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نخستین استاد ژئومورفولوژی در ایران چه کسی است؟ احمد مستوفی
نخستین کسی که از واژه جغرافیا استفاده کرد چه کسی بود؟ آراتوستن
نخستین مسافر آسیایی قطب جنوب چه کسی بود؟ عبداهلل امیدوار
کتاب آثار الباقیه که در مورد نجوم و تقویمهای ملل مختلف است از کدام دانشمند ایرانی است؟ ابوریحان
بیرونی
قدیمیترین اقوام و ساکنان بیابان کاالهاری در آفریقا چه کسانی هستند؟ قوم بوشمن یا سان
آبهای فرورو در زیر ناهمواریها ،کدام پدیده را به وجود میآورد؟ سفره آب زیرزمینی
در نواحی بیابانی چه عاملی باعث وزش باد شدید میشود؟ اختالف دما
سرعت تغییر شکل ناهمواریها در کدام نواحی بیشتر است؟ نواحی ساحلی
به محلی که یک رود با شعبه هایش در آن جریان دارد چه میگویند؟ حوضه رود
در اقیانوسها نیز مانند خشکی ها رودهایی جریان دارد که به آنها چه میگویند؟ جریان دریایی
باال آمدن آب دریا را چه می گویند؟ مد
نام دیگر گنبد آتشفشانی چه می باشد؟ گنبد گدازه
مهمترین مرزی که دو قلمرو یا سرزمین را از هم جدا میکند؟ مرز بین دو کشور
اولین پیامد قطع درختان در یک منطقه وسیع چیست؟ گسترش بیابانها
خطی است که از متصل کردن نوک بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود میآید؟ خط الراس
کدام نصف النهار به عنوان نصف النهار صفر درجه شناخته میشود؟ گرینویچ
میزان نفوذ پذیری آب در زمین به چه چیز بستگی دارد؟ شیب زمین
به پستی و بلندیهای سطح زمین چه میگویند؟ ناهمواری
نام دیگر تپه شنی موجود در بیابانها چه می باشد؟ تلماسه
به سنگهای درشت برجا مانده در بیابان بر اثر وزش باد چه میگویند؟ سنگ فرش بیابانی
شیارهای طولی و طویل ایجاد شده بر اثر وزش باد در مناطق بیابانی را چه میگویند؟ یاردانگ
موادی که به وسیله باد حمل میشود در اثر برخورد با هم سایش پیدا میکنند ،این عمل چه نام دارد؟
بادساب
سنگهای صاف و صیقلی موجود در بیابان که در اثر سایش باد بوجود آمدهاند را چه میگویند؟ سنگهای
بادساب
فاصله مرکز تا کانون زلزله را چه مینامند؟ عمق زلزله
لرزش ناگهانی پوسته جامد زمین چه نام دارد؟ زمین لرزه
به سطح شکستگی در سنگها که توام با جابجایی است چه میگویند؟ گسل
سنگهایی که یخچالهای طبیعی در مسیر حرکت خود آنها را حمل میکنند چه نام دارد؟ مورِن (یخرفت)
وزش بادهای محلی در کوهستان میتواند عامل تولید چه نوع برقی شود؟ برق بادی
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پدیدهای دیگ مانند که پس از فورانهای آتشفشانی و بر اثر فروریختن زمینهای اطراف بوجود میآید؟ کاسه
آتشفشانی
اشکال موجی که در اثر حرکت امواج آب یا حرکت باد در سطوح صاف ماسه ها ایجاد میشوند؟ ریپل مارک
از ته نشینی ذرات معلق در هوا که به وسیله باد حمل میشوند چه ساختاری به وجود میآید؟ لس بیابان
لسهای بیابانی چه رنگی دارند؟ زرد مایل به قرمز تا قهوه ای
به حالت گذرا و محلی جو در یک جای معین چه گفته میشود؟ هوا
مواد مذابی که از دهانه آتشفشان خارج شده و در سطح زمین جاری میشود چه نام دارد؟ روانه
به آبهایی که در سطح زمین روان میشود چه میگویند؟ آبهای جاری
شب و روز از کدام حرکت زمین ایجاد میشود؟ حرکت وضعی
اختالف ساعت از کدام حرکت زمین ایجاد میشود؟ حرکت وضعی
جابجایی جمعیت را چه میگویند؟ مهاجرت
به آبادی کوچک و سرسبز در حاشیه بیابان چه میگویند؟ واحه
خطوطی که حاکمیت ارضی و قانونی هر کشوری را معین و آنرا از همسایگانش مشخص و جدا میسازد؟ مرز
مرزی که عمیقترین نقاط بستر رود را به هم متصل میکند؟ مرز تالوِگ
کدام مرز بیشترین زمینهی تنش بین کشورها را فراهم میکند؟ مرز تحمیلی
مواد مذاب سرازیر شده از کوه آتشفشان را چه می نامند؟ ماگما
شکل ظاهری دلتا چگونه است؟ شکل مثلث
زمینی مثلثی شکل که از آبرفت رودخانه بوجود میآید؟ دلتا
آبراهی که دو خشکی را از هم جدا و آبها را به هم متصل میکند چه نام دارد؟ تنگه
انتهای شمالی محوری که زمین دور آن میچرخد چه نام دارد؟ قطب شمال
فاصله هر نقطه تا مدار استوا را چه میگویند؟ عرض جغرافیایی
سرزمینی که معموال دور آن را کوه احاطه کرده است چه نام دارد؟ دشت
سرزمین پست و همواری که از آبرفت رودها به وجود آمده است؟ جلگه
زمینی که از یک طرف به دریا و از طرف دیگر به کوه راه دارد چه نام دارد؟ جلگه
نام بادی که در زمستان از خشکی به دریا میوزد؟ بادهای موسمی
در معنی کلی ،به آب بسیار که محوطه وسیعی را فرا گیرد و به اقیانوس راه دارد اطالق میشود؟ دریا
پایین آمدن آب اقیانوس را چه میگویند؟ جذر
حرکت زمین به دور خورشید چه نوع حرکتی است؟ حرکت انتقالی
نام باالترین نقطه کوه چه می باشد؟ قله
به مواد مذاب درون زمین که در زیر پوسته زمین قرار گرفتهاند چه میگویند؟ ماگما
نام دیگر ماگما چه می باشد؟ تفتال
ماگمای بیرون آمده از زمین را چه میگویند؟ گدازه
ناحیهای در جبه زمین که زیر سخت کره قرار دارد چه نام دارد؟ سست کره
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فعالیت ماگمایی چه نام دارد؟ ماگماتیسم
در اصطالح علمی به زمین سنجی چه میگویند؟ ژئودِزی
واژه استالکتیت در جغرافیا به چه معنی است؟ چکیدن
شکل ظاهری استالکتیتها (قندیل) چگونه است؟ مخروطی
جنس استالکتیت و استالگمیت از چیست؟ آهک
نام دیگر استالکتیت چه می باشد؟ سنگ چکنده
استالکتیتها از چه ماده ای بوجود میآیند؟ کربنات کلسیم
چینی که تحدب آن رو با باالست چه نام دارد؟ طاقدیس
به چینی که تحدب آن رو به پایین است چه می گویند؟ ناودیس
مناطقی در زمین که زمستان بسیار طوالنی و سرد و تابستان خیلی کوتاه دارند چه نام دارند؟ توندرا
نام دیگر مناطق توندرا چیست؟ سرد دشت
مناطق زندگی تمام گیاهان و حیوانات با یک شرایط ویژه در یک منطقه ویژه چه نام دارد؟ زیست بوم
رژیم حقوقی چگونگی استفاده از قطب جنوب که در  1691عملی شد را چه مینامند؟ رژیم قرارداد جنوبگان
پدیدهای طبیعی در قطب شمال و جنوب که خورشید در هنگام شب دیده میشود؟ خورشید نیمه شب
میگوهای ریز اقیانوسهای جهان چه نام دارند؟ کریل
به زمینهای یخزدهای که دمایی کمتر از دمای انجماد آب برای بیشتر از دو سال داشته باشند چه میگویند؟
پرمافروست
انبوهی یخ حاصل از یخچالهای طبیعی که بزرگتر از  50000کیلومتر مربع باشد را چه مینامند؟ پهن یخسار
ابرهای کومولوس نشان دهنده کدام آب و هوا هستند؟ خوب و مالیم
ابرهای سفید پنبهای ،تودهای و کلمی از شاخصههای کدام نوع از ابرها هستند؟ ابرهای کومولوس
ابر استراتوس نشاندهنده چه آب و هوایی است؟ باران احتمالی
ابر پَرسا نام دیگر کدام ابر است؟ ابر سیروس
هسته سدهای خاکی اصوال از چه جنسی است؟ رس
متوسط ارتفاع سدهای بتنی چقدر است؟ 510تا 200متر
کدام نوع سد بر روی رودخانه های فصلی زده میشود؟ الستیکی
تکه های جدا شده از سیارکها ،ماه و مریخ چه نام دارد؟ شهاب سنگ
ترکیبات شیمیایی کدام سیاره شبیه به خورشید است؟ مشتری
سیارهای که از نیتروژن یخ زده پوشیده است؟ پلوتو
کدام سیاره دارای اتمسفر تاریک است؟ مشتری
در سطح کدام یک از سیارات منظومه شمسی همیشه رعد و برق وجود دارد؟ مشتری
در کدام یک از سیارات منظومه شمسی فشار هوا  100برابر بیشتر از زمین است؟ ونوس
سیاره برجیس نام دیگر این سیاره بزرگ می باشد؟ مشتری
نام دیگر سیاره مریخ چیست؟ بهرام

نام چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی چه می باشد؟ مریخ
نام سیاره سرخ رنگ منظومه شمسی چه می باشد؟ مریخ
جو زمین از چند درصد نیتروژن تشکیل شده است؟  87درصد
جو کره زمین از چند درصد اکسیژن تشکیل شده است؟  25درصد
نام سیاره پوشیده از ابر چه می باشد؟ زهره
خواهر دو قلوی زمین چه نام دارد؟ زهره
نام سیاره سوزان در سیاره شمسی چیست؟ عطارد
نام کوچکترین سیاره منظومه شمسی چه می باشد؟ عطارد
کدام یک از سیارات منظومه شمسی چگالترین سیاره می باشد ؟زمین
نام دیگر عطارد چه می باشد؟ تیر
نود و نه در صد جرم خورشید از چه عناصری تشکیل شده است؟ هیدروژن و هلیوم
هسته داغ خورشید از چه مادهای تشکیل شده است؟ هلیوم
هیدروژن سوزان پرتابی از خورشید چه نام دارد؟ پرامیننس
وقتی ماه بین زمین و خورشید قرار میگیرد چه پدیدهای رخ میدهد؟ کسوف
نام دیگر خورشید گرفتگی چیست؟کسوف
نام دیگر ماه گرفتگی چه می باشد؟ خسوف
مناطق سرد روی خورشید چه نام دارد؟ لکه های خورشیدی
تعداد سیاره های اصلی منظومههای شمسی چقدر است؟ هشت سیاره
نزدیکترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟ عطارد
قمر کدام یک از سیارهها را به سختی میتوان دید؟ نپتون
کدام سیاره به علت کوچکی بیش از حد از جمع سیارات حذف شده است؟ پلوتون
سومین قمر بزرگ در سامانه خورشیدی چه نام دارد؟ کالیستو
بزرگترین قمر سیاره زحل چه نام دارد؟ تیتان
یکی از معدود اقمار منظومه شمسی که دارای جو میباشد؟ تیتان
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 -117تنها قمر در منظومه شمسی که برخالف جهت حرکت سیاره مادرش (نپتون) در حرکت است چه نامیده
میشود؟ تریتون
 -118نام اقمار شناخته شده کدام سیاره از آثار ویلیام شکسپیر گرفته شده است؟ اورانوس
 -119هفتمین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ اورانوس
 -121نام دیگر سامانه خورشیدی چیست؟ منظومه شمسی
 -121منظومه شمسی دارای چند سیاره است؟ هشت
 -122سیارههایی که بیشتر از نظر جنس و اندازه شباهتهایی به زمین دارند چه نامیده میشوند؟ سیارات زمین
سان
 -123نام گاز سازنده محیط میان سیارهای چیست؟ هیدروژن

 -124دورترین جسم کشف شده در سامانه خورشیدی چیست؟ سدنا
 -125مرز بین محیط بین سیارهای و محیط بین ستارهای چه نام دارد؟ هلیوپاز
 -126هشتمین سیاره نزدیک به خورشید که به چهارمین غول گازی نیز معروف است؟ نپتون
 -127از سیارات منظومه شمسی که ساختارش شبیه به نپتون است؟ سیاره اورانوس
 -128جو سیاره نپتون چه رنگی است؟ آبی
 -129رنگ آبی سیاره نپتون به دلیل وجود کدام گاز در این سیاره می باشد؟ گاز متان
 -131نام سردترین جسم شناخته شده در منظومه شمسی که از قمرهای سیاره نپتون میباشد چیست؟ تریتون
 -131اجرام کروی ،جامد و بزرگی که به دور خورشید میچرخند چه نام دارند؟ سیاره
 -132کدام یک از سیارات منظومه شمسی دارای حلقههای زیبایی در اطراف خود میباشد؟ زحل
 -133کدام سیاره منظومه شمسی حاوی اکسیژن بسیار است؟ عطارد
 -134کدام سیاره سریعترین سرعت چرخشی به دور مرکز منظومه شمسی را از آن خودش کرده است؟ عطارد
 -135سیارهای منحصر به فرد در منظومه شمسی که در آن اکسیژن ،آب و نیتروژن وجود دارد؟ زمین
 -136هسته کدام سیاره فلزی است؟ زمین و زهره
 -137به ناحیهای از فضا و زمان که جرم در آن فشرده شده است چه میگویند؟ سیاه چاله
 -138چه نیرویی باعث انقباض ابرها میشود؟ جاذبه
 -139نام دیگر سیاره ناهید چه می باشد؟ سیاره زهره
 -141جسمی آسمانی که گرد جسم آسمانی بزرگتر از خودش میچرخد چه نام دارد؟ قمر
 -141بزرگترین قمر منظومه شمسی چه نام دارد؟ گانیمد
 -142بزرگترین قمر منظومه شمسی از اقمار کدام یک از سیارات این منظومه می باشد؟ مشتری
 -143سیاره بهرام چند قمر دارد؟ 2
 -144بزرگترین سیاره منظومه شمسی کدام است؟ مشتری
 -145خطرناکترین سیاره منظومه شمسی کدام سیاره می باشد؟ سیاره ونوس
 -146تنها قمر طبیعی سیاره زمین چه نام دارد؟ ماه
 -147سیاره مشتری چند قمر دارد؟  78قمر
 -148قمرهای گالیلهای مختص کدام سیاره منظومه شمسی می باشد؟ مشتری
 -149قمر اروپا از اقمار مشتری توسط چه کسی کشف شد؟ گالیله
 -151بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده در روی زمین چه نام دارد؟ هوبا
 -151بزرگترین کوه آتشفشانی منظومه شمسی چه نام دارد؟ کوه المپوس
 -152کوه آتشفشانی المپوس در کدام یک از سیارات منظومه شمسی قرار دارد؟ سیاره مریخ
 -153کوه آتشفشانی المپوس در سیاره مریخ تقریبا چند برابر کوه اورست است؟ سه برابر
 -154هرمز نام دیگر کدام سیاره منظومه شمسی است؟ سیاره مشتری
 -155تلسکوپی که در سال  1660توسط شاتل دیسکاوری در مدار قرار گرفت چه نام دارد؟ تلسکوپ فضایی هابل
 -156فعالترین جرم از نظر زمین شناختی در منظومه شمسی چه نام دارد؟ قمر آیو
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تنها قمر منظومه شمسی که یک میدان مغناطیسی قوی دارد؟ گانیمد
شاخصترین بالی طبیعی کدام یک از بالیای طبیعی میباشد؟ زلزله
زلزله رودبار در چه سالی اتفاق افتاد؟ 5671
زلزله بم در چه سالی اتفاق افتاد؟ 5672
مرگبارترین زلزله شناخته شده در تاریخ چین چه نام دارد؟ زلزله شانکسی
نام دیگر امواج کشندی چیست؟ سونامی
مدت زمانی که طول میکشد تا دو موج متوالی از یک نقطه بگذرند چه نام دارد؟ دوره موج
باالترین نقطه موج چه نام دارد؟ ستیغ
پایین ترین نقطه موج چه نام دارد؟ ناوه
شایعترین علت ایجاد امواج اقیانوسی چیست؟ باد
فاصله بین باالترین و پایینترین نقطه موج چه نام دارد؟ ارتفاع موج
پدیدهای که در پی زمین لرزههای کف دریا پدید میآید؟ سونامی
در بوشهر به سونامی چه میگویند؟ غریاله
جاذبه طبیعی و گردشگری دره چارین در کدام کشور آسیایی قرار دارد؟ قزاقستان
دره کوپر در کدام کشور آمریکای التین قرار دارد؟ مکزیک
جاذبه توریستی دره پادشاهان مربوط به کدام یک از تمدنهای باستانی می باشد؟ مصر
درهای در هاوایی که به عنوان درهی بزرگ اقیانوس آرام نیز شناخته میشود  ،چه نام دارد؟ دره وا ایمئا
جزیره پاکوشیما در کدام کشور قرار دارد؟ ژاپن
گودال مرموز آریزونا در کدام کشور قرار دارد؟ آمریکا
عظیم ترین میدان نفتی جهان چه نام دارد؟ میدان نفتی الغوار
این کشور اروپایی پس از جنگ جهانی دوم با صنعتی کردن ماهیگیری به یکی از مرفهترین کشورهای

جهان تبدیل شد؟ ایسلند
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معبد ژوپیتر در کدام کشور واقع شده است؟ لبنان
بعلبک از شهرهای کدام کشور است؟ لبنان
استان ختالن در کدام کشور واقع شده است؟ تاجیکستان
نام پرجمعیت ترین قاره دنیا چه می باشد؟ آسیا
پایتخت کشور هند چه شهری می باشد؟ دهلی نو

نام پایتخت کشور نپال چه می باشد؟ کاتماندو
نام پایتخت کشور لیبی چه می باشد؟ طرابلس
پایتخت کشور مقدونیه چه شهری می باشد؟ اسکوپیه
نام پایتخت کشور سوئیس چه می باشد؟ برن
پایتخت کشور لیختن اشتاین کدام شهر می باشد؟ فادوتس
پایتخت کشور بلژیک چه چه شهری می باشد؟ بروکسل
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نام پایتخت سابق کشور قزاقستان چه می باشد؟ آلماتی
نام پایتخت کنونی کشور قزاقستان چه می باشد؟ آستانه
پایتخت کشور ازبکستان چه شهری می باشد؟ تاشکند
نام پایتخت کشور قرقیزستان چه می باشد؟ بیشکک
نام پایتخت کشور آرژانتین چه می باشد؟ بوینس آیرس
کشوری در آمریکای جنوبی که پایتخت آن سانتیگو است؟ شیلی
پایتخت کشور بولیوی چه شهری می باشد؟ سوکره
مرکز جمهوری پرو کدام شهر می باشد ؟ لیما
پایتخت کشور اکوادور چه شهری می باشد؟ کیتو
شمالغربیترین کشور آمریکای جنوبی کدام کشور می باشد؟ جمهوری کلمبیا
پایتخت کشور کلمبیا کدام شهر می باشد؟ بوگوتا
نام بزرگترین و پرجمعیتترین کشور آمریکای جنوبی چه می باشد؟ برزیل
پایتخت کشور برزیل چه شهری می باشد؟ برازیلیا
بزرگترین شهر کشور پرو کدام شهر می باشد؟ لیما

شهر ژنو در کدام کشور قرار دارد؟ سوئیس
شهر جهانی زوریخ در کدام کشور قرار دارد؟ سوئیس
سومین کشور کوچک در اروپا؟ لیختن اشتاین
پهناورترین کشور جهان کدام کشور می باشد؟ روسیه
دومین شهر پر جمعیت در سوئیس چه نامیده می شود؟ ژنو
موزه بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر در کدام شهر سوئیس قرار دارد؟ ژنو
پایتخت و پرجمعیتترین شهر قسمت خود مختار کاتالونیا کجاست؟ بارسلونا
دومین شهر پرجمعیت اسپانیا و مهمترین بندر این کشور می باشد؟ بارسلونا
شهری در آمریکای شمالی در کشور سردسیر کانادا که پایتخت استان انتاریو به شمار میآید؟ شهر تورنتو
طوالنیترین خیابان دنیا به نام خیابان یانگ در این شهر واقع شده است؟ تورنتو
کوچکترین کشور مستقل کدام کشور اروپایی می باشد؟ واتیکان
نام پرجمعیتترین کشور جهان چه می باشد؟ جمهوری خلق چین
بلندترین شهر جهان کدام شهر می باشد؟ السا پایتخت کشور تبت
کم جمعیتترین کشور جهان کدام کشور می باشد؟ واتیکان
پرجمعیتترین شهر برزیل کدام شهر می باشد؟ سائوپائولو
نام پایتخت کشور ترکمنستان چیست؟ عشق آباد
نام پایتخت کشور ارمنستان چه می باشد؟ ایروان

پایتخت کشور آذربایجان چه شهری می باشد؟ باکو
پایتخت کشور ترکیه چه شهری می باشد؟ آنکارا
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نام پایتخت کشور پاکستان چه می باشد؟ اسالم آباد
نام پایتخت کشور آلمان چه می باشد؟ برلین
پایتخت کشور اسپانیا کدام شهر می باشد؟ مادرید
پایتخت آرژانتین چه شهری میباشد؟ بوئنوس آیرس
نام پایتخت کشور لهستان چه می باشد؟ ورشو
نام پایتخت کشور اتریش چه می باشد؟ وین
پایتخت اندونزی چه شهری می باشد؟ جاکارتا
نام پایتخت کشور بلژیک چه می باشد؟ بروکسل
تنها شهر بزرگ جهان که در دو قاره قرار دارد؟ استامبول
کشور گواتماال در کدام قاره قراردارد؟ آمریکا
پایتخت کشور گواتماال چه شهری می باشد؟ گواتماالسیتی
کشور پاناما در کدام قاره قرار دارد؟ آمریکا
پایتخت کشور پاناما چه شهری می باشد؟ پاناما سیتی
کشور نیکاراگوئه در کدام قاره قرار دارد؟ قاره آمریکا
پایتخت کشور ساحل عاج چه شهری می باشد؟ یاموسوکرو
نام پایتخت کشور گینه چه می باشد؟ کوناکری
نام کشوری که در جنوب شرقی آمریکای جنوبی به پایتختی مونته ویدئو واقع شده است؟ اروگوئه
پایتخت کشور جامائیکا چه شهری می باشد؟ کینگستون
کشوری جزیرهای در شرق دریای کارائیب که پایتخت آن سنت جرج است؟ گرنادا
کم جمعیتترین کشور مستقل دنیا چه نام دارد؟ واتیکان
کشور گرنادا در کدام دریا قرار دارد؟ دریای کارائیب
تنها مرز زمینی کشور کوبا که در اختیار ارتش آمریکا قرار دارد؟ خلیج گوانتانامو
نام پایتخت کشور کوبا چه می باشد؟ هاوانا
کشوری جزیره ای در دریای کارائیب با مرکزیت بریج تاون که تنها از یک جزیره تشکیل شده است؟
باربادوس
پایتخت کشور مارشال چه شهری می باشد؟ ماجورو
پایتخت کشور سنگال چه شهری می باشد؟ داکار
دومین جزیره بزرگ جهان که در جنوب شرقی اقیانوس آرام قرار دارد؟ گینه نو
کشوری در شمالغربی قاره آفریقا که قبل از استعمار فرانسه با نام شنقیط شناخته میشد  ،چه می باشد؟
موریتانی
نام پایتخت کشور تونس چه می باشد؟ تونس
جزیره باهاما در کدام اقیانوس قرار دارد؟ اقیانوس اطلس
دومین کشور بزرگ عربی پس از الجزایر کدام کشور می باشد؟ سودان
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کانالی ساخته شده به دست انسان که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل میکند؟ کانال سوئز
کشوری آفریقایی که روزی با منابع سرشار از مس شناخته میشد؟ زامبیا
نام پایتخت کشور زامبیا چه می باشد؟ لوساکا
نام پایتخت کشور تانزانیا چه می باشد؟ دودوما
کشوری کوچک در اروپا هم مرز اتریش و سوئیس با مرکزیت فادوتس چه نام دارد؟ لیختن اشتاین
بزرگترین شهر نروژ که در گذشته کریستینا نامیده میشد چه نام دارد؟ اسلو
قطب اقتصادی سوئیس و پایتخت فرهنگی این کشور کدام شهر است؟ زوریخ
بزرگترین شهر استرالیا و نماد این کشور کدام شهر می باشد؟ سیدنی
برج ایفل در چه تاریخی افتتاح شد؟ 5771
کلیسای جامع میئونگداگ در کدام کشور است؟ کره جنوبی
شهری بین المللی در سوئیس و میزبان بیشترین نهادهای جهانی؟ ژنو
نام پایتخت کشور فیلیپین چه می باشد؟ مانیل
پرجمعیتترین شهر بنگالدش که به شهر مسجدها نیز معروف است؟ داکا
مرکز استان سند در پاکستان کدام شهر می باشد؟ کراچی
نام بزرگترین کشور دریای کارائیب چه می باشد؟ کوبا
بزرگترین و پر جمعیتترین شهر سیبری چه نام دارد؟ نووسیبیرسک
نام مهمترین بندر ترکیه چه می باشد؟ استامبول
شهر اهلل آباد در کدام یک از کشورهای آسیایی قرار دارد؟ کشور هند

مهمترین بندرکشور آذربایجان کجاست؟ بندر باکو
مهمترین بندرکشور عراق کدام بندر می باشد؟ بندر بصره
مکان توریستی و گردشگری تاج محل در کدام یک از شهرهای هند قرار دارد؟ آگره
مجسمه ابوالهول جیزه در کدام کشور واقع شده است؟ مصر
اهرام ثالثه در کدام شهر مصر واقع شده است؟ قاهره
حاصلخیزترین منطقه کویت چه نام دارد؟ جهره
نام منطقه خالی از سکنه در عربستان چه می باشد؟ ربع الخالی
منطقهای که یک سوم سرزمین عربستان را تشکیل میدهد؟ ربع الخالی
ترکمنستان در کدام قاره واقع شده است؟ آسیای میانه
نام همسایه جنوبی کشور افغانستان چه می باشد؟ پاکستان
بلندترین برج جهان؟ برج دبی
نام رسمی کشور ترکیه چه می باشد؟ جمهوری ترکیه
کشور ترکیه در کدام قاره قرار دارد؟ اوراسیا
ترکیه از شمال با کدام دریا مرز آبی دارد؟ دریای سیاه
ترکیه از جنوب با کدام دریا مرز آبی دارد؟ مدیترانه
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کشور ترکیه از چند طرف به دریا راه دارد؟  6طرف
شهر تاریخی اِفِسوس در کدام کشور قرار دارد؟ ترکیه
مسجد سلطان احمد در کدام شهر ترکیه قرار دارد؟ استامبول
نام بلندترین پل جادهای جهان چه می باشد؟ پل میلو در فرانسه
نام بزرگترین پل معلق که در ژاپن واقع شده است؟ آکاشی کایکیو
کوچکترین کشور به جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی چه نام دارد؟ ارمنستان
دین کشور ترکمنستان چه می باشد؟ اسالم
زبان رسمی کشور ترکمنستان چه می باشد؟ ترکمنی
دین کشور آذربایجان چه می باشد؟ اسالم
زبان کشور آذربایجان چه می باشد؟ ترکی
زبان مردم افغانستان چیست؟ فارسی دری و پشتو

نام ایالت معروف به ایالت نقرهای در آمریکا چه می باشد؟ نوادا
مجمع الجزایر قناری در کدام اقیانوس واقع شده است؟ اقیانوس اطلس
جزیره موریس در کدام اقیانوس واقع شده است؟ اقیانوس هند
جزایر قناری در کدام کشور است؟ اسپانیا
مجمع الجزایر قناری شامل چند جزیره است؟ هفت
جزایر هاوایی در کدام یک از اقیانوس های جهان قرار دارد؟ اقیانوس آرام
مجمع الجزایر مالدیو در کدام اقیانوس قرار دارد؟ اقیانوس هند
جزیره جامائیکا در کدام دریا قرار دارد؟ دریای کارائیب
به گروهی از جزیرهها در دریای کارئیب در آمریکای مرکزی اطالق میشود که در پشت جزایر بادگیر قرار

گرفتهاند؟ جزایر بادپناه
 -316جزایر سیچیلز در کدام اقیانوس قرار دارد؟ اقیانوس هند
 -317بزرگترین کشور نیمکره غربی کره زمین کدام کشور است؟ کانادا
 -318طاق نصرتی در شهر بمبئی که بریتانیاییها آنرا ساختهاند؟ دروازه هند
 -319بزرگترین شهر کشور برزیل چه نام دارد؟ سائو پائولو
 -311نام منطقهای خودمختار که در چین واقع شده است؟ هنگ کنگ
 -311برجهای دوقلوی پتروناس در کدام یک از شهرهای آسیا قرار دارد؟ کواالالمپور
 -312بیجینگ نام دیگر کدام یک از شهرهای کشور چین است؟ پکن
 -313سرزمینی شامل قسمتی از شمال شرق افغانستان و جنوب شرقی تاجیکستان؟ بدخشان
 -314کلیسای جامع سنت باسیل در کدام کشور قرار دارد؟ روسیه
 -315بلندترین بنای مسکو تا سال 1900؟ کلیسای جامع سنت باسیل
 -316برج گاالتا در کدام یک از شهرهای کشور ترکیه واقع شده است؟ استامبول
 -317نام بزرگترین قاره جهان چه می باشد؟ قاره آسیا

 -318بزرگترین شبه جزیره جهان؟ شبه جزیره عربستان
 -319وسیعترین صفحه پوسته زمین در کجا واقع شده است؟ اقیانوس آرام
 -321دومین صفحه بزرگ پوسته زمین در کجا می باشد؟ صفحه آمریکای شمالی
 -321زبان مردم پاکستان چه می باشد؟ اردو
 -322نام بزرگترین جزیره جهان چه می باشد؟ گرینلند
 -323نام بزرگترین فالت جهان چه می باشد؟ فالت تبت
 -324نام بزرگترین صحرای جهان چه می باشد ؟ صحرای بزرگ آفریقا در شمال این قاره
 -325موزه بین المللی سوالبه در کدام کشور قرار دارد؟ هند
 -326بندر سن لوئی در کدام کشور واقع شده است؟ سنگال
 -327واحد پول نپال چیست؟ روپیه نپال
 -328صومعه نوراوانک در کدام کشور قرار دارد؟ ارمنستان
 -329کشوری که صاحب بزرگترین ذخایر نفت آفریقاست؟ لیبی
 -331مرکز کلیسای کاتولیک کدام کشور است؟ واتیکان
 -331بزرگترین کلیسای جهان در کدام کشور قرار دارد؟ واتیکان
 -332بزرگترین کلیسای جهان؟ سن پیر
 -333شهر فادوتس (پایتخت کشور لیختن اشتاین) در کنار کدام رود معروف قرار دارد؟ راین
 -334بزرگترین شهر ترکیه چه نام دارد؟ استامبول
 -335پنجمین قاره بزرگ زمین که در سال  1280کشف شده است؟ جنوبگان
 -336شبه جزیرهای سه گوش که میان دریای مدیترانه و دریای سرخ قرار گرفته است؟ شبه جزیره سینا
 -337نام سرزمین بسیار گسترده که در بخش آسیایی روسیه واقع شده است؟ سیبری
 -338مونت کارلو یکی از شهرهای این کشورِ شبه جزیرهای اروپا است؟ موناکو
 -339نام بزرگترین بیابان داغ جهان چه می باشد؟ ساهارا
 -341خشکترین قاره قابل سکونت در جهان کدام قاره می باشد؟ قاره استرالیا
 -341نام بزرگترین مسجد کشور مالدیو چه می باشد؟ مسجد سلطان محمد
 -342تندیس بهار معبد بودا در کدام کشور قرار دارد؟ چین
 -343قدیمی ترین مسجد کشور مالدیو چه نام دارد؟ هوکورومیسکی
 -344گرانترین شهر جهان؟ توکیو
 -345نام کم ارتفاع ترین کشور جهان چه می باشد؟ مالدیو
 -346ایالتی در شرق کانادا که بزرگترین شهر آن مونترآل است؟ کبک
 -347پل حضرت موسی (ع) در کدام کشور قرار دارد؟ هلند
 -348پل داوینچی در کدام کشور قرار دارد؟ نروژ
 -349پل موجهای هندرسون در کدام کشور آسیایی قرار دارد؟ سنگاپور
 -351پل اسالورهوف در کدام یک از کشورهای اروپایی قرار دارد؟ هلند

 -351جاذبه توریستی پل میلو در کدامیک از کشورهای اروپایی قرار دارد؟ فرانسه
 -352پلی که سوئد را به دانمارک متصل میکند؟ اورسوند
 -353پل زیبای هلیکس در کدام کشور قرار دارد؟ سنگاپور
 -354مکان گردشگری و توریستی پل معروف گلدن گیت در کجا واقع شده است؟ سانفرانسیسکو
 -355برجهای پتروناس در کدام کشور قرار دارد؟ مالزی
 -356پلی که بین برجهای پتروناسِ مالزی قرار دارد چه نام دارد؟ آسمان
 -357پل معلق بروکلین در کجا واقع شده است؟ نیویورک
 -358پل باد و باران در کدام کشور قرار دارد؟ چین
 -359مکان گردشگری پل هامبربِی در کدام کشور قرار دارد؟ کانادا
 -361پل فورث ریل در کدام کشور واقع شده است؟ اسکاتلند
 -361پل رویال جرج در کدام کشور قرار دارد؟ آمریکا
 -362جاذبه توریستی و گردشگری پل پونته دوگارد در کدام کشور واقع شده است؟ فرانسه
 -363مکان گردشگری پل زیگزاگ در کدام کشور قرار دارد؟ چین
 -364جاذبه توریستی پل لوپو در کدام یک از کشورهای آسیایی قرار دارد؟ چین
 -365مکان گردشگری و توریستی پل کابروک در کدام کشور قرار دارد؟ سوئیس
 -366موزه زنکنبرگ که بزرگترین موزه تاریخ طبیعی آلمان است در کدام یک از شهرهای آلمان واقع شد است؟
فرانکفورت
 -367بزرگترین اقیانوس جهان کدام اقیانوس می باشد؟ اقیانوس آرام
 -368نام بزرگترین دریا در جهان چیست؟ دریای کورال
 -369بزرگترین خلیج جهان چه نام دارد؟ خلیج بنگال
 -371رود دانوب به کدام دریا میریزد؟ دریای سیاه
 -371دریاچهای که در پای دامنه شمالی رشته کوه آلپ قرار دارد؟ کنستانس
 -372پر آبترین و طوالنیترین رود اروپا که در روسیه جریان دارد چه نام دارد؟ رود ولگا
 -373رودی در اروپا که از آلمان سرچشمه میگیرد و در رومانی به دریای سیاه میریزد؟ رود دانوب
 -374نام رودی واقع در انگلستان که از شهر لندن میگذرد؟ رود تیمز
 -375رود مهم کشور موریتانی چه نام دارد؟ رود سنگال
 -376رود راین از کدام کوهها سرچشمه میگیرد؟ کوههای آلپ
 -377عمیق ترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ دریاچه بایکال در سیبری روسیه
 -378جاذبه طبیعی رود وخش در کدام کشور آسیایی قرار دارد؟ کشور تاجیکستان
 -379مهمترین رود ارمنستان کدام رودخانه می باشد؟ رودخانه ارس
 -381نام مهمترین رودهای کشور عراق چه می باشد؟ دجله وفرات
 -381مهمترین رود افغانستان چه نام دارد؟ هیرمند
 -382نام مهمترین دریاچه ترکیه چه می باشد؟ دریاچه وان

 -383مهمترین رود کشور آذربایجان چه نام دارد؟ ارس
 -384مهمترین رود کشور ترکمنستان کدام رودخانه می باشد؟ آمودریا
 -385نام مهمترین رودخانه پاکستان چیست؟ رودخانه سند
 -386جاذبه توریستی رود بزرگ آمازون و جنگلهای بارانی آمازون در این قاره قرار دارد؟ آمریکای جنوبی
 -387دریای آلبوران از طریق تنگه جبل الطارق به کدام اقیانوس راه دارد؟ اقیانوس اطلس
 -388نام دریایی که در شمال کشور ترکیه واقع شده است؟ دریای سیاه
 -389دریاچه صورتی رتبا در کدام کشور قرار دارد؟کشور سنگال
 -391بلندترین رودخانه قاره آمریکا کدام رودخانه است؟ رودخانه آمازون
 -391طوالنیترین رودخانه قاره آسیا کدام رود می باشد؟ یانگ تسه
 -392زاللترین رودخانه جهان؟ ویرزاسکا در سوئیس
 -393جاذبه طبیعی و توریستی آبشار نیاگارا در کدام استان کشور کانادا است؟ انتاریو
 -394بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان کدام دریاچه میباشد؟ دریاچه ولتا
 -395پهنترین آبشار جهان کدام آبشار می باشد؟ کهونه در الئوس
 -396نام درازترین رودخانه جهان چه می باشد؟ رودنیل
 -397نام طوالنیترین رود آفریقای جنوبی چیست؟ رود نارنجی
 -398بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان از نظر حجم آب کدام دریاچه می باشد؟ دریاچه مصنوعی کاریبا
 -399نام بزرگترین دریای داخلی دنیا چه می باشد؟ مدیترانه
 -411این آبشار عظیم در برزیل و در نزدیکی مرز آرژانتین واقع شده است؟ آبشار ایگوآزا
 -411جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه پلیتویس در کدام کشور قرار دارد؟ کرواسی
 -412جاذبه طبیعی و توریستی آبشار ایگوآزو در کدام کشورها واقع شده است؟مرز برزیل و آرژانتین
 -413جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار هاناکاپی آی در کدام کشور واقع است؟ هاوایی
 -414جاذبه طبیعی و توریستی آبشار ویکتوریا در مرز کدام کشورها قرار دارد؟ زیمباوه و زامبیا
 -415جاذبه طبیعی و توریستی آبشار ساترلند در کدام کشور قرار دارد؟ نیوزلند
 -416جاذبه طبیعی آبشار آنجل در کدام کشور واقع شده است؟ ونزوئال
 -417جاذبه طبیعی و توریستی آبشار یوسمیتی در کدام کشور واقع است؟ آمریکا
 -418بلندترین آبشار دنیا کدام آبشار است؟ آبشار آنجل
 -419بزرگترین آبشار از مجموعه سه آبشار نیاگارا که به آبشار کانادایی نیز معروف است؟ آبشار نعل اسبی
 -411کوچکترین آبشار از مجموعه سه آبشار نیاگارا؟ آبشار نقاب عروس
 -411جزایر مارشال در کدام اقیانوس قرار دارد؟ اقیانوس آرام
 -412کدام دریا از جنوب با کشور تونس همسایه است؟ دریای مدیترانه
 -413جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه تنگیز در کدام کشور واقع شده است؟ قزاقستان
 -414جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه بالخاش در کدام کشور قرار دارد؟ قزاقستان
 -415جاذبه گردشگری دریاچه ساسیکول در کدام کشور قرار دارد؟ قزاقستان

 -416جاده ساحلی کازوی در کجا قرار دارد؟ ایرلند
 -417بزرگراه اقیانوس بزرگ در چه کشوری قرار گرفته است؟ استرالیا
 -418جاده اقیانوس اطلس در چه کشوری قرار دارد؟ نروژ
 -419بزرگترین حوزه آبریز در آمریکای شمالی چه رودی است؟ میسیسیپی
 -421پر آبترین رود دنیا که در آمریکای جنوبی جریان دارد چه نام دارد؟ رود آمازون
 -421طوالنیترین رود جهان چه نام دارد؟ رود نیل
 -422رودخانه گنگ از کدام کوه سرچشمه میگیرد؟ هیمالیا
 -423رودخانه تارن در کدام کشور قرار دارد؟ فرانسه
 -424کانال پاناما اقیانوس آرام را به کدام یک از آبها متصل میکند؟ اقیانوس اطلس
 -425جاذبه طبیعی رودخانه سرخ آگرا در کدام کشور است؟ هند
 -426جاذبه طبیعی و توریستی دریاچه باالتون در کدام کشور قرار دارد؟ مجارستان
 -427دریاچه کادو در کدام کشور قرار دارد؟ آمریکا
 -428دریای مدیترانه از چه راهی به اقیانوس اطلس میریزد؟ تنگه جبل الطارق
 -429دریای مدیترانه به وسیله کانال سوئز به کدام دریا وصل میشود؟ دریای سرخ
 -431نام دیگر دریای مدیترانه چیست؟ دریای میانه
 -431بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان از نظر حجم آب کدام دریاچه است؟ دریاچه کاریبا
 -432جاذبه گردشگری دریاچه مصنوعی ولتا در کدام کشور واقع شده است؟ غنا
 -433رودی در آفریقا که فاقد خروجی به دریاست و به آن لقب رودی که هیچوقت به دریا نمیرسد دادهاند؟
اوکاوانگو
 -434آبراهی که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل میکند؟ تنگه جبل الطارق
 -435تنگهای که آالسکا را از سیبری جدا میکند چه نام دارد؟ تنگه برینگ
 -436خلیج بریستول در کدام اقیانوس قرار دارد؟ اقیانوس آرام
 -437جاذبه طبیعی کوه آلتامیرا در کدام کشور قرار دارد؟ اسپانیا
 -438کدام تنگه چین و تایوان را از هم جدا میکند؟ تنگه تایوان
 -439کدام تنگه دریای چین شرقی و چین جنوبی را به یکدیگر متصل میکند؟ تنگه تایوان
 -441کدام تنگه بین انگلستان و ایرلند قرار دارد؟ تنگه سنت جورج
 -441میگوهای ریز اقیانوسهای جهان چه نام دارند؟ کریل
 -442کدام تنگه اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه را به هم متصل میکند؟ جبل الطارق
 -443کدام تنگه به علت وسعت زیادش گذرگاه هم نامیده میشود؟ تنگه دریک(گذرگاه دریک)
 -444کدام تنگه اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس را از هم جدا میکند؟ تنگه ماژالن
 -445کدام تنگه شمال عمان و جنوب ایران را از هم جدا میکند؟ تنگه هرمز
 -446کشورهای اسپانیا و مراکش از طریق کدام تنگه از هم جدا میشوند؟ جبل الطارق
 -447نام بزرگترین خلیج جهان چه می باشد؟ خلیج بنگال

 -448دومین خلیج بزرگ جهان چه نام دارد؟ خلیج مکزیک
 -449بزرگترین میدان نفتی جهان چه نام دارد؟ میدان نفتی الغوار
 -451بلندترین قله جهان چه نام دارد؟ قله اورست
 -451نام بزرگترین رشته کوه جهان چه می باشد ؟ هیمالیا
 -452عظیم ترین رشته کوه اروپا کدام رشته کوه می باشد؟ رشته کوه آلپ
 -453مکان گردشگری کوه نمرود درکدام کشور قرار دارد؟ ترکیه
 -454نام رشته کوهی بزرگ که در کشور آذربایجان واقع شده است؟ رشته کوه قفقاز
 -455نام مهمترین کوه ترکیه چه می باشد؟ کوه آرارات
 -456طوالنی ترین رشته کوه جهان کدام رشته کوه است؟ آند
 -457بلندترین کوه ژاپن و یکی از سه کوه مقدس ژاپنیها؟ فوجی
 -458کوه هندوکُش در کدام یک از کشورهای آسیایی واقع شده است؟ افغانستان
 -459طوالنیترین غار شناخته شده جهان که در آمریکاست چه نام دارد؟ غار ماموت
 -461کدام قله آتشفشانی بیشترین ارتفاع را در آسیا دارد؟ قله دماوند
 -461کوه آتشفشان السکار در کدام کشور واقع شده است؟ شیلی
 -462جاذبه طبیعی کوه یاکا در کدام یک از ایاالت آمریکا واقع شده است؟ ایالت نوادا
 -463نام بلندترین کوه آتشفشانی آفریقا چه می باشد؟ کلیمانجارو
 -464آتشفشان نوع پله در کدام جزیره قرار دارد؟ جزیره مارتینیک
 -465قله برود پیک در کدام یک از کشورهای آسیایی واقع شده است؟ پاکستان
 -466جاذبه گردشگری غار آلتا میرا در کدام کشور قرار دارد؟ اسپانیا
 -467جاذبه طبیعی و توریستی غار آنتی پاروس در کدام کشور قرار دارد؟ یونان
 -468مکان گردشگری و توریستی غار آواز خوان در کدام جزیره واقع شده است؟ جزیره ایسلند
 -469غار آبی کاپری در کدام کشور قرار دارد؟ ایتالیا
 -471جزیره کاپری در کدام کشور قرار دارد؟ ایتالیا
 -471جاذبه طبیعی و گردشگری غار پیک در کدام کشور قرار دارد؟ انگلستان
 -472جاذبه گردشگری و توریستی غار ژنوالن در کدام کشور قرار دارد؟ استرالیا
 -473جاذبه گردشگری غار سانگ دونگ در کدام کشور قرار دارد؟ ویتنام
 -474بزرگترین غار دنیا چه نام دارد؟ غار سانگ دونگ
 -475جاذبه طبیعی و توریستی غار کنت در کدام یک از کشورهای اروپایی قرار دارد؟ انگلستان
 -476جنگل آمازون بیشتر در کدام کشور قرار دارد؟ برزیل
 -477بیابان نامیب در کدام کشور قرار دارد؟ آفریقای جنوبی
 -478صحرای سیمپسون در کدام قاره قرار دارد؟ استرالیا
 -479بزرگترین صحرای شن روان جهان چه نام دارد؟ صحرای سیمپسون
 -481صحرای ویکتوریا در کدام قاره قرار دارد؟ قاره استرالیا

 -481صحرای گیبسون در کدام قاره قرار دارد؟ استرالیا
 -482صحرای استروت در کدام قاره قرار دارد؟ استرالیا
 -483بیابان تار در کدام کشور قرار دارد؟ هند
 -484بیابان چی هوآهوآن در کدام کشور قرار دارد؟ مکزیک
 -485نام دیگر بیابان چی هوآهوآن چه می باشد؟ صحرای بارانی
 -486بیابان مونته در کدام کشور قرار دارد؟ آرژانتین
 -487بیابان آتاکاما در کدام کشورها قرار دارد؟ شیلی ،پرو و بولیوی
 -488صحرای نوادا در کدام کشور قرار دارد؟ آمریکا
 -489جاذبه طبیعی رشته کوههای داالهو در کدام استان قرار دارد؟ کرمانشاه
 -491کوهی در شیراز و محل آرامگاه ابن باکویه؟ باباکوهی
 -491کوهی در شمال شهر نیشابور که به بام خراسان معروف است؟ بینالود
 -492مکان تاریخی و توریستی قلعه بابک در کدام استان ایران واقع شده است؟ استان آذربایجان شرقی
 -493نام دیگر قله دنا چه می باشد؟ دینار
 -494کوهرنگ از شهرستانهای کدام استان است؟ چهارمحال و بختیاری
 -495کدام کوه ایران بر اثر بیرون ریختن مواد مذاب به وجود آمده است؟ دماوند
 -496جاذبه طبیعی کوه پردیس در کدام استان کشور قرار دارد؟ استان بوشهر
 -497نام دیگر کوه پردیس در استان بوشهر چه می باشد؟ کوه جم
 -498بلندترین قله استان کرمان کدام کوه است؟ کوه هَزار
 -499نام دیگر کوههای آالداغالر در تبریز چیست؟ کوههای رنگی
 -511رشته کوهی که در بخش شمالی ایران قرار دارد چه نام دارد؟ البرز
 -511بلندترین کوه رشته کوه البرز چه نام دارد؟ دماوند
 -512ارتفاع کوه دماوند چقدر است؟  1785متر
 -513ارتفاع علم کوه چقدر است؟  0710متر
 -514تنها آتشفشان فعال ایران چه نام دارد؟ تفتان
 -515جاذبه طبیعی کوه تفتان در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است ؟ استان سیستان و بلوچستان
 -516کدام رشته کوه در غرب وجنوب غربی ایران قرار دارد؟ رشته کوه زاگرس
 -517بلندترین قله رشته کوه زاگرس؟ دنا
 -518نام بلندترین آتشفشان خاورمیانه چه می باشد؟ دماوند
 -519کوه دنا در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ یاسوج
 -511رشته کوه راکی در کدام قاره قرار دارد؟ آمریکای شمالی
 -511رشته کوه البرز از سمت شرق ایران تا کدام کشورها ادامه دارد؟ افغانستان و ترکمنستان
 -512جلگه خوزستان به کدام رشته کوه راه دارد؟ رشته کوه زاگرس
 -513جاذبه طبیعی و گردشگری غار کُهَک در کدام استان قرار دارد؟ استان مرکزی

 -514جاذبه گردشگری و توریستی غار کیخسرو در کدام یک از استانهای کشورمان قرار گرفته است؟ استان
مرکزی
 -515جاذبه طبیعی غار سفید خانی در کدام یک از استان های کشور قرار گرفته است؟ مرکزی
 -516جاذبه طبیعی و گردشگری غار امجک در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان مرکزی
 -517مجموعه ای باستانی در مرودشت که آرامگاه چهار تن از پادشاهان هخامنشی است؟ نقش رستم
 -518بنای سنگی مستطیلی در نقش رستم و حاوی کتیبههایی از شاپور اول ساسانی؟ کعبه زرتشت
 -519اثر فرهاد تراش در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ استان کرمانشاه
 -521نقش برجسته و کتیبه گودرز در دامنه کدام کوه نقش بسته است؟ کوه بیستون
 -521اثر تاریخی نقش برجسته آنوبانینی در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ کرمانشاه
 -522گور دخمهای تاریخی در نزدیکی سرپل ذهاب که در میان مردمان آنجا به کل داو معروف است؟ دکان
داوود
 -523کوه تفتان در کجا قرار دارد؟ خاش
 -524عروس کوهستانهای ایران کدام کوه می باشد؟ سهند
 -525کوه هفتاد قله در کدام استان واقع است؟ مرکزی
 -526کوه آالداغالر در کدام یک از استانهای ایران قراردارد؟ استان آذربایجان شرقی
 -527آتشفشان کوه چاه شاهی در کجا قرار دارد؟ شمال ایرانشهر
 -528کوهی در شهرستان مرودشت که دارای آثار تاریخی و گورهای باستانی بسیاری متعلق به دورههای
هخامنشی تا ساسانی است؟ کوه رحمت
 -529جاذبه گردشگری کوه طاق بستان در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ کرمانشاه
 -531نخستین متن شناخته شده ایرانی کدام کتیبه می باشد؟ کتیبه بیستون
 -531نام بزرگترین سنگ نوشته جهان چه می باشد؟ کتیبه بیستون
 -532حجاری باستانی نقش رجب در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان فارس
 -533نام دیگر کوه خواجه در دشت سیستان چیست؟ کوه رستم
 -534جاذبه طبیعی و گردشگری کوهستان چهلچشمه در کدام شهرستان واقع شده است؟ دیواندره
 -535مهمترین زیارتگاه شهرستان زابل که در راس کوه خواجه قرار دارد چیست؟ آرامگاه خواجه غلطان
 -536مکان گردشگری غار رود افشان در کجا واقع شده است؟ تهران
 -537مکان طبیعی و گردشگری غار سیر در کدام استان قرار دارد؟ خراسان رضوی
 -538مکان گردشگری و توریستی غار آهوبم در کدام یک از استانهای کشور واقع شده است؟ خراسان رضوی
 -539جاذبه طبیعی و گردشگری غار درونه در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ خراسان رضوی
 -541مکان گردشگری غار مغان در کجا واقع شده است؟ جنوب مشهد
 -541مکان طبیعی و گردشگری غار زری در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ مشهد
 -542جاذبه طبیعی و گردشگری غار کارده درکجا قرار دارد؟ مشهد
 -543جاذبه طبیعی و توریستی غار قباد در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ قوچان

 -544جاذبه طبیعی و توریستی غار دوشه در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ لرستان
 -545جاذبه طبیعی و گردشگری غار بزنگان در کدام یک از شهرستانهای ایران واقع شده است؟ شهرستان
سرخس
 -546غاری در استان لرستان که تنها اثر طبیعی ملی این استان میباشد؟ غار ماهی کور
 -547مکان گردشگری غار میر مالس در کجا واقع شده است؟ کوهدشت لرستان
 -548جاذبه گردشگری و طبیعی غار کلک چال در کدام منطقه از کشورمان قرار دارد؟ آمل
 -549مکان گردشگری و توریستی غار سلطان بالغ در کدام یک از استان های ایران قرار دارد؟ قزوین
 -551جاذبه طبیعی غار آققایا در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ قزوین
 -551غار ملکشاه در کدام شهر واقع شده است؟ قزوین
 -552نام غاری مهم در نزدیکی بهشهر استان مازندران که از آن به معدن طالی انسانشناسی یاد شده است؟
غار هوتو
 -553غار کمربند در کجا قرار دارد؟ شهرستان بهشهر مازندران
 -554از بزرگترین غارهای آهکی ایران که در مهدیشهر استان سمنان قرار دارد؟ غار دربند
 -555جاذبه طبیعی و گردشگری غار گنج کوه در کدام یک از شهرهای کشورمان واقع شده است؟ بجنورد
 -556مکان گردشگری غار سلیمان در کجا قرار دارد؟ شهر شیروان استان خراسان
 -557جاذبه طبیعی غار پوستیندوز در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ شهر شیروان استان خراسان
شمالی
 -558غاری در جهرم استان فارس که به آن معبد خورشید نیز میگویند؟ غار وراء
 -559مکان طبیعی و گردشگری غار مس در کدام یک از استان های کشورمان قرار دارد؟ کهگیلویه و بویراحمد
 -561غار عین هو در چه روستایی از استان مرکزی قرار دارد؟ روستای رباط شهرستان اراک
 -561مکان توریستی و گردشگری غار قلعه جوق در کدام استان قرار دارد؟ استان همدان
 -562نام غاری که بین دو شهر زنجان و همدان واقع شده است ؟ غار دود زا
 -563غار سنگ اشکن یا غار سنگ تراشان در کدام استان قرار دارد؟ فارس
 -564جاذبه طبیعی و توریستی غار طرنگ در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان کرمان
 -565مکان گردشگری غار سالمستان در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان قم
 -566جاذبه طبیعی غار کاوات در کدامیک از استانهای کشور قرار دارد؟ کرمانشاه
 -567جاذبه طبیعی و گردشگری غار آغبوالق در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان
آذربایجان شرقی
 -568مکان گردشگری غار چالنخجیر در کدام یک از شهرستان های ایران واقع شده است؟ شهرستان دلیجان
 -569غار آویشوی در کدام شهرستان است؟ شاندرمن
 -571از دریاچههای استان فارس که در شهرستان سروستان قرار دارد؟ مهارلو
 -571از دریاچههای استان فارس که هم اکنون خشک شده است؟ دریاچه بختگان
 -572جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه پریشان در کدام یک از استان های ایران واقع شده است؟ استان فارس

جاذبه طبیعی و توریستی دریاچه شورمست در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ مازندران
نام رودخانهای دائمی که در نزدیکی جیرفت در استان کرمان قرار دارد چیست ؟ هلیل رود
چهارمین ذخایر نفتی جهان در کدام کشور قرار دارد؟ ایران
تنها رودی در ایران که قابلیت کشتیرانی دارد؟ کارون

-573
-574
-575
-576
 -577نام بلندترین رود داخلی شمال ایران چه می باشد؟ سفیدرود
 -578شورترین دریاچه جهان که حیات در آن جریان دارد؟ ارومیه
 -579طوالنی ترین رودخانه مرزی ایران و ترکمنستان چه نام دارد؟ اترک
 -581جاذبه طبیعی و توریستی دریاچه زریوار در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ کردستان
 -581جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه دو قلوی سیاه گاو در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
 -582جاذبه طبیعی دریاچه کیو در کدام استان قرار دارد؟ استان لرستان
 -583نام بلندترین آبشار دائمی ایران چه می باشد؟آبشار التون در استان گیالن
 -584بزرگترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ دریاچه خزر
 -585جاذبه طبیعی و توریستی دریاچه کیانسه نام دیگر کدام یک از دریاچههای ایران است؟ دریاچه هامون
 -586دریای خزر در گذشته بخشی از کدام دریا بوده است؟ تتیس
 -587نام دیگر دریای مازندران چه می باشد؟ کاسپین
 -588بزرگترین شاخه رودخانه اترک کدام رودخانه می باشد؟ سومبار
 -589نام بزرگترین دریاچه داخلی ایران چه می باشد؟ دریاچه ارومیه
 -591دریاچه نمک مسیله در کدام شهر قرار دارد؟ قم
 -591کوچکترین دریای خود کفای کره زمین چه نام دارد؟ دریای خزر
 -592نخستین دریاچه مصنوعی استان گلستان در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ گنبدکاووس
 -593دریاچه مصنوعی چیتگر در کدام استان قرار دارد؟ تهران
 -594نام دیگر دریاچه مصنوعی چیتگر چه می باشد؟ دریاچه شهدای خلیج فارس
 -595دریاچه مصنوعی کوثر در کدام یک از شهرستانهای کشور واقع شده است؟ مالیر
 -596جاذبه گردشگری و توریستی تاالب فصلی آقگل در کدام شهرستان واقع شده است؟ مالیر
 -597جاذبه طبیعی و توریستی آبشار سمیرم در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ سمیرم اصفهان
 -598جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه کوهرنگ از کدام کوه سرچشمه میگیرد؟ زردکوه
 -599جاذبه طبیعی و توریستی دریاچه خوارزم نام دیگر کدام دریاچه است؟ دریاچه آرال
 -611سومین دریاچه بزرگ ایران چه نام دارد؟ دریاچه هامون
 -611جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه گهر در پایه کدام کوه قرار دارد؟ اشترانکوه
 -612دریاچه رضاییه نام دیگر کدام دریاچه میباشد؟ ارومیه
 -613جاذبه طبیعی آبشار ماهاران در کجا واقع شده است؟ جلفا در آذربایجان شرقی
 -614جاذبه گردشگری آبشار شلماش در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟ آذربایجان غربی
 -615جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار سردابه در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ اردبیل

 -616جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار خضر در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ اصفهان
 -617جاذبه طبیعی آبشار سنگان در کدام یک از شهرهای کشور قرار دارد؟ روستای سنگان نزدیک تهران
 -618آبشار شِوی در کدام استان قرار دارد؟ خوزستان
 -619جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار کمر دوغ در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ کهگیلویه و
بویراحمد
 -611جاذبه طبیعی آبشار کرد علیا در کدام یک از استان های کشور قرار دارد؟ اصفهان
 -611جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار بیبیسیدان در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ اصفهان
 -612جاذبه طبیعی آبشار الشو در کدام شهر واقع شده است؟ آزادشهر استان گلستان
 -613نام آبشاری که در منطقه اورامان در مرز کرمانشاه و کردستان چه می باشد ؟ آبشار بل
 -614آبشار سیسخت در کدام استان قرار دارد؟ کهگیلویه و بویر احمد
 -615جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار شیر آباد در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟ استان
گلستان
 -616جاذبه طبیعی آبشار التون در کدام یک از استانهای ایران قرار گرفته است؟ استان گیالن
 -617جاذبه توریستی و گردشگری آبشار بیشه در کدام یک از استان های کشور قرار دارد؟ استان لرستان
 -618جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار تاف در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ لرستان
 -619جاذبه طبیع و گردشگری آبشار نوژیان در کدام استان قرار دارد؟ لرستان
 -621جاذبه طبیعی و توریستی آبشار دو رود در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ استان لرستان
 -621جاذبه طبیعی آبشار گل آخور در کدام شهرستان واقع شده است؟ شهرستان ورزقان
 -622آبشار یخی در کدام استان قرار دارد؟ مازندران
 -623جاذبه طبیعی آبشار هریجان در کدام استان قرار دارد؟ مازندران
 -624جاذبه طبیعی و توریستی آبشار ایج در کدامیک ازاستانهای کشورمان قرار دارد؟ مازندران
 -625جاذبه طبیعی آبشار ماهوته در کدام یک از استانهای کشور واقع شده است؟ ایالم
 -626جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار سدحنا در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟استان اصفهان
 -627نام دیگر جاذبه توریستی و گردشگری آبشار تخت سلیمان در اصفهان چه می باشد؟ آب ملخ
 -628جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار نیاسر در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ اصفهان
 -629جاذبه طبیعی و توریستی آبشار دورک در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان اصفهان
 -631جاذبه طبیعی و گردشگری آبشار پونه زار در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ استان اصفهان
 -631جاذبه طبیعی و توریستی آبشار آسیاب خرابه در چه استانی واقع شده است؟ آذربایجان شرقی
 -632جاذبه طبیعی و توریستی آبشار پوتک در کدام یک از استان های کشورمان قرار دارد؟ اصفهان
 -633جاذبه گردشگری آبشار گنجنامه در کدام استان قرار دارد؟ همدان
 -634جاذبه طبیعی و توریستی آبشار زیبای ورزان در کدام یک از شهرستانهای ایران قرار دارد؟ تالش
 -635بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران کدام آب انبار می باشد؟ آب انبار سردار
 -636مکان تاریخی و گردشگری گرمابه قجر در کدام یک از شهرستانهای ایران قرار دارد؟ قزوین

 -637چشمه آبگرم ارشیا در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ قزوین
 -638جاذبه طبیعی و توریستی آبشار مارگون در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان فارس
 -639چشمه شش پیر در کدام استان است؟ فارس
 -641نام دیگر دریاچه پریشان چیست؟ دریاچه فامور
 -641جاذبه طبیعی و توریستی دریاچه پریشان در کدام یک از شهرستانهای کشور واقع شده است؟ کازرون
 -642جاذبه طبیعی دریاچه هفت برم در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان فارس
 -643جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه مهارلو در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان
فارس
 -644جاذبه طبیعی دریاچه هیرم در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ فارس
 -645جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه شورابیل در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ اردبیل
 -646دریای عمان به خلیج فارس از طریق کدام تنگه مرتبط میشود؟ تنگه هرمز
 -647جاذبه طبیعی و توریستی دریاچه و تاالب ارژن در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟
فارس
 -648جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه سد مالصدرا در کدامیک از استانهای کشورمان واقع شده است ؟ استان
فارس
 -649منطقه طبیعی دریاچه نمک خور در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟ اصفهان
 -651جاذبه طبیعی آبشار گیسو در کدام یک از شهرهای کشورمان واقع شده است؟ نراق
 -651آب انبار جامع مهدی در کدام شهر استان مرکزی واقع است؟ نراق
 -652جاذبه طبیعی تاالب آبالوان در کدام شهر واقع شده است؟ شهر دهدشت در کهگیلویه و بویر احمد
 -653تاالب آقزیارت در کدام شهر واقع شده است؟ سلماس
 -654تاالب امیر کالیه در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ کیاشهر در استان گیالن
 -655تاالب بهشت معصومه در کدام شهر واقع شده است؟ قم
 -656جاذبه طبیعی و توریستی تاالب بوراالن در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ ماکو
 -657جاذبه طبیعی و توریستی تاالب بیشه داالن در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ بروجرد
 -658تاالب جیران گلی در کدام شهر واقع شده است؟ مشکین شهر
 -659تاالب چم شور در کدام شهر واقع شده است؟ اسد آباد استان همدان
 -661جاذبه گردشگری تاالب حمید آباد در کدام شهر واقع شده است؟ ساری
 -661جاذبه طبیعی و گردشگری تاالب زربیجار در کدام یک از شهرهای کشورمان واقع شده است؟ املش در
استان گیالن
 -662تاالب درگه سنگی در کدام شهر واقع شده است؟ شهرستان نقده در آذربایجان غربی
 -663تاالب رود باری در کدام یک از شهرهای کشور واقع شده است؟ شهر فیروزان استان همدان
 -664جاذبه گردشگری تاالب زمزم در کدام شهر واقع شده است ؟ ایالم
 -665جاذبه طبیعی تاالب سولدوز در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ شهرستان نقده

 -666جاذبه گردشگری تاالب سیاه درویشان در کدام شهر واقع شده است؟ صومعه سرا
 -667جاذبه طبیعی و گردشگری تاالب شیطان آباد در کدام یک از شهرهای کشورمان واقع شده است؟ نقده
 -668جاذبه طبیعی و گردشگری تاالب عباس آباد در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ بهشهر
 -669تاالب قره قشالق در کدام شهر واقع شده است؟ بناب
 -671عروس تاالبهای شمالغرب ایران چه نام دارد؟ تاالب قره قشالق
 -671جاذبه طبیعی و گردشگری تاالب الریم در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ جویبار در استان
مازندران
 -672جاذبه طبیعی و گردشگری تاالب ماران در کدام یک از شهرهای کشور واقع شده است؟ نهاوند
 -673جاذبه طبیعی تاالب مرزنآباد در کدام شهر واقع شده است ؟ بابل در استان مازندران
 -674این تاالب یکی از جاذبههای طبیعی شناخته شده و مهم شهر آستارا به شمار میرود؟ تاالب استیل
 -675تاالب انزلی در کدام استان واقع شده است؟ استان گیالن
 -676کدام تاالب بزرگترین زیستگاه طبیعی جانوران ایران است؟ تاالب انزلی
 -677جاذبه طبیعی و گردشگری مرداب استیل در کدام یک از شهرهای کشورمان قرار دارد؟ آستارا
 -678جاذبه طبیعی و گردشگری باتالق جازموریان در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ استان کرمان
 -679جاذبه طبیعی باتالق گاوخونی در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان اصفهان
 -681نام بزرگترین و پرآبترین رودخانه ایران چه می باشد؟ کارون
 -681خلیج فارس از شرق به کدام اقیانوس راه دارد؟ اقیانوس هند
 -682خلیج فارس از طریق دریای عمان به کدام دریا راه دارد؟ دریای عرب
 -683نام آبراهی که بین ایران و شبه جزیره عربستان واقع است؟ خلیج فارس
 -684خلیج فارس چندمین خلیج بزرگ جهان است؟ چهارمین
 -685جنگلی در خلیج فارس که شبها بدلیل جزر و مد زیر آب است و روزها سر از آب بیرون میآورد؟ جنگل
حَرّا
 -686روز ملی خلیج فارس چه روزی است؟  50اردیبهشت
 -687حاصل به هم پیوستن رودخانه دجله و فرات کدام رود است؟ اروند رود
 -688شاخاب پارس نام دیگر کدام یک از آبهای ایران است؟ خلیج فارس
 -689منشاء چشمه های آب شیرین خلیج فارس کدام رشته کوه است؟ رشته کوه زاگرس
 -691ریزشگاه اروند رود در عراق کدام شهر است؟ فاو
 -691مهمترین رودخانه استان لرستان و از شاخه های اصلی رود کرخه؟ سِیمَره
 -692جالل آل احمد کدام جزیره ایران را درّ یتیم خلیج فارس نامیده است؟ جزیره خارک
 -693جزایر سه گانه ایران کدام جزایر هستند؟ ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک
 -694بزرگترین جزیره ایران در آبهای خلیج فارس پس از قشم و کیش کدام جزیره می باشد؟ جزیره الوان
 -695سالرزو اخراج پرتغالیها از تنگه هرمز چه روزی است؟ روز ملی خلیج فارس
 -696پارک کروکودیل نوپک از مراکز گردشگری این جزیره در خلیج فارس میباشد؟ جزیره هنگام

 -697جزیره ناز در کدام استان قرار دارد؟ هرمزگان
 -698جزیره خارکو در خلیج فارس از توابع کدام استان است؟ استان بوشهر
 -699جزیره مولیات در کدام یک از استانهای کشور واقع شده است؟ بوشهر
 -711جزیره شیف در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ بوشهر
 -711جزیره چراغی در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ بوشهر
 -712جزیره مرغی در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ بوشهر
 -713جزیره مینو در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ خوزستان
 -714جزیره خورموسی در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان خوزستان
 -715جزیره بونه در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان خوزستان
 -716جزیره دارا در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان خوزستان
 -717جاذبه طبیعی و گردشگری دره چاهکوه در کدام شهرستان استان هرمزگان قرار دارد؟ قشم
 -718نخستین ژئوپارک خاورمیانه در کدام جزیره واقع شده است؟ قشم
 -719جاذبه طبیعی چشمه رود در کدام یک از شهرستانهای استان مرکزی واقع شده است؟شهرستان نراق
 -711گرمترین نقطه بر سطح کره زمین در کجا واقع شده است؟ کویر لوت
 -711وسیعترین کویر ایران چه نام دارد؟ دشت کویر
 -712جاذبه طبیعی و گردشگری کویر مرنجاب در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان اصفهان
 -713در نواحی بیابانی ،به برجستگیهای بین شیارهای  Uشکل را چه میگویند؟ کلوت
 -714نام دیگر کویر مرکزی چه می باشد؟ دشت کویر
 -715مرکز استان ایالم چه شهری می باشد؟ ایالم
 -716شهری که به بام ایران شهرت دارد چه نام دارد؟ شهرکرد
 -717مرکز شهرستان کوهرنگ چه می باشد؟ چلگرد
 -718استانی در جنوب غربی ایران در کرانه خلیج فارس و اروندرود؟ خوزستان
 -719اثر باستانی تاریخی چغازنبیل در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ شوش
 -721آرامگاه کوروش در کدام مجموعه مکانهای تاریخی قرار دارد؟ پاسارگاد
 -721آرامگاه محمد خدابنده الجایتو از سالطین ایلخانی چه نام دارد؟ گنبد سلطانیه
 -722منار شیخ دانیال در کدام یک از شهرستان های استان فارس قرار دارد؟ خُنج
 -723منزل و خانقاه شیخ صفی در کدام مکان تاریخی قرار دارد؟ بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
 -724شهر سوخته در نزدیکی کدام شهر استان سیستان و بلوچستان قرار دارد؟ زابل
 -725شهرستان نیمروز در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان
 -726شهرستان جهرم در کدام یک از استان های کشور قرار دارد؟ استان فارس
 -727شهرستان داراب در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان فارس
 -728فیروز آباد در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان فارس
 -729موزه نان در کدام یک از شهرهای استان خراسان رضوی واقع شده است؟ مشهد

 -731شهر محالت در کدام یک از استانهای کشور واقع شده است؟ استان مرکزی
 -731مکان تاریخی و گردشگری کاروانسرای قلعه خرگوشی در کدام یک از شهرستانهای ایران واقع شده است؟
اردکان
 -732نام قدیم شهرستان دیواندره چه می باشد؟ میرانشاه
 -733زبان مردم دیواندره چیست؟ کردی سورانی
 -734این بندر نزدیکترین بندر به پایتخت تهران است و مجهز به خطوط هوایی است؟ بندر نوشهر
 -735این بندر از قدیمیترین بنادر دریای خزر و در غربیترین نقطه استان گلستان قرار دارد؟ بندر ترکمن
 -736شهرستان فریدونکنار از شهرهای کدام استان ایران میباشد؟ استان مازندران
 -737بندری بزرگ و پهناور در جنوب ایران که در فاصله قرون دوم تا پنجم هجری یکی از بزرگترین بنادر
حوزه خلیج فارس به شمار می رفت؟ بندر سیراف
 -738دومین شهر پر جمعیت استان لرستان کدام شهر می باشد؟ بروجرد
 -739منطقه سرسبز گلدشت در کدام شهرستان است؟ بروجرد
 -741نام جلگهای وسیع در ادامه رشته کوههای زاگرس که در بروجرد واقع شده است؟ گلدشت
 -741وسیعترین پوشش گیاهی غرب ایران چه پوششی را تشکیل میدهد؟ بلوط
 -742روستای گرمشت در کدام یک از استان های ایران قرار دارد؟ استان فارس
 -743گردشگاه استخر عباس آباد در کجا قرار دارد؟ همدان
 -744روستای ماسال در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان گیالن
 -745شهری در استان گیالن که به عروس گیالن معروف است؟ الهیجان
 -746شهر زیبای ماسوله در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ استان گیالن
 -747مکان گردشگری و تاریخی خانه یغماییها در کدام شهر واقع شده است است؟ شاهرود
 -748قلعه پارتها در کدام شهر واقع شده است؟ شاهرود
 -749مکان گردشگری و تاریخی قلعه رستم در کدام یک از شهرستانهای کشورمان واقع شده است؟ زابل
 -751اثر تاریخی قلعه الموت در کدام یک از شهرهای کشورمان واقع شده است؟ قزوین
 -751مکان گردشگری قلعه لمبسر در کدام یک از شهرهای کشورمان واقع شده است؟ قزوین
 -752مکان تاریخی و گردشگری قلعه رودخان در کدام یک از شهرهای کشورمان واقع شده است؟ فومن
 -753مکان تاریخی وتوریستی قلعه زیبای دزک در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ چهار محال و
بختیاری
 -754مکان گردشگری و توریستی قلعه ضحاک در چه شهری واقع شده است؟ شهر هشترود آذربایجان شرقی
 -755مکان تاریخی و گردشگری قلعه جندق در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟ استان اصفهان
 -756دومین قلعه بلند استان فارس چه نام دارد؟ قلعه رُنج
 -757اثر تاریخی قلعه چهل دختران در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان
 -758قلعه دختر در کدام شهر استان فارس قرار دارد؟ فیروزآباد
 -759نام قلعه ای که در شهر جندق واقع شده است؟ قلعه انوشیروان

 -761نام پرستشگاه عیالمیان چه می باشد؟ زیگورات چغازنبیل
 -761مجسمه هرکول در کدام شهر ایران قرار دارد؟ نزدیک کرمانشاه
 -762آتشدان پارتی در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ کرمانشاه
 -763نام بلندترین برج آجری جهان چه می باشد؟ گنبد قابووس
 -764تپه سنگ چخماق در کدام یک از شهرهای کشورمان واقع شده است؟ شاهرود
 -765مکان تاریخی و توریستی خانه عطاردی در کدام شهر واقع شده است؟ شاهرود
 -766شهر سپیدان در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ فارس
 -767منطقه توریستی جنگل سیاه بیشه در کدام یک از استان های ایران قرار دارد؟استان مازندران
 -768مقبره بوعلی سینا در کدام شهر واقع شده است؟ همدان
 -769مکان گردشگری و توریستی گنبد علویان در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ همدان
 -771قزوین از شمال به چه شهری راه دارد؟ الهیجان
 -771مکان تاریخی و گردشگری کاروانسرای سعد السلطنه در کدام شهر قرار دارد؟ قزوین
 -772برج دوگانه خرقان در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ قزوین
 -773مکان تاریخی معبد هندوها در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ بندر عباس
 -774مسجد جامع دلگشا در کدام شهر واقع شده است؟ بندر عباس
 -775شهرستان مالیر در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟ همدان
 -776روستای تنگطه در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ فارس
 -777مسجد بابای نقشبندی در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ سنندج
 -778تپهپری در کدام یک از شهرستانهای کشورمان قرار دارد؟ مالیر
 -779باغ سیف الدوله در کدام یک از شهرستانهای کشورمان واقع شده است؟ مالیر
 -781نام غربی ترین شهر ایران چه می باشد؟ کلیسا کندی
 -781شرقی ترین شهر ایران کدام شهر میباشد؟ جالق
 -782شمالی ترین شهر ایران چه نام دارد؟ پارس آباد
 -783نام جنوبی ترین شهر ایران چه می باشد؟ چابهار
 -784شهرستان کنارک از شهرستانهای کدام استان میباشد؟ سیستان و بلوچستان
 -785منطقه طبیعی کویر غدیر اسب در کدام شهر واقع شده است؟ قم
 -786روستای برگ جهان از توابع کدام شهرستان است؟ لواسانات
 -787روستای زیبای دوان در کدام یک از شهرهای استان فارس واقع شده است؟ کازرون
 -788اشترانکوه در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ استان لرستان
 -789نیمروز نام کدام قسمت از سرزمین ایران است؟ سیستان
 -791مکان توریستی و گردشگری باغ ارم در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ شیراز
 -791آرامگاه خواجوی کرمانی در کدام شهرواقع شده است؟ شیراز
 -792مکان توریستی و گردشگری باغ عفیف آباد در کدام یک از شهرهای استان فارس قرار دارد؟ شیراز

 -793تخت جمشید در کدام شهر قرار دارد؟ مرودشت
 -794مکان گردشگری و توریستی باغ جهان نما در کدام یک از شهرهای استان فارس قرار دارد؟ شیراز
 -795ارگ کریم خان زند در کدام شهر قرار دارد؟ شیراز
 -796باغ ایلگلی در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ تبریز
 -797خانه ثقه االسالم در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ تبریز
 -798روستای لیقوان از روستاهای کدام استان است؟ آذربایجان شرقی
 -799خانه شربتاوغلی در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ تبریز
 -811شهرستان مراغه در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟ استان آذربایجان شرقی
 -811منطقه گردشگری پارک ملی بوجاق در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان گیالن
 -812پایتخت گردشگری جهان اسالم لقب کدام شهر شمالی ایران است؟ الهیجان
 -813بنای تاریخی پل خشتی تمیجان در کدام یک از شهرهای کشورمان واقع شده است؟ رود سر
 -814پل خدا آفرین در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟ استان آذربایجان شرقی
 -815اثر تاریخی پل شکسته یا پل شاپوری در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ خرم آباد
 -816مکان گردشگری پل کشکان در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ لرستان
 -817پل کلهر در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان لرستان
 -818جاذبه گردشگری پل گاومیشان در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ لرستان
 -819پل طبیعت در تهران در چه سالی افتتاح شد؟ 5616
 -811مکان گردشگری پل اهلل وردی خان در کدام یک از استانهای کشور واقع شده است؟ اصفهان
 -811مکان گردشگری پل خسرو در چه شهری قرار دارد؟ بیستون کرمانشاه
 -812پل صفوی یا پل آجری در کجا قرار دارد؟ خرم آباد
 -813روستای کندوان در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟استان آذربایجان شرقی
 -814کلیسای سور سور در چه شهری قرار دارد؟ چالدران
 -815مزارهای پنج گانه در کدام یک از شهرستانهای تبریز قرار دارد؟ مراغه
 -816مکان گردشگری و توریستی مقبره الشعرا در کدام یک از شهرهای کشور قرار دارد؟ تبریز
 -817اثر تاریخی و گردشگری مسجد کبود در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ تبریز
 -818آرامگاه استاد شهریار در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ تبریز
 -819جاذبه طبیعی و گردشگری تاالب هشیالن در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ کرمانشاه
 -821سراب نیلوفر در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ کرمانشاه
 -821مسجد پنجه علی در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ قزوین
 -822یکی از بزرگترین و وسیعترین مساجد ایران که در قزوین واقع شده است چه نام دارد؟ مسجد النبی(ص)
 -823بنای تاریخی و گردشگری خانه بهروزی در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ قزوین
 -824شهر باستانی و توریستی دهانه غالمان در کدام استان واقع شده است؟ سیستان و بلوچستان
 -825بنای تاریخی و توریستی عمارت عالی قاپو در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ استان اصفهان

 -826جاذبه گردشگری تپه سیاه چقا در کدام یک از شهرستانهای ایران واقع شده است؟ مالیر
 -827منطقه توریستی و گردشگری گردنه حیران در کدام یک از شهرهای ایران واقع شده است؟ اردبیل
 -828سرزمین بابونه های بهشتی در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان اردبیل
 -829سرزمین بابونه های بهشتی نام دیگر کدام منطقه است؟ فندقلو
 -831آرامگاه میرزا کوچک خان در کجا قرار دارد؟ محله سلیمانداراب رشت
 -831روستای پر کال در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟استان مازندران
 -832شهرستان بهشهر در کدام یک از استانهای کشور واقع شده است؟ مازندران
 -833شهرستان تالش در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟ استان گیالن
 -834جاده زیبای دیلمان در کدام جنگل قرار دارد؟ جنگل سیاهکل
 -835جاذبه طبیعی جنگل سیاهکل در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ استان گیالن
 -836روستای خزانه برنج در کدام شهرستان استان گیالن قرار دارد؟ لنگرود
 -837شهرستان آستانه اشرفیه در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ استان گیالن
 -838اثر تاریخی برج آجری گنبد قابووس در کدام یک از شهرهای کشورمان قرار دارد؟ گنبد کاووس استان
گلستان
 -839مکان گردشگری و توریستی برج علی آباد در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟ استان
خراسان رضوی
 -841شهرستان داراب در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ استان فارس
 -841شهرستان مریوان در کدام یک از استانهای ایران واقع شده است؟استان کردستان
 -842روستای ییالقی و سرسبز طبس در نزدیکی کدام شهر استان خراسان رضوی قرار دارد؟ سبزوار
 -843آرامگاه ابوالحسن بیهقی در کدام یک از شهرستانهای ایران قرار دارد؟ سبزوار
 -844عمارت کوشک احمد شاهی جزو مجموعه کدام یک از کاخهای تهران است؟ نیاوران
 -845در کدامیک از موزه های کاخ نیاوران آثار هنرمندان تجسمی معاصر ایران و جهان مانند پیکاسو و دالی به
نمایش گذاشته است؟ موزه جهان نما
 -846آرامگاه دانیال نبی در کدام شهر قرار دارد؟ شوش
 -847اثر تاریخی باستانی پاسارگاد در چه شهری واقع شده است؟ شهرستان پاسارگاد
 -848آرامگاه یعقوب لیث صفاری در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ دزفول
 -849شهرستان داالهو در کدام یک از استانهای کشور قرار دارد؟ کرمانشاه
 -851نام تونلی که در جاده کرج ـ چالوس واقع شده است؟ تونل کندوان
 -851شهرستان خور و بیابانک در کدام یک از استان های ایران واقع شده است؟ اصفهان
 -852مکان تاریخی و توریستی حمام وکیل در کدام یک از شهرهای کشورمان قرار دارد؟ شیراز
 -853جاذبه طبیعی و گردشگری دشت ارژن در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ فارس
 -854شهرستان پلدختر در کدام یک از استانهای کشورمان قرار دارد؟ لرستان
 -855نام دیگر گسل درونه چه می باشد؟ گسل بزرگ کویر

 -856اولین مزرعه تولید برق در ایران با استفاده از انرژی باد چه مزرعه ای می باشد؟ مزرعه بادی کهک
 -857کدام شهر توریستی در دامنه های کوه سبالن به خاطر چشمه های آبگرم شهرت دارد؟ شهر سرعین
 -858اولین اثر جهانی ایران در یونسکو چه نام دارد؟ چغازنبیل
 -859طوالنیترین مرز ایران با چه کشوری می باشد؟ عراق
 -861کوتاهترین مرز ایران با کدام کشور است؟ ارمنستان
 -861اولین ذخایر گازی جهان را کدام کشور داراست؟ ایران
 -862روستای سیخوران در کدام شهرستان قرار دارد؟ بندر عباس
 -863موقعیت جغرافیایی ایران چگونه است؟ جنوبغرب آسیا (خاورمیانه)
 -864بنای تاریخی و گردشگری خواجه خضر در کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟ بیرجند در خراسان
جنوبی
 -865نام روستایی که در گذشته دروازه اصلی شهر یزد بوده است چیست؟ سریزد
 -866سد تنگاب در کدام یک از استانهای ایران قرار دارد؟ فارس
 -867جاذبه طبیعی و گردشگری دشت الله های واژگون در کدام شهرستان واقع شده است؟ کوهرنگ استان
چهار محال و بختیاری
 -868نام دیگر سد درودزن در شمال غربی استان فارس چه می باشد؟ سد داریوش
 -869سد سیوند در کدام یک از شهرستانهای استان فارس قرار دارد؟ شهرستان پاسارگاد
 -871بزرگترین سد خاکی ایران از لحاظ مخزن کدام سد می باشد؟ سدکرخه
 -871نام دیگر دریاچه سد دز چه می باشد؟ دریاچه شهیون
 -872سد دز در کدام یک از شهرهای کشورمان قرار دارد؟ اندیمشک
 -873سد سوها در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ استان اردبیل
 -874نام دیگر سد کارون  1چه می باشد؟ سد شهید عباسپور
 -875سد کارون در کدام استان واقع شده است؟ خوزستان
 -876سد کمال صالح در کدام یک از استانهای کشورمان واقع شده است؟ مرکزی
 -877سال 595روز را سال رسمی میگویند .صحیح
 -878اقیانوس اطلس بزرگترین پهنه اقیانوسی است .غلط
 -879رودها از بهم پیوستن جویبارها به وجود میآیند .صحیح
 -881بر اثر آزاد شدن انرژی درون زمین آتشفشان ایجاد میشود .غلط
 -881دانش جغرافیا بیش از هر دانش دیگری به مشاهده مستقیم نیاز دارد .صحیح
 -882به شکستگی الیه های رسوبی که با اختالف ارتفاع همراه است چین خوردگی میگویند .غلط
 -883بزرگترین و قدیمیترین شهرهای دنیا در کنار کوهپایه ها به وجود آمدهاند .غلط
 -884به چین خوردگی و خمیدگی به سمت باال طاقدیس میگویند .صحیح
 -885به سال599روزی سال عادی میگویند .غلط
 -886به سفره آب زیرزمینی آبخوان میگویند.صحیح

 -887گرجستان در قفقاز قرار دارد .صحیح
 -888شمال غربی یک جهت فرعی است .صحیح
 -889نقشه ،تصویر از باالی اشیا است .صحیح
 -891در روی کره رنگ دریا با زرد نشان داده میشود .غلط
 -891در روی کره رنگ کوه با رنگ کرم نشان داده میشود .غلط
 -892بیابان آتاکاما یکی از بزرگترین منابع نیترات سدیم است .صحیح
 -893حرکت زمین هر  82ساعت یکبار دور محور خود را حرکت وضعی میگویند .صحیح
 -894در محل ورود رود به دریا آبرفتها به شکل مثلث انباشته میشوند که به آن دلتا میگویند .صحیح
 -895زمین لرزه بر اثر آزاد شدن انرژی درون زمین ایجاد میشود .صحیح
 -896تصویر پدیدههای سطح زمین که به نسبت مورد نیاز کوچک شده را نقشه میگویند .صحیح
 -897کویر مرکزی ایران دور از اقیانوس قرار گرفته است .صحیح
 -898آب به تنهایی مهمترین عامل فرسایش در روی زمین به شمار میرود.صحیح
 -899کویر مرکزی ایران جزء بیابانهای توپوگرافی محسوب میشود .صحیح
 -911باد نقش مهمی در فرسایش بیابانها دارد .صحیح
 -911خاکستر آتشفشانی باعث حاصلخیزی زمینهای زراعی میشود .صحیح
 -912فعالیت آتشفشان دماوند باعث ایجاد سد الر شده است .صحیح
 -913آتشفشان جزایر هاوایی در میان اقیانوس آرام قرار دارد .صحیح
 -914جزیره الپالما یکی از جزایر مجمع الجزایر قناری است .صحیح
 -915کشور گامبیا تقریبا درون کشور سنگال قرار گرفته است .صحیح
 -916واحد پول کشور کانادا دالر است .صحیح
 -917کشور سنگال در غرب آفریقا قرار دارد .صحیح
 -918تونس در کنار دریای سیاه قرار دارد .غلط
 -919قطب شمال جغرافیایی همان قطب شمال مغناطیسی است .غلط
 -911تکه های جدا شده از سیارکها تا زمانی که در فضا سرگردان باشند شهاب واره نامیده میشوند .صحیح
 -911قطب جنوب قارهای است که پیرامون جنوب زمین را فرگرفته است .صحیح
 -912اقیانوس اطلس قاره های آفریقا و اروپا را از قاره آمریکا جدا می کند .صحیح
 -913شخم زدن بیرویه خاک از عوامل فرسایش خاکها محسوب نمیشود .غلط
 -914تمام نواحی بیابانی خیلی خشک و کم باران میباشند .صحیح
 -915سیاهچالهها به دلیل اینکه نوری از آنها خارج نمیشود نادیدنی هستند .صحیح
 -916سیاهچاله های بسیار کوچک را ریز سیاهچاله میگویند .صحیح
 -917زمین و ماه هر دو به دور یکدیگر میچرخند .صحیح
 -918جرم زمین  21برابر جرم ماه است .صحیح
 -919در هر منطقه از زمین روزانه دو بار شاهد جذر و مد آب دریا هستیم .صحیح
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فاصله خورشید از زمین 200برابر دورتر از فاصله ماه از زمین است .صحیح
آب و هوای خلیج فارس خشک و نیمه استوایی است .صحیح
در خلیج فارس میزان تبخیر بیشتر از بارش است .صحیح
بزرگترین گسل ایران گسل زاگرس میباشد .صحیح
جنگل حرا روی آب شور دریا قرار دارد .صحیح
راه آهن سرتاسری ایران از خلیج فارس تا دریای خزر ادامه دارد .صحیح
ایران در آسیای شرقی قرار دارد .غلط
بیشترین مساحت جنگلهای ایران مربوط به جنگلهای بلوط غرب است .صحیح
برای تقسیم بندی بیابانها از عواملی چون ماسه های روان استفاده میشود .غلط
خلیج در اثر پیشروی بخشی از آب دریاها و اقیانوسها بر روی خشکی بوجود میآید .صحیح
مهمترین عامل بیابان زایی انسان است .صحیح
جنگلهای بارانی جزو زیست بومهای اصلی کره زمین هستند .صحیح
جنگلهای استوایی جزو زیست بومهای اصلی کره زمین هستند .صحیح
میزان دخالت انسان در مناطق توندرا بسیار کم است .صحیح
شهر دورود در ایران شامل درختان بلوط و درختان کوتاهقد است .صحیح
قاره اروپا در منطقه معتدل شمالی قرار دارد .صحیح
مقیاس ریشتر ،مقیاسی برای اندازهگیری بزرگی زمینلرزه است که میزان انرژی آزاد شده در زلزله را

نشان میدهد .صحیح
 -937مثلث برمودا در ناحیه غربی اقیانوس اطلس شمالی قرار دارد .صحیح
 -938ناحیه قطبی جنوب را میتوان یک قاره نامید .صحیح
 -939قطب شمال از قطب جنوب سردتر است .غلط
 -941طوالنیترین روز در ناحیه قطبی شمال در مدار  99درجه و 55دقیقه ،روز اول تیر ماه است .صحیح
 -941پس لرزه سلسلهای از زمین لرزههاست که در منطقهای خاص در مدت زمان کوتاهی اتفاق میافتند .غلط
 -942نود درصد حجم آیسبرگ در زیر آب پنهان شدهاند .صحیح
 -943قطب جنوب به علت موقعیت نسبی ،گردشگران بیشتری را نسبت به قطب شمال دارد .غلط
 -944به کلبههای یخی اسکیموها ،ایگلو میگویند .صحیح
 -945در شهرهای بزرگ ،وارونگی هوا معموالً باعث پاکیزگی هوا میشود .غلط
 -946الیه سخت بیرونی سیارات لیتوسفر نام دارد .صحیح
 -947پوسته زمین قسمتی از لیتوسفر است .صحیح
 -948در زیر پوسته جبّه قرار دارد .صحیح
 -949گسل البرز یک گسل شرقی ـ غربی است .صحیح
 -951هسته بزرگترین الیه زمین است .غلط
 -951آبها در نواحی کوهستانی قطبی نقش ناچیزی در حمل مواد تخریبی دارند .صحیح

 -952پدر علم ستارهشناسی جدید را گالیله مینامند .غلط
 -953استنوسفر بخش نرم کره زمین است که زیر سنگ کره قرار گرفته است .صحیح
 -954طوالنی ترین رشته کوه جهان کدام رشته کوه است؟ رشته کوه آند
 -955نام دیگر سست کره هیدروسفر است .غلط
 -956قاره پانگهآ به تدریج به دو قاره لوراسیا در شمال و گندوانا در جنوب تقسیم شد .صحیح
 -957به بخش زنده محیط زمین بیوسفر میگویند .صحیح
 -958پرجمعیتترین و پرتنوع ترین نواحی جانوری وگیاهی جهان ،ناحیه سردسیری است .غلط
 -959التریت معروفترین خاک نواحی سردسیری است .غلط
 -961حیوانات مهمترین بخش زنجیره غذایی بر روی کره زمین محسوب میشوند .غلط
 -961پوشش گیاهی از بروز سیل جلوگیری میکند .صحیح
 -962مراتع مرتفع برای سکونت انسانها مناسبتر است .غلط
 -963مدار راس السرطان شمالیترین عرض جغرافیایی زمین است .صحیح
 -964روز اول تیرماه طوالنیترین روز در نیمکره جنوبی است که به آن انقالب تابستانی میگویند .غلط
 -965آب دریاچههای شور ساکن و بی حرکت است .صحیح
 -966مرزهای طبیعی مرزهایی هستند که بصورت دقیق دو گروه انسانی دارای فرهنگ ،زبان و  ...متفاوت را از
یکدیگر جدا میکنند .غلط
 -967مرزهای تحمیلی ،مرزهایی هستند که تنها بنابر سیاستهای بین المللی به وجود میآیند .صحیح
 -968مَدارها دایرههای فرضی هستند که به موازات استوا بر روی کره جغرافیا رسم شدهاند .صحیح
 -969خلیج گینه مرکز جغرافیایی زمین بشمار میآید .صحیح
 -971مواد فرار ماگما را الوا مینامند .غلط
 -971غول دهانه همان کاسه آتشفشانی است .صحیح
 -972دلیل اصلی وقوع زلزله افزایش فشار بیش از حد داخل سنگها و طبقات درونی زمین است .صحیح
 -973لرزههای خفیف در سنگها قبل از وقوع زمین لرزه اصلی پیش لرزه دارد .صحیح
 -974به زلزله های ضعیفی که بزرگی آنها  5ریشتر یا کمتر باشد ریزلرزه میگویند .صحیح
 -975رابطه بین گسل و زمین لرزه رابطه دو طرفه است .صحیح
 -976فاصله کانون زلزله تا مرکز زلزله را عمق زلزله مینامند .صحیح
 -977محلی که منشأ زمینلرزه است و انرژی از آنجا خارج میشود را کانون ژرفی مینامند .صحیح
 -978بزرگترین سد خاکی خاورمیانه سد دز میباشد .غلط
 -979تاالب انزلی از نوع تاالبهای ساحلی است .صحیح
 -981مجموعه چغازنبیل در اصفهان قرار دارد .غلط
 -981شهر جاکارتا در کشور آفریقا قرار دارد .غلط
 -982سرزمین برزوهوم در کشمیر کنونی واقع شده است؟صحیح
 -983یک قمر میتواند برای خود قمر دیگری داشته باشد .غلط

 -984بیشترین جرم مرئی جهان را ستارهها ساختهاند .صحیح
 -985عمر یک ستاره با جرم ستاره ارتباط مستقیم دارد .صحیح
 -986سیاره هرچقدر کوچکتر باشد کشش گرانشی آن کمتر است .صحیح
 -987کشش گرانشی ماه  1/9کشش گرانشی زمین است .صحیح
 -988پس از سونامی گسلهای بزرگی در بستر دریا پدید میآید .صحیح
 -989کم لرزهترین منطقه ایران جنوب غربی آن در دشت خوزستان است .صحیح
 -991شهرهای پیرامون لوت از توان لرزهزایی باالیی برخوردار است .صحیح
 -991گاز طبیعی اثرات زیانبار کمتری نسبت به سوخت فسیلی گازی دارد .صحیح
 -992درحال حاضر  80درصد مصرف جهانی انرژی را گاز طبیعی تشکیل میدهد .صحیح
 -993گاز طبیعی در صورتی که خشک و فاقد مواد زائد باشد و هوای کافی به آن برسد ،با شعله آبی میسوزد.
صحیح
 -994کشور ایتالیا از جزیره سیسیل و ساردنی بوجود آمده است .صحیح
 -995کشور کوچک واتیکان در خاک ایتالیا قرار دارد .صحیح
 -996جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه برمشور از دریاچه های آب شیرین استان فارس است .صحیح
 -997دریاچه هیرم الرستان نام یکی از دریاچههای استان فارس میباشد .صحیح
 -998دریاچه مربع آبی یا تاالب آبی در کشور انگلستان قرار دارد .صحیح
 -999نقشهها قابلیت نمایش پراکندگی عوارض و پدیده های طبیعی و غیر طبیعی را دارند .صحیح
 -1111جاذبه طبیعی تاالب و دریاچه ارژن نام یکی از دریاچههای آب شیرین استان فارس میباشد .صحیح

