاصل

است؟ ارتوپدی
-563

وقتی از نزدیک به شیئی نگاه میکنیم چشمها در چه جهتی میچرخند؟ به طرف داخل

-564

رود راین از کدام کوه سرچشمه میگیرد؟ کوه آلپ

-565

در چه سالی نخستین تلفن اختراع شد؟ سال 3816

-566

موفقترین شرکت رایانهای جهان کدام است؟ مایکروسافت

-567

واحد پول ژاپن چیست؟ ین

-568

مغز کدام یک از میوهها شبیه مخ است؟ گردو

-569

واحد پول روسیه چیست؟ روبل

-571

پدر علم اقتصاد چه کسی است؟ آدام اسمیت

-571

چه اختراعی در سال  3913مقدمه تولید جورابهای نازک زنانه شد؟ نایلون

-572

نخستین دستگاه تهویه برای کجا ساخته شد؟ معدن

-573

باروت در کجا اختراع شد؟ چین

-574

چه کسی گرامافون را اختراع کرد؟ توماس ادیسون

-575

گرامافون برای اولین بار در چه دورهای وارد ایران شد؟ اواخر عهد ناصری

-576

از چه کسی به عنوان مخترع اصلی تلویزیون یاد میشود؟ جان لوگی برد

-577

ثابت ارشمیدس نام دیگر کدام عدد است؟ عدد پی

-578

به مجموعه اعداد گویا و گنگ در دستگاه اعداد چه میگویند؟ اعداد حقیقی

-579

اصم نام دیگر کدام دسته از اعداد است؟ گُنگ

-581

عبارت « نسبت بخش بزرگتر به بخش کوچکتر ،برابر با نسبت کل به بخش بزرگتر» تعریف چه

چیزی است؟ نسبت طالیی
-581

تقطیر و جداسازی جیوه به دست چه کسی انجام گرفت؟ جابر بن حیان

-582

پدر علم شیمی را چه کسی میدانند؟ جابر بن حیان

-583

ابوالحکما لقب کدام فیلسوف و ریاضیدان اسالمی است؟ ابو یوسف اسحاق کندی

-584

پدر علم فیزیک نور چه کسی می باشد؟ ابن هیثم

-585

پایه گذار جدول تناوبی عناصر شیمیایی چه کسی است؟ دیمیتری ایوانویچ مندلیف

-586

اولین ماشین حسابهای جهان چه بودند؟ چرتکه

-587

کتاب ثروت ملل از چه کسی است؟ آدام اسمیت

-588

در جدول تناوبی مندلیف  Hنام کدام عنصر است؟ هیدروژن

-589

کدام کشور به سرزمین نقره معروف است؟ آرژانتین

-591

کدام دریا به عنوان بزرگترین منبع ماهیان خاویاری شناخته میشود؟ دریای خزر

-591

بزرگترین ماهی آبهای داخلی ایران کدام است؟ فیل ماهی

-592

تاس ماهی ایرانی در کدام گونه از ماهیان قرار میگیرند؟ ماهیان خاویاری

-593

تنها پستاندار بالدار که میتواند پرواز کند؟ خفاش

-594

نمایشی که با آواز و همراه ارکستر اجرا میشود؟ اپرا

-595

محل تهیه فیلم را چه میگویند؟ استودیو

-596

حرکت افقی ساده دوربین از یک نقطه ثابت را در سینما چه میگویند؟ پان

-597

عبارت از تصویر افکار و احساسات و عواطف گوناگون روی صورت بطوری که بیان کننده

احساسات درونی هنرپیشه است؟ پانتومیم

-598

عملیات تهیه و به عمل آوردن یک فیلم را اصطالحا چه میگویند؟ پروداکسیون

-599

صحنه ساکنی که بدون انقطاع فیلمبرداری میشود را چه میگویند؟ پالن

-611

حقههای سینمایی را چه میگویند؟ تروکاژ

-611

طراح تزیینات صحنه های سینمایی را چه میگویند؟ طراح دکور

-612

عملیات ممتد و مداوم بدون مکث و توقف در فیلمسازی را چه میگویند؟ سکانس

-613

وقتی که دوربین به طرف شئی به سرعت خیلی زیاد حرکت کند چه میگویند؟ زومینگ

-614

به صحنه نمایش و محلی که بازیگران ،نمایش را در آن برگزار میکنند چه میگویند؟ سن

-615

کسی که سناریو فیلم را مینویسد چه نام دارد؟ فیلمنامه نویس

-616

در فیلمهای سه بعدی تماشاچی باید از چه دوربینهایی استفاده کند؟ پوالروید

-617

حذف کردن قسمتی از فیلم یا نمایش در فیلمسازی را چه میگویند؟ سانسور

-618

به کلیه امور تکنیکی ،فنی ،هنری و تجارتی مربوط به سینما چه میگویند؟ سینماتوگرافی

-619

ترکیب و کمپوزیسیون یک صحنه از فیلم را چه میگویند؟ شات

-611

رشته نوارهای فیلم از چه چیزی ساخته شده است؟ سلولوئید

-611

در فیلمسازی به تصویری که تنها شامل موضوع بوده و دوربین معموال نزدیک موضوع قرار می-

گیرد؟ کلوزآپ
-612

محل ویژه و درجه یک در تاالرهای نمایشی را چه میگویند؟ لژ

-613

فیلم کوتاهی که برای تبلیغ و معرفی یک فیلم تهیه میشود را چه میگویند؟ آنونس

-614

به معنی باجه و محل فروش بلیت سینما و تئاتر است؟ گیشه

-615

به مساحت قابل مالحظهای در اطراف موضوع فیلم چه میگویند؟ النگشات

-616

در فیلمسازی به حد فاصل النگ شات و مدیوم شات چه میگویند؟ مدیوم النگ شات

-617

قسمت ابتدا و انتهای برنامه که به معرفی برنامه و عوامل ساخت میپردازد چه نامیده میشود؟

تیتراژ
-618

ترکیب عکس و فیلم را اصطالحا چه میگویند؟ مونتاژ

-619

کدام کمپانی فیلمسازی جهان تالش زیادی در جهت ناطق کردن فیلم انجام داد؟ کمپانی برادران

وارنر
-621

جشنواره فیلم کن در چه سالی آغاز به کار کرد؟ 3919

-621

اولین گام برای عمومی شدن سینما در ایران توسط چه کسی برداشته شد؟ میرزا ابراهیم خان

صحافباشی
-622

عالمت اختصاری سازمان ملل متحد چیست؟ UN

-623

عالمت اختصاری سازمان بهداشت جهانی؟ WHO

-624

عالمت اختصاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد؟ UNCF

-625

عالمت اختصاری آژانس بین المللی انرژی هسته ای؟ IAEA

-626

واضع نام جامعه شناسی و بنیانگذار جامعه شناسی نوین چه کسی است؟ اگوست کنت

-627

پرستش یا وابستگی شدید به اشیاء و موجودات را چه میگویند؟ فتیشیسم

-628

پرهیزه یا کهنترین مجموعه قوانین بشری که برطبق رسوم ،ممنوع و مورد نکوهش است را چه

میگویند؟ تابو
-629

یادمانی نمادین از نیاکان یک ایل و طایفه که دارای نیروی حمایت از قوم میباشد؟ توتم

-631

اعتقاد به روح داشتن تمام عناصر طبیعت را چه میگویند؟ انیمیسم یا جان باوری

-631

چه کسی را در کنار زیگموند فروید از پایهگذاران دانش روانکاوی میدانند؟ کارل گوستاو یونگ

-632

اگوست کنت چه رشتهای را به عنوان ملکه علوم معرفی میکند؟ جامعه شناسی

-633

استاد البشر لقب کدام دانشمند جهان اسالم است؟ خواجه نصیرالدین طوسی

-634

بزرگترین پزشک ایران و جهان اسالم در زمان قرون وسطی چه کسی است؟ زکریای رازی

-635

اولین کسی که تشخیص تفکیکی بین آبله و سرخک را بیان داشته است کیست؟ زکریای رازی

-636

کتاب جبر و مقابله از کدام ریاضیدان جهان اسالم است؟ ابوجعفر محمد بن خوارزمی

-637

واژه الگوریتم از کدام دانشمند و ریاضیدان گرفته شده است؟ ابوجعفر محمد بن خوارزمی

-638

کدام نخست وزیر بریتانیا از شیمیدانان برجسته به شمار میآید؟ مارگارت تاچر

-639

کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی از کدام فیزیکدان انگلیسی است؟ اسحاق نیوتن

-641

پدر علم ستاره شناسی جدید کیست؟ یوهانس کپلر

-641

آلبرت انیشتین جایزه نوبل فیزیک را در چه سالی کسب کرد؟ 3903

-642

خدای خدایان یونان باستان چه نام دارد؟ زئوس

-643

زئوس با کدام خدای روم باستان برابری میکند؟ ژوپیتر

-644

خدای موسیقی و پیشگویی که در معبد دلفی پرستش میشد؟ آپولون

-645

مکانی باستانی در یونان که یونانیان آن را مرکز زمین میپنداشتند؟ دلفی

-646

قهرمان اسطورههای یونان و روم چه نام دارد؟ هرکول (هراکلس)

-647

ایزد بانوی شکار در اساطیر روم باستان؟ دیانا (آرتمیس)

-648

عالمت اختصاری سازمان صندوق بین المللی پول چیست؟ IMF

-649

عالمت اختصاری سازمان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت چیست؟ GATT

-651

عالمت اختصاری اتاق بازرگانی بین المللی چیست؟ ICC

-651

عالمت اختصاری قرارداد پولی اروپایی چیست ؟ EMA

-652

عالمت اختصاری مرکز تجارت بین المللی چیست؟ ITC

-653

عالمت اختصاری برنامه توسعه ملل متحد چیست؟ UNDP

-654

عالمت اختصاری سازمان تجارت جهانی چیست؟ WTO

-655

عالمت اختصاری سازمان بین المللی کار چیست؟ ILO

-656

عالمت اختصاری سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری چیست؟ ICAO

-657

عالمت اختصاری منع تکثیر سالح های هسته ای چیست؟ NPT

-658

سازمان همکاری اقتصادی چه نام دارد؟  ECOاکو

-659

سازمان کشور های صادر کننده نفت چه نام دارد؟  OPECاوپک

-661

عالمت اختصاری سازمان کنفرانس اسالمی چیست؟ OIC

-661

عالمت اختصاری بانک توسعه اسالمی چیست؟ IDB

-662

مقبره کمال الملک در کجا قرار دارد؟ نیشابور

-663

آرامگاه لطفعلی خان زند در کجا قرار دارد؟ تهران

-664

آرامگاه مولوی در کدام شهر واقع شده است؟ قونیه

-665

آرامگاه ادیب الممالک فراهانی در کجا واقع شده است؟ شهرری

-666

آرامگاه ابن سینا در کجا قرار دارد؟ همدان

-667

آرامگاه شیخ صفی الدین در کجا قرار دارد؟ اردبیل

-668

آرامگاه شاه عباس در کجا قرار دارد؟ کاشان

-669

آرامگاه صائب تبریزی در کجا قرار دارد؟ اصفهان

-671

آرامگاه عطار در کجا قرار دارد؟ نیشابور

-671

آرامگاه ایرج میرزا در کجا قرار دارد؟ تهران

-672

مقبره ابوریحان بیرونی در کجا قرار دارد؟ غزنین

-673

اولین ترن هوایی چه نام داشت؟ مونوریل

-674

معبد بروبودور در کجا واقع شده است؟ اندونزی

-675

مسجد سلطان احمد در کدام شهر ترکیه واقع است؟ استانبول

-676

قلعه سرخ یا الل قلعه در کدام شهر هندوستان است؟ دهلی

-677

پل الکساندر سوم در پاریس بر روی کدام رودخانه است؟ رودخانه سن

-678

پل الکساندر سوم در پاریس به چه علت به نام تزار روسیه نامگذاری شد؟ برای اتحاد کشورهای

روسیه و فرانسه
-679

اثر گرانقدر تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم برای کدام پژوهشگر معاصر میباشد؟ دکتر محمد جواد

مشکور
-681

فریدون مشیری بیشتر متمایل به چه نوع شعری بود؟ شعر نو

-681

آثار تشنه طوفان ،گناه دریا ،پرواز با خورشید از کیست؟ فریدون مشیری

-682

پدر ریاضیات جدید در ایران چه کسی است؟ دکتر غالمحسین مصاحب

-683

در اصطالح عامیانه به کاری که فرجامش از آغاز پدیدار است چه میگویند؟ سالی که نکوست از

بهارش پیداست
-684

کدام اصطالح در مورد فرد خسیس به کار میرود؟ آب از دستش نمیچکد

-685

مترادف آب در غربال بیختن چیست؟ آب در هاون ساییدن

-686

در اصطالح عوام به سخت ترسیدن چه میگویند؟ زهره ترک شدن

-687

در اصطالح به آدم حیله گر و مزوِِّر چه میگویند؟ آدم هفت خط

-688

کنایۀ آفتابش زرد شده یعنی چه؟ عمرش به پایان رسیده

-689

مترادف اصطالح گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده چه اصطالحی است؟ آش نخورده و دهن

سوخته
-691

به موضوعی که واضح و مبرهن باشد و دلیل نخواهد در اصطالح چه میگویند؟ آفتاب آمد دلیل

آفتاب
-691

در اصطالح عوام به گوش دادن پند کسی و به کار بستن آن چه میگویند؟ آویزۀ گوش کردن

-692

اصطالح عامیانۀ اوقات تلخی کردن؟ اخم و تَخم کردن

-693

اصطالح عامیانۀ ناز کردن و مسخرگی کردن؟ ادا و اصول درآوردن

-694

مترادف قطرهای از دریایی؟ ارزنی از خرمنی

-695

در اصطالح به آدم فقیر یا فقیر گفته میشود؟ یک ال قبا

-696

در اصطالح به مجادله کردن گفته میشود؟ یکی به دو کردن

-697

مترادف یک پهلو است چیست؟ یک دنده است

-698

در اساطیر ایران باستان کدام پهلوان با پرتاب تیر مرز بین ایران و توران را تعیین کرد؟ آرش

کمانگیر
-699

در روایات ملی اسفندیار پسر کیست؟ پسر کیگشتاسب پادشاه کیانی

-711

در اوستا چند بار نام اسفندیار آمده است؟ دو بار

-711

در اساطیر ایران اسفندیار توسط چه کسی کشته میشود؟ رستم

-712

کدام پهلوان اساطیری ایران رویین تن بود؟ اسفندیار

-713

تهمینه مادر سهراب دختر شاه کجا بود؟ سمنگان

-714

در اساطیر ایران دومین شاه کیانی چه کسی است؟ کیکاووس

-715

کدام شخصیت اساطیری به همراه کاوه آهنگر بر ضحاک چیره شد؟ فریدون

-716

نام دیگر اسپندارمد در اساطیر ایران باستان چیست؟ اَرمَیتی

-717

کدام پادشاه اساطیری به دست ضحاک کشته میشود؟ جمشید

-718

نخستین انسان در اساطیر ایران چه کسی است؟ کیومرث

-719

در اساطیر ایران نخستین زوج آدمی چه کسانی هستند؟ مشی و مشیانه

-711

برج اسد چندمین برج فلکی از دایرهالبروج است؟ پنجمین برج فلکی

-711

نخستین سلسله پادشاهان در شاهنامه و اساطیر ایرانیان کدام است؟ پیشدادیان

-712

درفش اسطورهای و تاریخی ایران از عهد قدیم تا پایان امپراتوری ساسانیان چه نام دارد؟ درفش

کاویان
-713

هفتمین برج فلکی از دایرهالبروج کدام است؟ برج میزان

-714

وهورمنه یا بهمن در اساطیر باستانی به چه معناست؟ اندیشۀ نیک

-715

در اساطیر ایران چه کسی فرمانروای هفت اقلیم بود؟ هوشنگ

-716

در اساطیر ایران همۀ جادوگران و دیوان از برابر چه کسی گریختند؟ هوشنگ

-717

در اساطیر ایران در کدام منطقه دیوان و جادوگران بسیاری اقامت داشتند؟ مازندران

-718

در اساطیر ایران چه کسی دیوان را شکست داد؟ تهمورث

-719

در اساطیر ایران چه کسی به مدت سی سال سوار بر اهریمن گرد جهان را گشت؟ تهمورث

-721

در اساطیر ایران باستان نخستین بار چه کسی از بیمرگان ،مرگ را برگزید؟ جمشید

-721

کتاب دینکرد که درسنامه دین مزدایی است به چه زبانی است؟ پارسی میانه (پهلوی)

-722

لقب رستم پهلوان اساطیری شاهنامه چه می باشد؟ تهمتن

-723

در اساطیر ایران باستان فرزند زال و رودابه کیست؟ رستم

-724

در اساطیر ایران باستان رستم در عهد کیقباد و کیکاووس با چه کسانی جنگید؟ تورانیان

-725

در شاهنامه سهراب فرزند کیست؟ رستم و تهمینه

-726

در شاهنامه سهراب فرزند رستم در کجا به دنیا آمد؟ سمنگان در سرزمین توران

-727

آژیدهاک نام دیگر کدام شخصیت اسطورهای است؟ ضحاک

-728

فردوسی کدام پادشاه اساطیری را نمادی از نیکویی و داد و دهش میداند؟ فریدون

-729

در شاهنامه مادر فریدون و همسر آبتین کیست؟ فرانک

-731

در اساطیر ایران بنیانگذار سلسلۀ پیشدادی چه کسی بود؟ کیومرث

-731

کیخسرو به چه معناست؟ شاه نیکنام

-732

در اساطیر ایرانی کدام شاه در عدالت و شهامت سرآمد شاهان دیگر کیانی میباشد؟ کیخسرو

-733

در شاهنامه پسر گیو و بانو گشسپ کیست؟ بیژن

-734

دریاچه کیانسه در اساطیر ایران نام دیگر کدام دریاچه میباشد؟ دریاچه هامون

-735

در اوستا کدام فرشته نیایشها را به بهشت منتقل میکند؟ سروش

-736

در اسطورههای ایران کدام پرنده اگر سایهاش بر سر کسی بیفتد به سعادت خواهد رسید؟ هما

-737

در افسانههای ایرانی پرندهای است با دم طاووس و سر و بدن عقاب و پنجههای شیر؟ سیمرغ

-738

در اساطیر ایرانی نماد میترا چه میباشد؟ خورشید

-739

در اساطیر ایرانی کدام پرنده هر هزار سال یک بار با سوختن خود تخمی پدید میآورد؟ ققنوس

-741

والتر اسکات از بزرگترین نویسندگان کدام کشور است؟ انگلستان (بریتانیا)

-741

روزنامه شرق را چه کسی منتشر کرد؟ سیدضیاءالدین طباطبایی

-742

اصول فلسفه و شیعه در اسالم از آثار کیست؟ سید محمدحسین طباطبایی

-743

موسیقیدان بزرگ عصر تیموریان که آخرین وارث موسیقی کالسیک ایران بود؟ عبدالقادر مراغی

-744

رساله اخالق االشراف از آثار کدام شاعر ایرانی است؟ عبید زاکانی

-745

مصیبت نامه از آثار چه کسی است؟ عطار نیشابوری

-746

کتاب حماسه ملی ایران اثر تئودور نولدکه را چه کسی ترجمه کرد؟ بزرگ علوی

-747

عمادالکتاب لقب کدام خوشنویس بزرگ ایرانی است؟ میرزا محمدحسین سیفی قزوینی

-748

امام محمد غزالی از فیلسوفان و متکلمان بزرگ کدام قرن است ؟ قرن  3و  6هجری

-749

معلم ثانی لقب چه کسی است؟ ابونصرفارابی

-751

از جمله آثار او میتوان به احادیث مثنوی و دستور زبان فارسی اشاره کرد؟ بدیع الزمان فروزانفر

-751

فضولی بغدادی کدام منظومه را به زبان ترکی سرود؟ لیلی و مجنون

-752

ترجمه کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی اثر اشپولر از آثار کیست؟ عبدالجواد

فالطوری و مریم میراحمدی
-753

کتاب سپید دندان اثر جک لندن را چه کسی به فارسی برگردانده است؟ محمد قاضی

-754

تابلوهای نقاشی زرگر بغدادی و فالگیری بغداد از آثار کیست؟ کمال الملک

-755

فیلم سینمایی هفت با بازی مورگان فریمن در کدام ژانر سینمایی قرار می گیرد؟ درام جنایی

-756

فیلم سینمایی زندگی زیباست با بازی روبرتو بنینی در کدام ژانر سینمایی قرار دارد؟ کمدی،

درام
-757

فیلم سینمایی لئون با بازی ژان رنو ساخته کدام کارگردان هالیوودی میباشد؟ لوک بسون

-758

در فیلم سینمایی مظنونین همیشگی کدام بازیگر مرد موفق به دریافت اسکار شد؟ کوین

اسپیسی
-759

کارگردان فیلم سینمایی باشگاه مشتزنی با بازی براد پیت کیست؟ دیوید فینچر

-761

تنها کارگردان ایرانی که موفق به دریافت جایزه اسکار شد کیست؟ اصغر فرهادی

-761

تنها فیلم ایرانی که موفق به دریافت جایزه اسکار شد چه نام دارد؟ جدایی نادر از سیمین

-762

رمان تحسین شده همنوازی شبانه ارکستر چوبها اثر کیست؟ رضا قاسمی

-763

بازی محلی چو و پل از بازیهای محلی کدام شهر ایران است؟ نائین

-764

بازی محلی «سی کل کا» مربوط به کدام استان ایران میباشد؟ مازندران

-765

منظور از روضه رضوان چیست؟ بهشت

-766

اولین زن فضا نورد ایرانی که به فضا سفر کرد؟ انوشه انصاری

-767

مشهور ترین جراح مغز ایرانی در جهان که رئیس جراحان مغز جهان در آلمان میباشد؟ پروفسور

مجید سمیعی
-768

مثلت برمودا در کدام اقیانوس قرار گرفته است؟ اطلس

-769

کشورهای آمریکا ،انگلیس و فرانسه تحت چه عنوانی در جنگ جهانی دوم همپیمان بودند؟

متفقین
-771

کشورهای آلمان ،ایتالیا و ژاپن تحت چه عنوانی در جنگ جهانی دوم هم پیمان بودند؟ متحدین

-771

مارگارت هیلدا تاچر رهبر سابق حزب محافظه کار کدام کشور بود؟ بریتانیا

-772

قهرمان اسطورهای یونان چه نام دارد؟ هرکول

-773

بزرگترین کشور تولید زعفران در جهان کدام است؟ ایران

-774

بزرگترین کشور تولید کننده برنج در جهان کدام است؟ چین

-775

بزرگترین کشور تولید کننده پسته در جهان کدام است؟ ایران

-776

بزرگترین کشور تولید کننده گل در جهان کدام است؟ هلند

-777

بزرگترین کشور تولید کننده توتون در جهان کدام است؟ کوبا

-778

بزرگترین کشور تولید کننده نوشابه در جهان کدام است؟ آمریکا

-779

بزرگترین کشور تولید کننده فیلم در جهان کدام است؟ هند

-781

بزرگترین موجود جهان کدام است؟ نهنگ آبی

-781

فردریش نیچه فیلسوف و شاعر کدام کشور بود؟ آلمان

-782

عنوان اختصاری سازمان بین المللی دادگاه جهانی چه می باشد؟ الهه

-783

پرجمعیتترین حشرات در جهان کدام حشرات هستند؟ پروانه ها

-784

بزرگترین کشور تولید کننده قالی دستی در جهان کدام است؟ ایران

-785

رهبر ایتالیا در جنگ جهانی دوم که بود؟ بنیتو موسولینی

-786

تیسفون پایتخت کدام دوره از تاریخ ایران بوده است؟ اشکانیان

-787

جنگ ویتنام در سال  3932بین ویتنام و کدام کشور بود؟ آمریکا

-788

عنوان اختصاری سازمان استاندارد جهانی چیست؟ ایزو

-789

نام قطعه زمینی که پیامبر به حضرت فاطمه (س) بخشیدند؟ فدک

-791

نمایشنامه آهسته با گل سرخ نوشته کدام نویسنده ایرانی می باشد؟ علی اکبر رادی

-791

اصلیترین قطعه در کامپیوتر کدام است؟ مادربرد Motherboard

-792

اصلی ترین سخت افزار که به عنوان مغز رایانه وظیفه پردازش داده ها را بر عهده دارد ،چیست؟

CPU
 -793دستگاه تامین برق سیستم عامل چه نامیده میشود؟ POWER
-794

اصلیترین رابط میان کاربر و سیستم چیست؟ کارت گرافیکی

-795

حافظه موقت رایانه چه نامیده میشود؟ RAM

-796

حافظه دائمی رایانه چه نامیده میشود؟ هارد HARD

-797

رابطی که کاربر میتواند کلیه عملیات انجام شده را مشاهده کند؟ مانیتور

-798

دستگاهی که به کمک آن اتصال به اینترنت امکان پذیر است؟ مودم

-799

مهمترین وظیفه کیبورد چیست؟ عملیات نوشتن

-811

کدام سخت افزار به کمک دو کلید و هم خوانی با سیستم عامل می تواند به کلیه قسمتها حرکت

کند؟ موس
-811

کدام دستگاه عملیات چاپ بر روی کاغذ و مقوا بر عهده دارد؟ پرینتر PRINTER

-812

به کمک کدام دستگاه میتوان تصاویر روی کاغذ را به صورت دیجیتالی در حافظۀ رایانه ذخیره

کرد؟ اسکنر SCANER
-813

کدام دستگاه برای پخش صدا در رایانه استفاده میشود؟ بلندگو SPEAKER

-814

منویی که با کلیک راست نمایش داده میشود چه نام دارد؟ منوی فایل

-815

در کامپیوتر واحد  ALUچیست؟ واحد محاسبه و منطق

-816

برای ارسال فایلها و پوشهها به درایو فالپی مناسبترین روش کدام است؟ copy/paste

-817

برای تغییر زبان سیستم از چه کلیدی استفاده میشود؟ Alt+Shift

-818

در برنامۀ  Paintبرای ترسیم خط از کدام ابزار استفاده میشود؟ line

-819

برای مشاهدۀ جزئیاتی راجع به آیکُنها نظیر اندازه ،تاریخ و ..کدام دستور از منوی viewاستفاده

میشود؟ Details
-811

برای حذف فایلها و پوشهها به طور کامل از چه دستوری استفاده میشود؟ shift+ Delete

-811

پسوند فایلهای پشتیبان چیست؟ Bak

-812

توسط چه برنامهای میتوان فایلها و پوشهها را فشرده نمود؟ Winzip-Winrar

-813

مخترع شبکه گسترده جهانی ( )wwwچه کسی بود؟ تیم برنرز

-814

چه کسی واکسن آبله را کشف کرد؟ ادوارد جنر

-815

واکسن آبله در چه سالی کشف شد؟ 3196

-816

نخستین خط آهن سراسری ایران از کجا تا کجا امتداد داشت؟ از بندر ترکمن تا بندر امام

-817

نخستین خط آهن سراسری ایران چه زمانی راه اندازی شد؟ 3131

-818

جایزه ویژه احمقانهترین اختراعات چه نام دارد؟ ایگ نوبل

-819

نخستین ساعت مکانیکی با چه نیرویی کار میکرد؟ نیروی آب

-821

نخستین بار ،در کجا از آجر پخته استفاده میکردند؟ شهر اور در بین النهرین

-821

چه کسی نخستین بار به رویای پرواز انسان تحقق بخشید؟ برادران مون گولفیه

-822

نخستین فانوس عهد عتیق در کجا قرار داشت؟ جزیره فاروس نزدیک سواحل مصر

-823

لرزه نگار ،دستگاهی که ارتعاشات زمین را اندازه گیری و ثبت میکند ابتدا در کجا اختراع شد؟

چین
-824

نخستین بار کدام پادشاه از چتر استفاده کرد؟ لویی سیزدهم پادشاه فرانسه

-825

کدام کتاب مذهبی قدیمیترین کتاب چاپی دنیاست؟ سوترا

-826

نخستین بار بازی شطرنج در کجا انجام شد؟ هند

-827

لیزر در چه سالی اختراع شد؟ 3962

-828

از چه قرنی جوراب بافی ماشینی آغاز شد؟ قرن  36میالدی

-829

چه کسی نخستین بار به فکر اختراع رایانه افتاد؟ چارلز بابیج

-831

نخستین رایانه در چه سالی اختراع شد؟ 3813

-831

نخستین بار در چه کشوری سکه ضرب شد؟ لیدیا در آسیای صغیر

-832

نخستین الفبایی را که فقط با دو عالمت ساخته می شد ،چه کسی اختراع کرد؟ ساموئل مورس

-833

الفبای مورس در چه سالی اختراع شد؟ 3844

-834

نخستین المپ برق را چه کسی اختراع کرد؟ هاینریش گوبل

-835

نخستین قطار زیر زمینی در کدام شهر راه اندازی شد؟ لندن

-836

مسلسل در چه سالی اختراع شد؟ 3138

-837

مسلسل را چه کسی اختراع کرد؟ جیمز پاکل

-838

چوب کبریت در چه سالی اختراع شد؟ 3801

-839

اولین بار در اواخر قرن  39میالدی پله برقی در کجا استفاده شد؟ آمریکا

-841

ورنر فون زیمنس در سال  3866چه دستگاهی برای تولید برق اختراع کرد؟ دینام

-841

چه اختراعی آلفرد نوبل شیمیدان سوئدی را ثروتمند و معروف کرد؟ دینامیت

-842

دینامیت در چه سالی اختراع شد؟ 3861

-843

نخستین بار چه کسی توانست عکس رنگی بگیرد؟ لویی دوکود

-844

نخستین تراموای برقی را چه کسی ساخت؟ ورنر فون زمنس

-845

نخستین فیلم ناطق در چه سالی به نمایش در آمد؟ 3901

-846

پیام از چه فاصلهای با نخستین بیسیم مخابره شد؟ حدود  032متر

-847

برادران میشلن چه چیزی را اختراع کردند؟ تایر بادی برای اتومبیل

-848

نخستین میکروسکوپ را چه کسی اختراع کرد؟ هانس یانسن

-849

از چند سال پیش  CDها به بازار آمدند؟ حدود  02سال پیش

-851

کدام هواپیما میتواند در خارج از جوّ زمین نیز پرواز کند؟ چلنجر

-851

قدیمیترین سنگواره حشره چه قدمتی دارد؟  042میلیون سال

-852

بزرگترین گربه شکارچی جهان چه نام دارد؟ ببر سیبری

-853

نخستین مسابقه ارابه رانی با اسب چه زمانی برگزار شد؟ سال  822پیش از میالد

-854

کدام جانور از میلیونها سال پیش تا کنون تغییر نکرده است؟ کوسه

-855

چه زمانی چرخ دنده اختراع شد؟ بیش از  0222سال پیش

-856

اولین کارتون رنگی جهان چه نام داشت؟ سفید برفی و هفت کوتوله

-857

گرانقیمتترین لوکوموتیو جهان در کدام شهر روسیه است؟ مسکو

-858

محیط کره زمین چند کیلومتر است؟ حدود  42222کیلومتر

-859

در هر لیتر آب دریا چه مقدار نمک وجود دارد؟  13گرم

-861

گرمای درون زمین چقدر است؟  3222درجه سلسیوس

-861

به تکه سنگی که از فضا روی زمین میافتد چه میگویند؟ شهاب سنگ

-862

گرم شدن هوای زمین را چه مینامند؟ اثر گلخانهای

-863

به بقایای سنگ شده موجودات زنده چه میگویند؟ سنگواره

-864

به سطحیترین الیه از خاک چه میگویند؟ گیاخاک یا گیاهخاک

-865

خطرناکترین طوفان چه نامیده میشود؟ تورنادو

-866

بزرگترین جزیره روی زمین چه نام دارد؟ گرینلند

-867

به کدام ماهی سبز استخوان میگویند؟ نیزه ماهی

-868

شهرستان درگز در کدام استان است؟ استان خراسان رضوی

-869

شهرستان جغتای در کدام استان است؟ استان خراسان رضوی

-871

شهرستان باخرز در کدام استان است؟ استان خراسان رضوی

-871

شهرستان باغملک در کدام استان است؟ استان خوزستان

-872

شهرستان هندیجان در کدام استان واقع شده است؟ استان خوزستان

-873

شهرستان سردرود در کدام استان واقع شده است؟ استان آذربایجان شرقی

-874

روستای شهسواری در کدام استان است؟ استان آذربایجان شرقی

-875

شهرستان مینودشت در کدام استان است؟ استان گلستان

-876

روستای جیالن در کدام استان است؟ استان سمنان

-877

روستای اینچه سفلی در کدام استان واقع شده است؟ استان آذربایجان غربی

-878

شهرستان عالیشهر در کدام استان واقع شده است است؟ استان بوشهر

-879

شهرستان چاه کوتاه در کدام استان است؟ استان بوشهر

-881

شهرستان چغادک در کدام استان است؟ استان بوشهر

-881

شهرستان فارسان در کدام استان است؟ استان چهارمحال و بختیاری

-882

شهرستان سورشجان در کدام استان است؟ استان چهارمحال و بختیاری

-883

شهرستان ابواالسحاق در کدام استان است؟ استان چهارمحال و بختیاری

-884

روستای آلیکوه در کدام استان است؟ استان چهارمحال و بختیاری

-885

شهرستان تفریجان در کدام استان است؟ استان همدان

-886

شهرستان خاکو در کدام استان است؟ استان همدان

-887

شهرستان سنگستان در کدام استان است؟ استان همدان

-888

شهرستان شورین در کدام استان است؟ استان همدان

-889

شهرستان دیزج آباد در کدام استان است؟ استان زنجان

-891

شهرستان کوشکن در کدام استان است؟ استان زنجان

-891

شهرستان ساریجالو در کدام استان است؟ استان زنجان

-892

شهرستان راز بین در کدام استان است؟ استان زنجان

-893

شهرستان فهرج در کدام استان است؟ استان یزد

-894

شهرستان مهریز در کدام استان است؟ استان یزد

-895

شهرستان طرزجان در کدام استان است؟ استان یزد

-896

شهرستان مزرعه نو در کدام استان است؟ استان یزد

-897

بندر لنگه در کدام استان است؟ استان هرمزگان

-898

شهرستان بستک در کدام استان است؟ استان هرمزگان

-899

شهرستان انوه در کدام استان است؟ استان هرمزگان

-911

شهرستان خامسان در کدام استان است؟ استان کردستان

-911

شهرستان اورامان تخت در کدام استان است؟ استان کردستان

-912

شهرستان وینسار در کدام استان است؟ استان کردستان

-913

شهرستان آرندان در کدام استان است؟ استان کردستان

-914

شهرستان خنج در کدام استان است؟ استان فارس

-915

شهرستان بزمان در کدام استان است؟ استان سیستان و بلوچستان

-916

شهرستان نگور در کدام استان است؟ استان سیستان و بلوچستان

-917

شهرستان نوبندیان در کدام استان است؟ استان سیستان و بلوچستان

-918

شهرستان خور و بیابانک در کدام استان است؟ استان اصفهان

-919

شهرستان برسیان در کدام استان است؟ استان اصفهان

-911

شهرستان پیله وران در کدام استان است؟ استان اصفهان

-911

شهرستان یوسف آباد قوام در کدام استان است؟ استان تهران

-912

شهرستان سنقرآباد در کدام استان است؟ استان تهران

-913

روز ملی فناوری هستهای در چه تاریخی است؟  02فروردین

-914

سالروز والدت رهبر کبیر انقالب مصادف با والدت کیست؟ حضرت زهرا (س)

-915

روز ارتش جمهوری اسالمی و نیروی زمینی در چه تاریخی است؟  09فروردین

-916

سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس چه تاریخی است؟  3اردیبهشت

-917

روز دهم اردیبهشت به چه روزی نامگذاری شده است؟ روز ملی خلیج فارس

-918

سیزدهم رجب مصادف با والدت کدام امام بزرگوار می باشد؟ حضرت علی (ع)

-919

سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به چه نامگذاری شده است ؟ روز معلم

-921

بیست و پنجم اردیبهشت روز بزرگداشت کدام شاعر ایرانی می باشد؟ حکیم ابوالقاسم فردوسی

-921

مبعث حضرت رسول اکرم (ص) در چه تاریخی بود؟  01رجب

-922

سالروز والدت امام حسین (ع) به چه روزی نامگذاری شده است؟ روز پاسدار

-923

خرمشهر در چه تاریخی فتح شد؟  1خرداد سال 3163

-924

والدت حضرت قائم (عج) به چه روزی نامگذاری شده است؟ روز سربازان گمنام امام زمان (عج)

-925

هفتم تیر سالروز کدام یک از قوای سه گانه میباشد؟ روز قوه قضائیه

-926

پانزدهم ماه مبارک رمضان مصادف با والدت کدام امام بزرگوار میباشد؟ امام حسن مجتبی (ع)

-927

آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمی در چه تاریخی بود؟  06مرداد سال 3169

-928

روز بزرگداشت ابوعلی سینا به چه روزی نامگذاری شده است؟ روز پزشک

-929

سالروز نیروی انتظامی چه روزی است؟ سیزدهم مهرماه

-931

بیست و دوم مهرماه مصادف با چه روزی است؟ روز جهانی استاندارد

-931
-932
-933
-934
-935
-936
-937
-938
-939
-941
-941

رشته خشکار گردو سوغات کدام استان است؟ گیالن
کلوچه وچای سوغات کدام منطقه است؟ الهیجان
نوقا شیرینی معروف کدام منطقه است؟ تبریز
نان فتیر سوغات کدام منطقه است؟ اراک
انار سوغات کدام منطقه است؟ ساوه
زیتون پرورده سوغات کدام استان است؟ گیالن
آبنبات زنجبیلی سوغات کدام منطقه است؟ مشهد
قاووت سوغات کجاست؟ کرمان
کوفته ،غذای سنتی کدام منطقه است؟ تبریز
دوپیازه ،غذای سنتی کدام منطقه است؟ شیراز
اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای ایجاد سدی قانونی در مقابل حریف برای جلوگیری

از نزدیک شدن وی به حلقه؟ بالک حلقه
اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای دریبل کردن توپ برخالف معمول در دست نگه
-942
داشتن و با خود بردن؟ حمل توپ
قطر حلقه بسکتبال چند سانتیمتر است؟  45سانتیمتر
-943
در بازی بسکتبال زمانی که یک تیم توپ را در زمین خودی تحت کنترل میگیرد در
-944
عرض چند ثانیه باید توپ را به زمین حمله بفرستد؟  8ثانیه
 -945سرمربی ایران در جام جهانی 0234؟ کارلوس کی روش
 -946بهترین مدافع والیبال لیگ جهانی 0233؟ محمد موسوی

تیم ملی فوتبال ایران چند دوره به جام جهانی رفت؟ چهار دوره
آقای خاص لقب کدام سرمربی فوتبال است؟ خوزه مورینیو
رنگ لباس ورزش جودو؟ سفیدیا آبی
زمین ورزش جودو گرد است یا مربع؟ مربع
در ورزش جودو دان شش چه کمربندی دارد؟ سیاه یا قرمز و سفید

-947
-948
-949
-951
-951
در چه سالی اولین نسل ژیمناستیکهای چینی وارد رقابت های جهانی شدند؟ سال
-952
1978
مربی لی نینگ ،اسطوره ژیمناستیک چین چه کسی بود؟ ژانگ جیان
-953
-954

وزن دستکش بوکس برای ورزشکاران سنگین وزن چقدر باید باشد؟ بیشتر از  341گرم

-955

مسابقه بوکس در چند راند  0دقیقهای انجام میشود؟  5راند

-956

در چه سالی باشگاه پرسپولیس به عنوان بهترین تیم آسیا شناخته شد؟ 1358

-957
-958
-959
-961
-961
-962
-963

در چه سالی تیم تاج ،به استقالل تغییر نام داد؟ 1357
اولین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در ایران در چه سالی بود؟ 1318
اولین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در چه شهری بود؟ تهران
اولین دوره مسابقات کشتی ازاد قهرمانی در کدام ورزشگاه بود؟ امجدیه تهران
اولین تیم کشتی خارجی که وارد ایران شد؟ ترکیه
عالمت اختصاری فدراسیون پرورش اندام؟ IFBB
نام فدراسیون جهانی تنیس؟ ITF

-964

نام فدراسیون جهانی شنا؟ FINA

-965
-966
-967
-968

عالمت اختصاری فدراسیون پرورش اندام؟ IFBB
عالمت اختصاری فدراسیون کوه نوردی؟ UIAA

تعداد بازیکنان ورزش هندبال چند نفر است؟  7بازیکن

در بازی والیبال به خطی که سرویس زن از پشت آن باید سرویس بزند چه نام دارد؟
 BASE LINEخط انتهای زمین
مهره شاه در شطرنج چه نوع مهرهای است؟ سنگین یا پر ارزش
-969
نخستین قهرمان المپیک کیست؟ کروئبوس
-971
نوزدهمین دوره بازیهای المپیک در سال 3968در کجا برگزار شد؟ مکزیکو سیتی
-971
پرچم المپیک در چه سالی انتخاب شد؟ 1914
-972
در کدام جام جهانی ،توپ فوتبال آن دوره لقب گردترین توپ فوتبال را گرفت؟ 2116
-973
ستاره آلمانی جام جهانی فوتبال  3914چه کسی بود؟ فرانتس بکن باوئر
-974
از برترین بازیکنان فوتبال آژاکس آمستردام در دهه هشتاد و آقای گل اروپا در سال
-975
3986؟ مارکو فان باستن
داور سرشناس ایتالیایی و بهترین داور سال فیفا در شش دوره متوالی؟ پیر لوئیجی کولینا
-976

-977

بازیکن برجسته سابق آرژانتین در دهه هفتاد و هشتاد که در بازیهای تیم ملی هرگز

اخطار نگرفته است؟ ماریو کِمپِس
رکورددار جهانی وزنه برداری جهان در حرکت دوضرب فوق سنگین چه کسی است؟
-978
حسین رضا زاده
مسابقات ریس در چه مکانی برگزار میشود؟ پیست
-979
خسرو شکیبایی بخاطر بازی در کدام فیلم ،نخستین سیمرغ بلورین بازیگریش را ربود؟
-981
هامون
بازیگر نقش سید حسن مدرس در سینمای ایران؟ خسرو شکیبایی
-981
رامبد جوان در کدام سریال تلویزیونی با خسرو شکیبایی همبازی بود؟ خانه سبز
-982
پدر دوبله ایران کیست؟ علی کسمایی
-983
پدر تئاتر نوین ایران؟ حمید سمندریان
-984
سریالی اجتماعی با موضوع مواد مخدر با بازی محمود دینی که در سالهای  61و  68از
-985
شبک یک پخش میشد؟ آیینه عبرت
مالک اشتر در سریال امام علی (ع)؟ داریوش ارجمند
-986
در مجموعه تلویزیونی بوعلی سینا نقش ابن سینا را داشت؟ امین تارخ
-987
موسیقی متن مجموعه انیمیشن تلویزیونی شکرستان توسط چه کسی ساخته شده است؟
-988
جالل ذوالفنون
کدام انیمیشن ایرانی برای اولین بار در تاریخ کشور لوح تقدیر جشنواره بین المللی فیلم
-989
فجر را از آن خود کرد؟ شاهزاده روم
کدام فیلم سینمایی رکورد طوالنیترین اکران در تاریخ سینمای ایران با پانزده سال
-991
نمایش دارد؟ کانی مانگا
پیشکسوت موسیقی نواحی خراسان و خواننده «نوایی نوایی»؟ غالمعلی پورعطایی
-991
خواننده موسیقی کالسیک ایرانی که از ماندگارترین کارهای او به الهه ناز میتوان اشاره
-992
کرد؟ غالمحسین بنان
نقاشان قهوهخانه این داستانِ امام علی (ع) و جوانمرد را بارها بر پرده کشیدهاند؟ جوانمرد
-993
قصاب
جاذبه توریستی و گردشگری عمارت آصف از آثار فرهنگی و تاریخی کدام شهر است؟
-994
سنندج
جاذبه توریستی و گردشگری عمارت وکیلالملک از بناهای قدیمی و دیدنی کجاست؟
-995
سنندج
سنگنوشته اورامان یا کتیبه تنگی ور ،متعلق به تمدن آشور در کدام شهر است؟
-996
شهرستان کامیاران
بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران چه نام دارد؟ سردار بزرگ
-997

-998
-999

نام بزرگترین دیوار ایران چیست؟ دیوار گرگان یا دیوار سرخ یا مار سرخ

با کشف کدام فلز به وسیله ی انسان های نخستین ،تحوالت بنیادی در زندگی آنان به وجود آمد؟ آهن
 -1111پس از خاتمه مدت دعوت نهانی پیامبر (ص) نخست چه کسانی را به اسالم دعوت نمود؟ خویشاوندان

