سواالت عمومی
 )1قلعهای تاریخی و گردشگری در نزدیکی فومن که در فهرست آثار تاریخی و ملی ثبت شده است؟ قلعه
رودخان
 )2اولین رایانهٔ شناخته شده و پیشرفتهترین سیستم محاسباتی شناخته شده تا  2۰۰۰سال پیش
است؟چرتکه
 )3آغاز جنگ وتجاوز عراق به میهن اسالمی ایران در چه سالی بود؟1359
 )4نخستین استاد ژئومورفولوژی در ایران چه کسی است؟ احمد مستوفی
 )5اولین کسانی که به وقایع نگاری مشغول شدند تا مدتها به ثبت چه وقایعی میپرداختند؟ فتوحات
پادشاهان
 )6کدام رئیس جمهوری آمریکا ،اعالمیهی آزادی سیاهان تمامی ایاالت آمریکا را اعالم کرد؟ آبراهام
لینکلن
 )7شب یلدا در اکثر آثار سعدی استعاره از چیست؟ شب فراق
 )8تقلید در احکام چیست؟ عمل کردن به دستور مجتهد
 )9معروفترین قهرمان اتومبیلرانی فرمول یک جهان؟ میشائیل شوماخر
 )1۰امام خمینی (ره) از کدام فیلم مهرجویی ستایش کرد؟ گاو
 )11شاخههای کلی علم اقتصاد را نام ببرید؟ اقتصاد خرد  ،اقتصاد کالن
 )12مکان قلعه تاریخی و گردشگری بابک در کدام منطقه قرار دارد ؟ کلیبر در آذربایجان شرقی
 )13اولین کامپیوتر یا به قولی ماشین حساب تمام الکترونیک چه نام داشت ؟ انیا ك
 )14صدام حسین با پاره کردن کدام قرارداد در مقابل دوربین های تلویزیونی در  14:2۰روز  26شهریور
 1359جنگ علیه ایران را آغاز کرد؟ قرارداد  1975الجزایر
 )15نخستین کسی که از واژه جغرافیا استفاده کرد چه کسی بود؟ آراتوستن
 )16چه اقوامی خط را اختراع کردند؟ سومری ها
 )17کدام دانشمند عامل بیماری سیاه زخم را کشف کرد؟ رابرت کخ
 )18شراب فُرقت چه نوع اضافهای است؟ اضافه تشبیهی
 )19از چه کسی باید تقلید کرد؟ از مجتهد جامع الشرایط
 )2۰اصطالحی در اتومبیلرانی که به معنای کم پیچی میباشد؟ under steerآندر استیر
 )21در هنگام نمایش کدام فیلم ،سینما رکس آبادان به آتش کشیده شد؟ گوزنها
 )22علم اقتصاد به چند شاخه کلی تقسیم میشود؟ دو شاخه
 )23مکان قلعه تاریخی و گردشگری چوار در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
 )24اولین کامپیوتر یا به قولی ماشین حساب تمام الکترونیک در چه سالی تولد شد؟1946

 )25جمله " جنگ ،جنگ است و عزت و شرف میهن و دین ما در گروه همین مبارزات است ".از کیست؟
امام خمینی(ره
 )26نخستین مسافر آسیایی قطب جنوب چه کسی بود؟ عبداهلل امیدوار
 )27چه کسی به گردآوری اشیاء و ابزارهای قدیمی و طبقهبندی و پژوهش دربارهی آنها میپردازد؟
باستان شناس
 )28کلمه سیبری در زبان تاتاری به چه معناست؟ سرزمین خفته
 )29لوح فکر چه نوع اضافهای است؟ تشبیهی
 )3۰چه کسی باید تقلید کند؟مقلّد
 )31در اتومبیلرانی حالت آندر استیر بیشتر در چه اتومبیلهایی رخ میدهد؟ دیفرانسیل جلو
 )32ساخت این فیلم سرآغاز موج نو سینمای ایران دانسته میشود؟ گاو
 )33اقتصاد بینالملل بررسی چه سطحی از اقتصاد را به عهده دارد؟ در سطح بینالمللی
 )34مکان قلعه تاریخی و گردشگری پور اشرف در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
 )35تجارت الکترونیکی از گرایشهای کدام رشته است؟ مهندسی فناوری اطالعات
 )36یکی از مشکالت اقتصادی ایران در آستانه تجاوز عراق چه بود؟ بلوکه ذخایر ارزی و تحریم اقتصادی
 )37کتاب آثار الباقیه که در مورد نجوم و تقویمهای ملل مختلف است از کدام دانشمند ایرانی است؟
ابوریحان بیرونی
 )38کدام یک از شیوه های زندگی انسانها زمینهی اختراع خط را فراهم ساخت؟ دادوستد
 )39مگس تسهتسه عامل کدام بیماری مرگبار است؟ خواب آفریقایی
 )4۰بین دو کلمه سقیم و مقیم چه نوع آرایهای وجود دارد؟ جناس ناقص الحق
 )41در چه چیزی باید تقلید نمود؟ احکام فرعی فقهی
 )42در اتومبیلرانی در حالت آندر استیر با چه حرکتی اصالح میشود؟ رها کردن پدال گاز
 )43محمدعلی کشاورز در کدام فیلم عباس کیارستمی ایفای نقش کرد؟ زیر درختان زیتون
 )44اقتصاد بینالملل به چند بخش تقسیم میشود؟ دو بخش عمده
 )45مکان قلعه تاریخی و گردشگری عال در کدام استان قرار دارد ؟ خوزستان
 )46آنتن هایی که امواج را از شبکه های ارتباطی دریافت و به گوشی های تلفن همراه ارسال میکنند
چه گویند؟bts
 )47در کدام دوره قراردادهای تسلیحاتی ایران با کشورهای خارجی لغو شد؟ دولت  37روزه بختیار
 )48قدیمیترین اقوام و ساکنان بیابان کاالهاری در آفریقا چه کسانی هستند؟ قوم بوشمن یا سان
 )49نخستین روستاها درکجا شکل گرفت؟ در کنار رودها
« )5۰گدروسیا» نام قدیم کدام منطقه از کشورمان بوده است؟ سیستان و بلوچستان
 )51رخت بر بستن کنایه از چیست؟ سفر کردن

 )52مسائلی که انسان غالبا به آن احتیاج دارد حکمش چیست؟ واجب است که یاد بگیرد
 )53در اتومبیلرانی به خط آغاز هر مسابقه که کلیه شرکت کنندگان در پشت آن قرار میگیرند؟ استارت
 )54علی حاتمی دربارۀ کدامیک از مبارزان مشروطهخواهی فیلم ساخته است؟ ستارخان
 )55نخستین اندیشه ها و تحلیل های اقتصادی درآثار علمی متفکران کدام کشور به چشم میخورد؟
یونان باستان
 )56مکان قلعه تاریخی و گردشگری الویر در کدام شهر قرار دارد ؟ ساوه در استان مرکزی
 )57نخستین رایانهای که در ایران به خانهها راه یافت؟کومودور 64
 )58قرارداد تانک شیر ایران در زمان پهلوی با کدام کشور بود؟ انگلیس
 )59آبهای فرورو در زیر ناهمواریها ،کدام پدیده را به وجود میآورد؟ سفره آب زیرزمینی
 )6۰مهمترین تحول زندگی انسانهای نخستین که بنیان تمدنهای بزرگ را در دوره های بعد فراهم ساخت
کدام بود؟ کشاورزی
 )61نام بخش ایرانی بلوچستان چیست؟ مکران
 )62میان سرو ،بوستان و درخت چه نوع آرایهای به کار رفته است؟ مراعات نظیر
 )63احکام تکلیفی بر چند قسم تقسیم می شود؟  5قسم
 )64نوعی کاربراتور دو دهانه ایتالیایی که قدرت اتومبیل را زیاد میکند؟  weberوبر
 )65فیلمی از تقوایی با موضوع انتقام شخصی؟ صادق کُرده
 )66انحطاط و رکود برجهان غرب در طول چه قرنی صورت گرفت؟ در قرونوسطی
 )67مکان قلعه تاریخی و گردشگری جنت آباد در کدام استان قرار دارد ؟ یزد
 )68در کومودورهای اولیه از چه وسیله ای برای ذخیره اطالعات استفاده میشد؟نوار کاست
 )69قرارداد هلی کوپتر در زمان پهلوی با کدام کشور بود؟

ایتالیا

 )7۰در نواحی بیابانی چه عاملی باعث وزش باد شدید میشود؟ اختالف دما
 )71کدام عامل سبب تقسیم بندی سرگذشت بشر به دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی گردید؟
اختراع خط
 )72دومین عنصر فراوان پس از اکسیژن در روی زمین چیست؟ سیلسیم
 )73میان رای و روی چه نوع آرایه ای است؟ جناس ناقص الحق
 )74حکمی که حتما باید آن را انجام داد و انجام ندادن آن گناه است ،چیست؟ حکم واجب
 )75در اتومبیلرانی واژه هدرز به چه معناست؟ مانیفولد بهینه دود
 )76هامون سینمای ایران؟ خسرو شکیبایی
 )77مکتب مرکانتالیسم در چه قرنی ظهور کرد؟ شانزده میالدی
 )78مکان قلعه تاریخی و گردشگری کامین در کدام استان قرار دارد ؟ تهران
 )79در کومودور از چه وسیله ای به عنوان نمایشگر استفاده مینمود؟تلویزیون معمولی

 )8۰قرارداد زیر دریایی در زمان پهلوی با کدام کشور بود؟ آلمان
 )81سرعت تغییر شکل ناهمواریها در کدام نواحی بیشتر است؟ نواحی ساحلی
 )82با کشف کدام فلز به وسیله ی انسان های نخستین ،تحوالت بنیادی در زندگی آنان به وجود آمد؟
آهن
 )83چه کسی به عنوان اولین شاهنامهنگار شناخته میشود؟ مسعودی مروزی
 )84مراد از بتهای آزری در مصراع «خلیل ما همه بت های آزری بشکست» چیست؟ زیبارویان
 )85کاری که انجام دادن آن پسندیده و بهتر است و موجب رضای خدا می شود چیست؟ مستحب
 )86در اتومبیلرانی به نوعی اتصاالت بسیار مستحکم گفته میشود که بین دو سر کمک فنرهای اتومبیل
نصب میشود؟ bar stressاسترس بار
 )87در این فیلم ،علی حاتمی به عرفان و تجلیات لطیف عشق میپردازد؟ سوتهدالن
 )88مکتب فزیوکراسی در چه قرنی ظهور کرد؟ اوایل نیمه دو قرن هجده میالدی
 )89مکان قلعه تاریخی و گردشگری شواز در کدام استان قرار دارد ؟ یزد
 )9۰تمامی اجزای کومودورها در کجا جای داشت؟زیر صفحه کلید
 )91تعداد مستشاران امریکایی در ارتش ایران در زمان پهلوی؟  45۰هزار نفر
 )92به محلی که یک رود با شعبه هایش در آن جریان دارد چه میگویند؟ حوضه رود
 )93طی سالیان دراز تنها ابزار انسان های اولیه برای شکار و تکه تکه کردن گوشت و دفاع از خود چه
بود؟ سنگ
 )94شهر شیراز در زمان حمله کدام قوم آسیب فراوان دید؟ افغانها
 )95آزر در مصراع «خلیل ما همه بتهای آزری بشکست» چه کسی است؟ پدر یا عموی حضرت
ابراهیم(ع)
 )96کاری که نباید آن را انجام داد و انجام آن گناه و موجب عذاب آخرت می شود چیست؟ حرام
 )97نوعی اتصاالت محکم در اتومبیل که باعث میگردد در مانورهای سریع فشار وارد بر اتاق کاهش
یابد؟ stress barاسترس بار
 )98بازیگر نقش آقای هالو؟ علی نصیریان
 )99مکتب کالسیک در چه سالی پا به عرصه گذاشت؟ در سال هزار و هفتصد و هفتاد و شش
 )1۰۰مکان قلعه تاریخی و گردشگری شادی آباد در کدام شهر قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان
رضوی
 )1۰1حافظه کومودور چقدر بود؟ 64کیلو بایت
 )1۰2حزب بعث بر چه معیاری بنیان گذاری شده بود؟ ناسیونالیسم عربی
 )1۰3در اقیانوسها نیز مانند خشکی ها رودهایی جریان دارد که به آنها چه میگویند؟ جریان دریایی
 )1۰4باستان شناسان دوران پیش از کشف فلز و پس از عصر یخبندان را چه می نامند؟ عصرسنگ

 )1۰5چه کسی پایهگذار سنت قصهگویی برای کودکان در رادیوهای ایران است؟ فضلاهلل صبحی مهتدی
 )1۰6نسیم صبا چه نوع اضافهای است؟ اضافه توضیحی
 )1۰7کاری که ترك آن بهتر است و بجا آوردن آن عذاب آخرتی ندارد چیست؟ مکروه
 )1۰8در اتومبیلرانی وسیلهای که گازهای خروجی از سیلندرها را به ترتیب و سهولت خارج می-
کند؟ headersهدرز
 )1۰9ایفاگر نقش شعبان بیمخ در سینمای ایران؟ محمدعلی کشاورز
 )11۰بنیانگذار مکتب کالسیک چه کسی بود؟ آدام اسمیت
 )111مکان قلعه تاریخی و گردشگری رحمانیه در کدام شهر قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان رضوی
 )112سرعت پردازنده کومودور چقدر بود؟  1مگاهرتز
 )113آغاز جنگ تحمیلی کشورهایی که با افزایش تولید نفت و کمک به عراق توافق کردند؟ عربستان و
کویت
 )114باال آمدن آب دریا را چه می گویند؟ مد
 )115نخستین آلیاژی که بشر ساخته است چه بود؟ مفرغ
 )116صرع جزء بیماری کدام سیستم بدن محسوب میشود؟ سیستم عصبی
 )117معلم عشق چه نوع اضافهای است؟ اضافه بیانی
 )118کاری که انجام دادن و ترك آن از نظر دین مساوی باشد و بستگی به میل و اراده انسان دارد
چیست؟ مباح
 )119در اتومبیلرانی نوعی مسابقه مارپیچ است که به صورت تک نفره و در یک مسیر با مانعهای کله
قندی انجام می شود؟  slalomاساللوم
 )12۰کارگردانِ شیفتۀ فرهنگ دورۀ قاجار؟ علی حاتمی
 )121آدام اسمیت چه مکتبی را بنیانگذاری کرد؟ مکتب کالسیک
 )122مکان قلعه تاریخی و گردشگری سارو از مناطق گردشگری کدام استان قرار دارد ؟ سمنان
 )123پردازنده کومودور چند بیتی بود؟ 8بیتی
 )124تدابیری که برای مقاومت در مقابل حمالت یک کشور اتخاذ میشود؟ دفاع
 )125نام دیگر گنبد آتشفشانی چه می باشد؟ گنبد گدازه
 )126چه چیزی موجب یکجانشینی و تقسیم کار شد؟ کشاورزی
 )127اولین حکومت ملی و مذهبی مستقل ایران بعد از اسالم ،کدام سلسله است؟ صفویه
 )128هَزار و بلبل چه نوع آرایهای دارند؟ ایهام تناسب
 )129واجبی که اگر بعضی ها آن را انجام دهند وجوب از گردن دیگران ساقط نمی شود چیست؟ واجب
عینی
 )13۰در مسابقات اساللوم مالك موفقیت چیست؟ مانور خوب بین موانع

 )131فیلم گاو از داستان کدام نویسندۀ ایرانی اقتباس شده است؟ غالمحسین ساعدی
 )132کتاب مکتب کالسیک آدام اسمیت چه نام داشت؟ پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل
 )133مکان قلعه تاریخی و گردشگری یزدگرد (زرده) در کجا قرار دارد ؟ کرمانشاه
 )134سیستم عامل کومودور ها چه بود ؟ کمودور بیسیک 2
 )135مرز بین ایران و عراق چند کیلومتر است؟  16۰9کیلومتر
 )136مهمترین مرزی که دو قلمرو یا سرزمین را از هم جدا میکند؟ مرز بین دو کشور
 )137در عصر یکجانشینیِ انسان ،در کدام نواحی ،صید ماهی و ساخت ابزار صید معمول شد؟ قسمتهای
ساحلی اروپا
 )138نام کدامیک از دانشمندان ایرانی بر  9نقطه کرهی ماه نامگذاری شده است؟ عبدالرحمن صوفی
 )139عروسان چمن استعاره از چیست؟ استعاره از گلها
 )14۰نماز و روزه چه نوع واجبی هستند؟ واجب عینی
 )141در اتومبیلرانی به نوعی الستیک بدون عاج میگویند؟  slickاسلیک
 )142از چهرههای ماندگار سینما و تئاتر ایران و بازیگر نقش قاضی شارح در سریال سربداران؟ علی
نصیریان
 )143کتاب پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل برای چه مکتبی بود؟ مکتب کالسیک
 )144مکان قلعه تاریخی و گردشگری پرتقالی ها در کجا قرار دارد ؟ قشم در استان هرمزگان
 )145ویندوز  95چه تاریخی عرضه شد؟1995
 )146مرز بین ایران و عراق از کجا تا کجاست؟ داالمپر داغ تا دهانه فاو
 )147اولین پیامد قطع درختان در یک منطقه وسیع چیست؟ گسترش بیابانها
 )148انسی در تاریخ تمدن های قدیمی به چه کسی گفته میشود؟ کاهن اعظم شهر در تمدن سومر
 )149چه کسی اولین دستگاه ضبط و پخش صدا را اختراع کرد؟ توماس ادیسون
 )15۰در کلمات نیکا و شوما نوع الف را تعیین کنید؟ الف مبالغه
 )151واجبی که اگر بعضی آن را انجام دهند وجوب از دیگران ساقط می شود چیست؟ واجب کفایی
 )152در اتومبیلرانی به نوعی الستیک گویند که روی آسفالت خشک چسبندگی خوبی دارد؟ slick
اسلیک
 )153یکی از شخصیتهای سریال تلویزیونی که دائما با توهم توطئه انگلیسیها علیه خویش درگیر است؟
دائی جان ناپلئون
 )154مکتبی که تأکید بر مالکیت خصوصی دارد چه نام داشت؟ مکتب کالسیک
 )155مکان قلعه تاریخی و گردشگری رباط در کجا قرار دارد ؟ ابرکوه در استان یزد
 )156ویندوز  98چه تاریخی عرضه شد؟1998
 )157مهمترین اختالفات مرزی بین ایران و عراق چه بود؟ رودخانه اروند

 )158خطی است که از متصل کردن نوك بلندترین نقاط کوهستانی به یکدیگر به وجود میآید؟ خط
الراس
 )159اولین فلز شناخته شده جهان؟ مس
 )16۰کتاب المناظر که در مورد نورشناسی و کیفیت بینایی است از کدام دانشمند مسلمان است؟ ابن
هیثم
 )161در عبارت «درویشی به خانهای رفت» کلمات درویشی و خانهای چه نوع اسمی است؟ اسم نکره
 )162کفن و دفن چه نوع واجبی است؟ واجب کفایی
 )163در اتومبیلرانی به نوعی الستیک گویند که با گرم شدن چسبندگی خوبی دارد؟  slickاسلیک
 )164کمال الملک سینمای ایران؟ جمشیدمشایخی
 )165مکتبی که اعتقاد به سرمایهداری دارد چه نام داشت؟ مکتب مارکسیسم
 )166مکان قلعه تاریخی و گردشگری ملک کیومرث در کجا قرار دارد ؟ نوشهر در استان مازندران
 )167ویندوز  xpچه تاریخی عرضه شد؟2۰۰1
 )168مهمترین و بزرگترین نقطه قوت ایران در پیروزی در برابر عراق در جنگ تحمیلی چه بود؟ رهبری
امام خمینی(ره)
 )169کدام نصف النهار به عنوان نصف النهار صفر درجه شناخته میشود؟ گرینویچ
 )17۰اِتن از فرمانروایان کدام تمدن قدیمی بود؟ سومر
 )171اولین دانشمند فیزیک نور در جهان چه کسی است؟ ابن هیثم
 )172خدنگ خامه چه نوع اضافهای است؟ تشبیهی
 )173چیزی که مجتهد آن را به طور کلی بیان کند چیست؟ فتوی
 )174در اتومبیلرانی به نوعی الستیک گویند که به دلیل نداشتن عاج بر روی مسیرهای خیس و لغزنده
کارایی ندارد؟  slickاسلیک
 )175بازیگر نقش عباس میرزا در سریال تبریز در مه؟ کوروش تهامی
 )176مکتب مارکسیسم اعتقاد داشت پس از فرونشستن سرمایهداری چه نظامی جایگزین خواهد شد؟
نظام سوسیالیسم
 )177مکان قلعه باستانی ایزدخواست در کجا قرار دارد ؟ آباده در استان فارس
 )178ویندوز ویستا چه تاریخی عرضه شد؟2۰۰7
 )179صدام با چند لشکر و تیپ به جمهوری اسالمی حمله کرد؟  12لشکر و  2۰تیپ
 )18۰میزان نفوذ پذیری آب در زمین به چه چیز بستگی دارد؟ شیب زمین
 )181گیل گَمش از فرمانروایان کدام سلسلهی باستانی است؟ سومری
 )182بزرگترین کشور در باختر آسیا کدام کشور است؟ عربستان سعودی
 )183در مصراع «باز امشب ای ستاره تابان نیامدی» ستاره تابان چه آرایه ای دارد؟ استعاره

 )184آبی که آن را از چیزی بگیرند یا با چیزی مخلوط باشد چیست؟ آب مضاف
 )185الستیک اسلیک به دلیل نداشتن عاج در چه مسیرهایی کارایی ندارد؟ خیس و لغزنده
 )186هدیه تهرانی در کدام فیلم فریدون جیرانی ایفای نقش کرده است؟ قرمز
 )187عقیده به حداقل مداخله دولت در اقتصاد و کارایی و کارسازی دست نامرئی در سازوکارهای بازار
عقیده کدام مکتب هست؟ مکتب نئوکالسیک
 )188مکان قلعه تاریخی و گردشگری رحمت آباد در کجا قرار دارد ؟ یزد
 )189ویندوز  7چه تاریخی عرضه شد؟2۰۰9
 )19۰صدام جنگ را چگونه آغاز کرد؟بمباران فرودگاههای کشور
 )191به پستی و بلندیهای سطح زمین چه میگویند؟ ناهمواری
 )192کدام دولت قدرتمند در دنیای باستانی در نتیجه اتحاد کلدانی ها با دولت ایرانی ماد برای همیشه
منقرض شد؟ آشور
 )193نشان عقاب سیاه یا عقاب فدرال بر روی سپر زرد ،نشان ملی کدام کشور است؟ آلمان
 )194دست تمنا چه نوع اضافهای است؟ اضافه اقترانی
 )195آب هندوانه چه نوع آبی است؟ آب مضاف
 )196اصطالح اور استیر در اتومبیل رانی به چه معناست؟ زیاد پیچی یا پر فرمانی
 )197طراح گریم فیلم آدم برفی؟ عبداهلل اسکندری
 )198مکتب کینز در چه سالی متولد شد؟ هزار و نهصد و سی و شش
 )199مکان قلعه تاریخی و گردشگری پاچنار در کجا قرار دارد ؟ سمنان
 )2۰۰ویندوز  8چه تاریخی عرضه شد؟2۰12
 )2۰1ارتش عراق درجبهه جنوب تهاجم خودر را از چند محور آغاز کرد؟  5محور
 )2۰2نام دیگر تپه شنی موجود در بیابانها چه می باشد؟ تلماسه
 )2۰3در دوره کدام تمدن باستانی شهر الرسا بنا گردید؟ سومر
 )2۰4مهمترین محصول کشور غنا چیست؟ کاکائو
 )2۰5شیطان نیاز چه نوع اضافهای است؟ تشبیهی
 )2۰6گالب جزء کدام آبهاست؟ آب مضاف
 )2۰7در اتومبیل رانی به حالتی گویند که در پیچ با آنکه فرمان مقدار کمی پیچیده است ولی ماشین می-
چرخد؟  over steerاور استیر
 )2۰8بازیگر نقش اول زنِ فیلم چریکه تارا؟ سوسن تسلیمی
 )2۰9مکتب کینز با انتشار چه کتابی متولد شد؟ تئوری عمومی اشتغال بهره و پول
 )21۰مکان قلعه تاریخی و گردشگری شیخ نصوری در کجا قرار دارد ؟ بوشهر
 )211ویندوز  1۰چه تاریخی عرضه شد؟2۰14

 )212ارتش عراق ازکدام محور به طرف اهواز حمله را آغاز کرد؟ کوشک
 )213به سنگهای درشت برجا مانده در بیابان بر اثر وزش باد چه میگویند؟ سنگ فرش بیابانی
 )214کدام یک از شهرهای مهم سومریان به وسیله عیالمی ها ویران و سپس به آتش کشیده شد؟ اور
 )215بنیانگذار فلسفه اسالمی که به وی لقب معلم ثانی دادهاند ،چه کسی بود؟ فارابی
« )216داشتم میرفتم» چه نوع فعلی است؟ ماضی ملموس
 )217آبی که نام آب به طور مطلق بر آن صادق باشد چیست؟ آب مطلق
 )218حالت اوراِستیر بیشتر در چه اتومبیل هایی ایجاد میشود؟ دیفرانسیل عقب
 )219کارگردان سریال سربداران؟ محمدعلی نجفی
 )22۰مکتب کینز در اقتصاد در چه سالی متولد شد؟ در سال هزار و نهصد و سی و شش
 )221مکان قلعه تاریخی و گردشگری کنجانچم در کجا قرار دارد ؟ ایالم
 )222در کدام ویندوز منوی استارت حذف شده بود؟ویندوز 8و 1۰
 )223ارتش عراق از کدام محور برای تصرف خرمشهر وآبادان استفاده کرد؟ شلمچه
 )224شیارهای طولی و طویل ایجاد شده بر اثر وزش باد در مناطق بیابانی را چه میگویند؟ یاردانگ
 )225به وسیله کدام فرمانروای بابلی باغ های معلق در بین النهرین ساخته شد؟ بُختُ النصر
 )226بلندترین قله که در رشته کوههای آلپ قرار دارد ،چه نام دارد؟ مونبالن
« )227برخوردار کناد» چه نوع فعلی است؟ فعل دعایی
 )228آب مطلق بر چند قسم است؟  5قسم
 )229در اتومبیلرانی حالت اور استیر با چه حرکتی اصالح می شود؟ رها کردن پدال گاز
 )23۰بازیگر نقش حلیمه در فیلم «محمدرسول اهلل» ساخته مجید مجیدی؟ ساره بیات
 )231مکتب کینز با تأکید بر ضرورت چه موضوعی متولد شد؟ با تأکید بر ضرورت مداخله دولت در اقتصاد
 )232مکان دژ تاریخی و گردشگری برازجان در کدام استان قرار دارد؟ استان بوشهر
 )233اولین ویندوز مخصوص شبکه چه نام دارد؟ویندوز 2۰۰۰
 )234ارتش عراق ازکدام محوربه سمت سوسنگرد واهواز حمله را آغاز کرد؟چزابه
 )235موادی که به وسیله باد حمل میشود در اثر برخورد با هم سایش پیدا میکنند ،این عمل چه نام
دارد؟ بادساب
 )236کدام شهر در دوره پادشاهان آموری در بین النهرین از بزرگترین و آبادترین شهرها در دنیای
باستان بود؟ بابل
 )237در زمان پادشاهی کدام پادشاه اشکانی در ایران ،حضرت عیسی (ع) به دنیا آمد؟ فرهاد پنجم
(اشک پانزدهم)
 )238فعل از پا افتادن از نظر ساختمان ظاهر کدام است؟ عبارت فعلی
 )239آب کُر و آب قلیل چه نوع آبی است؟ آب مطلق

 )24۰در اتومبیلرانی اگر حالت اور استیر اصالح نشد منجر به چه چیزی میشود؟  spinاسپین
 )241فیلمبردار فیلم جدایی نادر از سیمین؟ محمود کالری
 )242بر اساس مکتب کینزی دولت چطور میتواند بیکاری را کاهش دهد؟ با اجرای سیاستهای مالی و
پولی
 )243مکان قلعه تاریخی و گردشگری خان آباد در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
 )244پشتیبانی از  USBبرای اولین بار در کدام سیستمعامل بود؟ویندوز98
 )245ارتش عراق ازکدام محور به دزفول حمله را آغاز کرد؟ شرهانی
 )246سنگهای صاف و صیقلی موجود در بیابان که در اثر سایش باد بوجود آمدهاند را چه میگویند؟
سنگهای بادساب
 )247دوران فرمانروایی کدام قوم باستان در میان رودان به بابل جدید معروف شد؟ کلدانیان
 )248عامل ابتال به فلج اطفال چیست؟ ویروس پولیومیلیت
 )249کلمه یا گروهی از کلمات است که به فعل یا صفت یا مسند ،مفهومی دیگر را عالوه بر مفهوم خود
اضافه می کند؟ قید
 )25۰اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک ،سه وجب و نیم است آب بریزند و پر شود این آب
چه نوع آبی است؟ آب کُر
 )251اصطالحی در اتومبیلرانی که به حالتی گویند که اتومبیل بسته یه سرعتی که دارد به دور خود
چرخیده و از مسیر خارج شود؟  spinاسپین
 )252دیالوگ "خورشید دم غروب ،آفتاب صلوۀ ظهر نمیشه" از دیالوگهای ماندگار کدام فیلم است؟
مادر
 )253افالطون به مسائل اقتصادی از چه دریچهای مینگریست؟ اخالق
 )254مکان قلعه تاریخی و گردشگری شامبراکان در کجا قرار دارد ؟ کهگیلویه و بویراحمد
 )255پشتیبانی از  DVDبرای اولین بار در کدام سیستمعامل بود؟ویندوز98
 )256ارتش عراق ازکدام محور به شوش حمله را آغاز کرد؟فکه
 )257فاصله مرکز تا کانون زلزله را چه مینامند؟ عمق زلزله
 )258بنیانگذار خاندان پادشاهی اکد چه کسی است؟ سارگون
 )259برنز آلیاژی از کدام فلزات میباشد؟ مس و قلع
 )26۰علمِ آوردن کلمات هموزن و هماهنگ را چه میگویند؟ سجع
 )261کُر بودن آب از چند راه ثابت میشود؟ دو راه
 )262در اتومبیلرانی به دیواره الستیک گویند؟  profileپروفایل
 )263کارگردان فیلم آرایش غلیظ چه کسی است؟ حمید نعمت اهلل

 )264کدام دانشمند یونانی در علم اقتصاد دلبستگی به پول و ثروت را نکوهش ،رباخواری را تقبیح و
مردم را به کسب فضیلت و تقوا ترغیب میکرد؟ افالطون
 )265مکان قلعه تاریخی و گردشگری قمرود در کجا قرار دارد ؟ قم
 )266نام دیگر ویندوز 95؟ویندوز4
 )267فرمانده سپاه خوزستان در آغاز جنگ چه کسی بود؟

علی شمخانی

 )268لرزش ناگهانی پوسته جامد زمین چه نام دارد؟ زمین لرزه
 )269آشور بانیپال پادشاه کدام تمدن باستانی است؟ پادشاه آشور
 )27۰برنج آلیاژی از کدام فلزات میباشد؟ مس و روی
 )271ترصیع در لغت به چه معنی است؟ جواهر نشاندن
 )272آبی که از زمین نجوشد و از کُر کمتر باشد چیست؟ آب قلیل
 )273واژه پروفایل در اتومبیلرانی به چه معناست؟ دیواره الستیک
 )274آهنگساز فیلم از کرخه تا راین؟ مجید انتظامی
 )275کدام دانشمند یونانی در علم اقتصاد ،اقتصاد پولی را انتقاد میکرد و اقتصاد طبیعی را میستود؟
ارسطو
 )276مکان قلعه تاریخی و گردشگری روستای گرمه در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
 )277مانیتور جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟خروجی
 )278اولین فرمانده عملیات جنگ در جنوب چه کسی بود؟داود کریمی
 )279به سطح شکستگی در سنگها که توام با جابجایی است چه میگویند؟ گسل
 )28۰بنیادی ترین عامل پیدایش شهرها و رونق زندگی اجتماعی در گذشته چه چیزی بوده است؟
کشاورزی
 )281سبکترین فلز موجود در طبیعت کدام است؟ لیتیم
 )282دُرد و دَرد چه نوع آرایهای دارند؟ جناس ناقص حرکتی
 )283آب آفتابه چه نوع آبی است؟ آب قلیل
 )284اصطالحی در اتومبیلرانی به معنای حد فاصل دایره داخلی و محیط خارجی الستیک؟ profile
پروفایل
 )285فیلم ناخدا خورشید اثر تقوایی ،اقتباسی آزاد از کدام داستان ارنست همینگوی است؟ داشتن و
نداشتن
 )286شاخصترین فردی که در قرونوسطی درزمینهٔ مسائل و عقاید اقتصادی اظهارنظر کرده است که
بود؟ سن توماس اموی ناس
 )287مکان قلعه تاریخی و گردشگری سمیران در کجا قرار دارد ؟ قزوین
 )288اسکنر جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟ورودی

 )289اولین فرمانده اطالعات عملیات جنگ در جنوب چه کسی بود؟ حسن باقری
 )29۰سنگهایی که یخچالهای طبیعی در مسیر حرکت خود آنها را حمل میکنند چه نام دارد؟ مورِن
(یخرفت)
 )291نخستین شهرهای میاندورود باستان درکجا پدید آمد؟ سومر
 )292مخترع اتومبیل چه کسی است؟ هنری فورد
 )293گنج و رنج چه نوع آرایهای است؟ جناس ناقص مضارع
 )294آبی که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد چیست؟ آب جاری
 )295در اتومبیلرانی هرچه دیواره الستیک کوتاهتر باشد اتومبیل از چه مزیتی برخوردار است؟ فرمان
پذیری بهتر
 )296کدام کارگردان با اقتباس از رمان شازده احتجاب فیلمی با همین نام ساخت؟ بهمن فرمانآرا
 )297شاخصترین فردی که در قرونوسطی درزمینه مسائل و عقاید اقتصادی و عادالنه بودن یا ناعادالنه
بودن قیمتها و مزدها سخن گفته که بود؟ سن توماس اکولیناس
 )298مکان قلعه تاریخی و گردشگری سیزان در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
 )299دسته بازی جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟ورودی
 )3۰۰در تجاوز عراق چه مساحتی از کشورمان اشغال گردید؟  158۰۰کیلومترمربع
 )3۰1وزش بادهای محلی در کوهستان میتواند عامل تولید چه نوع برقی شود؟ برق بادی
 )3۰2پایتخت حمورابی کدام شهر بود؟ بابل
 )3۰3طوالنیترین دورهی سلطنت عصر قاجاریه مربوط به چه کسی است؟ ناصرالدین شاه
 )3۰4معنی کلمه غور چه می باشد؟ تعمق یا فرورفتن در ژرفا
 )3۰5آب چشمه و قنات چه نوع آبی است؟ آب جاری
 )3۰6نام دیگر واژه هندلینگ در اتومبیلرانی؟ فرمان پذیری
 )3۰7کارگردان فیلم «بوی کافور،عطر یاس»؟ بهمن فرمانآرا
 )3۰8پدر علم اقتصاد کیست؟ آدام اسمیت
 )3۰9مکان قلعه تاریخی و گردشگری قدیمی عال در کجا قرار دارد ؟ خوزستان
 )31۰با چه دستگاهی میتوان اطالعات متنی و تصویری را به کامپیوتر وارد کرد؟اسکنر
 )311اولین پایگاه بسیج کجا بود؟ مسجد
 )312پدیدهای دیگ مانند که پس از فورانهای آتشفشانی و بر اثر فروریختن زمینهای اطراف بوجود می-
آید؟ کاسه آتشفشانی
 )313نخستین امپراطور میان دورود باستان چه نام داشت؟ سارگون
 )314مهمترین تحول تاریخ ایران در عصر قاجاریه چه بود؟ انقالب مشروطه
 )315جوارح جمع کدام کلمه است؟ جارحه

 )316نجاسات بر چند نوع است؟ یازده
 )317واژهای در اتومبیلرانی که عبارت است از تراشکاری بسیار ظریف سر سیلندر که موجب کاهش
حجم اتاقک انفجار میشود؟  polishپولیش
 )318کدام کارگردان سریالی دربارۀ شهریار ساخته است؟ کمال تبریزی
 )319نام دیگر مکتب مرکانتالیسم چیست؟ سوداگری
 )32۰مکان قلعه تاریخی و گردشگری کالت اهرم در کجا قرار دارد ؟ بوشهر
 )321مانیتورهای المپ کاتودی به چه معروفند؟CRT
 )322کدام پاالیشگاه در آغاز جنگ از کار افتاد؟ پاالیشگاه آبادان
 )323اشکال موجی که در اثر حرکت امواج آب یا حرکت باد در سطوح صاف ماسه ها ایجاد میشوند؟
ریپل مارك
 )324قدیمی ترین کتابخانه های جهان در کدام منطقه جهان پدید آمده است؟ بین النهرین
 )325اولین ماهواره توسط کدام کشور به مدار زمین پرتاب شد؟ اتحاد جماهیر شوروی
 )326کلمه مینو به چه معنایی می باشد؟ بهشت
 )327فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند چه حکمی دارد؟ پاك است
 )328نوعی کاربراتور برای تقویت و آماده سازی اتومبیلهای مسابقهای؟  weberوبر
 )329فیلمی از داریوش مهرجویی با موضوع دردسرهای یک شهرستانی سادهدل در پایتخت؟ آقای هالو
 )33۰بنیانگذار مکتب فزیوکراسی که بود؟ طبیبی به نام فرانسوا کنه
 )331مکان قلعه تاریخی و گردشگری زینلآباد در کدام استان قرار دارد؟ خراسان جنوبی
 )332نام علمی مانیتورهای قدیمی چه بود؟crt
 )333ستاد عملیات جنوب در کجا تشکیل شد؟ گلف
 )334از ته نشینی ذرات معلق در هوا که به وسیله باد حمل میشوند چه ساختاری به وجود میآید؟ لس
بیابان
 )335کتابخانه گنج هاپیگان در زمان هخامنشیان در کجا قرار داشت؟ تخت سلیمان
 )336از ترکیبات کدام عنصر رنگ آبی در صنایع ساخت ظروف شیشهای به عنوان لعاب رنگرزی استفاده
میشود ؟ کبالت
 )337صهبا به چه معنا می باشد؟ شراب انگور
 )338اگر ماهی در آب بمیرد حکمش چیست؟ پاك است
 )339در اتومبیلرانی تراشکاری زیاد سر سیلندر باعث چه چیزی میشود؟ باالرفتن دمای موتور
 )34۰کارگردان فیلم «یه حبه قند» ؟ رضا میرکریمی
 )341به اعتقاد فزیوواکراتها رشد اقتصادی از چه چیزی سرچشمه میگیرد؟ تولید کشاورزی
 )342مکان قلعه تاریخی و گردشگری زینل در کدام استان قرار دارد؟ ایالم

 )343کدام مانیتور مصرف برق کمتری دارد؟Led
 )344اولین اشغال شهر سوسنگرد در چه زمانی بود؟ مهر 59
 )345لسهای بیابانی چه رنگی دارند؟ زرد مایل به قرمز تا قهوه ای
 )346نینوا از شهرهای کدام تمدن باستانی است؟ آشور
 )347اولین کشوری که انقالب کمونیستی در آن به وقوع پیوست کدام کشور بود؟ روسیه
« )348آنچه از این سوختهی بیزبان نقل میشود قصهیی پر غصه است» مقصود از این سوختهی بیزبان
چیست؟ نی
 )349نجاست هر چیز از چند راه ثابت میشود؟  3راه
 )35۰واژهای در اتومبیلرانی که به زاویه افقی چرخ ها با راستای طولی اتومبیل گویند؟  toeتو
 )351اولین فیلم بلند سهراب شهیدثالث؟ یک اتفاق ساده
 )352شاهبیت اندیشه فزیواکراتها اعتقاد به چه امری بوده است؟ وجود و حاکمیت نظم طبیعی
 )353مکان قلعه یا دژ تاریخی و گردشگری توت در کجا قرار دارد ؟ ایالم
 )354معادل فارسی مانیتور  lcdچبیست؟ کریستال مایع
 )355کدام تیپ عراق وارد خرمشهر شد؟ تیپ  33نیرو مخصوص
 )356به حالت گذرا و محلی جو در یک جای معین چه گفته میشود؟ هوا
 )357کدام پادشاه آشور مصر را فتح کرد و با حمله به شهرهای ایالم به حیات سیاسی آنان خاتمه داد؟
اسارحدون
 )358جزایر هاوایی در کدام اقیانوس قرار دارند؟ آرام
 )359منظور از قراضه چیست؟ ریزههای زر و سیم و فلز
 )36۰اگر انسان به چیز نجسی شک دارد که پاك شده یا نه ،حکمش چیست؟ نجس است
 )361در اتومبیلرانی چنانچه چرخ ها به سمت داخل متمایل باشند گویند؟  toe inتو این
 )362کارگردان فیلم «خشت و آینه» کیست؟ ابراهیم گلستان
 )363مکتب کالسیک با انتشار کدام اثر به کمال میرسد؟ اثر اصول اقتصاد سیاسی
 )364مکان قلعه تاریخی و گردشگری مچی در کدام استان قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان
 )365کوچکترین نقطه برروی صفحه نمایش چیست؟پیکسل
 )366در محور دزفول دشمن بعثی تا کجا پیشروی کرد؟پل نادری
 )367مواد مذابی که از دهانه آتشفشان خارج شده و در سطح زمین جاری میشود چه نام دارد؟ روانه
 )368نخستین فرمانروای سومری که توانست مدتی بر دولت شهرهای سومری مسلط شود چه نام داشت؟
اتن
 )369کدام گاز به گاز خنده معروف است؟ منو اکسید دی نیتروژن
 )37۰عبارت نانکور به چه معنایی می باشد؟ خسیس

 )371اگر انسان به چیز پاك شک کند که نجس شده یا نه ،حکمش چیست؟ پاك است
 )372در اتومبیلرانی چنانچه چرخ ها به سمت خارج متمایل باشند گویند؟  toe outتو آوت
 )373آهنگساز فیلم بید مجنون؟ احمد پژمان
 )374اثر اصول اقتصادی سیاسی اثر کیست؟ جان استوارت میل
 )375مکان قلعه تاریخی و گردشگری قمیشلو در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
 )376اسم کدام وسیله ورودی از اسم یک حیوان گرفته شده است؟ماوس
 )377دشمن بعثی روز چندم مهر به پل نادری رسید؟ مهر 1359
 )378به آبهایی که در سطح زمین روان میشود چه میگویند؟ آبهای جاری
 )379برج بابل را کدام پادشاه تمدنهای بین النهرین ساخت؟ اسرحدون
 )38۰کدام جزیره در جهان به جزیرهی ادویه معروف است؟ گرانادا
 )381عبارت نان به نرخ روز خوردن به چه معنایی می باشد؟ به مقتضای زمان تغییر عقیده دادن
 )382مطهرات (پاك کنندهها) بر چند نوع است؟ ده نوع
 )383در اتومبیلرانی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که جهت بهینه سازی قسمت های مختلف
اتومبیل صورت میگیرد؟  Tuningتیونینگ
 )384بازیگر نقش اول مردِ فیلم حوض نقاشی؟ شهاب حسینی
 )385اثر کدام اقتصاددان مکتب کالسیک را به کمال میرساند؟ جان استوارت میل
 )386مکان قلعه تاریخی و گردشگری سرماج در کجا قرار دارد ؟ هرسین در استان کرمانشاه
 )387به تعداد پیکسل موجود در صفحه نمایش چه گویند؟ریزولیشن )(resolution
 )388دشمن بعثی روز چندم مهر به جنوب اهواز رسید؟ مهر1359
 )389شب و روز از کدام حرکت زمین ایجاد میشود؟ حرکت وضعی
 )39۰آخرین قومی که بیش از یک قرن در میان دورود حکومت کرد کدام قوم بود؟ کلدانیها
 )391استرآباد نام قدیم کدام شهر است؟ گرگان
 )392معنی کلمه «گرته» چه می باشد؟ طرح و نمونه
 )393آب با چند شرط ،نجاست را پاك میکند؟  4شرط
 )394در اتومبیلرانی به مجموع حجم محفظههایی از سیلندر گویند که پیستونها در آن در حرکتند؟
حجم موتور
 )395بازیگر نقش ناتاشا در سریالی از مهدی فخیم زاده؟ رویا نونهالی
 )396اثر جان استوارت میل چه نام دارد؟ اصول اقتصاد سیاسی
 )397مکان قلعه تاریخی و گردشگری بارچین در کجا قرار دارد ؟ میبد در استان یزد
 )398اسکنرها از لحاظ شکل ظاهری به چند دسته تقسیم میشوند؟دو دسته
 )399اولین حمله موشکی عراق علیه دزفول در چه تاریخی بود؟ مهر 1359

 )4۰۰اختالف ساعت از کدام حرکت زمین ایجاد میشود؟ حرکت وضعی
 )4۰1کدام دولت قدرتمند پس از مرگ آخرین فرعون مصر به این سرزمین لشکر کشید؟ هخامنشی
 )4۰2کدام کشور بزرگترین جزیره جهان محسوب میشود؟ گرینلند
 )4۰3عبارت گوش را پنبه تپاندن به چه معنایی می باشد؟ راه شنوایی را بستن
 )4۰4زمین با چند شرط کف پا و ته کفش نجس را پاك میکند؟ با  3شرط
 )4۰5افزایش حجم موتور باعث افزایش قدرت موتور میشود یا کاهش؟ افزایش
 )4۰6فیلم «شبهای روشن» اقتباس از داستان کدام نویسندۀ شهیر روسی است؟ داستایوفسکی
 )4۰7مالتوس و دیوید ریکاردو در چه مکتبی فعالیت داشتند؟ مکتب کالسیک
 )4۰8مکان قلعه تاریخی و گردشگری سینوکان در کجا قرار دارد ؟ سراوان در استان سیستان و
بلوچستان
 )4۰9پروژکتور جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟خروجی
 )41۰در اولین حمله موشکی به شهر دزفول چند موشک شلیک شد؟سه فروند موشک
 )411جابجایی جمعیت را چه میگویند؟ مهاجرت
 )412در دوره فرمانروایی کدام فرعون در مصر حضرت موسی (ع) در این سرزمین ظهور کرد؟ رامسس
دوم
 )413زادگاه گل سوسن زرد کدام کشور است؟ سیبری
« )414مما یدرك و ال یوصف» یعنی چه؟ درك میشود ولی توصیف نمیشود
 )415انسان برای پاك شدن کف پا و ته کفش نجس بهتر است چه مقدار راه برود؟  15قدم یا بیشتر
 )416افزایش حجم موتور چه تاثیری روی مصرف سوخت دارد؟ باعث افزایش می شود.
 )417حمید فرخنژاد با بازی در کدام فیلم به سینمای ایران معرفی شد؟ عروس آتش
 )418مکتب کالسیک در چه سالی به کمال رسید؟ هزار و هشتصد و چهل و هشت
 )419مکان تاریخی و گردشگری تپه قلعه خندان در کجا قرار دارد ؟ گرگان
 )42۰چاپگر جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟خروجی
 )421بر اثر اصابت این موشکها به شهر مقاوم دزفول چند نفر به شهادت رسیدند؟  5۰نفر
 )422به آبادی کوچک و سرسبز در حاشیه بیابان چه میگویند؟ واحه
 )423نیرومندترین فرعون تاریخ مصر باستان؟ رامسس دوم
 )424کدام اختراع از بزرگترین رویدادها در تاریخ ارتباطات است؟ ماشین چاپ
 )425مرا معلوم گردید یعنی چه؟ برای من آشکار شد
 )426کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟ باید وضو بگیرد
 )427در اتومبیلرانی به مسابقهای گویند که در مسیر مستقیم به طول  4۰۰متر  1۰۰۰متر یا بیشتر برگزار
میشود؟  dragدراگ

 )428بازیگر نقش اول زن فیلم روسری آبی؟ فاطمه معتمد آریا
 )429کتاب اصول اقتصاد سیاسی در چه سالی منتشر شد؟ هزار و هشتصد و چهل و هشت
 )43۰مکان قلعه تاریخی و گردشگری چهل دختران در کجا قرار دارد ؟ زابل در استان سیستان و
بلوچستان
 )431هدفون جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟خروجی
 )432شهر بستان در چه تاریخی اشغال شد ؟ مهر 1359
 )433خطوطی که حاکمیت ارضی و قانونی هر کشوری را معین و آنرا از همسایگانش مشخص و جدا می-
سازد؟ مرز
 )434خط دموتیک در مصر باستان توسط چه کسانی مورد استفاده قرار میگرفت؟ طبقات متوسط و تجار
 )435کتاب «انحطاط و سقوط امپراطوری روم» اثر کیست؟ ادوارد گیبون
 )436عبارت بر اثر او میآیم به چه معنایی می باشد؟ یعنی به دنبال او میآیم
 )437اگر انسان شک کند که بعد از نماز وضوی او باطل شده حکمش چیست؟ نمازی که خوانده صحیح
است
 )438در اتومبیلرانی به مسابقهای گویند که هدف از آن فقط تست خودروهاست؟  dragدراگ
 )439اولین فیلم ناطق تاریخ سینمای ایران کدام فیلم است؟ دختر لر
 )44۰اثر جان استوارت میل در هزار و هشتصد و چهل و هشت چه نام داشت؟ اصول اقتصاد سیاسی
 )441مکان قلعه تاریخی و گردشگری کنگلو در کجا قرار دارد ؟ سوادکوه در استان مازندران
 )442بارکد خوان جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟ورودی
 )443اولین گلوله ای که از یک دستگاه تانک در جریان جنگ ایران وعراق به سوی ایران شلیک شد
توسط چه کسی بود؟ ملک حسین پادشاه وقت اردن
 )444مرزی که عمیقترین نقاط بستر رود را به هم متصل میکند؟ مرز تالوِگ
 )445معبد ابوسمبل توسط کدام فرعون مصر ساخته شد؟ رامسس دوم
 )446پدر شیمی نوین چه کسی است؟ آنتوان الوازیه
 )447عبارت رخت در کوی معصیت کشیدن یعنی چه؟ گناه کردن
 )448برای چند چیز وضو گرفتن واجب است؟ شش چیز
 )449در اتومبیلرانی به مسابقهای گویند که هدف از آن فهمیدن مهارت راننده در شتابگیری صحیح
است؟  dragدراگ
 )45۰پرویز پرستویی در کدام فیلم عبدالرضا کاهانی ایفای نقش کرده است؟ بیست
 )451آدام اسمیت از چه نظامی طرفداری میکرد؟ نظام آزادی طبیعی
 )452مکان قلعه تاریخی و گردشگری قورتان در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
 )453وب کم جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟ ورودی

 )454اولین حضور مقام معظم رهبری در جنگ ایران وعراق در چه سالی صورت گرفت؟ مهر 59
 )455کدام مرز بیشترین زمینهی تنش بین کشورها را فراهم میکند؟ مرز تحمیلی
 )456کدام گروه از مردم مصر با خط هیروگلیف آشنا بودند؟ کاهنان
 )457دانشمند مشهور فرانسوی که در زمان انقالب فرانسه ،سرش را با گیوتین قطع کردند؟ آنتوان
الوازیه
 )458کلمه دون به چه معنایی می باشد؟ فرومایه و پست
 )459چند چیز وضو را باطل میکند؟ هفت چیز
 )46۰واژهای در اتومبیلرانی که به معنای عبور از یک پیچ با حداکثر سرعت ممکن است؟  driftدریفت
 )461فیلمی از ناصر تقوایی با بازی خسرو شکیبایی و هدیه تهرانی؟ کاغذ بیخط
 )462عقیده دست نامرئی بازار را کدام اقتصاددان بیان کرده است؟ آدام اسمیت
 )463مکان قلعه تاریخی و گردشگری سریزد در کدام شهر استان یزد قرار دارد؟ مهریز
 )464پالتر جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟خروجی
 )465اولین فرمانده اسیر دفاع مقدس چه کسی بود؟ حبیب شریفی
 )466مواد مذاب سرازیر شده از کوه آتشفشان را چه می نامند؟ ماگما
 )467چه عاملی باعث شده بود تا کاهنان مصری با گذشت زمان با برخی اعضا و اندامها به خوبی آشنا
شوند؟ مومیایی کردن اجساد
 )468در آلیاژهای مورد استفاده از لحیمکاری عمدتاً از چه فلزی استفاده میشود؟ سرب
 )469ابن یمین در سرودن چه نوع شعری شهرت دارد؟ قطعه
 )47۰چیزی که با آن زخم و شکسته را میبندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند چیست؟
جبیره
 )471در اتومبیلرانی به حالتی گویند که  2یا  4چرخ اتومبیل به سرعت زیاد به لغزش درآمده و اتومبیل
زاویه دار جاده را طی میکند؟ دریفت
 )472فیلمی از مجید مجیدی که در آن پسر ایرانی عاشق دختری افغان میشود؟ باران
 )473نظریه جمعیتی (رشد جمعیت) مربوط به کدام اقتصاددان است؟ مالتوس
 )474مکان قلعه تاریخی و گردشگری جیزد در کجا قرار دارد ؟ خراسان رضوی
 )475کارت خوان جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟ورودی
 )476اولین فرمانده اسیر دفاع مقدس از چه شهری بود؟ سوسنگرد
 )477شکل ظاهری دلتا چگونه است؟ شکل مثلث
 )478مجسمه آنوبیس از مقبره کدام یک از فراعنه مصر به دست آمده است؟ توت عنخ آمون
 )479لحیم نقره عمدتاً در چه موردی کاربرد دارد؟ جواهرسازی
 )48۰به پوست درخت خرما چه میگویند؟ لیف

 )481غسلهای واجب چند تا است؟ هفت تا
 )482در اتومبیلرانی دور مارشال چه زمانی برگزار میشود؟ قبل از شروع مسابقه
 )483بازیگر نقش قطام در سریال امام علی؟ ویشکا آسایش
 )484اقتصاددانی که اعتقاد به رشد جمعیت که تأثیر بر رشد تولیدات و محصوالت غذایی دارد؟ مالتوس
 )485مکان قلعه تاریخی و گردشگری فرخی کلیبر در کدام استان قرار دارد؟ آذربایجان شرقی
 )486توپک جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟ ورودی
 )487فرمانده اولین خط دفاعی درمنطقه دارخوین چه کسی بود؟ سیدرحیم صفوی
 )488زمینی مثلثی شکل که از آبرفت رودخانه بوجود میآید؟ دلتا
 )489کدام یک از فراعنهی زن مصر چهره و پوشش خود را شبیه فرعون های مرد کرده بود؟ حَتشِپسوت
 )49۰سرطان اندامهای خون ساز بدن چه نامیده میشود؟ لوسمی
 )491عبارت ساعت بیداری ستارگان فرا رسیده است یعنی چه؟ شب شده است
 )492غسل بر چند نوع است؟ دو نوع
 )493آیا عمل دریفت در اتومبیلهای دیفرانسیل جلو و عقب یکسان رخ میدهد؟ خیر
 )494ایران باستان یکی از تمهای محوری برخی از فیلمهای این کارگردان است؟ بهرام بیضائی
 )495نظریه مالتوس اشاره به چه دارد؟ رشد جمعیت
 )496مکان قلعه تاریخی و گردشگری فلک االفالك در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد
 )497بلندگو جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟خروجی
 )498اولین فرمانده سپاه خط دفاعی درمنطقه پل نادری چه کسی بود؟ غالمعلی رشید
 )499آبراهی که دو خشکی را از هم جدا و آبها را به هم متصل میکند چه نام دارد؟ تنگه
 )5۰۰ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت نسبی کدام علم در میان مصریان قدیم شده بود؟ نجوم
 )5۰1در بیماری لوسمی چه اتفاقی برای بدن بیمار میافتد؟ افزایش تعداد گلبولهای سفید
 )5۰2تاریخ طبری اثر چه کسی است؟ تألیف محمد بن جریر طبری
 )5۰3سجدههای واجب قرآن چند سوره است؟ چهار سوره
 )5۰4در اتومبیلرانی به مسابقهای که در مسیر بستهای به نام پیست برگزار میشود گویند؟  raceریس
 )5۰5بازیگر نقش الی در فیلم دربارۀ الی؟ ترانه علیدوستی
 )5۰6کتاب اصول علم اقتصاد اثر کدام اقتصاددان است؟ آلفرد مارشال
 )5۰7مکان قلعه تاریخی و گردشگری آردمین در کجا قرار دارد ؟ ساوه
 )5۰8صفحه کلید جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟ورودی
 )5۰9استراتژی بنی صدر برای مقابله با پیشروی ارتش بعث عراق چه بود؟ دادن زمین و گرفتن زمان
 )51۰انتهای شمالی محوری که زمین دور آن میچرخد چه نام دارد؟ قطب شمال
 )511سرودهای ستایش خدایان در متون دینی هندی ها را چه می نامند؟ سرودهای ودایی

 )512طرابلس پایتخت کدام کشور است؟ لیبی
 )513عبارت «به ترکستان افتاده» به چه معنایی می باشد؟ به مقصد نرسیده ،به بیراهه رفته
 )514اگر انسان شک کند که غسل کرده یا نه حکمش چیست؟ باید غسل کند
 )515اساس مسابقه ریس چه چیزی است؟ سرعت بیشتر
 )516کارگردان سینمای دفاع مقدس و سازندۀ به نام پدر؟ ابراهیم حاتمی کیا
 )517اثر آلفرد مارشال چه نام دارد؟ اصول علم اقتصاد
 )518مکان قلعه تاریخی و گردشگری آل و مات در کجا قرار دارد ؟ مشهد
 )519ماوس جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟ورودی
 )52۰استراتژی نیروهای انقالب برای مقابله با پیشروی عراق چه بود؟ مقابله با متجاوز
 )521فاصله هر نقطه تا مدار استوا را چه میگویند؟ عرض جغرافیایی
 )522از طبقات مردم هندوستان که محافظان جامعه هستند؟ کشتاریا
 )523مخترع دینامیت چه کسی است؟ آلفرد نوبل
 )524عبارت «در خواب شدن» به چه معنایی می باشد؟ مردن
 )525اگر انسان شک کند غسل او صحیح بوده یا نه حکمش چیست؟ الزم نیست دوباره غسل کند
 )526مسابقات ریس در چه مکانی برگزار میشود؟ پیست
 )527برندۀ سیمرغ بلورین بخاطر تدوین فیلم بچههای آسمان؟ حسن حسندوست
 )528آخرین اقتصاددان کالسیک چه نام دارد؟ جان استوارت میل
 )529مکان قلعه تاریخی و گردشگری گاریز در کجا قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
 )53۰توچ پد جز ابزارهای ورودی است یا خروجی؟ورودی
 )531نمونه استراتژی نیروهای انقالب در کجا بروز کرد؟ خرمشهر ،حمیدیه ،سوسنگرد
 )532سرزمینی که معموال دور آن را کوه احاطه کرده است چه نام دارد؟ دشت
 )533در دوره کدام امپراطوری چینی ،برای جلوگیری از تهاجم قبایل بیابانگرد ،دیوار معروف چین
ساخته شد؟ چین شی هوان
 )534تفکرات سیاسی و اقتصادی کدام اندیشمند ،مبنای شکلگیری کمونیسم گردید؟ کارل مارکس
 )535کتاب مقدمهای بر طنز و شوخ طبعی در ایران از کیست؟ علی اصغر حلبی
 )536مالیدن کافور به پیشانی ،کف دستها ،سر زانوها و سر انگشت بزرگ پاهای میت را چه میگویند؟
حنوط
 )537در اتومبیلرانی به خط فرضی گویند که رانندگان برای عبور از پیچ با سرعت بیشتر در زمان کمتر
در نظر میگیرد؟ خط مسابقه
 )538فیلمنامه نویس فیلم چهارشنبه سوری؟ مانی حقیقی
 )539عمر مکتب اقتصادی کالسیک با انتشار کدام کتاب به پایان یافت؟ اصول علم اقتصاد

 )54۰مکان قلعه تاریخی و گردشگری اردالن (اشتران) در کجا قرار دارد ؟ تویسرکان در استان همدان
 )541از دستگاههای ورودی که نیازی به نصب درایور ندارند؟ماوس و کیبرد
 )542عملیات حمیدیه توسط چه کسی انجام شد؟ علی غیوراصلی
 )543سرزمین پست و همواری که از آبرفت رودها به وجود آمده است؟ جلگه
 )544نخستین سلسلهی بزرگ چین باستان کدام است؟ شانگ
 )545کتاب مشهور سرمایه اثر کیست؟ کارل مارکس
 )546بهشت گمشده اثر کیست؟ جان میلتون
 )547نماز میت چند تکبیر دارد؟  5تکبیر
 )548نام دیگر واژهی ریس الین در اتومبیلرانی؟ خط مسابقه
 )549کارگردان ایرانی با سبکی مستندگونه و زبانی شاعرانه؟ عباس کیارستمی
 )55۰عمر مکتب اقتصادی کالسیک با انتشار کتاب کدام اقتصاددان به پایان رسید؟ آلفرد مارشال
 )551مکان قلعه تاریخی و گردشگری یاوری در کدام استان قرار دارد؟ اصفهان
 )552سخت افزاری که هم ورودی و هم خروجی است؟تاچ اسکرین
 )553عملیات غیوراصلی در حمیدیه در چه تاریخ انجام شد؟مهر 59
 )554زمینی که از یک طرف به دریا و از طرف دیگر به کوه راه دارد چه نام دارد؟ جلگه
 )555پایتخت تمدن دره سند و به معنای تپه مردگان؟ موهنجودارو
 )556مخترع رادیو چه کسی است؟ گوگلی المو مارکونی
 )557کلمه استدن به چه معنایی می باشد؟ گرفتن
 )558در چند مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد؟ هفت مورد
 )559واژهای به معنای لوله ی رابط هدرزو منبع اگزوز میباشد؟ سنتر
 )56۰بازیگر زنی که بخاطر فیلم «طال و مس» برنده جایزه سیمرغ بلورین شد؟ نگار جواهریان
 )561کتاب اصول علم اقتصاد در چه سالی منتشر شد؟ هزار و هشتصد و نود
 )562مکان قلعه تاریخی و گردشگری اردشیر در کجا قرار دارد ؟ کرمان
 )563افزاری کوچک که میتوان با انگشتان یا کف دست چرخاند و اشارهگر را بر روی صفحه جابجا کرد؟
توپک
 )564اولین عملیات چریکی توسط چه کسی فرماندهی شد؟ علی غیوراصلی
 )565نام بادی که در زمستان از خشکی به دریا میوزد؟ بادهای موسمی
 )566امروزه مهم ترین مرکز بوداییان در کجاست؟ تبت
 )567نخستین کسی که در جهت غرب از اروپا به آسیا رفت و در اقیانوس آرام کشتی راند؟ فردیناند
ماژالن
 )568نماز پیشین یعنی چه؟ نماز ظهر

 )569نمازی مستحب که بین نماز مغرب و عشا خوانده میشود؟ غفیله
 )57۰واژهای در اتومبیلرانی که به  4تکهای گفته میشود که در قسمت پایین اتاق و سپرها نصب می-
شود؟ فالپ
 )571کمدین سینمای ایران و بازیگر فیلم اجارهنشینها؟ اکبرعبدی
 )572مانیفیست کمونیست« نوشته کدام اقتصاددانان است؟ مارکس وانگلس
 )573مکان قلعه تاریخی و گردشگری عسگرآباد در کجا قرار دارد ؟ ارومیه
 )574معموال نقشه های ترسیمی با اتوکد را چگونه چاپ میکنند؟با پالتر
 )575کدام فرمانده جنگ را فرصت طالیی جهت رشد استعدادها میدانست؟ حسن باقری
 )576در معنی کلی ،به آب بسیار که محوطه وسیعی را فرا گیرد و به اقیانوس راه دارد اطالق میشود؟
دریا
 )577دراویدی ها به مردم کدام سرزمین اطالق میشود؟ هند
 )578اولین کسی که به چگونگی فرآیند تخمیر پی برد چه کسی بود؟ لوئی پاستور
 )579کلمه رجاله به چه معنایی می باشد؟ پیادگان ،اراذل و اوباش
 )58۰کسی که نمیداند با بدن و لباس نجس نماز باطل است و بخواند حکمش چیست؟ نمازش باطل است.
 )581در اتومبیلرانی چه چیزی باعث پایداری بیشتر اتومبیل در مقابل جریان شدید هوا میشود؟ فالپ
 )582بازیگری که در چندین فیلم ابراهیم حاتمیکیا ایفای نقش نموده است؟ پرویز پرستویی
 )583ازنظر کالسیکها جامعه به لحاظ توزیع درآمد به چندطبقه تقسیم میشود؟ سه طبقه.
سرمایهداران ،مالکان زمین ،کارگران
 )584مکان قلعه تاریخی و گردشگری رومیان در کجا قرار دارد ؟ بروجرد در استان لرستان
 )585منظور از کلیک در ماوس  ،فشار دادن کدام دکمه است؟دکمه چپ
 )586مسئول اطالعات عملیات خرمشهر در دوره مقاومت که بود؟ احمد فروزنده
 )587پایین آمدن آب اقیانوس را چه میگویند؟ جزر
 )588سلسله موریا در هند پس از مرگ کدام پادشاه ضعیف شد؟ آشوکا
 )589کاشف واکسن ضد هاری چه کسی است؟ لوئی پاستور
 )59۰منظور از عید اضحی کدام عید است؟ عید قربان
 )591واجبات نماز چند چیز است؟ یازده چیز
 )592واژهای در در اتومبیلرانی که عبارتست از زاویهدار بودن راستای عمودی چرخها با راستای قائم؟
 camberکمبر
 )593ابراهیم حاتمی کیا این فیلم رخشان بنی اعتماد را روایتی تلخ و سیاه از جنگ میداند؟ گیالنه
 )594مارکس جامعه را به چندطبقه تقسیم کرده است؟ دو طبقه
 )595مکان تاریخی و گردشگری نارین قلعه (نارنج قلعه) در کجا قرار دارد ؟ میبد در استان یزد

 )596قطعهای کوچک بین حروف G ،Hو Bروی بعضی از صفحه کلیدها که کار ماوس را انجام میدهد؟
(Pointing Stickپو این تینگ اِس تیک)
 )597نیروهای عراقی چه تاریخی به منظور حصرآبادان از رودخانه کارون عبور کردند؟ مهر 1359
 )598حرکت زمین به دور خورشید چه نوع حرکتی است؟ حرکت انتقالی
 )599بودا به چه معناست؟ روشنی یافته و بیدار شده
 )6۰۰کدام نوع برگ غذای مناسبی برای کرم ابریشم محسوب میشود؟ برگ درخت توت
 )6۰1مفهوم عبارت «ماشاهلل هفت قرآن به میان» چیست؟ جملهای دعایی برای دور شدن از مصیبت و
حسد
 )6۰2شکستن نماز واجب از روی اختیار چه حکمی دارد؟ حرام است
 )6۰3اگر کمبر به سمت بیرون اتومبیل باشد به آن چه گویند؟ کمبر مثبت
 )6۰4فیلم «دربارۀ الی» را تحت تاثیر این فیلمِ آنتونیونی کارگردان مطرح ایتالیایی میدانند؟ ماجرا
 )6۰5نظام اقتصادی بهسوی سرانجامی معین که عبارت است از حالت تعادل ایستا پیش میرود اعتقاد
کدام مکتب بود؟ مکتب کالسیکها
 )6۰6مکان قلعه تاریخی و گردشگری باستانی بمپور در کجا قرار دارد ؟ سیستان و بلوچستان
 )6۰7واژه کامپیوتر در چه سالی وارد زبان انگلیسی شد؟ 1646میالدی
 )6۰8فرمانده سپاه آبادان در آغاز جنگ که بود؟ مهدی کیانی
 )6۰9نام باالترین نقطه کوه چه می باشد؟ قله
 )61۰دومین سلسله ای که در چین پدید آمد چه نام داشت؟ چو
 )611کدام حیوان ،بزرگترین عضو خانوادهی گربه سانان است؟ ببر
 )612نفس به شماره افتاد کنایه از چیست؟ جان کندن ،حالت استحضار
 )613به شکی که کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند چه میگویند؟ شک کثیرالشک
 )614اگر کمبر به سمت د اخل اتومبیل باشد به آن چه گویند؟ کمبر منفی
 )615کارگردان فیلم خانه دوست کجاست؟ عباس کیارستمی
 )616اعتقاد به تعادل ایستا مربوط به کدام مکتب است؟ کالسیکها
 )617مکان قلعه تاریخی و گردشگری جمشیدی یا قلعه گبری در کجا قرار دارد ؟ نیمور در استان مرکزی
 )618کامپیوتر در چه سالی وارد ایران شد؟اوایل دهه 134۰شمسی
 )619جاده ماهشهر چه تاریخی به اشغال نیروهای عراقی در آمد؟ مهر 1359
 )62۰به مواد مذاب درون زمین که در زیر پوسته زمین قرار گرفتهاند چه میگویند؟ ماگما
 )621چینی ها تا پیش از ابداع کاغذ نوشته های خود را بر روی چه چیزی می نوشتند؟ پارچه ابریشم
 )622ببر کاسپین نام دیگر کدام نوع ببر است؟ ببر مازندران
 )623نار شوق چه نوع اضافهای است؟ اضافه تشبیهی

 )624هر گاه انسان مال خود را در اختیار دیگری بگذارد که از آن استفاده کند و چیزی هم از او نگیرد چه
میگویند؟ عاریه
 )625در اتومبیلرانی کدام نوع کمبر باعث واژگون شدن اتومبیل میشود؟ کمبر مثبت
 )626فیلمی از مسعود کیمیایی محصول سال  1348و نمونهای از موج نوی سینمای ایران؟ قیصر
 )627اعتقاد به فرجام سرمایهداری فروپاشی اجتنابناپذیر و قهرآمیز خواهد بود مربوط به کدام اقتصادان
است؟ مارکس
 )628مکان قلعه تاریخی و گردشگری شیرکوه در کجا قرار دارد ؟ قزوین
 )629برای مقابله با جرائم اینترنتی چه سازمانی تشکیل سافت؟پلیس سایبری
 )63۰مقاومت حمیدیه  -سوسنگر معروف به نفر مقابل تانک توسط چه کسی انجام شد؟ محمدرضا
پورکیان
 )631نام دیگر ماگما چه می باشد؟ تفتال
 )632اصلی ترین محصول کشاورزان چین باستان چه بود؟ برنج
 )633بزرگترین زیرگونه ببر کدام ببر است؟ ببر سیبری
 )634در ترکیب قلم من چه نوع اضافهای وجود دارد؟ اضافه ملکی
 )635نگاه کردن به زن نامحرم برای شناخت او به منظور شهادت دادن در دادگاه و امور مهم چه حکمی
دارد؟ جایز است
 )636اصطالحی در واژه اتومبیلرانی به معنای میل سوپاپ؟  cam shaftکم شافت
 )637اولین همکاری عرب نیا و کیمیایی در کدام فیلم می باشد؟ ضیافت
 )638در نظام سوسیالیسم مالکیت منابع تولید در دست کیست؟ دولت
 )639مکان قلعه تاریخی و گردشگری گردکوه یا گنبدان دژ در کجاست؟ دامغان در استان سمنان
 )64۰نام دیگر رایانه های کیفی چیست؟ لپ تاپ
 )641حمله محمدرضا پورکیان به تانکهای دشمن در چه تاریخی بود؟ مهر 1359
 )642ماگمای بیرون آمده از زمین را چه میگویند؟ گدازه
 )643کاغذ از اختراعات کدام تمدن است؟ چین
 )644خرس گربهای نام دیگر کدام حیوان است؟ پاندای کوچک
 )645خشت غربت چه نوع اضافهای است؟ اضافه استعاری
 )646آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد چه نوع نمازی دارد؟ نماز مسافر
 )647در اتومبیلرانی به پروسه تقویت موتور گویند؟ نصب کم شافت
 )648فیلمی از داریوش مهرجویی بر اساس داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی که برنده جایزه بهترین
فیلم از جشنواره فجر شد؟ مهمان مامان
 )649در نظام کمونیسم مالکیت منابع تولید در دست کیست؟ در دست همه

 )65۰مکان قلعه تاریخی و گردشگری سینگان در کدام استان قرار دارد ؟ آذربایجان غربی
 )651به کامپیوتر های شخصی اصطالحا چه گویند؟PC
 )652اولین روستایی که عراق با خاك یکسان کرد و  4۰نفر از مردان آن را به اسارت برد؟ ابوحمیزه
 )653ناحیهای در جبه زمین که زیر سخت کره قرار دارد چه نام دارد؟ سست کره
 )654کدام یک از فرمانروایان در چین ،خود را نخستین امپراطور نامید؟ چین شی هوانگ دی
 )655آفتاب پرست در چه دسته از حیوانات قرار میگیرد؟ خزندگان
 )656کلمه چربدست به چه معنایی می باشد؟ ماهر
 )657نماز آیات به واسطه چند چیز واجب میشود؟ چهار چیز
 )658در اتومبیلرانی یکی از مواردی که باعث کارایی بیشتر موتور میشود؟ نصب کم شافت
 )659کارگردان فیلم تلویزیونی داستانهای مولوی محصول سال 1352؟ علی حاتمی
 )66۰نظریه ارزش هر کاالیی برابر است با میزان کاری که صرف تولید آن شده است« .برای کیست؟
ریکاردو و مارکس
 )661مکان قلعه تاریخی و گردشگری فورگ در کدام استان قرار دارد؟ خراسان جنوبی
 )662محافظ صفحه نمایش را چه گویند؟Saver Screen
 )663شهر دهلران در چه تاریخی به اشغال عراق در آمد؟ مهر 1359
 )664فعالیت ماگمایی چه نام دارد؟ ماگماتیسم
 )665در زمان حکومت کدام سلسله در چین راه ابریشم از امنیت و آبادانی برخوردار بود؟ هان
 )666نوعی ماهی کوچک اما درنده که در آمازون زندگی میکند؟ پیرانا
 )667معادل امروزی عبارت بپیچم چه می باشد؟ تالش کنم
 )668نماز آیات چند رکعت است؟ دو رکعت
 )669واژهای در اتومبیلرانی که عبارت است از فاصله نقطه مرگ باال و مرگ پایین پیستون؟ کورس
پیستون
 )67۰بازیگر نقش زینال بندری چه کسی است؟ جمشید هاشمپور
 )671کتاب ثروت ملل از کیست؟ آدام اسمیت
 )672مکان ارگ تاریخی و گردشگری کریمخان در کجا قرار دارد ؟ شیراز
 PC )673مخفف چیست؟Personal computer
 )674خرمشهر در چه تاریخی توسط عراق اشغال شد؟ آبان 1359
 )675در اصطالح علمی به زمین سنجی چه میگویند؟ ژئودِزی
 )676نخستین کسی که برای بزرگترین مسیر بازرگانی گذشته ،نام راه ابریشم نهاد چه کسی بود؟
فردیناند ریختوفن
 )677پلنگ آمریکایی را چه مینامند؟ جگوار

 )678مؤلف «شعر نو از آغاز تا امروز» کیست؟ محمد حقوقی
 )679نماز آیات در هر رکعت چند رکوع دارد؟ پنج رکوع
 )68۰واژهای در اتومبیلرانی که به معنای نیروی وارد بر میل لنگ است؟ نیروی تورك
 )681هما روستا در کدام فیلم حاتمیکیا نقش آفرینی کرده است؟ از کرخه تا راین
 )682کتاب سرمایه از کیست؟ مارکس
 )683مکان دژ قهقهه از بناهای تاریخی و گردشگری کدام شهر قرار دارد ؟ مشکینشهر در استان اردبیل
 )684به کارت گرافیک هایی که توسط کارخانه برروی مادر برد قرار میگیرند چه گویند؟ آن بُرد
 )685مهمترین برگ برنده عراق برای مذاکرات صلح چه بود؟ اشغال خرمشهر
 )686واژه استالکتیت در جغرافیا به چه معنی است؟ چکیدن
 )687مردم کدام سرزمین باستانی از نظرپژوهشگران مخترع سفال سازی در جهان بودند؟ ایران
 )688کدام پرنده شکاری شکار خود را با صوت جستجو میکند؟ جغد
 )689عبارت «گوشمالی به چنگ داد» به چه معنایی می باشد؟ چنگ را به صدا درآورد
 )69۰نماز جمعه دارای چند قنوت است؟ دو قنوت
 )691نام دیگر نیروی تورك چیست؟ گشتاور
 )692بازیگر نقش «بانو» در فیلم داریوش مهرجویی؟ بیتا فرهی
 )693کتاب تئوری عمومی از کیست؟ کینز
 )694مکان قلعه تاریخی و گردشگری مارکوه در کجا قرار دارد ؟ رامسر در استان مازندران
 )695در چین به کامپیوتر چه میگویند؟ مغز برقی
 )696مقاومت خرمشهر توسط چه کسی بود؟ سیدمحمد علی جهان آرا
 )697شکل ظاهری استالکتیتها (قندیل) چگونه است؟ مخروطی
 )698پایتخت تمدن عیالم چه نام داشت؟ شوش
 )699پوما نام دیگر کدام حیوان است؟ شیر کوهی
 )7۰۰کلمه متهورانه به چه معنایی می باشد؟ شجاعانه
 )7۰1روزه چند روز در سال حرام است؟ دو روز
 )7۰2در اتومبیلرانی چه چیزی باعث ایجاد شتاب میشود؟  Torqueنیروی تورك
 )7۰3آهنگساز فیلم «بانو» اثر مهرجویی؟ ناصر چشم آذر
 )7۰4پیام اصلی کتاب تئوری عمومی اشتغال و بهره پول چیست؟ تأکید بر ضرورت مداخله دولت در
اقتصاد
 )7۰5مکان قلعه تاریخی و گردشگری الموت در کجا قرار دارد ؟ قزوین
 )7۰6به کامپیوتر های بدون کیس چه میگویند؟ IN ONE ALL
 )7۰7مقاومت خرمشهر چند روز طول کشید؟  35روز

 )7۰8جنس استالکتیت و استالگمیت از چیست؟ آهک
 )7۰9مهمترین تمدنی که قبل از ورود آریاییها در ایران به وجود آمده بود چه نام داشت؟ عیالم
 )71۰در صنایع کبریتسازی از کدام نوع فسفر استفاده میشود؟ فسفر قرمز
 )711عبارت طفره رفتن به چه معنایی می باشد؟ از کار در رفتن
 )712روزهایی که روزه گرفتن در آن حرام است چه روزهایی است؟ عید فطر و عید قربان
 )713در اتومبیلرانی به مسیری که از استارت شروع شده و به آن پایان مییابد چه گویند؟  lapلپ
 )714کارگردان فیلم «پرواز در شب» که برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم فجر شد؟ رسول مالقلیپور
 )715ارسطو دانش را به چند دسته تقسیم کرده است؟ سه دسته (علوم نظری ،علوم عملی ،شعر)
 )716مکان قلعه تاریخی و گردشگری الویر در کجا قرار دارد ؟ ساوه
 )717رایانههایی قادرند چندین برنامه را در آن واحد اجرا نمایند.این قابلیت را چه مینامند؟چندکارگی
 )718پایگاه مقاومت نیروهای خرمشهر کجا بود؟ مسجد جامع خرمشهر
 )719نام دیگر استالکتیت چه می باشد؟ سنگ چکنده
 )72۰تمدن باستانی تپه گیان در کدام ناحیه ایران شکل گرفته است؟ نزدیک نهاوند
 )721رمان سنگ صبور اثر کدام نویسنده است؟ صادق چوبک
 )722کلمه استقرا به چه معنایی می باشد؟ از جزئی به کلی پی بردن
 )723روزه واجب چند تا است؟ هفت تا
 )724در اتومبیلرانی نام دیگر واژه لپ چیست؟ دور
 )725نخستین فیلمبردار حرفه ای فیلمهای مستند در ایران؟ باباخان معتضدی
 )726با گسترش علوم در قرن اخیر علوم به چند دسته تقسیمشده است؟ دو دسته گروه (علوم قیاسی،
علوم تجربی)
 )727مکان قلعه تاریخی و گردشگری جنت آباد در کجا قرار دارد ؟ یزد
 )728کدام دستگاه ورودی بیشتر برای مصارف طراحی ،گرافیک و اتوماسیون اداری استفاده میشود؟قلم
نوری
 )729عراق در کدام منطقه نخلستان را برید و جاده درست کرد و بر روی بهمنشیر پل زد؟ کوی
ذوالفقاریه
 )73۰استالکتیتها از چه ماده ای بوجود میآیند؟ کربنات کلسیم
 )731بر اثر حمله های مکرر چه قومی ،عیالمی ها مجبور به انتقال پایتخت خود گردیدند؟ آشور
 )732واحد اندازه گیری الماس چیست؟ قیراط
 )733دی صفت یعنی چه؟ انسان سرد و بی روح
 )734مسافرت در ماه رمضان اگر برای فرار از روزه باشد چه حکمی دارد؟ مکروه است.

 )735اصطالحی در اتومبیلرانی که به معنای ورود اتومبیلهای مسابقه به پیست و حرکت پشت سر
اتومبیل راهنما قبل از مسابقه؟  warm upوارم آپ
 )736اولین فیلم تاریخ سینمای ایران و نخستین فیلم در ژانر کمدی چه فیلمی بود؟ آبی و رابی
 )737تحلیلها و گزارههای اقتصادی به چند حوزه تقسیم میشود؟ دو حوزه اقتصاد اثباتی ،اقتصاد
دستوری
 )738مکان قلعه تاریخی و گردشگری خویدك در کجا قرار دارد ؟ یزد
 )739عملیات پردازش در کامپیوتر برروی کدام قسمت انجام میشود؟cpu
 )74۰عملیات کوی ذوالفقاری آبادان کوی در چه تاریخی بود؟ آبان 59
 )741چینی که تحدب آن رو با باالست چه نام دارد؟ طاقدیس
 )742در دوره کدام سلسله باستانی معبد زیگورات چغازنبیل بنا گردید؟ عیالمی
 )743نام قدیم سرزمین فلسطین چه بوده است؟ کنعان
 )744عبارت تاسهگیر به چه معنایی می باشد؟ خفقان آور
 )745اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت کند حکمش چیست؟ باید روزه خود را تمام کند.
 )746در اتومبیلرانی نام دیگر اصطالح وارم آپ؟ دور مارشال
 )747کارگردان فیلم «حاجی آقا آکتور سینما»؟ اوانس اوگانیانس
 )748اقتصادی که هست ها و واقعیتهای یک اقتصاد را میگویند؟ اقتصاد اثباتی
 )749مکان قلعه تاریخی و گردشگری کامین در کجا قرار دارد ؟ شهر ری
 )75۰نام دیگر هارد دیسک را چه گویند؟دیسک سخت
 )751عراقی ها به چه شکلی وارد کوی ذوالفقاری آبادان شدند؟ با عبور از بهمنشیر
 )752به چینی که تحدب آن رو به پایین است چه می گویند؟ ناودیس
 )753عصر طالیی تاریخ عیالم کدام دوره است؟ عیالم میانه
 )754سلمان فارسی اهل کدام شهر بود؟ اصفهان
 )755کدام اثر موالنا مجموعه مواعظ و مجالس موالنا همراه با پند و اندرزهایش میباشد؟ مجالس سبعه
 )756اگر مسافر هنگام روزه ،پیش از ظهر به وطنش برسد حکمش چیست؟ باید آن روز را روزه بگیرد.
 )757در اتومبیلرانی نام دیگر اصطالح دور مارشال چیست؟ دور وارم آپ
 )758پیشگام سینمای ناطق ایران چه کسی است؟ عبدالحسین سپنتا
 )759اقتصادی که به بایدها و هنجارهای یک اقتصاد میپردازد؟ اقتصاد دستوری
 )76۰مکان قلعه تاریخی و گردشگری کیقباد در کدام استان قرار دارد؟ البرز
 )761دیسک سخت جز حافظه های اصلی است یا فرعی؟فرعی
 )762فرمان امام خمینی برای شکست حصر آبادان در چه تاریخی بود؟ آبان 1359

 )763مناطقی در زمین که زمستان بسیار طوالنی و سرد و تابستان خیلی کوتاه دارند چه نام دارند؟
توندرا
 )764تمدن باستانی سیلک در کدام ناحیه ایران شکل گرفته است؟ نزدیک کاشان
 )765پدر طب اطفال نوین در ایران کیست؟ دکتر محمد قریب
 )766کتاب قندهارنامه اثر کیست؟ صائب تبریزی
 )767اگر مسافر هنگام روزه ،بعد از ظهر به وطنش برسد حکمش چیست؟ ؟نباید آن روز را روزه بگیرد
(روزه او باطل است)
 )768اصطالحی در اتومبیلرانی به معنای اتومبیل راهنما؟ مارشال
 )769نخستین فیلمبردار ایرانی که سینما را تجربه کرد؟ میرزا ابراهیم خان عکاس باشی
 )77۰علوم تجربی طبیعی چه چیزهایی را مطالعه میکند؟ طبیعت و خواص طبیعی اشیا و موجودات
 )771مکان قلعه تاریخی و گردشگری گلخندان در کجا قرار دارد ؟ بومهن
Cpu )772از چند قسمت تشکیل یافته؟2قسمت
 )773فرمانده مقاومت سوسنگرد در  26آبان چه کسی بود؟ علی تجالیی
 )774نام دیگر مناطق توندرا چیست؟ سرد دشت
 )775حاصلخیزی دشت شوش مدیون کدام رود است؟ دز
 )776چه کسی در کابینه سید ضیاء به سمت وزارت جنگ منصوب شد؟ رضا شاه
 )777بهار عمر چه زمانی از زندگی است؟ دوران جوانی
 )778بعد از مرگ پدر چه کسی باید قضای نماز و روزه او را به جا آورد؟ پسر بزرگتر
 )779نام دیگر اتومبیل مارشال در اتومبیلرانی؟ اتومبیل راهنما
 )78۰نخستین کسی که سالن نمایش فیلم در ایران برپا کرد؟ میرزا ابراهیم خان صحافباشی
 )781مراحل تحقیق در علم اقتصاد چند مرحله است؟ هشت مرحله
 )782مکان قلعه تاریخی و گردشگری شادی آباد در کجا قرار دارد ؟ بَردَسکَن در استان خراسان رضوی
 )783عملیات محاسبه در کدام قسمت  cpuانجام میشود؟ALU
 )784فرمانده سپاه سوسنگرد در مقاومت  26آبان چه کسی بود؟ اسماعیل دقایقی
 )785مناطق زندگی تمام گیاهان و حیوانات با یک شرایط ویژه در یک منطقه ویژه چه نام دارد؟ زیست
بوم
 )786عیالمیها کشورشان را چه مینامیدند؟ هل تمتی
 )787مرتفعترین دریاچه قابل کشتیرانی در جهان کدام است؟ دریاچه تیتیکاکا
 )788در اصطالح فقه حقی در مال که برای امام (ع) و سادات وضع شده است چیست؟ خمس
 )789بازی بسکتبال در چند کوارتر انجام میشود؟ چهار کوارتر
 )79۰موسس نخستین مدرسه سینمایی ایران؟ اوانس اوگانیانس

 )791سؤال چرا نرخ تورم در ایران باالتر از نرخ تورم در ژاپن است؟" جز مسائل اثباتی است یا دستوری"
؟اثباتی
 )792مکان تاریخی و گردشگری برج چهاردر در کدام استان قرار دارد؟ یزد
 )793کدام قسمت  cpuوظیفه کنترل را برعهده دارد؟CU
 )794شهر سوسنگرد در مقاومت  26آبان از چند طرف محاصره شد؟ چهار طرف
 )795رژیم حقوقی چگونگی استفاده از قطب جنوب که در  1961عملی شد را چه مینامند؟ رژیم قرارداد
جنوبگان
 )796زیگورات چغازنبیل به کدام خدای عیالمی تقدیم شده است؟ اینشوشیناك
 )797اثر میکل آنژ واقع در واتیکان در کدام کلیسا است؟ کلیسای سیستن
 )798منظور از حضرت الیموت چه کسی می باشد؟ ذات باریتعالی
 )799در چند چیز خمس واجب می شود؟ هفت چیز
 )8۰۰زمان استراحت بین کوارترهای بسکتبال چند دقیقه است؟ دو دقیقه
 )8۰1قدیمیترین فیلم داستانی سینمای ایران که نسخه آن موجود است؟ حاجی آقا آکتور سینما
 )8۰2سؤال دالیل فقر در ایران چیست؟« ،جزء مسائل اثباتی است یا دستوری؟ اثباتی
 )8۰3نام دیگر قلعه تاریخی و گردشگری فلک الفالك چیست؟ دژ شاپور خواست
 )8۰4سخت افزاری که برد مدار چاپی بهمراه حافظه و یک پردازنده اختصاصی است؟ کارت گرافیک
 )8۰5کدام فرمانده وضعیت محاصره سوسنگرد در  26آبان را در اتاق جنگ تشریح کرد؟ حسن باقری
 )8۰6پدیدهای طبیعی در قطب شمال و جنوب که خورشید در هنگام شب دیده میشود؟ خورشید نیمه
شب
 )8۰7هل تمتی به زبان عیالمی ها چه معناست؟ سرزمین خداوند
 )8۰8کدام نور توسط منشور تجزیه میشود؟ سفید
 )8۰9کلمه قَدَر به چه معنایی می باشد؟ سرنوشت
 )81۰مال حالل مخلوط به حرام چه چیز بر آن واجب میشود؟ خمس
 )811زمان استراحت بین دو نیمه بازی بسکتبال چند دقیقه است؟ 1۰دقیقه
 )812از نخستین فیلمسازهای ایرانی که ادبیات قدیم و مشاهیر ادبی را به فیلم درآورد؟ عبدالحسین
سپنتا
 )813سؤال آثار باال رفتن قیمت نفت بر اقتصاد ایران چیست؟ ،جزء مسائل اثباتی است یا دستوری؟
اثباتی
 )814مکان قلعه تاریخی و گردشگری سپیده در کدام استان قرار دارد؟ یزد
 )815سخت افزاری که میتوان شبکه های تلوزیون را در کامپیوتر بدون نیاز به اینترنت مشاهده
کرد؟کارت tv

 )816کدام روستا در محاصره سوسنگرد در  26آبان خط دشمن مقابل حمیدیه شده بود؟ جاللیه
 )817میگوهای ریز اقیانوسهای جهان چه نام دارند؟ کریل
 )818زیگورات چغازنبیل توسط کدام پادشاه آشوری نابود شد؟ آشور بانی پال
 )819اولین زن فضانورد جهان کیست؟ والنتینا ترشکوا
 )82۰عبارت دیوار کشیدن به چه معنایی می باشد؟ مانع ایجاد کردن
 )821زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد چه چیز بر آن واجب میشود؟ خمس
 )822وقت اضافه در بسکتبال چند دقیقه است؟  5دقیقه
 )823سالهای  1315تا  1327را در سینمای ایران چه مینامند؟ سالهای سکوت سینمای ایران
 )824سؤال «آیا الزم است دولت حداقل دستمزد تعیین کند؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا
دستوری؟دستوری
 )825مکان قلعه تاریخی و گردشگری شاهدژ در کجا قرار دارد ؟ ساری در استان مازندران
 )826کدام سخت افزار وظیفه تبدیل و انتقال فایل های صوتی به پخش کننده صدا را دارد؟ کارت صدا
 )827یایگاه مقاومت سوسنگرد کجا بود؟ مسجد جامع سوسنگرد
 )828به زمینهای یخزدهای که دمایی کمتر از دمای انجماد آب برای بیشتر از دو سال داشته باشند چه
میگویند؟ پرمافروست
 )829کهنترین مردم دشت نشین در فالت ایران در کدام منطقه سکونت داشتند؟ سیلک کاشان
 )83۰جانوری که قلب آن در سرش میباشد کدام است؟ میگو
 )831در رزم سهراب ،زندهرزم کیست؟ دایی سهراب
 )832خمس را باید چند قسمت کنند؟ دو قسمت
 )833آیا در بین دو نیمه بازی بسکتبال زمین حمله و دفاع دو تیم عوض میشود؟ بله
 )834عزت اهلل انتظامی با کدام فیلم کار سینمایی خویش را آغاز کرد؟ واریته بهاری
 )835سؤال «آیا دولت اولویت را کنترل تورم قرار دهد یا ایجاد اشتغال؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا
دستوری؟دستوری
 )836مکان قلعه تاریخی و گردشگری گاریز در کجا قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
 )837نام دیگر فالپی دیسک چیست؟دیسک نرم
 )838کدام یک از اعضای شورای عالی دفاع در خصوص اشغال سوسنگرد به بنی صدر هشدار داد؟
آیتاهلل سیدعلی خامنهای
 )839انبوهی یخ حاصل از یخچالهای طبیعی که بزرگتر از  5۰۰۰۰کیلومتر مربع باشد را چه مینامند؟
پهن یخسار
 )84۰انتقال لوح حمورابی و مجسمه خدای بابلی به شوش در زمان کدام پادشاه عیالمی صورت گرفت؟
شوتروك ناهونته

 )841بزرگترین صنعت در جهان کدام است؟ خودرو سازی
 )842بهشت عرفان چه نوع اضافهای است؟ اضافه تشبیهی
 )843در لغت به معنی پاکیزه کردن ،پاکیزگی ،افزون شدن و برکت است؟ زکات
 )844در بازی بسکتبال اصطالحا به زمین حریف گویند؟ زمین حمله
 )845از چه سالی شاهد سرآغاز حاکمیت رقص و آواز در سینمای فارسی هستیم؟1332
 )846سؤال «آیا دولت اولویت تخصص منابع را به آموزش بدهد یا بهداشت؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا
دستوری؟دستوری
 )847معروفترین قلعه سیستان و بلوچستان چه نام دارد؟ قلعه بمپور
 )848نام دیگر سی دی و دی وی دی چیست؟دیسک سخت
 )849دوره تهاجم چقدر طول کشید؟ دوماه
 )85۰ابرهای کومولوس نشان دهنده کدام آب و هوا هستند؟ خوب و مالیم
 )851بنیانگذار دولت ماد و نخستین پادشاه در دوران باستان که یک سلطنت سراسری در ایران تشکیل
داد؟ هوخشتره
 )852اولین کشوری که چای را شناخت کدام کشور است؟ چین
 )853کدام فعل برای بیان کاری که در گذشته به صورت پیوسته ادامه داشته است یا بارها تکرار شده
است به کار میرود؟ ماضی استمراری
 )854در اصطالح فقه  ،صدقه و مالی است که در راه خدا به بینوا و فقیر و غیره میدهند؟ زکات
 )855در بازی بسکتبال اصطالحا به زمین خودی گویند؟ زمین دفاع
 )856نخستین فیلم رنگی ایرانی؟ گرداب
 )857سؤال «آیا الزم است دولت در توزیع درآمد دخالت کند؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا
دستوری؟دستوری
 )858مکان دژ بسطام از بناهای تاریخی و گردشگری کدام شهر است؟ شهر چایپاره در استان آذربایجان
غربی
 )859اولین انقالب عظیم در دیسکتهای ذخیره سازی ابداع چه دیسکهایی بود؟فالپی
 )86۰اولین عملیات نیروی دریایی ارتش ایران در چه تاریخی انجام شد؟
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 )861ابرهای سفید پنبهای ،تودهای و کلمی از شاخصههای کدام نوع از ابرها هستند؟ ابرهای کومولوس
 )862اتحادیه ماننا در دوران حکومت مادها بر علیه حمالت کدام دشمن خارجی بود؟ آشوریان
 )863زبان ما قادر به چشیدن چند نوع مزه است؟  4نوع
 )864سخنی که به طور مستقیم از جایی یا کسی نقل میشود را با کدام یک از نشانههای نگارشی نشان
میدهند؟ گیومه
 )865زکات طال ،نقره ،شتر و خرما چگونه است؟ واجب

 )866آیا در زمانی که توپ در بازی بسکتبال در جریان نیست بازی متوقف میشود؟ بله
 )867نخستین سرقت سینمایی در کدام فیلم ایرانی اتفاق افتاد؟ چهره آشنا
 )868سؤال «توزیع مناسب درآمد کدام است؟» ،جزء مسائل اثباتی است یا دستوری؟دستوری
 )869مکان قلعه تاریخی و گردشگری دختر در کدام شهرستان استان فارس قرار دارد؟ فیروزآباد
 )87۰جعبه ای فلزی که قطعات اصلی یک کامپیوتر را در خود جای می دهد؟کیس
 )871عملیات محدود سپاه وارتش درمیمک در چه تاریخی بود؟دی 59
 )872ابر استراتوس نشاندهنده چه آب و هوایی است؟ باران احتمالی
 )873معبد چغازنبیل به دستور کدام شاه عیالمی ساخته شد؟ اونتاش گال
 )874الیه خارجی دندان که مادهای سخت و شفاف است چه نامیده میشود؟ مینا
 )875هرگاه در استعاره مکنیه مشبه غیرانسان باشد و شاعر ،ویژگی و صفتی انسانی را به آن نسبت دهد
چه آرایهای پدید آمده است؟ آرایه تشخیص
 )876هنگامی که مال به حد نصاب برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد چه چیز بر آن واجب می-
شود؟ زکات
 )877در بازی بسکتبال هنگامی که خطایی رخ می دهد بازی متوقف میشود؟ بله
 )878اولین بازیگر زن سینمای ناطق ایران؟ روح انگیز سامی نژاد
 )879تصمیمهای مهم اقتصادی در نظام بازار توسط چه کسانی گرفته میشود؟ افراد و بنگاههای
خصوصی
 )88۰مکان قلعهی تاریخی و گردشگری فلک االفالك در کدام دوره بنا شده است؟ ساسانیان
 )881کدام قسمت کامپیوتر در عملکرد آن هیچ نقشی ندارد؟کیس
 )882عملیات علیه عراق درارتفاعات زیل مهران در چه تاریخی بود؟بهمن 59
 )883ابر پَرسا نام دیگر کدام ابر است؟ ابر سیروس
 )884کدام تمدن را مخترع قنات در جهان می دانند؟ ایران
 )885تعداد دندانهای شیری چند تاست؟2۰
 )886ایماژ در زبان و ادب فارسی به چه معناست؟ تصویر یا صور خیال
 )887کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است چه چیزی بر او واجب میشود؟
زکات فطره
 )888اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای خوردن توپ به زمین و بلند شدن آن؟ بونس
 )889اولین آنونس سینمای ایران را چه کسی ساخت؟ ساموئل خاچیکیان
 )89۰نظام اقتصادی کشورهایی که با نظام بازار اداره میشوند چه نام دارد؟ نظام سرمایهداری یا بازار
محور
 )891مکان دژ رودخان یا قلعه تاریخی و گردشگری حسامی در کدام شهر است؟ فومن در استان گیالن

 )892هاردهای کوچکی که از طریق پورت  USBبه رایانه متصل شوند چه نام دارند؟ اکسترنال یا
Portable
 )893خلبان شهید احمد کشوری در چه تاریخی به شهادت رسید؟ آذر 1359
 )894هسته سدهای خاکی اصوال از چه جنسی است؟ رس
 )895نام اولیه همدان در هزاره سوم قبل از میالد کدام است؟ کارکاسی
 )896تلویزیون رنگی در کدام کشور بوجود آمد؟ آمریکا
 )897آخرین بازنویسی داستان «بهرام گور و لنبک آبکش» توسط چه کسی انجام شده است؟ میرجالل
الدین کزازی
 )898از ملحقات روزه و از مستحبات به ویژه در دهه پایانی رمضان چیست؟ اعتکاف
 )899اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای ایجاد سدی قانونی در مقابل حریف برای جلوگیری از نزدیک
شدن وی به حلقه؟ بالك حلقه
 )9۰۰اولین فیلم تاریخی سینمای ایران چه فیلمی است؟ چشم های سیاه
 )9۰1نظامی که مرکب از عناصر اقتصاد بازار و اقتصاد برنامهای است چه نامیده میشود؟ اقتصاد مختلط
 )9۰2مکان قلعه تاریخی و گردشگری ارجان در کدام شهر جنوبی قرار دارد؟ بهبهان در استان خوزستان
 )9۰3هارد  ssdاز چه درگاهی برای انتقال داده ها استفاده میکند؟(sataساتا)
 )9۰4مصادف با سالروز شهادت احمد کشوری چه روزی در سال 1359بود؟ روز هوانیروز
 )9۰5متوسط ارتفاع سدهای بتنی چقدر است؟ 15۰تا 2۰۰متر
 )9۰6محل استقرار کدام قوم بخش وسیعی از علیای رود و دیاله تا دریاچه ی ارومیه است؟ لولوبی
 )9۰7معدن اصلی قلع در کدام کشور وجود دارد؟ بولیوی
 )9۰8کدام قصه قرآنی را احسن القصص (بهترین قصه ها) نامیدهاند؟ قصه یوسف پیامبر
 )9۰9در اعتکاف چه چیزی شرط اصلی است؟ گرفتن روزه
 )91۰اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای دریبل کردن توپ برخالف معمول در دست نگه داشتن و با
خود بردن؟ حمل توپ
 )911اولین فیلم مستند خارجی درباره ایران؟ علف
 )912در اقتصاد هزینهها چند دسته تقسیم میشود؟ دو دسته (هزینه حسابداری ،هزینه فرصت)
 )913مکان قلعه تاریخی و گردشگری والی از بناهای تاریخی قاجار در کدام شهر قرار دارد ؟ ایالم
 )914فلش با حجم خیلی باال را چه گویند؟هارد اکسترنال
 )915عملیاتهای چهارگانه ارتش در سال  59درکدام مناطق بود؟ دزفول ،ماهشهر ،جنوب اهواز ،آبادان
 )916کدام نوع سد بر روی رودخانه های فصلی زده میشود؟ الستیکی
 )917آریایی های ساکن غرب ایران را چه می خواندند؟ ماد
 )918اولین بار گیاه تنباکو در کدام کشور یافت شد؟ آمریکا
 )919حماسه سومری گیلگمش در سال  187۰توسط چه کسی ترجمه شد؟ جورج اسمیت

 )92۰کمترین مدت اعتکاف چند روز است؟ سه روز که باید در مسجد باشد.
 )921قطر حلقه بسکتبال چند سانتیمتر است؟  45سانتیمتر
 )922اولین فیلم خارجی دوبله شده در ایران؟ دختر فراری
 )923میزان پولی که صرف به دست آوردن کاالیی یا خدمتی میشود چه نوع هزینهای است؟ هزینههای
حسابداری
 )924مکان ارگ گوگد از بناهای تاریخی و گردشگری کدام شهر قرار دارد ؟ گلپایگان در استان اصفهان
 )925سخت افزارهای اکسترنال از طریق چه پورتی به کامپیوتر وصل میشوند؟USB
 )926اولین عملیات گسترده ارتش در کجا انجام شد؟؟ پل نادری
 )927تکه های جدا شده از سیارکها ،ماه و مریخ چه نام دارد؟ شهاب سنگ
 )928مقر حکومت دیااکو کدام شهر بود؟ هگمتانه
 )929توتون در آمریکا اول بار توسط چه کسانی مصرف میشد؟ سرخپوستان
 )93۰غرور و تعصب اثر کدام نویسنده است؟ جین استین
 )931حج بر چند قسم است؟ سه قسم
 )932در بازی بسکتبال زمانی که یک تیم توپ را در زمین خودی تحت کنترل میگیرد در عرض چند
ثانیه باید توپ را به زمین حمله بفرستد؟  8ثانیه
 )933اولین جشنواره سینمایی سینمای ایران چه نام داشت؟ گلریزان
 )934هزینه ارزش بهترین بدیلی که فرد در مقابل به دست آوردن آن کاال و خدمات ازدستداده است چه
نام دارد؟ هزینه فرصت
 )935مکان ارگ تاریخی و گردشگری شیخ بهایی در کدام شهر قرار دارد؟ نجف آباد در استان اصفهان
 )936ولتاژ پورت  usbچند ولت است؟5ولت
 )937اولین عملیات گسترده ارتش در چه تاریخی انجام شد؟ مهر 1359
 )938ترکیبات شیمیایی کدام سیاره شبیه به خورشید است؟ مشتری
 )939نام مادها برای نخستین بار در کجا آمده است؟ الواح گلی آشوری
 )94۰خالق اثر آنا کارنینا چه کسی است؟ لئو تولستوی
 )941در اصطالح آئین چاپ و نشر ،به کسی که کار شکلی و سبکی کتاب را از هر نظر ارزیابی میکند ،چه
میگویند؟ ویراستار
 )942اقسام حج چه نام دارند؟ حج تمتّع ،حج قران ،حج افراد
 )943نخستین حضور بسکتبال ایران در میدانهای بینالمللی در کجا بود؟ المپیک لندن 1948
 )944کدام کارگردان نخستین جایزه جهانی فیلم را برای ایران به ارمغان آورد؟ ابراهیم گلستان
 )945جایی که در آن افراد یا بنگاهها داوطلبانه موافقت میکنند با پرداخت پول مبادلهای را انجام دهند
چه نام دارد؟ بازار

 )946مکان ارگ تاریخی و گردشگری راین اثر تاریخی کدام استان قرار دارد ؟ کرمان
 )947چاپگرها بر اساس مکانیزم عملکردشان به چند نوع تقسیم میشوند؟ضربه ای و غیر ضربه ای
 )948نتیجه اولین عملیات گسترده ارتش در  23مهر پل نادری چه بود؟ نا موفق
 )949سیارهای که از نیتروژن یخ زده پوشیده است؟ پلوتو
 )95۰پایتخت سرزمین لودیه کدام شهر بود؟ سارد
 )951گوجه فرنگی اولین بار در کجا کشت شد؟ آمریکای جنوبی
 )952با توجه به هدف غایی تألیف ،کدام کتابها در زمره کتابهای تألیفی قرار نمیگیرد؟ تصحیح نسخه
خطی
 )953به مجازاتهایی که قانونگذار اسالم برای برخی جرایم تعیین کرده که مقدار آنها مشخص است چه
میگویند؟ حدود و تعزیرات
 )954در بازی بسکتبال حرکتی که بازیکن صاحب توپ در داخل زمین یک یا دو پای خود را بدون توجه
به محدودیت حرکت دهد گویند؟ رانینگ
 )955اولین فیلم جنگی سینمای ایران کدام فیلم است؟ مرز
 )956نظام اقتصادی حاکم بر کشورهایی که با اقتصاد برنامهای متمرکز اداره میشود چیست؟ نظام
سوسیالیستی
 )957مکان ارگ کریمخان از جاذبه های تاریخی و گردشگری کدام شهر قرار دارد ؟ شیراز
 )958چاپگرهای قدیمی با کدام پورت به کامپیوتر وصل میشدند؟پورت موازی
 )959دومین عملیات گسترده ارتش در کجا انجام شد؟ جاده ماهشهر.
 )96۰کدام سیاره دارای اتمسفر تاریک است؟ مشتری
 )961ماد ها شیوه بناسازی با دیوارهای تودرتو را از کدام مردم تقلید کردند؟ اورارتو
 )962گردبادی سریع که بیشتر در آمریکا میوزد؟ تورنادو
 )963برای نمونه خوانی ،چند نفر به طور جدی دخالت دارند؟ دو نفر .نمونه خوان حرفهای و مؤلف یا
مترجم
 )964به جریمه مالی که مجرم باید در برابر صدمه بدنی که به دیگری وارد کرده است بپردازد چه می-
گویند؟ دیه
 )965در بازی بسکتبال دویدن با توپ بدون دریبل بیش از یک گام چه تخلفی است؟ رانینگ
 )966اولین دوره جشنواره فجر در چه سالی برگزار شد؟1361
 )967نظام اقتصاد دستوری اتحاد جماهیر شوروی سابق چه بوده است؟ سوسیالیستی
 )968مکان گردشگری غار کرفتو در کجا قرار دارد ؟ دیواندره در استان کردستان
 )969چاپگرهای جدید با کدام پورت به کلمپیوتر وصل میشوند؟پورت usb
 )97۰دومین عملیات گسترده ارتش در چه تاریخی انجام شد؟ آبان 1359

 )971در سطح کدام یک از سیارات منظومه شمسی همیشه رعد و برق وجود دارد؟ مشتری
 )972کدام پادشاه هخامنشی برای نخستین بار اقدام به ضرب سکه طال و نقره درکشور نمود؟ داریوش
اول
 )973استفاده از پرچم اول بار در کدام کشورها آغاز شد؟ چین و هند
 )974ادبیات شفاهی در کدام دسته از ادبیات قرار میگیرند؟ ادبیات فولکلور
 )975اصول دین چند تا است؟ پنج
 )976در بازی بسکتبال برداشتن گام اضافه در سه گام چه تخلفی است؟ رانینگ
 )977خسرو شکیبایی فعالیت حرفهای سینماییاش را با بازی در کدام فیلم آغاز کرد؟ خط قرمز
 )978نظامی که دولت نقش حداکثری ایفا میکند چه نام دارد؟ نظام سوسیالیستی
 )979مکان گردشگری غار سیر در کجا قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان رضوی
 )98۰کدام چاپگرها برای چاپ تصاویر مناسب نیستند؟ماتریس نقطه ای
 )981نتیجه اولین عملیات  3آبان در جاده ماهشهر چه بود؟ ناموفق.
 )982در کدام یک از سیارات منظومه شمسی فشار هوا  1۰۰برابر بیشتر از زمین است؟ ونوس
 )983در دوره زمامداری کدام پادشاه هخامنشی جنگ ماراتون بین سپاهیان ایرانی و آتن روی داد؟
داریوش
 )984پرچم سفید نشانه چیست؟ اعالم آتش بس
 )985قدیمیترین نوع نقد کدام است؟ نقد بر مبنای اخالق
 )986اصول دین را نام ببرید؟ توحید ،عدل ،نبوت ،معاد ،امامت
 )987در بازی بسکتبال برداشتن گام ریز در سه گام بطوری که قابل تشخیص نباشد چه تخلفی است؟
رانینگ
 )988خسرو شکیبایی بخاطر بازی در کدام فیلم ،نخستین سیمرغ بلورین بازیگریش را ربود؟ هامون
 )989اقتصادی که دولت نقش حداکثری ایفا میکند چه نام دارد؟ اقتصاد برنامهای متمرکز
 )99۰مکان گردشگری غار آهوبم در کجا قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان رضوی
 )991چاپگری که با پرتاب ذرات جوهر بر کاغذ نقش ایجاد میکند؟جوهر افشان
 )992سومین عملیات گسترده ارتش در کجا انجام شد؟ عملیات نصر(هویزه)
 )993سیاره برجیس نام دیگر این سیاره بزرگ می باشد؟ مشتری
 )994در دوره کدام سلسله ایرانی فرش معروف پازیریک بافته شد؟ هخامنشی
 )995بنیانگذار پرستاری نوین چه نام دارد؟ فلورانس نایتینگل
 )996در مصراع «دست غریق یعنی فریاد بی صدایم» کدام آرایه به کار رفته است؟ تناقض
 )997فروع دین چند تا است؟ ده
 )998قانون سه ،پنج  ،هشت و  24ثانیه مربوط به کدام ورزش است؟ بازی بسکتبال

 )999بازیگر نقش سید حسن مدرس در سینمای ایران؟ خسرو شکیبایی
 )1۰۰۰کاالها و خدماتی که تولیدشده یا بهاصطالح محصوالت را چه مینامند؟ کاالی نهایی
 )1۰۰1مکان گردشگری غار مغان در کدام استان قرار دارد؟ خراسان رضوی
 )1۰۰2کدام نوع از چاپگرها دارای صدای باال و کیفیت پایین هستند؟سوزنی
 )1۰۰3سومین عملیات گسترده ارتش در چه تاریخی انجام شد؟ دی 1359
 )1۰۰4نام دیگر سیاره مریخ چیست؟ بهرام
 )1۰۰5کدام پادشاه هخامنشی در هنگام لشکرکشی به یونان در نبرد دریایی ساالمیس شکست خورد؟
خشایارشاه
 )1۰۰6اولین بار چرتکه توسط چه مردمانی مورد استفاده قرار گرفت؟ سومریان
 )1۰۰7در کلمات «سجود» و «وجود» چه نوع جناسی وجود دارد؟ جناس ناقص الحق
 )1۰۰8اصول دین تحقیقی است یا تقلیدی؟ تحقیقی
 )1۰۰9قانون نیمه مربوط به کدام ورزش است؟ بازی بسکتبال
 )1۰1۰رامبد جوان در کدام سریال تلویزیونی با خسرو شکیبایی همبازی بود؟ خانه سبز
 )1۰11کاال یا خدماتی که در تولید کاالها و خدمات دیگر از آنها استفاده شود چه نام دارد؟ کاالی واسطه
 )1۰12مکان گردشگری غار زری در کجا قرار دارد ؟ مشهد
 )1۰13منبع تامین رنگ در چاپگرها چه نام دارد؟کارتریج یا تونر
 )1۰14نتیجه عملیات نصر چه بود؟ با شکست مواجه شد.
 )1۰15نام چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی چه می باشد؟ مریخ
 )1۰16تقسیم کشور به ایالت های مشخص از اقدامات کدام پادشاه هخامنشی بود؟ داریوش
 )1۰17جزایر النگرهانس در کجا قرار دارد؟ لوزالمعده
 )1۰18در عبارت «شب پاورچین پاورچین می رفت .گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود» کدام آرایه
مشهود است؟ تشخیص
 )1۰19فروع دین تحقیقی است یا تقلیدی؟ تقلیدی
 )1۰2۰اصطالحی در بازی بسکتبال زمانی که بازیکنی پرتاب انجام میدهد یاران حریف میتوانند در هنگام
سیر صعودی توپ آن را با دست منحرف کنند؟ بالك
 )1۰21پدر دوبله ایران کیست؟ علی کسمایی
 )1۰22در اقتصاد تمایل و توان برای خرید بالفعل یا بالقوهی کاال یا یک خدمت در یک دوره زمانی معین را
چه مینامند؟ تقاضا
 )1۰23مکان گردشگری غار کارده در کجا قرار دارد ؟ مشهد
 )1۰24کدام کارتریج ها اگر مدت زیادی استفاده نشوند خشک و بی مصرف میشوند؟کارتریج های جوهری
 )1۰25چهارمین عملیات در کجا بود؟ عملیات توکل آبادان

 )1۰26نام سیاره سرخ رنگ منظومه شمسی چه می باشد؟ مریخ
 )1۰27پادشاه حکومت کلده در زمان کوروش که بود؟ نبونید
 )1۰28سالح بومیان استرالیا چه نام دارد؟ بومرنگ
 )1۰29نقشه کار یا فهرست نکات اصلی مقاله که باید نوشته شود کدام بخش مقاله را تشکیل میدهد؟
طرح مقاله
 )1۰3۰دوستی با دوستان خدا و دوست داشتن چهارده معصوم را چه مینامند؟ تولّی
 )1۰31در بازی بسکتبال پرتاب منطقه ای درون قوس چند امتیاز دارد؟  2امتیاز
 )1۰32پدر تئاتر نوین ایران؟ حمید سمندریان
 )1۰33طبق قانون تقاضا با افزایش قیمت گوشت مرغ تقاضا نسبت به خرید گوشت مرغ چه تغییری
مییابد؟ کاهش مییابد
 )1۰34مکان گردشگری غار فاس در کجا قرار دارد ؟ گناباد در استان خراسان رضوی
 )1۰35چاپگرهای 3کاره چه قابلیتی دارند؟پرینت،کپی،اسکن
 )1۰36عملیات توکل آباداندر چه تاریخی بود؟دی 59
 )1۰37جو زمین از چند درصد نیتروژن تشکیل شده است؟  78درصد
 )1۰38خدای بابلیان که مورد بی احترامی نبونید قرار گرفت چه نام داشت؟ مردوك
 )1۰39اسیدها رنگ کاغذ تورنسل را چه رنگی میکنند؟ قرمز
 )1۰4۰طرح کدام موضوع از موضوعات زندگی در ادبیات کودك برای نویسندگان دشوار است؟ مرگ
 )1۰41دشمنی با دشمنان خدا و چهارده معصوم را چه مینامند؟ تبرّی
 )1۰42در بازی بسکتبال پرتاب منطقه ای بیرون از قوس چند امتیاز دارد؟  3امتیاز
 )1۰43بنیان گزار تئاتر ایران کیست؟ عبدالحسین نوشین
 )1۰44کاالیی که با افزایش درآمد افراد میزان تقاضای آنها از یک کاال افزایش یابد چه نام دارد؟ کاالی
نرمال
 )1۰45مکان گردشگری غار مزدوران در کجا قرار دارد ؟ سرخس در استان خراسان رضوی
 )1۰46برای تبدیل عدد از مبنای  1۰به مبنای  2چه عملیاتی باید انجام داد؟تقسیم متوالی به2
 )1۰47نتیجه عملیات توکل چه بود؟ انجام نشد.
 )1۰48جو کره زمین از چند درصد اکسیژن تشکیل شده است؟  21درصد
 )1۰49پایتخت نبونید پادشاه کلده چه شهری بود؟ بابل
 )1۰5۰هنگامی که شیر خوراکی ترش مزه میشود چه نوع اسیدی تولید کرده است؟ اسید الکتیک
 )1۰51گونهای از ادبیات داستانی با حجم کم که نویسنده معموال در آن برشی از زندگی یا حوادث را می-
نویسد؟ داستان کوتاه
 )1۰52کدام یک از نماز های مسافر شکسته است؟ نماز های چهار رکعتی (ظهر ،عصر ،عشاء)

 )1۰53در بازی بسکتبال پرتاب آزاد یا پنالتی چند امتیاز دارد؟  1امتیاز
 )1۰54مهمترین جشنواره سینمایی ایران؟ جشنواره فیلم فجر
 )1۰55با افزایش درآمد افراد آنها کمتر از اتوبوس برای رفتن به سرکار یا دانشگاه استفاده میکنند،
اتوبوس چه نوع کاالی است؟ کاالی پست
 )1۰56مکان گردشگری غار بزنگان در کجا قرار دارد ؟ سرخس در استان خراسان رضوی
 )1۰57اعداد چند ارزش دارند؟2ارزش
 )1۰58مهمترین اقدام حسن باقری برای نزدیک شدن به دشمن چه راه کاری را ارائه داد؟ ایجاد خاکریز
 )1۰59نام سیاره پوشیده از ابر چه می باشد؟ زهره
 )1۰6۰مهم ترین اقدام کمبوجیه جانشین کوروش چه بود؟ حمله به مصر و فتح آن
 )1۰61بیماری با نام مرگ سیاه در سده  13میالدی که به مرگ بیش از یک چهارم مردم اروپا منجر شد؟
طاعون
 )1۰62عبارت خویشتنِ خویش چه نوع اضافهای می باشد؟ اضافه تاکیدی
 )1۰63مسافرت چند فرسخی(یا چند کیلومتری) موجب قصر یا شکسته شدن نماز میگردد؟ هشت فرسخ
یا حدود  45کیلومتر
 )1۰64در بازی بسکتبال در چه موردی پرتاب آزاد آخر ریباند ندارد؟ تکنیکال فول
 )1۰65کارگردان فیلم امیر ارسالن نامدار محصول سال 1334؟ شاپور یاسمی
 )1۰66هرگاه با افزایش درآمد تقاضای افراد برای یک کاال کمتر شود چه نوع کاالیی است؟ کاالی پست
 )1۰67مکان گردشگری غار کنه گرم در کدام شهر قرار دارد ؟ بجنورد در استان خراسان شمالی
 )1۰68ارزش های اعداد را نام ببرید؟ارزش مطلق و ارزش مکانی
 )1۰69عملیات عاشورا در کجا انجام شد؟ میمک
 )1۰7۰خواهر دو قلوی زمین چه نام دارد؟ زهره
 )1۰71پروشات همسرکدام یک از شاهان هخامنشی بود؟ داریوش دوم
 )1۰72نزدیکترین سیاره به خورشید کدام است؟ عطارد
 )1۰73این فعل برای بیان کاری در گذشته بسیار دور و بیشتر حکایتها به کار میرود؟ گذشته اَبعَد
 )1۰74مسافر باید نماز مغرب را در مسافرت چند رکعت بخواند؟ سه رکعت
 )1۰75اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای حرکتی که از طرف بازیکنی صورت گیرد که تیم حریف را
صاحب توپ کند؟ ترنوور
 )1۰76اولین کارگردان زن سینمای ایران؟ شهال ریاحی
 )1۰77جانشین گوشت قرمز معموالً چه چیزی است؟ گوشت سفید یا ماهی
 )1۰78مکان گردشگری غار گنج کوه در کدام شهر قرار دارد ؟ بجنورد در استان خراسان شمالی
 )1۰79بزرگی و کوچکی اعداد با چه ارزش انها مقایسه میشود؟ارزش مطلق

 )1۰8۰عملیات عاشورا کی انجام شد؟مهر 63
 )1۰81نام سیاره سوزان در سیاره شمسی چیست؟ عطارد
 )1۰82جانشینان اسکندر درایران چه کسانی بودند؟ سلوکیان
 )1۰83دانشمند و فیلسوف یونانی که اعتقاد داشت همه مواد از اتم تشکیل شده است؟ دموکرتیوس
 )1۰84این عالمت زمانی به کار میرود که نوشته میان این نشانه به متن اصلی افزوده شده است؟ قالب
 )1۰85در کدام یک از نمازهای یومیه ،بر مرد واجب است که با صدای بلند بخواند؟ نمازهای صبح ،مغرب و
عشاء
 )1۰86در بازی بسکتبال به پاس اشتباه چه گویند؟ ترنوور
 )1۰87معروف به منتقد ستیزنده سینمای ایران؟ هوشنگ کاووسی
 )1۰88در یک کشور به دلیل جنون گاوی عرضه گوشت قرمز کاهش مییابد و تقاضا برای گوشت سفید
باال میرود .کاالی جانشین را مشخص کنید؟ گوشت سفید
 )1۰89مکان گردشگری غار شاپور در کدام شهر قرار دارد ؟ کازرون در استان فارس
 )1۰9۰حرف  Aدر مبنای  16معادل چه عددی در مبنای  1۰است؟1۰
 )1۰91استراتژی اجرای عملیاتهای چهارگانه ارتش بر پایه چه تفکری شکل گرفت.؟ تجهیزات محوری
 )1۰92نام کوچکترین سیاره منظومه شمسی چه می باشد؟ عطارد
 )1۰93رهبری کدام یک از جنگ های رومیان و کارتاژی ها را هانیبال سردار معروف برعهده داشت؟
پونیک
 )1۰94دانشمندی که اعالم کرد اجسام در حال سقوط به سمت زمین ،سرعت میگیرند؟ گالیله
 )1۰95در مصراع «به ترانه های شیرین به بهانه های رنگین» کدام آرایه به کار رفته است؟ حس آمیزی
 )1۰96چه نمازهایی حمد و سوره اش آهسته خوانده می شود؟ ظهر و عصر
 )1۰97در بازی بسکتبال به دزدیده شدن توپ توسط حریف چه گویند؟ ترنوور
 )1۰98اصطالح فیلم فارسی را چه کسی ابداع کرد؟ هوشنگ کاووسی
 )1۰99با افزایش قیمت کاالی مکمل باثبات سایر شرایط تقاضای کاالی اصلی کاهش مییابد یا افزایش؟
کاهش
 )11۰۰مکان گردشگری غار هنامه درکدام شهر قرار دارد ؟ شیروان در استان خراسان شمالی
 )11۰1حرف  Bدر مبنای  16معادل چه عددی در مبنای  1۰است؟11
 )11۰2مهمترین استراتژی بنی صدر بعد از اجرای عملیاتهای چهارگانه چه بود؟ مذاکره و مصالحه باعراق
 )11۰3کدام یک از سیارات منظومه شمسی چگالترین سیاره می باشد ؟زمین
 )11۰4کدام امپراطور روم شرقی بیزانتیوم را به پایتختی برگزید؟ کنستانتین
 )11۰5جادهسازی جدید را چه کسی پایهگذاری کرد؟ جان مک آدام
 )11۰6کتاب «ضد خاطرات» اثر کدام نویسنده اروپایی است؟ آندره مالرو

 )11۰7اگر کسی سهواً ارکان نماز را کم یا زیاد کند حکم چیست؟ نماز باطل است.
 )11۰8در بازی بسکتبال به دادن اوت بی مورد به حریف چه گویند؟ ترنوور
 )11۰9فیلم «شب بیست و نهم» در چه ژانری ساخته شده است؟ ژانر وحشت
 )111۰با کاهش قیمت کاالی مکمل باثبات سایر شرایط تقاضای کاالی اصلی کاهش مییابد یا افزایش؟
افزایش
 )1111مکان گردشگری غار پرقیستان در کدام شهر است؟ اسفراین در استان خراسان شمالی
 )1112حرف  Cدر مبنای  16معادل چه عددی در مبنای  1۰است؟12
 )1113موضع امام خمینی در مقابل مصالحه با عراق چه بود؟ یاس از جنود ابلیس است.
 )1114نام دیگر عطارد چه می باشد؟ تیر
 )1115با مسیحی شدن کدام امپراطور دین مسیحیت در اروپا رسمیت پیدا کرد؟ کنستانتین
 )1116وسیعترین کویر سوزان جهان کدام است؟ صحرای بزرگ آفریقا
 )1117از مؤلفان پر کار دوره قاجار که خاطرات خود را به عنوان یکی از منابع پژوهش در تاریخ عصر قاجار
خلق نموده است؟ اعتمادالسلطنه
 )1118نمازهای مستحبی چه نام دارد؟ نماز نافله
 )1119در بازی بسکتبال به خطای حمله چه گویند؟ ترنوور
 )112۰فیلمی از محمد حسین لطیفی در ژانر وحشت؟ خوابگاه دختران
 )1121اگر دولت یارانه پرداختی برای بنزین را حذف کند و بنزین را به قیمت آزاد عرضه کند ،تغییرات
قیمت بنزین به چه صورت خواهد بود؟ قیمت بنزین افزایش می یابد.
 )1122نام دیگر مکان گردشگری غار وراء جهرم در استان فارس چیست؟ معبد خورشید
 )1123حرف  Dدر مبنای  16معادل چه عددی در مبنای  1۰است؟13
 )1124این جمله از کیست؟ این جنگ بیست سال طول بکشد ما ایستادهایم..؟ امام خمینی
 )1125نود و نه در صد جرم خورشید از چه عناصری تشکیل شده است؟ هیدروژن و هلیوم
 )1126کدام دولت شهرهای یونان باستان از همه مشهورتر بود؟ آتن و اسپارت
 )1127نام شیمیایی نمک طعام چیست؟ کلرید سدیم
 )1128زندگینامه با کدام شخص دستوری نوشته میشود؟ اول شخص مفرد یا سوم شخص مفرد
 )1129نماز نافله در شبانه روز چند رکعت است؟  34رکعت
 )113۰در بازی بسکتبال نام دیگر خطای حمله چیست؟ شارژینگ
 )1131فیلمی از فریدون جیرانی در ژانر وحشت؟ پاركوی
 )1132در قانون تقاضا رابطه بین قیمت و تقاضا به چه صورت است؟ معکوس
 )1133مکان گردشگری غار بونیز در کدام شهر قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
 )1134حرف  Eدر مبنای  16معادل چه عددی در مبنای  1۰است؟14

 )1135تغییر استراتژی جنگ توسط چه کسی مطرح شد .؟حسن باقری
 )1136هسته داغ خورشید از چه مادهای تشکیل شده است؟ هلیوم
 )1137پریکلس حاکم کدام دولت شهر در یونان بود؟ آتن
 )1138از فراوانترین مواد معدنی جهان که در عدسی و سمباده کاربرد دارد؟ کوارتز
 )1139کاربرد تشبیه ،استعاره ،مجاز و رمز را در عبارت چه میگویند؟ تصویرپردازی و خیال پردازی
 )114۰کدام نماز است که ده رکوع دارد؟ نماز آیات
 )1141در بازی بسکتبال به خطایی که یک بازیکن در موقع حمله روی بازیکن تیم مدافع انجام میدهد چه
گویند؟ خطای حمله
 )1142کارگردان ارمنی تبار ایرانی که به «هیچکاك ایران» معروف است؟ ساموئل خاچیکیان
 )1143با افزایش درآمد افراد میزان تقاضای آنها از یک کاال افزایش یابد به آن کاال چه میگویند؟ کاالی
نرمال
 )1144مکان گردشگری غار سنگتراشان در کجا قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
 )1145حرف  Fدر مبنای  16معادل چه عددی در مبنای  1۰است؟15
 )1146چه کسی پایه استراتژی را برایمان محوری؛ فکر ،برنامه ریزی ،جنگ شبانه و حضور مردم درجنگ
مطرح کرد؟ حسن باقری
 )1147هیدروژن سوزان پرتابی از خورشید چه نام دارد؟ پرامیننس
 )1148اسکندر در بازگشت از هند در کدام شهر مرد؟ بابل
 )1149نخستین زنی که برنده جایزه نوبل شد؟ ماری کوری
 )115۰نام دیگر «مونوگرافی» چیست؟ تک نگاری
 )1151کدام نماز است که نُه قنوت دارد؟ نماز عید فطر و عید قربان
 )1152بازی والیبال در چه سالی ابداع شد؟1895
 )1153شاعر کارگردانهای سینمای ایران؟ علی حاتمی
 )1154با افزایش درآمد افراد میزان تقاضای آنها از یک کاال کاهش یابد به آن کاال چه میگویند؟ کاالی
پست
 )1155مکان گردشگری غار سلطان بالغ در کدام شهر قرار دارد ؟ قزوین
 )1156هرگونه دریافت اطالعات از اینترنت به کامپیوتر کاربر را چه میگویند؟download
 )1157پایه گذار فرهنگ علوی و عاشورایی در جبهههای جنگ که بود؟ حسن باقری
 )1158وقتی ماه بین زمین و خورشید قرار میگیرد چه پدیدهای رخ میدهد؟ کسوف
 )1159کدام پادشاه اشکانی در تثبیت قدرت این سلسله بعد از بیرون راندن سلوکیان نقش عمدهای
داشت؟ تیرداد اول
 )116۰عنصر شیمیایی در سنگ اورانیوم که ماری کوری آن را کشف کرد؟ رادیوم

 )1161کتابی که حاوی نقشههای مختلف جهان یا مجموعه نمودارها و اطالعات مربوط به یک موضوع است،
چه نامیده میشود؟ اطلس
 )1162اگر انسان در تعداد رکعات نماز صبح یا مغرب شک کند حکم چیست؟ نماز باطل است.
 )1163بازی والیبال در چه کشوری ابداع شد؟ ماساچوست آمریکا
 )1164خاچیکیان پیشگام چه نوع سینمایی در ایران بود؟ سینمای جنایی
 )1165مقدار کاال یا خدمتی که تولیدکننده مایل و قادر است در دوره زمانی معین ارائه دهد چه مینامند؟
عرضه
 )1166مکان گردشگری غار وشنوه در کدام استان قرار دارد ؟ قم
 )1167هرگونه ارسال اطالعات از کامپیوتر کاربر به اینترنت را چه میگویند؟upload
 )1168کدام شخصیت از طرح حسن باقری مبنی بر تغییر استراتژی جنگ حمایت کرد؟ آیت اهلل خامنه ای
 )1169نام دیگر خورشید گرفتگی چیست؟کسوف
 )117۰کدام دولت قدرتمند اروپایی با پیشروی در آسیای صغیر دولت سلوکی حاکم در این ناحیه را از بین
برد؟ روم
 )1171محل عبادت یهودیان را چه مینامند؟ کنیسه
 )1172در ارجاع مکرر به اثری که نشانی آن بالفاصله در باال داده شده ،از چه عالمت و کلمه اختصاری
استفاده میشود؟ همان
 )1173شک بین یک و دو در نماز چه حکمی دارد؟ نماز را باطل میکند.
 )1174بازی والیبال توسط چه کسی ابداع گردید؟ ویلیام جی مورگان
 )1175فرخ غفاری با چه فیلمی پا به عرصه کارگردانی حرفهای سینما گذاشت؟ جنوب شهر
 )1176رابطه بین قیمت و عرضه مثبت است یا منفی؟ مثبت
 )1177مکان گردشگری غار سالمستان در کدام استان قرار دارد ؟ قم
 )1178محلی که صفحات و محتویات وب سایت در اینترنت بارگزاری میشوند را چه مینامند؟هاست
 )1179چه عملیاتهایی در شش ماهه اول  136۰براساس تفکر انقالبی طرح ریزی و اجرا شد؟ سلسله
عملیاتهای محدود
 )118۰نام دیگر ماه گرفتگی چه می باشد؟ خسوف
 )1181در دوره کدام پادشاه اشکانی کراسوس رومی با سپاه فراوانی به ایران حمله کرد؟ ارد دوم
 )1182اولین پارلمان جهان در کجا تشکیل شد؟ ایسلند
 )1183به نظرات رسمی ناشر روزنامه یا مجله پیرامون موضوعی که در ستون خاصی از روزنامه یا مجله
چاپ میشود ،چه میگویند؟ سرمقاله
 )1184قرائت رکعت سوم و چهارم نماز چگونه خوانده میشود؟ باید آهسته خوانده شود.
 )1185بازی والیبال در ایران در چه سالی آغاز شد؟1299

 )1186محمدعلی فردین با کدام فیلم وارد عالم سینما شد؟ چشمه آب حیات
 )1187با افزایش قیمت یک کاال عرضه کاال چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد
 )1188مکان گردشگری غار طرنگ در کدام شهر استان کرمان قرار دارد؟ بافت
 )1189معیار سنجش فضای رم چیست؟گیگابایت
 )119۰اولین عملیات محدود با تفکر انقالبی در کجا انجام شد؟ جنوب سوسنگرد
 )1191مناطق سرد روی خورشید چه نام دارد؟ لکه های خورشیدی
 )1192نقاشی های برجای مانده در کوه خواجه در سیستان متعلق به کدام سلسله ی باستانی در ایران
است؟ اشکانیان
 )1193پایتخت کشور لهستان چه نام دارد؟ ورشو
 )1194رایجترین روش تجدید چاپ کتاب در ایران ،که با چاپ سنگی قدیم در ایران خویشاوند است،
چیست؟ چاپ افست
 )1195هنگام گرفتن ماه چه نمازی واجب است؟ نماز آیات
 )1196بازی والیبال توسط چه کسی وارد ایران شد؟ سید مهدی ورزنده
 )1197فیلم پرفروش سینمای قبل از انقالب با بازی فردین؟ گنج قارون
 )1198با کاهش قیمت یک کاال عرضه کاال چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد
 )1199مکان گردشگری غار میرزا در کدام شهر قرار دارد؟ رفسنجان در استان کرمان
 )12۰۰معموال فضای فلش مموری ها را با چه معیاری میسنجند؟گیگا بایت
 )12۰1اولین عملیات محدود با تفکر انقالبی چه زمانی انجام شد؟ بهمن 59
 )12۰2تعداد سیاره های اصلی منظومههای شمسی چقدر است؟ هشت سیاره
 )12۰3کدام آیین مذهبی به وسیله اقوام کوشانی در مرزهای شرقی ایران در دوره اشکانیان گسترش
یافت؟ بودایی
 )12۰4جهانگرد ایتالیایی که رویدادهای سفرش را به شکل داستان نوشت؟ مارکوپولو
« )12۰5در جستجوی زمان از دست رفته » اثر کیست؟ مارسل پروست
 )12۰6کار خیری که انسان برای خدا برعهدۀ خود قرار دهد چه نام دارد؟ نذر
 )12۰7تکنیک پنجه مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 )12۰8اولین تجربه ناصر ملک مطیعی به عنوان کارگردان؟ سوداگران مرگ
 )12۰9طبق رابطه قیمت و مقدار عرضه منحنی عرضه صعودی است یا نزولی؟ صعودی
 )121۰مکان گردشگری غار شبپره در کدام شهرستان قرار دارد ؟ بافت در استان کرمان
 )1211به برنامه ای که سخت افزار سیستم را هنگام روشن شدن چک کند چه گویند؟post
 )1212دومین عملیات محدود با روش چریکی کی انجام شد؟اسفند 59
 )1213نزدیکترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟ عطارد

 )1214کوشانها پس از تشکیل دولت ،به چه آیینی گرویدند؟ بودایی
 )1215مخترع چاپ با روش جدید چه کسی بود؟ یوهانس گوتنبرگ
 )1216مقالهای که محاسن و معایب امری را بررسی میکند ،چه نام دارد؟ مقاله انتقادی
 )1217اگر در نماز رکوع سهواً فراموش شود حکم چیست؟ نماز باطل است.
 )1218تکنیک ساعد مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 )1219اولین محصول مشترك سینمای ایران با یک کشور خارجی؟ جدال در مهتاب
 )122۰با توجه به کشش کاالها به چند دسته تقسیم میشوند؟ سه دسته
 )1221مکان گردشگری غار جفریز در کدام شهرستان قرار دارد ؟ بافت در استان کرمان
 )1222اصطالحا به حافظه های پایدار چه گویند؟ROM
 )1223کدام فرمانده در عملیات امام مهدی(عجذ)به شهادت رسید؟ اسحاق عزیزی
 )1224قمر کدام یک از سیارهها را به سختی میتوان دید؟ نپتون
 )1225کدام آیین در اوایل دوره اشکانی در ایران رواج داشت؟ مهرپرستی
 )1226واحد اندازهگیری پنبه چیست؟ عدل
 )1227در ادبیات قدیم ایران داستانهای کوتاه که قهرمان آنها جانوران بودند چه نامیده میشد؟ حکایت
 )1228تسبیحات حضرت زهرا (س) کدامند؟ اهلل اکبر ،الحمداهلل ،سبحان اهلل
 )1229تکنیک سرویس وپنجه مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 )123۰احمد شاملو نویسنده فیلمنامه چه فیلمی از ناصر ملک مطیعی بود؟ مردها و جادهها
 )1231کشش قیمتی تقاضا برای کاالیی برابر صفر است منحنی تقاضای آن کاال افقی است یا عمودی؟
کامالً عمودی
 )1232مکان گردشگری غار کبوتر در کدام استان قرار دارد ؟ آذربایجان شرقی
 )1233اصطالحا به حافظه های ناپایدار چه گویند؟RAM
 )1234عملیات امام مهدی(عج)محورغرب شوش دانیال درکجا بود؟ انگوش
 )1235کدام سیاره به علت کوچکی بیش از حد از جمع سیارات حذف شده است؟ پلوتون
 )1236سردار شجاع ایرانی در جنگ حران چه کسی بود؟ سورنا
 )1237واحد شمارش کاغذ چیست؟ بند
 )1238کدام نثر فارسی نمونه بارز «شیوه کوتاه نویسی» و نثر مرسل ساسانی است؟ تاریخ بلعمی
 )1239تسبیحات حضرت زهرا (س) ،چند مرتبه اهلل اکبر دارد؟  34مرتبه
 )124۰تکنیک اسپک مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 )1241کارگردان فیلم شب قوزی چه کسی است؟ فرخ غفاری
 )1242کشش قیمتی تقاضا برای کاالیی برابر بینهایت است منحنی تقاضای آن کاال افقی است یا عمودی؟
کامالً افقی

 )1243مکان گردشگری غار عین هو در کدام استان قرار دارد؟ استان مرکزی
 )1244سریعترین نوع رم ( )RAMچیست؟ddr4
 )1245عملیات امام مهدی(عج)محورغرب شوش دانیال در چه تاریخی بود؟فروردین 136۰
 )1246سومین قمر بزرگ در سامانه خورشیدی چه نام دارد؟ کالیستو
 )1247سردار روم در جنگ حران چه کسی بود؟ کراسوس
 )1248کدام دانشمند و پزشک ایرانی در درمان برخی از بیماریها از طب سوزنی استفاده میکرده است؟
ابن سینا
« )1249گرفته بوده است» چه فعلی است؟ ماضی ابعد
 )125۰تسبیحات حضرت زهرا (س) ،چند مرتبه الحمداهلل و سبحان اهلل دارد؟ هر کدام  33مرتبه
 )1251تکنیک توپ گیری مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 )1252فرخ غفاری شب قوزی را با اقتباس از چه داستانهایی ساخته است؟ داستانهای هزار و یک شب
 )1253مطلوبیت چند نوع است؟ دو نوع
 )1254مکان گردشگری غار ماهی کور در کدام استان قرار دارد ؟ لرستان
 )1255اولین نسل رم های کامپیوتری چه نام داشتند ؟ sdram
 )1256فرمانده عملیات امام مهدی(عج) محور شوش چه کسی بود؟ مرتضی صفاری
 )1257بزرگترین قمر سیاره زحل چه نام دارد؟ تیتان
 )1258چه کسی قلمرو اشکانی را در شرق و غرب وسعت داد؟ مهرداد
 )1259تاریخچه طب سنتی به چه کشوری برمیگردد؟ چین
 )126۰افسانه گیلگمش متعلق به کدام قوم باستانی می باشد؟ سومریها
 )1261غالت اربعه که زکات بر آنها واجب است کدامند؟ گندم ،جو ،خرما و کشمش
 )1262ارسال پاس مناسب هم از نظر تکنیکی و هم از نظر تاکتیکی از وظایف کدام پست در بازی والیبال
است؟ پاسور
 )1263فیلمی از ابراهیم گلستان که تاثیری ژرف بر فیلمسازی واقعگرای ایران گذاشت؟ خشت و آینه
 )1264مقدار مطلوبیتی که از مجموع واحدهای کاال و خدمات مصرفشده بدست میآید چه نوع مطلوبیتی
است؟ مطلوبیت کل
 )1265مکان گردشگری غار کَلماکَره در کدام شهر قرار دارد ؟ پلدختر در استان لرستان
 )1266سرعت رم های  ddrچند برابر  sdramبودند؟2برابر
 )1267جاده ایکه مسیر جاده ماهشهر را به آبادان متصل کرد نام داشت؟ وحدت
 )1268یکی از معدود اقمار منظومه شمسی که دارای جو میباشد؟ تیتان
 )1269شهرهای عصر سلوکی به چه شکلی ساخته میشد؟ شطرنجی
 )127۰بزرگترین و مهمترین عبادتگاه آتن در یونان باستان چه نام داشت؟ معبد آتنا

 )1271رمان«سرخ و سیاه» نوشته ی کدام نویسنده فرانسوی می باشد؟ استاندال
 )1272وضوی جبیره مخصوص چه کسانی است؟ کسانی که دچار زخم و شکستگی هستند.
 )1273در بازی والیبال یکی از انواع تکنیک ساعد که در آن زاویه دست با بدن کمتر از  9۰درجه است؟
ساعد روبرو
 )1274فیلمی از فریدون رهنما محصول  1346که برنده جایزهی ژان اپشتاین از فستیوال لوکارنو شد؟
سیاوش در تخت جمشید
 )1275شرط اساسی حداکثر سازی مطلوبیت چیست؟ اصل برابری مطلوبیت نهایی کاال
 )1276مکان گردشگری غار میرمالس در کدام شهر قرار دارد ؟ کوهدشت در استان لرستان
 )1277کدام رم ها بیشتر برای نیازهای بازار بازی های کامپیوتری به بازار ارائه شد؟ddr2
 )1278جاده وحدت توسط چه سازمانی ساخته شد؟ جهاد فارس
 )1279تنها قمر در منظومه شمسی که برخالف جهت حرکت سیاره مادرش (نپتون) در حرکت است چه
نامیده میشود؟ تریتون
 )128۰شهرهای دورهی اشکانی به چه شکلی ساخته میشد؟ دایره وار
 )1281اولین ساعت بشر چه نوع ساعتی بوده است؟ آفتابی
 )1282کدام نویسنده برای اولین بار لغات و اصطالحات عامیانه را در داستان رواج داد؟ محمدعلی
جمالزاده
 )1283برای کدام نماز ،وضو داشتن شرط نیست؟ نماز میت
 )1284در بازی والیبال یکی از انواع تکنیک ساعد که در آن زاویه دست با بدن  9۰درجه است؟ ساعد
بلند
 )1285نخستین دوربین فیلمبرداری در زمان کدام شاه قاجار به ایران وارد شد؟ مظفرالدین شاه
 )1286در اقتصاد هزینهها به چند دسته تقسیم میشوند؟  2دسته
 )1287مکان گردشگری غار کلکچال در کدام شهر قرار دارد ؟ آمل در استان مازنداران
 )1288آیا مادربردی که رم  ddr3را پشتیبانی میکند میتوان رم  ddr2را هم متصل کرد؟ خیر
 )1289جاده وحدت چه زمانی آماده تردد شد؟ اردیبهشت 136۰
 )129۰نام اقمار شناخته شده کدام سیاره از آثار ویلیام شکسپیر گرفته شده است؟ اورانوس
 )1291نقاشیهای بجا مانده در خرابههایی چون نسا و دورا یادگار هنر کدام عصر است؟ اشکانی
 )1292رنگ سبز درختان به دلیل وجود چیست؟ کلروفیل
 )1293عبارت «نثرش ،تلگرافی ،حساس ،دقیق ،خشن و منزه طلب است» در توصیف کدام نویسنده
است؟ جالل آل احمد
 )1294حداقل افراد برای برگزاری نماز جماعت چند نفرند؟ دو نفر

 )1295در بازی والیبال یکی از انواع تکنیک ساعد که در آن زاویه دست با بدن بیشتر از  9۰درجه است؟
ساعد پشت سر
 )1296آهنگساز فیلم قیصر؟ اسفندیار منفردزاده
 )1297هزینه فرصت بنگاه جزء کدام دسته از هزینههاست؟ هزینههای پنهان
 )1298مکان گردشگری غار هوتو در کدام شهر قرار دارد ؟ بهشهر در استان مازندران
 )1299کم مصرفترین حافظه رم کدام است؟ddr4
 )13۰۰اولین پل بشکهای توسط چه سازمانی تولید شد؟ جهاد
 )13۰1هفتمین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ اورانوس
 )13۰2مسیحیان در زمان کدام پادشاه ساسانی در دربار نفوذ یافتند؟ خسرو پرویز
 )13۰3نام دیگر سبزینه چیست؟ کلروفیل
 )13۰4قدیمیترین شکل ادبیات کدام است؟ داستان گویی
 )13۰5حداقل افراد برای برگزاری نماز جمعه چند نفرند؟ پنج نفر
 )13۰6در بازی والیبال به سرویسی که بالفاصله پس از سوت داور بدون هیچ تاملی زده شود چه می-
گویند؟ سرویس پاولوفی
 )13۰7ابراهیم گلستان از این فیلم مسعود کیمیایی بسیار ستایش میکرد؟ قیصر
 )13۰8هر بنگاهی با چند نوع هزینه مواجه است؟  4نوع( هزینههای ثابت ،متغیر ،نهایی و متوسط)
 )13۰9مکان گردشگری غار کمربند در کدام شهر قرار دارد ؟ بهشهر در استان مازندران
 )131۰در کدام حالت از خنک کننده های کارت گرافیک فن وجود ندارد؟خنک کننده پسیو
 )1311عملیات شیخ فضلاهلل نوری در چه تاریخی بود؟ اردیبهشت 136۰
 )1312نام دیگر سامانه خورشیدی چیست؟ منظومه شمسی
 )1313آتشکدهی مهم خراسان در زمان ساسانیان چه نام داشت؟ آذربرزین مهر
 )1314تنها بخشی از بدن انسان که ترمیم نمیشود کدام است؟ دندان
 )1315اندیشههای فروید در کدام یک از مکاتب ادبی مؤثر بود؟ سورئالیسم
 )1316آیا هبه و هدیه عید (عیدى) خمس دارد؟ خیر
 )1317پرتاب سرویس چکشی و پرشی مربوط به کدام ورزش است؟ والیبال
 )1318هوشنگ کاووسی فیلم گاو را با کدام فیلم ویتوریو دِسیکا مقایسه میکند؟ دزد دوچرخه
 )1319اقتصاددانان بازارها را بر اساس ساختار به چند گروه تقسیم میکنند؟  4گروه
 )132۰مکان گردشگری غار کهک در کدام استان قرار دارد ؟ مرکزی
 )1321در کدام حالت از خنک کننده های کارت گرافیک از فن استفاده میشود؟خنک کننده اکتیو
 )1322عملیات شیخ فضلاهلل نوری درکجاصورت گرفت؟ شمال آبادان تپههای مدن
 )1323منظومه شمسی دارای چند سیاره است؟ هشت

 )1324کدام پادشاه ساسانی عده ای را برای کسب علم به هند فرستاد؟ انوشیروان
 )1325مقاومترین ماهیچه در بدن کدام است؟ زبان
 )1326پدر داستان کوتاه زبان فارسی کدام نویسنده می باشد؟ محمدعلی جمالزاده
 )1327آیا به جایزههایى که توسط بانکها و صندوقهاى قرضالحسنه به افراد پرداخت میشود ،خمس
تعلقّ میگیرد؟ واجب نیست
 )1328ارتفاع تور والیبال برای آقایان؟  2متر و  43سانتیمتر
 )1329فیلم موزیکال سرگرم کننده از علی حاتمی؟ حسن کچل
 )133۰زمانی که درآمد نهایی و هزینه نهایی بنگاه برابر باشد بنگاه در چه سطحی از تولید قرار میگیرد؟
سطح مطلوب تولید بنگاه
 )1331مکان گردشگری غار امجک در کدام شهر قرار دارد ؟ تفرش در استان مرکزی
 )1332کمپانی های عضو اتحادیه ( Allianceاِ الینس) چه عالمتی برروی محصوالت خود قرار میدهند؟ +
(پالس یا جمع)
 )1333فرمانده عملیات شیخ فضلاهلل نوری چه کسی بود؟ رضا موذنی
 )1334سیارههایی که بیشتر از نظر جنس و اندازه شباهتهایی به زمین دارند چه نامیده میشوند؟
سیارات زمین سان
 )1335کدام ناحیهی ایران در دوره ساسانی مورد تهاجم اقوام بیابانگرد هپتالها قرار گرفت؟ خراسان
 )1336برادر قرآن کدام کتاب است؟ نهج البالغه
 )1337نمایشنامه نویس و مهمترین داستان کوتاه نویس روسی کیست؟ آنتوان چخوف
 )1338آیا مبالغى که بنیاد شهید به خانوادههاى شهدا میپردازد ،خمس تعلقّ میگیرد؟ خمس ندارد
 )1339ارتفاع تور والیبال برای بانوان؟  2متر و  24سانتیمتر
 )134۰داریوش مهرجویی فیلم آقای هالو را براساس نمایشنامه چه کسی نوشت؟ علی نصیریان
 )1341در بازار رقابتی که ورود و خروج بنگاهها آزاد است در بلندمدت سود اقتصادی چقدر خواهد بود؟
سود اقتصادی صفر است
 )1342مکان گردشگری غار علیصدر در کدام شهر قرار دارد ؟ همدان
 )1343به مجموعهای از اجزای الکترونیکی در یک مدار مجتمع که وظیفهٔ مدیریت جریان دادهها بین
پردازنده ،حافظه و قسمتهای جانبی را بر عهده دارند چه گویند؟چیپست
 )1344کدام فرمانده در عملیات شیخ فضلاهلل نوری شهید شد؟ رضا موذنی
 )1345نام گاز سازنده محیط میان سیارهای چیست؟ هیدروژن
 )1346آخرین پادشاه معروف دورهی ایران باستان چه کسی بود؟ خسرو پرویز
 )1347کدام کتاب به خواهر قرآن مشهور است؟ صحیفه سجادیه

 )1348کتابهایی که شیرازهبندی آنها از طرف عرض و باز و بسته شدن آنها از طرف طول است چه نامیده
میشوند؟ بیاضی
 )1349نذر در چه صورت صحیح است؟در صورتی که برای آن نذر صیغه خوانده شود.
 )135۰وزن توپ والیبال چقدر است؟  28۰گرم
 )1351امیر نادری با این فیلم «سینمای خشونت» را در ایران بدعت نهاد؟ خداحافظ رفیق
 )1352بازاری که تنها یک فروشنده کاال یا خدمت میباشد و برای آن کاال یا خدمت جانشین نزدیکی
وجود ندارد؟ بازار انحصار کامل
 )1353مکان گردشگری غار دودزا در کدام استان قرار دارد ؟ زنجان
 )1354وسیلهای برای خنککاری با هوا است؟ (Finفین) یا گرما گیر
 )1355بعد از ارتش و سپاه کدام سازمان مهمترین نقش پشتیبانی را در جنگ داشت؟ جهاد سازندگی.
 )1356دورترین جسم کشف شده در سامانه خورشیدی چیست؟ سدنا
 )1357کدام پادشاه ساسانی از فالسفهی یونان که به ایران پناهنده شدند به گرمی استقبال کرد؟
انوشیروان
 )1358کاشف میکروب سل کیست؟ رابرت کخ
 )1359رایجترین روش تجدید چاپ کتاب در حال حاضر کدام است؟ چاپ افست
 )136۰از چه کسى باید تقلید کرد؟ مجتهد جامع شرایطِ فتوا و مرجعیت
 )1361محیط توپ والیبال چند سانتیمتر است؟  67سانتیمتر
 )1362فیلمی از مسعود کیمیایی با اقتباس از داستان مشهور صادق هدایت؟ داش آکل
 )1363بنگاه انحصاری قیمت پذیر است یا قیمت گذار؟ قیمت گذار
 )1364مکان گردشگری غار پهلوان در کدام استان قرار دارد ؟ یزد
 )1365آیا گرماگیر یا فین همان فن () fanاست؟ خیر
 )1366کدام عملیات باعث فلج شدن نیروی دریایی عراق تاپایان جنگ شد؟

عملیات مروارید

 )1367مرز بین محیط بین سیارهای و محیط بین ستارهای چه نام دارد؟ هلیوپاز
 )1368در دوره کدام سلسله در ایران معماران در ساختن بناها از طاق و ایوان به جای ستون استفاده می-
کردند؟ ساسانی
 )1369کدام درخت نماد صلح است؟ زیتون
 )137۰خواندن نسخه نمونهی چاپی و غلط گیری آن از وظیفه کدام شخص به شمار میرود؟ نمونه خوان
 )1371آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟ بنا بر احتیاط واجب جایز نیست
 )1372در بازی والیبال به سرویسی که با خوابیدن مستقیم در زمین حریف به امتیاز تبدیل شود چه
گویند؟ سرویس یک ضرب
 )1373فیلمی از فروغ فرخزاد دربارۀ جذامیان؟ خانه سیاه است

 )1374بنگاه رقابتی قیمت پذیر است یا قیمت گذار؟ قیمت پذیر
 )1375مکان گردشگری غار کسیل در کدام استان قرار دارد ؟ البرز
 )1376در کامپیوتر های قدیمی برای مدیریت تمام اتفاقات موجود در کامپیوتر از یک پردازنده به همراه
چند چیپست بزرگ و اصلی استفاده میشود؟2چیپست
 )1377نوع پل شناور نظامی که بر روی رودخانه ها جهت تردد نصب میشد؟ پل پی ام پی
 )1378هشتمین سیاره نزدیک به خورشید که به چهارمین غول گازی نیز معروف است؟ نپتون
 )1379کدام فرمانروای ساسانی برای همیشه به عمر حکومت هپتال خاتمه داد؟ خسرو انوشیروان
 )138۰بزرگترین شهید کربال از لحاظ سنی چه کسی بود؟ حبیب بن مظاهر
 )1381برای چاپ کتابهای نفیس هنری بیشتر از چه نوع کاغذی استفاده میشود؟ کاغذ گالسه
 )1382به کسى که متوجه جهل خود بوده و راههاى رفع جهالت را هم مىداند ،ولى در آموختن احکام
کوتاهى مىکند چه میگویند؟ جاهل مقصّر
 )1383در بازی والیبال هر تیم در هر ست به غیر از استراحت فنی چند تایم استراحت می تواند داشته
باشد؟  2تایم
 )1384کارگردان فیلم «جعفر خان از فرنگ برگشته» ؟ علی حاتمی
 )1385منحنی تقاضایی که یک بنگاه رقابتی با آن روبروست به چه صورت است؟ خطی افقی (قیمت کاال
در بازار)
 )1386مکان گردشگری غار قهرمان در کدام شهر قرار دارد ؟ خمینیشهر در استان اصفهان
 )1387اصطالحا به چیپست های اصلی و بزرگ در کامپیوتر های قدیمی چه میگفتند؟پل شمالی و پل
جنوبی
 )1388اولین عملیات مشترك موفق با تفکر انقالبی در زمان بنی صدر چه بود؟ عملیات امام علی(ع)
 )1389از سیارات منظومه شمسی که ساختارش شبیه به نپتون است؟ سیاره اورانوس
 )139۰اردشیر بابکان چه چیزی را عامل آشفتگی اوضاع ایران میدانست؟ حکومت ملک الطوایفی
 )1391کاغذ برای نخستین بار در کجا ساخته شد؟ چین
 )1392ویرایش صوری کتاب بر عهده چه کسی می باشد؟ ویراستار عمومی
 )1393به کسی که اصالً متوجه جهل خود نیست و یا راهى براى برطرف کردن جهل خود ندارد چه می-
گویند؟ جاهل قاصر
 )1394در بازی والیبال هر تیم چند تعویض در هر ست دارد؟  6تعویض
 )1395مجموعه تلویزیونی از علی حاتمی که در سال  1358در مدت زمان هشت سال ساخته شد؟ هزار
دستان
 )1396کشش محصول بنگاه رقابتی چگونه است؟ کامالً با کشش
 )1397مکان گردشگری غار فریدون در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان

 )1398چیپستی که مستقیما به  cpuوصل و وظیفه هماهنگی بین رم و  cpuو کارت گرافیک و  cpuرا
برعهده دارد چه گویند؟پل شمالی
 )1399عملیات امام علی(ع)در کجا انجام شد؟ تپههای اهللاکبر
 )14۰۰جو سیاره نپتون چه رنگی است؟ آبی
 )14۰1بنیانگذار حکومت ساسانیان چه کسی بود؟ اردشیر بابکان
 )14۰2پیغمبری که زبان پرندگان را میفهمید؟ سلیمان
 )14۰3این عبارت از کیست« :دبیر باید کریم االصل ،شریف العرض ،دقیق النظر ،عمیق الفکر و ثاقب الرأی
باشد» ؟ نظامی عروضی
 )14۰4فرق بین جایز نبودن و حرام چیست؟ ؟در مقام عمل بین آنها فرقى نیست.
 )14۰5در بازی والیبال مدت زمانی که زننده سرویس برای پرتاب سرویس فرصت دارد؟  8ثانیه
 )14۰6اولین فیلم بلند سینمایی بهرام بیضایی؟ رگبار
 )14۰7در انحصار کامل منحنی تقاضای بنگاه انحصاری دارای شیب صعودی است یا نزولی؟ نزولی
 )14۰8مکان گردشگری غار پری هول در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
 )14۰9ارتباط بین پرتهای ورودی و خروجی با  cpuبرعهده کدام چیپست است؟پل جنوب
 )141۰عملیات امام علی(ع) در چه تاریخی بود؟اردیبهشت 136۰
 )1411رنگ آبی سیاره نپتون به دلیل وجود کدام گاز در این سیاره می باشد؟ گاز متان
 )1412جد اردشیر بابکان چه نام داشت؟ ساسان
 )1413کدام روز میالدی کوتاهترین روز سال به شمار میآید؟  21دسامبر
 )1414معادل واژه «Editor » Chief inچیست؟ سردبیر
 )1415معامله بین اذان صبح و اول آفتاب از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مکروه میباشد.
 )1416خطایی در بازی والیبال در رابطه با کسی که پایش در هنگام سرویس روی خط باشد؟ خطای خط
 )1417فیلم سیاسی تمثیلی دربارۀ جهان سوم از داریوش مهرجویی؟ پستچی
 )1418اگر قیمت بزرگتر از منحنی هزینه متوسط کل ( )ATCباشد بنگاه سود میکند یا زیان؟ سود
 )1419مکان گردشگری غار افوس در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
 )142۰کدام چیپست در سیستمهای امروزی حذف و داخل خود  cpuجاسازی شده؟پل شمالی
 )1421نتیجه عملیات امام علی(ع)چه بود؟ تپههای اهللاکبر آزاد شد.
 )1422نام سردترین جسم شناخته شده در منظومه شمسی که از قمرهای سیاره نپتون میباشد چیست؟
تریتون
 )1423ساسان جد اردشیر بابکان ریاست کدام معبد را در پارس به عهده داشت؟ آناهیتا
 )1424کوچکترین استخوان بدن کدام است؟ استخوان رکابی در گوش

 )1425توضیح موارد مبهم و استخراج کاربردهای قاموسی و دستوری مهجور و نادر از وظایف کدام
ویراستار به شمار میرود؟ ویراستار آثار تصحیحی
 )1426معامله با افراد پست از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مکروه میباشد.
 )1427در بازی والیبال اگر دست و پای بازیکن از خط زیر تور عبور کند چه نوع خطایی است؟ خطای خط
زیر تور
 )1428درخت گالبی اثر مهرجویی اقتباس از داستان کدام نویسنده ایرانی است؟ گلی ترقی
 )1429اگر قیمت کمتر از متوسط هزینه متغیر باشد بنگاه سود میکند یا زیان؟ زیان میکند و تعطیل می-
کند.
 )143۰مکان گردشگری غار اژدها در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
 )1431تا سال  2۰۰۰چند شرکت اصلی تولید کننده چیپست وجود داشت؟3شرکت
 )1432کدام یگان دشمن در عملیات اهللاکبر منهدم شد؟ تیپ  35زرهی
 )1433اجرام کروی ،جامد و بزرگی که به دور خورشید میچرخند چه نام دارند؟ سیاره
 )1434سرنوشت جنگ ایران و روم در زمان چه کسی روشن شد؟ شاپور اول
 )1435سلطان الخطاطین لقب کدام خطاط است؟ نظامالدین سلطانی (معروف به سلطانعلی مشهدی)
 )1436در کدام آثار ذکر منابع ضروری است؟ تحقیقی
 )1437هنگامی که صاحب ،زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل را
به مالک بدهد را در اصطالح چه میگویند؟ مزارعه
 )1438در بازی والیبال برخورد هر قسمت از بدن بازیکن به تور چه خطایی است؟ خطای تور
 )1439فیلمی از کامران شیردل که با تاثیر از فیلم «از نفس افتاده» اثر ژان لوك گدار ساخته شد؟ صبح
روز چهارم
 )144۰سود اقتصادی در بازار رقابتی به چه صورت است؟ صفر است
 )1441مکان گردشگری غار خورزن در کدام استان قرار دارد ؟ همدان
 )1442آیا تولید کننده مادر برد ارتباطی با تولید کننده چیپست دارد؟خیر
 )1443چه کسی بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد؟ امام خمینی
 )1444کدام یک از سیارات منظومه شمسی دارای حلقههای زیبایی در اطراف خود میباشد؟ زحل
 )1445کدام قوم در شرق ایران در جنگ با شاپور جانشین اردشیر شکست خوردند؟ کوشان ها
 )1446علت قیام طالب قم در دی ماه  1357چه بود؟ توهین به امام (ره ) در روزنامه اطالعات
 )1447حداقل صفحات کتاب بدون در نظر گرفتن جلد چند صفحه است؟49
 )1448تیمم بر سنگ گچ و آهک و پخته شده و آجر چه حکمى دارد؟ صحیح است
 )1449در بازی والیبال اگر هر بازیکن  2بار پی در پی به توپ ضربه زند چه خطایی است؟ خطای  2ضرب
 )145۰بازیگر نقش «صادق کُرده» در فیلم سینمایی تقوایی؟ سعید راد

 )1451بازارهای بینابین رقابت کامل و انحصار چند دسته است؟ دودسته( رقابت انحصاری و انحصار
چندجانبه)
 )1452مکان گردشگری غار سورآوا در کدام استان قرار دارد ؟ کردستان
 )1453اینتل از چه سالی از الگوی (Core iکور آی) برای نامگذاری پردازنده های خود استفاده
کرد؟2۰۰8
 )1454امام خمینی در چه تاریخی بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل کرد؟ خرداد 136۰
 )1455کدام سیاره منظومه شمسی حاوی اکسیژن بسیار است؟ عطارد
 )1456جانشین خسرو انوشیروان که بود؟ هرمز چهارم
 )1457قرارداد مفصل بین کدام کشور با ایران بود؟ انگلیس
 )1458رمان«برادران کارامازوف» اثر کدام نویسنده می باشد؟ داستایوسکی
 )1459در چه مواردی باید از مجتهد تقلید کرد؟ در احکام دین
 )146۰در بازی والیبال اگر هر تیم بیشتر از  3بار به توپ ضربه زند چه خطایی است؟ خطای  4ضرب
 )1461فیلمی از هژیر داریوش با محوریت زن در روایت قصه؟ بیتا
 )1462اگر قیمت یک کیلو زعفران  1۰۰۰برابر قیمت یک کیلو سیب باشد سهم یک کیلو زعفران در تولید
ناخالص ملی چند برابر یک کیلو سیب است؟  1۰۰۰برابر
 )1463مکان گردشگری غار باش قشالق در کدام شهر قرار دارد ؟ دیواندره در استان کردستان
 )1464چیپست های نسل نِهالِم با چه عددی شروع میشوند؟5
 )1465عملیات فرمانده کل قوا در کجا انجام شد؟ جنوب دارخوین
 )1466کدام سیاره سریعترین سرعت چرخشی به دور مرکز منظومه شمسی را از آن خودش کرده است؟
عطارد
 )1467چه کسی علیه هرمز چهارم شورش کرد؟ بهرام چوبین
 )1468مقبره این فرعون مصر توسط هاوارد کارتر انگلیسی کشف شد؟ توت عنخآمون
 )1469نقد روانشناختی در آغاز قرن بیستم ،پس از آشنایی با آثار کدام روانکاو رشد کرد؟ فروید
 )147۰آیا زن از تمام اموال منقول شوهر ارث میبرد؟ بلی
 )1471در بازی والیبال اگر توپ روی دست بازیکن مکث داشته باشد چه خطایی است؟ خطای حمل
 )1472فیلم «دونده» از این کارگردان از سوی برخی منتقدان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین فیلمهای
ربع قرن اخیر سینمای ایران شناخته شده است؟ امیر نادری
 )1473شیر تولیدشده در کارخانه وقتی به مصرف میرسد چه نوع کاالیی است ،واسطه یا نهایی؟ کاالی
نهایی
 )1474مکان گردشگری غار کمتاران در کدام استان قرار دارد ؟ کردستان
 )1475چیپست های نسل سِندی بریج با چه عددی شروع میشوند؟6

 )1476عملیات فرمانده کل قوا در چه تاریخی بود؟ خرداد 136۰
 )1477سیارهای منحصر به فرد در منظومه شمسی که در آن اکسیژن ،آب و نیتروژن وجود دارد؟ زمین
 )1478کدام آتشکده در زمان ساسانیان مخصوص شاهان و جنگجویان بود؟ آذرگشنسب
 )1479نور سفید توسط چه چیزی تجزیه میشود؟ منشور مثلثی
 )148۰ادبیات و باور عامیانه را چه میگویند؟ فولکلور
 )1481مشرك در چه صورتی پاك می شود؟ با گفتن شهادتین
 )1482در بازی والیبال به ترتیب قرار نگرفتن بازیکنان در زمین چه خطایی است؟ خطای اَرِنج
 )1483فیلمی از پرویز کیمیاوی که هجوم تکنولوژی به ارزشها را به نمایش مینهد؟ مغولها
 )1484شیر تولیدشده در کارخانه وقتی برای تولید بستنی استفاده میشود واسطه است یا نهایی؟ کاالی
واسطه
 )1485مکان گردشگری غار خاصه تراش در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
 )1486چیپست های نسل آی وی بریج با چه عددی شروع میشوند؟7
 )1487فرمانده عملیات فرمانده کل قوا چه کسی بود؟ رحیم صفوی
 )1488هسته کدام سیاره فلزی است؟ زمین و زهره
 )1489آتشکده آذرگشنسب در کجا قرار دارد؟ آذربایجان
 )149۰شوشه نام دیگر کدام جسم شیشهای است؟ منشور
« )1491روزنامه خاطرات» تألیف کدام مؤلف پرکار دوره قاجار است؟ اعتمادالسلطنه
 )1492چیز نجسی که به واسطۀ پاك شدن چیز دیگری ،پاك شود را چه میگویند؟ تبعیت
 )1493در بازی والیبال به ضربه محکمی که از ارتفاع باالی تور به سمت میدان حریف زده می شود گویند؟
اسپک
 )1494فیلم تنگسیر اثر امیر نادری با اقتباس از داستان کدام نویسنده ساخته شده است؟ صادق چوبک
 )1495ارزش آپارتمانی که در سال  138۰تولیدشده و در سال  1384به فروش میرسد در تولید ناخالص
داخلی چه سالی ثبت میگردد؟ در سال 138۰
 )1496مکان گردشگری غار زمرد در کدام شهر قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
 )1497چیپست های نسل برود وِل () broadwellو هِز ول ( )haswellبا چه عددی شروع میشوند؟8
 )1498بعد از زخمی شدن رحیم صفوی چه کسی فرماندهی عملیات را به عهده گرفت؟ حسن باقری
 )1499به ناحیهای از فضا و زمان که جرم در آن فشرده شده است چه میگویند؟ سیاه چاله
 )15۰۰مانی در زمان کدام پادشاه ساسانی ظهور کرد؟ شاپور اول
 )15۰1پدر انقالب صنعتی چه کسی است؟ جیمز وات
 )15۰2نسبت دادن حاالت و صفات بشری به اشیاء چه نامیده میشود؟ آرایه تشخیص
 )15۰3خوردن و آشامیدن از ظرف طال و نقره چه حکمی دارد؟ حرام است

 )15۰4در بازی والیبال مهارتی را که برای دریافت توپ های کم ارتفاع میباشد چه میگویند؟ ساعد
 )15۰5ناصر تقوایی در این فیلم به «طبیعتگرایی» رو میآورد؟ نفرین
 )15۰6درآمدهای مهندسان روسی در نیروگاه هستهای بوشهر جز تولید ناخالص ملی ایران است یا خیر؟
خیر
 )15۰7مکان گردشگری غار شهاب در کدام استان قرار دارد ؟ گیالن
 )15۰8چیپست های نسل چیپست های refresh ( haswellهزول ریفرش) با چه عددی شروع
میشوند؟9
 )15۰9عملیات غرب سوسنگرد در  26خرداد منجر آزادسازی کدام منطقه شد؟ دهالویه
 )151۰چه نیرویی باعث انقباض ابرها میشود؟ جاذبه
 )1511در زمان کدام شاه ساسانی موبدان فرمان قتل مانی را از شاه گرفت؟ بهرام اول
 )1512نام چند یکای توان که میزان کار انجام شده را میسنجد؟ اسب بخار
 )1513نقشهی کار یا فهرست نکات اصلی مقاله چه نامیده میشود؟ طرح مقاله
 )1514وضو گرفتن با آب غصبی چه حکمی دارد؟ وضو باطل است
 )1515در بازی والیبال برای ارسال توپ های با سرعت کم و ارتفاع زیاد از چه مهارتی استفاده میکنند؟
پنجه
 )1516شهرك سینمایی غزالی توسط کدام کارگردان در سال  1358ساخته شد؟ علی حاتمی
 )1517درآمدهای مهندسان روسی در نیروگاه هستهای بوشهر جز تولید ناخالص داخلی ایران است یا
خیر؟ بله
 )1518مکان گردشگری غار هفت خم در کدام شهرستان قرار دارد ؟ املش در استان گیالن
 )1519سرعت باس چیپست های نِهالِم چند است؟2گیگا بایت در ثانیه
 )152۰عملیات آزادسازی دهالویه در غرب سوسنگرد منجر به شهادت کدام شخصیت شد؟ دکتر مصطفی
چمران
 )1521نام دیگر سیاره ناهید چه می باشد؟ سیاره زهره
 )1522بهانهی خسرو پرویز برای لشگرکشی به روم و پایان دادن به صلح ایران و روم چه بود؟ انتقام خون
پدرزنش
 )1523بافت چربی در بدن مردان تمایل به تجمع در کدام قسمت دارد؟ شکم
 )1524دوباره نوشتن متن های کهن به زبان روان امروزی چه نامیده میشود؟ بازنویسی
 )1525نماز نافلۀ شب چند رکعت است؟  11رکعت
 )1526در بازی والیبال به بازیکنی که توپ را برای مهاجمان خودی ارسال میکند گویند؟ پاسور
 )1527ایفاگر نقش میرزا نوروز در فیلم کمدی کفشهای میرزا نوروز؟ علی نصیریان

 )1528درآمدهای بازرگانان ایرانی در امارات متحده عربی باید در تولید ناخالص ملی ایران ثبت گردد یا
خیر؟ باید ثبت و گزارش شود.
 )1529مکان گردشگری غار جوجار در کدام استان قرار دارد ؟ کرمانشاه
 )153۰سرعت باس چیپست های سندی بریج چند است؟4گیگا بایت در ثانیه
 )1531امام خمینی در خصوص شهادت دکتر مصطفی چمران چه فرمودند؟ مثل چمران بمیرید.
 )1532جسمی آسمانی که گرد جسم آسمانی بزرگتر از خودش میچرخد چه نام دارد؟ قمر
 )1533نماینده قریش در حضور پادشاه حبشه چه کسی بود؟ عمرو عاص
 )1534استراحت طوالنی مدت باعث افزایش درد در کمر میشود یا کاهش؟ افزایش
 )1535اگر وقوع فعلی که با ماضی نقلی بیان می شود ،همراه با استمرار یا تأکید باشد آن را با کدام نوع از
انواع فعل ماضی بیان مینماییم؟ ماضی نقلی مستمر
 )1536نافلۀ نماز ظهر و عصر در سفر چگونه است؟ ساقط میشود
 )1537در بازی والیبال بازیکنی که در شرایط مختلف توپ را به جهات مختلف هدایت میکند گویند؟
ارسال کننده
 )1538از این فیلم به عنوان بهترین فیلم مسعود کیمیایی یاد میشود؟ گوزنها
 )1539اجزا یا مؤلفههای تولید ناخالص داخلی ازنظر اقتصاددانان چند گروه است؟  4گروه
 )154۰مکان گردشگری غار شاهقنداب در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
 )1541سرعت باس چیپست های آی وی بریج چند است؟4گیگا بایت در ثانیه
 )1542عملیات ضربت ذوالفقار درکجا انجام شدد؟ ایالم غرب صالح آباد
 )1543بزرگترین قمر منظومه شمسی چه نام دارد؟ گانیمد
 )1544پس از سیل مکه و بازسازی کعبه نصب حجراالسود به دست چه کسی انجام گرفت؟ پیامبر
اسالم(ص)
 )1545نیروی فشاری وارده به دیواره سرخرگها را چه میگویند؟ فشارخون
 )1546اگر در نوشتهای موضوعی بررسی شود و در آن نظرگاه نویسنده در مورد آن آمده باشد ،چه نامیده
میشود؟ مقاله
 )1547نمازی مستحب که بین نماز مغرب و عشا خوانده میشود چه نام دارد؟ نماز غفیله
 )1548در بازی والیبال به بازیکنی که توپ را دریافت میکند گویند؟ دریافت کننده
 )1549جشنواره فیلم فجر از چه سالی آغاز به کار کرده است؟1361
 )155۰مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی که توسط دولت ثبت و گزارش نمیشود را چه مینامند؟ اقتصاد
زیرزمینی
 )1551مکان گردشگری غار چاهک در کدام استان قرار دارد ؟ سیستان و بلوچستان
 )1552سرعت باس چیپست های  broadwellچند است؟4گیگا بایت در ثانیه

 )1553عملیات ضربت ذوالفقار درچه تاریخی بود؟دی 59
 )1554بزرگترین قمر منظومه شمسی از اقمار کدام یک از سیارات این منظومه می باشد؟ مشتری
 )1555عام الحزن ناظر بر چه رویدادی است؟ وفات ابوطالب (ع) و حضرت خدیجه (س)
 )1556این بیماری به قاتل تدریجی و آرام معروف است؟ فشار خون
 )1557هدف کدام نوع از انواع نوشته برای کمک به حل دشواریهایی است که در کشور وجود دارد؟
گزارش
 )1558انگشتر طال برای مردان چه صورت دارد؟ حرام و نماز با آن باطل است
 )1559در بازی والیبال به ضربهای که به معنای به جریان افتادن توپ از منطقه مجاز به منظور شروع بازی
است گویند؟ سرویس
 )156۰فیلمی از مسعود کیمیایی با اقتباسی از خورخه لوئیس بورخس نویسنده و ادیب آرژانتینی؟ غزل
 )1561به عقیده کدام دسته از اقتصاددانان «اصالً چیزی به نام بحران در اقتصاد بروز نمیکند تا علم
اقتصاد به فکر راه چاره برای آن باشد».؟ اقتصاددانان کالسیک
 )1562مکان گردشگری غار لور در کدام استان قرار دارد ؟ خراسان رضوی
 )1563سرعت باس چیپست های ( haswell refreshهزول ریفرش) چند است؟8گیگا بایت در ثانیه
 )1564عملیات محدود و مشترك سپاه وارتش در ارتفاع قوچ سلطان در چه تاریخی بود؟فروردین 136۰
 )1565سیاره بهرام چند قمر دارد؟2
 )1566اولین کسی که دعوت اسالم را پذیرفت چه کسی بود؟ حضرت علی (ع)
 )1567این ماده در کبد به منظور حذف آمونیاك که یک ماده بسیار سمی است تولید میشود؟ اوره
 )1568فردوسی ،شاهنامه را در چه سالی به پایان رساند ؟  384هـ  .ق
 )1569تصرف در ملک غصبی چه صورت دارد؟ حرام است.
 )157۰حرکتی در بازی والیبال به معنای سد کردن توپ مهاجم حریف توسط دستهای باالی تور؟ دفاع
روی تور
 )1571آخرین فیلم فرخ غفاری که داستان آن به دویست سال قبل برمیگردد؟ زنبورك
 )1572آن بخش از درآمد قابلتصرف که به مصرف نرسیده باشد چه نام دارد؟ پسانداز
 )1573مکان گردشگری غار شیربند در کدام شهر قرار دارد ؟ دامغان در استان سمنان
 )1574در پردازنده های اینتل پردازنده مناسب سرورها که گرانترین نوع پردازنده ها هستند با چه حرفی
شناسایی میشود؟X
 )1575عملیات بازی دراز درکجا صورت گرفت؟ سرپل ذهاب
 )1576بزرگترین سیاره منظومه شمسی کدام است؟ مشتری
 )1577پیامبر اکرم (ص) پس از بعثت چه مدت به دعوت سری پرداخت؟ سه سال
 )1578به رشد غیرطبیعی تودههای خوش خیم در جدار اعضای بدن چه میگویند؟ پولیپ

 )1579مجتبی مینوی مصنفات افضل الدین کاشانی را با همکاری چه کسی تصحیح کرد؟ یحیی مهدوی
 )158۰چه چیزی مستحب است با میت دفن کنند؟ تربت امام حسین (ع)
 )1581در بازی والیبال یک نوع سرویس که محل فرود آمدن آن مشخص نیست گویند؟ سرویس موجی
 )1582از ویژگیهای همیشگی فیلمهایش غلبه «کالم بر تصویر» است؟ علی حاتمی
 )1583در جریان رکود بزرگ اقتصادی کینز ریشه این بحران را چه میدانست؟ فقدان تقاضای مؤثر
 )1584مکان گردشگری غار نباتی در کدام استان قرار دارد ؟ یزد
 )1585در اینتل پردازنده های محبوب دوستداران بازی های کامپیوتری با چه حرفی مشخص میشود؟Z
 )1586عملیات بازی دراز در چه تاریخی صورت گرفت؟اردیبهشت 136۰
 )1587خطرناكترین سیاره منظومه شمسی کدام سیاره می باشد؟ سیاره ونوس
 )1588پس از خاتمه مدت دعوت نهانی پیامبر (ص) نخست چه کسانی را به اسالم دعوت نمود؟
خویشاوندان
 )1589نام علمی از دست دادن حس بویایی؟ آنوسمی
 )159۰کدام یک از فیلسوفان یونان باستان ملقب به فیلسوف ناالن است؟ هراکلیتوس
 )1591سجده بر غیر خدا چه صورت دارد؟ حرام است
 )1592در بازی والیبال یکی از شیوه های حرکت بازیکن که بیشتر به معنای دفاع است گویند؟ پای پهلو
 )1593شازده احتجاب سینمای ایران؟ جمشید مشایخی
 )1594در اقتصاد مصرف (کاالی مصرف) به چند دسته تقسیم میشود؟ سه دسته.
 )1595مکان گردشگری غار اسب در کدام استان ایران قرار دارد ؟ لرستان
 )1596ارزانترین نوع پردازنده های اینتل با چه حرفی مشخص میشوند؟ Bو Q
 )1597عملیات محور شحیطه درکجا بود؟غرب اهللاکبر
 )1598تنها قمر طبیعی سیاره زمین چه نام دارد؟ ماه
 )1599در جزیرۀ العرب ،اعراب بدویِ پیروان حضرت ابراهیم (ع) را چه مینامیدند؟ حنفاء
 )16۰۰در اثر پاره شدن رگهای خونی نزدیک سطح بدن چه چیزی ایجاد میشود؟ کبودی
 )16۰1روزنامه« تازه بهار» توسط چه کسی منتشر شد؟ ملک الشعرا بهار
 )16۰2در وقت سجده چند عضو بدن باید بر زمین باشد؟  7عضو
 )16۰3در بازی والیبال به وسیله ای که روی نوار طرفین تور وصل می کنند گویند؟ آنتن
 )16۰4این فیلم داریوش مهرجویی حکایت محرومانی است که بخاطر پول خون خود را میفروشند؟ دایره
مینا
 )16۰5کدام اقتصاددان معتقد بود زمان رکود باید دولت دست به مداخله بزند و با راهاندازی
سرمایهگذاریهای زیر بنایی و استخدام نیروی کار درآمد شهروندان را افزایش دهد؟ کینز
 )16۰6طوالنیترین غار نمکی جهان معروف به غار نمکدان در کدام جزیره ایران قرار دارد؟ جزیره قشم

 )16۰7بین پردازنده های  Q85و  B85کدام بهتر هستند؟ Q85
 )16۰8عملیات محور شحیطه در چه تاریخی بود؟

شهریور 136۰

 )16۰9سیاره مشتری چند قمر دارد؟  67قمر
 )161۰حضرت خدیجه (س) و ابوطالب (ع) در چه سالی وفات یافتند؟ دهم بعثت
 )1611روغن جگر ماهی منبع خوبی برای این ویتامین است؟ ویتامین D
 )1612کتاب آخر شاهنامه از آثار کدام شاعر ایرانی می باشد؟ مهدی اخوان ثالث
 )1613حداقل ذکر در رکوع و سجود چیست؟ حداقل سه مرتبه سبحان اهلل گفتن
 )1614اصطالحی به معنای دهمین قهرمانی اروپا در بازی های لیگ قهرمانی اروپا؟ الدسیما
 )1615فیلم سفر سنگ محصول سال  1356ساخته چه کسی است؟ مسعود کیمیایی
 )1616مهمترین عامل اثرگذار بر مقدار و میزان مصرف و همچنین پسانداز در یک جامعه چیست؟ درآمد
 )1617مکان گردشگری غار پَراو در کدام استان قرار دارد؟ کرمانشاه
 )1618سرعت خواندن و نوشتن در  USB 3وابسته به کدام سخت افزار است؟سی پی یو
 )1619عملیات رجایی و باهنر در درکجا انجام شد؟ شمال کرخهکور
 )162۰قمرهای گالیلهای مختص کدام سیاره منظومه شمسی می باشد؟ مشتری
 )1621از نظر قرآن مهمترین صفت عرب جاهلی کدام است؟ شرك یا چند خدایی
 )1622شایعترین انواع سردردها؟ سردردهای عصبی
 )1623اخوان ثالث در شعر زمستان چه چیزی را میخواهد بیان کند؟ اوج خفقان اجتماعی
 )1624کدام سوره است که در نماز سزاوار نیست در شبانه روز ترك شود؟ توحید
 )1625اصطالحی در فوتبال به معنای بازی های درون شهری؟ دربی
 )1626نخستین فیلم بلند هوشنگ کاووسی که مورد استقبال تماشاگران و منتقدان قرار نگرفت و
شکستی برای این منتقد و فیلمساز بود؟ هفده روز به اعدام
 )1627هدف بنگاههای از سرمایهگذاری چیست؟ کسب سود
 )1628مکان گردشگری غار قوری قلعه در کدام استان قرار دارد؟ کرمانشاه
 )1629اصلیترین بخش یک رایانه که کار آن کنترل کردن پردازشگر مرکزی و ارتباط دادن آن با
قسمتهای دیگر است؟مادر برد
 )163۰عملیات رجایی وباهنر در چه تاریخی بود؟
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 )1631قمر اروپا از اقمار مشتری توسط چه کسی کشف شد؟ گالیله
 )1632بزرگترین شبه جزیره دنیا چه نام دارد؟ شبه جزیره عربستان
 )1633سویا باعث چه تغییری در کلسترول خون میشود؟ کاهش کلسترول خون
 )1634شعر معروف زمستان اثر کدام شاعر است؟ مهدی اخوان ثالث
 )1635مستحب است که نمازگزار نماز را در چه مکانی بخواند؟ مسجد

 )1636بهترین گل مرحله مقدماتیِ صعود به جام جهانی  98در آسیا توسط چه کسی زده شد؟ مهدی
مهدوی کیا
 )1637فیلم مستند و سیاه و سفید «علف» که از نخستین فیلمهای مردمنگارانه بشمار میآید دربارۀ
چیست؟ کوچ ایل بختیاری
 )1638باالترین میزان سرمایهگذاری چه زمانی است؟ زمانی که نرخ بهره صفر باشد
 )1639مکان گردشگری غار گلجیک یا غار خفاش ها در کجا قرار دارد ؟ زنجان
 )164۰تخته مداری الکتریکی که بخشهای گوناگون بر روی آن سوار میشوند؟مادر برد
 )1641فرزند حمودی سعدون از شیوخ سوسنگرد در اطالعات عملیات به شهادت رسید که بود؟ جابر
حمودی
 )1642بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده در روی زمین چه نام دارد؟ هوبا
 )1643کدام شهر در عربستان بزرگترین مرکز یهودیان بود؟ یثرب
 )1644برای درمان روماتیسم و دردهای مفصلی استفاده از چه نوع آبهایی توصیه میشود؟ آبهای چشمه-
های آبگرم
 )1645آرامگاه مهدی اخوان ثالث در کدام شهر قرار دارد؟ کنار آرامگاه فردوسی در توس
 )1646کدام مسجد نماز خواندن در آن ثوابش از همه کمتر است؟ مسجد بازار
 )1647ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی  98در بازی با چین در کشور چین به چه نتیجه ای دست
یافت؟ برد  4بر 2
 )1648مستندی از خسرو سینایی با محوریت گزارشی از زندگی یک نقاش سالخورده؟ حاج مصورالملکی
 )1649رابطه میان نرخ بهره و تقاضا برای سرمایهگذاری رابطه مثبت است یا منفی؟ منفی
 )165۰مکان گردشگری غار کتله خور در کجا قرار دارد ؟ زنجان
 )1651شکاف هایی که مودم و کارت شبکه برروی مادر برد وصل میشوند چه گویند؟شکاف توسعه
 )1652عملیات شهید مدنی درکجا بود؟ غرب سوسنگرد
 )1653بزرگترین کوه آتشفشانی منظومه شمسی چه نام دارد؟ کوه المپوس
 )1654مهمترین مرکز مسیحیت در جنوب عربستان ،در دوران اسالم کدام شهر بود؟ نجران
 )1655نام دیگر قند خون چیست؟ گلوکز
 )1656کتاب «ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم» از چه کسی است؟ مهدی اخوان ثالث
 )1657نماز خواندن در حرم امامان چه صورت دارد؟ مستحب است.
 )1658جام جهانی فوتبال  98فرانسه چندمین دوره از جام جهانی بود؟ شانزدهمین دوره
 )1659سعید آقاخانی بخاطر بازی در کدام فیلم موفق به دریافت سیمرغ بلورین شد؟ خداحافظی طوالنی
 )166۰افزایش سطح درآمد ملی باعث جابجایی منحنی تقاضای سرمایهگذاری به کدام سمت میشود؟
راست و باال

 )1661مکان گردشگری غار سنگ شکنان در کجا قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
 )1662حافظهءاصلی کامپیوتر چه نام دارد؟ رم ()RAM
 )1663عملیات شهید مدنی در چه تاریخی بود؟
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 )1664کوه آتشفشانی المپوس در کدام یک از سیارات منظومه شمسی قرار دارد؟ سیاره مریخ
 )1665بعد از دعوت علنی پیامبر اکرم (ص) دو پایگاه اسالم در خارج مکه کدام بودند؟ حبشه-یثرب
 )1666این مواد در بدن بیشتر به عنوان مولکولهای ذخیرهکننده انرژی عمل میکنند؟ کربوهیدراتها
 )1667اثر «نامه هایی به شاعری جوان» از راینر ماریا ریکله توسط کدام مترجم معاصر به فارسی ترجمه
شده است؟ پرویز ناتل خانلری
 )1668نماز خواندن در حرم امیر المومنین (ع) چقدر ثواب دارد؟ برابر با دویست هزار نماز است.
 )1669آقای گل جام جهانی فوتبال  98در فرانسه چه کسی بود؟ داور شوکر
 )167۰بازیگر زن فیلم عصر یخبندان که موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن
شد؟ سحر دولتشاهی
 )1671خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد و انتظارات مثبت منحنی تقاضای سرمایهگذاری به کدام سمت
منتقل میشود؟ راست و باال
 )1672مکان گردشگری غار سم در کدام استان قرار دارد ؟ گلستان
 )1673هدف اصلی رم ( )RAMچیست؟افزایش سرعت پردازش
 )1674کدام عملیات آغاز استراتژی عملیات گسترده برای آزادسازی مناطق اشغالی بود؟ عملیات ثامن
االئمه
 )1675کوه آتشفشانی المپوس در سیاره مریخ تقریبا چند برابر کوه اورست است؟ سه برابر
 )1676نظریه قتل پیامبر اکرم (ص) توسط چه کسی طرح ریزی شد؟ ابوجهل
 )1677کاهش این ویتامین در بدن باعث استخوان درد میشود؟ ویتامین D
 )1678ناشر مجله سخن چه کسی بود؟ دکتر ناتل خانلری
 )1679گفتن ذکر رکوع( سبحان ربی العظیم و بحمده) چند بار مستحب است؟  3یا  5یا  7بار
 )168۰بهترین گلزن تاریخ فوتبال کرواسی چه کسی است؟ داور شوکر
 )1681حمید سمندریان در سال  135۰کارگردانی کدام تئاتر از اوژن یونسکو را به عهده دارد؟ کرگدن
 )1682بدبینی نسبت به آینده عملکرد اقتصاد منحنی تقاضای سرمایهگذاری را به کدام سمت هدایت
میکند؟ چپ و پایین
 )1683مکان گردشگری غار طبیعی آب باد در کدام شهر قرار دارد ؟ بندرعباس
 )1684برنامه برای اجرا شدن در کدام حافظه قرار میگیرد؟Ram
 )1685چندعملیات بزرگ و برجسته درمیان سلسله عملیاتها برای آزادی مناطق اشغالی انجام شد؟
4عملیات

 )1686هرمز نام دیگر کدام سیاره منظومه شمسی است؟ سیاره مشتری
 )1687حمزه عموی پیامبر اکرم (ص) در کدام جنگ به شهادت رسید؟ احد
 )1688این ویتامین به گشاد شدن رگهای خونی کمک میکند؟ cویتامین
 )1689چه کسی تاریخ بلعمی را از روی کار ناتمام محمدتقی بهار تصحیح کرد؟ محمد پروین گنابادی
 )169۰آیا در مورد تقیه میتوان بر فرش و مانند آن سجده کرد؟ اشکال ندارد.
 )1691دروازبان سابق تیم ملی کلمبیا و خالق ضربه عقرب در مقابل تیم انگلستان؟ خوزه رنه هیگوئیتا
 )1692سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در جشنواره سال  93به چه کسی رسید؟ ابوالحسن داوودی
 )1693آن مقداری که افراد با دریافت یک واحد پولی بیشتر مصرف میکنند چه نامیده میشود؟ میل
نهایی به مصرف
 )1694مکان گردشگری غار آب کمونه در کجا قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
 )1695کدام حافظه  romرا با اشعه فرابنفش میتوان پاك کرد؟EPROM
 )1696عملیات ثامن االئمه برای چه هدفی انجام شد؟

شکست حصرآبادان

 )1697تلسکوپی که در سال  199۰توسط شاتل دیسکاوری در مدار قرار گرفت چه نام دارد؟ تلسکوپ
فضایی هابل
 )1698مهمترین غزوه پیامبر اکرم (ص) در سال نهم هجرت چه نام داشت؟ تبوك
 )1699افرادی که باالترین سطح این ویتامین را مصرف میکنند دارای کمترین میزان فشارخون هستند؟
ویتامین c
 )17۰۰صائب تبریزی شاعر چه قرنی است؟ قرن 11
 )17۰1سجده بر فلزات مانند طال و نقره چه صورت دارد؟ باطل است.
 )17۰2نامدارترین دروازبان تیم ملی فوتبال شوروی و از بهترین دروازبانهای تاریخ فوتبال؟ لئو یاشین
 )17۰3بهترین فیلم برگزیده جشنواره فجر در سال93؟ رخ دیوانه
 )17۰4هر چیزی که در جامعه بهعنوان واسطه مبادله و وسیلهای برای پرداخت قیمت کاالها و خدمات
پذیرفتهشده باشد چه نام دارد؟ پول
 )17۰5مکان گردشگری غار آتشگاه در کجا قرار دارد ؟ کاشمر در استان خراسان رضوی
 )17۰6کدام حافظه  romرا با پالس الکتریکی میتوان پاك کرد؟EEPROM
 )17۰7نام طرح عملیات ثامن االئمه چه بود؟ حمزه
 )17۰8فعالترین جرم از نظر زمین شناختی در منظومه شمسی چه نام دارد؟ قمر آیو
 )17۰9مهمترین عامل تضعیف روحیهی مسلمانان در غزوه احد چه بود؟ شایعه قتل پیامبر (ص)
 )171۰خواص ضد سرطانی گوجه فرنگی به دلیل وجود این ماده است؟ لیکوپن
 )1711صائب تبریزی شاعر چه سبکی است؟ سبک هندی
 )1712طوالنی کردن سجده چه صورت دارد؟ مستحب است.

 )1713بزرگترین گل زن تاریخ فوتسال ایران چه نام دارد؟ وحید شمسایی
 )1714بازیگر زنی که در نقش کودکیِ کمال الملک ظاهر شد؟ لیال حاتمی
 )1715پول بر اساس معیار ارزش ذاتی چند نوع است؟  2نوع
 )1716مکان گردشگری غار آرمادلو در کدام استان قرار دارد ؟ خراسان شمالی
 )1717از کدام دسته از RAMها در حافظه کش استفاده میشود؟SRAM
 )1718به نظر حسن باقری بزرگترین نقطه ضعف دشمن در عملیات حصر آبادان چه بود؟ اتکا دشمن به
دو پل قصبه و حفار
 )1719تنها قمر منظومه شمسی که یک میدان مغناطیسی قوی دارد؟ گانیمد
 )172۰با بستن کدام قرارداد زمینه فتح مکه بدون درگیری برای مسلمانان فراهم گردید؟ صلح حدیبیه
 )1721بیماری سوءتغذیه وخیم حاصل از کمبود پروتئین و کالری در کودکان چه نام دارد؟ کواشیورکور
 )1722خاتم الشعرا لقب چه کسی است؟ عبدالرحمن جامی
 )1723در سجده ،قرآن خواندن چه صورت دارد؟ مکروه است.
 )1724بزرگترین گل زن تاریخ فوتبال ایران چه نام دارد؟ علی دایی
 )1725لیال حاتمی در  4فیلم این کارگردان نقش آفرینی کرده است؟ داریوش مهرجویی
 )1726سپردههای قرضالحسنه پسانداز جز کدامیک از اجزا تشکیلدهنده حجم پول است؟ شبه پول یا
پول دارایی
 )1727مکان گردشگری غار آریا در کجا قرار دارد ؟ اردکان در استان فارس
 )1728در کدام دسته از RAMها اطالعات باید مرتب تجدید شود تا از بین نروند؟DRAM
 )1729سپاه برای عملیات ثامن االئمه چند گردان سازمان داده بود؟  15گردان
 )173۰شاخصترین بالی طبیعی کدام یک از بالیای طبیعی میباشد؟ زلزله
 )1731حجۀ الوداع چیست؟ آخرین حجی که پیامبر (ص) در آن شرکت داشت
 )1732این گیاه دارای طبیعت گرم بوده و به آرامبخشی معروف است؟ گل گاو زبان
 )1733جامی در سرودن مثنوی یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون از کدام شاعر پیروی کرده است؟ نظامی
گنجوی
 )1734به دور شدن از وطن به اندازه ای که فرد ،صدای اذان را نشنود چه میگویند؟ حد ترخص
 )1735بزرگترین گل زن تاریخ فوتبال ملی جهان چه نام دارد؟ علی دایی
 )1736مهناز افشار در چه فیلمی از پیمان معادی نقش آفرینی کرده است؟ برف روی کاج ها
 )1737سپردههای سرمایهگذاری مدتدار (کوتاهمدت و بلندمدت) جز کدامیک از اجزا تشکیلدهنده
حجم پول است؟ شبه پول یا پول دارایی
 )1738مکان گردشگری غار آزادخان در کجا قرار دارد ؟ محالت در استان مرکزی
 )1739کدام نوع حافظه ها نمیتوان مستقیم با  cpuکار کنند؟حافظه های جانبی

 )174۰آیا با اجرای عملیات ثامن االئمه آبادان از زیر آتش دشمن خارج شد؟ خیر
 )1741زلزله رودبار در چه سالی اتفاق افتاد؟1369
 )1742غزوه احزاب به کدام غزوه اطالق گردید؟ خندق
 )1743در طول عمر انسان ،بیشتر سرب ورودی به بدن در کدام قسمت تجمع مییابد؟ استخوانها
 )1744مصحح قابوس نامه در دوران اخیر چه کسی است؟ دکتر غالمحسین یوسفی
 )1745اگر کسی در وقت نماز بفهمد نمازی که خوانده باطل بوده چه تکلیفی دارد؟ .؟ باید آن نماز را
دوباره بجا بیاورد
 )1746رکورد دار کسب توپ طالی جهان؟ لیونل مسی
 )1747کارگردان فیلم کنعان؟ مانی حقیقی
 )1748اسکناسها و مسکوکات که خارج از بانک در دست مردم نگهداری میشود جز کدامیک از اجزا
تشکیلدهنده حجم پول است؟ پول معامالتی
 )1749مکان گردشگری غار طلسم ایوان در کدام استان قرار دارد ؟ ایالم
 )175۰برای خواندن و نوشتن در حافظه های نوری از چه تکنولوژی استفاده میشود؟اشعه لیزر
 )1751فرمانده سپاه آبادان در عملیات ثامن االئمه که بود؟ مهدی کیانی
 )1752زلزله بم در چه سالی اتفاق افتاد؟1382
 )1753چه عاملی باعث ایجاد اتحاد قبایل اوس و خزرج گردید؟ پذیرش اسالم
 )1754در انسان ضخیمترین الیه اپیدرم در کدام قسمت است؟ کف دستها و پاها
 )1755کتاب آشنایی با علوم اسالمی اثر کدام نویسنده است؟ مرتضی مطهری
 )1756اگر شخص دیگری قضای نمازهای پدر را بجا آورد آیا از گردن پسر بزرگتر ساقط میشود؟ بلی
 )1757تعداد گل های علی دایی در بازی های ملی؟1۰9
 )1758بازیگر نقش علی سنتوری؟ بهرام رادان
 )1759جمع پول معامالتی و شبه پول حجم چه چیزی را نشان میدهد؟ حجم نقدینگی یک کشور
 )176۰مکان گردشگری غار شغالدره در کجا قرار دارد ؟ اراك
 )1761ظرفیت متداول ترین فالپی دیسک ها چقدر است؟ 1.44مگ
 )1762فرمانده سپاه خرمشهر در عملیات ثامن االئمه که بود؟ دکتر سید عبدالرضا موسوی
 )1763مرگبارترین زلزله شناخته شده در تاریخ چین چه نام دارد؟ زلزله شانکسی
 )1764قرآن کریم کدام واقعه را فتح مبین نامید؟ صلح حدیبیه
 )1765در انسان ،نازكترین الیه اپیدرم در کدام قسمت قرار دارد؟ پلک ها
 )1766کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) از چه کسی است؟ مرتضی مطهری
 )1767میقات مردم اهل مدینه کجاست؟ مسجد شجره
 )1768پرافتخار ترین کشتی گیر فرنگی ایرانی در جام جهانی؟ حمید سوریان

 )1769هدیه تهرانی با بازی در کدام فیلم اصغر فرهادی برنده سیمرغ بلورین شد؟ چهارشنبه سوری
 )177۰حجم نقدینگی یک کشور چگونه به دست میآید؟ جمع پول معامالتی و شبه پول
 )1771مکان گردشگری غار کیخسرو در کجا قرار دارد ؟ شازند در استان مرکزی
 )1772رایانه های شخصی جز کدام دسته از کامپیوتر هاست؟ریز رایانه ها
 )1773فرمانده سپاه ماهشهر در عملیات ثامن االئمه که بود؟ حبیب آغاجری
 )1774نام دیگر امواج کشندی چیست؟ سونامی
 )1775قریش با تحریک قبیله غطفان کدام جنگ را علیه مسلمین به راه انداخت؟ احزاب
 )1776این الیه مرزبندی اصلی در سطح بدن است و آن را در برابر محیط ایمن میکند؟ اپیدرم
 )1777آرامگاه شمس تبریزی در کجاست؟ خوی در استان آذربایجان غربی
 )1778ارکان عمرۀ مفرده چند تا است؟  7تا
 )1779برترین گل زن تاریخ بارسلونا؟ مسی
 )178۰هدیه تهرانی در کدام فیلم افخمی ایفاگر نقش پرستار بود؟ شوکران
 )1781پیشینه طرح تأسیس رسمی بانک ملی در ایران به چند سال پیش برمیگردد؟ یک قرن قبل
 )1782مکان گردشگری غار آسیلی در کجا قرار دارد ؟ اراك
 )1783با قطع جریان برق چه اتفاقی به اطالعات داخل حافظه رم می افتد؟اطالعات پاك میشود
 )1784عملیات ثامن االئمه درکجا انجام شد؟ شمال آبادان
 )1785مدت زمانی که طول میکشد تا دو موج متوالی از یک نقطه بگذرند چه نام دارد؟ دوره موج
 )1786پیامبر (ص) در جنگ بدر به چه کسی لقب اسداهلل دادند؟ حمزۀ بن عبدالمطلب
 )1787بهترین چرب کننده برای درمان اگزما؟ وازلین
 )1788پیر هرات لقب چه کسی است؟ خواجه عبداهلل انصاری
 )1789یکی از واجبات حج و عمره که به معنی کوتاه کردن ناخن یا گرفتن کمی از موی سر یا کمی از
ریش میباشد؟ تقصیر
 )179۰برترین گل زن تاریخ رئال مادرید؟ کریستیانو رونالدو
 )1791کارگردان سریال کوچک جنگلی؟ بهروز افخمی
 )1792در چه سالی با تصویب شورای ملی حق نشر اسکناس به بانک ملی ایران اعطا شد؟131۰
 )1793مکان گردشگری غار کنجی در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد
 )1794حافظه  ROMچه نوع حافظه ای است؟حافظه فقط خواندنی
 )1795عملیات ثامن االئمه در چه تاریخی بود؟مهر 136۰
 )1796باالترین نقطه موج چه نام دارد؟ ستیغ
 )1797در کدام غزوه منافقان با شایعه پراکنی سعی در تخریب روحیه ی مسلمانان داشتند؟ خندق
 )1798دانه تازه و یا قرص این گیاه به عنوان دارو مصرف میگردد؟ سیر

 )1799کتاب زادالعارفین اثر چه کسی است؟ خواجه عبداهلل انصاری
 )18۰۰آب زمزم به وسیلۀ چه کسی نمایان شد؟ اسماعیل (ع)
 )18۰1سرمربی ایران در جام جهانی 1978؟ حشمت مهاجرانی
 )18۰2نخستین حضور جدی نیکی کریمی در سینما؟ فیلم عروس
 )18۰3در سال  131۰با تصویب شورای ملی حق نشر اسکناس به چه مدت به بانک ملی ایران اعطا شد؟ 1۰
سال
 )18۰4مکان گردشگری غار قمری در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد
 )18۰5سی دی جز چه نوع حافظه ای است؟ROM
 )18۰6نام رمز عملیات ثامن االئمه چه بود؟

نصرمن اهلل وفتح قریب

 )18۰7پایین ترین نقطه موج چه نام دارد؟ ناوه
 )18۰8کدام یک از قبایل جزیرۀ العرب پس از فتح مکه به وسیله پیامبر به طلقاء معروف شد؟ قریش
 )18۰9آلودگی با میکروب معده از کدام روش تهاجمی تشخیص داده میشود؟ آندوسکوپی
 )181۰مؤلف اسرارالتوحید کیست؟ محمدبن منور
 )1811اولین خانه ای که در عالم بنا شد چه نام دارد؟ خانۀ کعبه
 )1812سرمربی ایران در جام جهانی 1998؟ جالل طالبی
 )1813کارگردان فیلم سوت پایان؟ نیکی کریمی
 )1814در چه سال و ماهی نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت؟ فروردینماه ،سال 1311
 )1815مکان گردشگری غار یافته در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد
 )1816اطالعات چه نوع حافظه ای فقط یکبار توسط کارخانه سازنده در آن نوشته می شوند؟ROM
 )1817عملیات ثامن االئمه چه تاریخی بود؟ مهر 136۰
 )1818شایعترین علت ایجاد امواج اقیانوسی چیست؟ باد
 )1819پس از کدام واقعه ،امت واحده اسالمی به وسیله مسلمانان در مکه شکل گرفت؟ اخراج یهودیان از
مدینه
 )182۰این ماده با تجمع در استخوانها و دندانهای در حال رشد کودکان به سفت شدن مینای دندان قبل از
پیدایش آنها کمک میکند؟ فلوراید
 )1821وحی یا شعور مرموز اثر کیست؟ عالمه محمدحسین طباطبایی
 )1822پیامبر اسالم (ص) باالی کدام کوه فرمودند :قُولُوا الاله اال اهلل تُفلِحوا؟ کوه صفا
 )1823سرمربی ایران در جام جهانی 2۰۰6؟ برانکو ایوانکوویچ
 )1824ابوالفضل پورعرب بخاطر بازی در کدام فیلم سعید سهیلی برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مرد در
جشنواره فجر شد؟ مردی شبیه باران
 )1825بانک مرکزی ایران در چه سالی تشکیل شد؟1339

 )1826مکان گردشگری غار جوجار در کجا قرار دارد ؟ کرمانشاه
 )1827حافظه هایی که درون  cpuتعبیه شده اند چه نامیده میشوند؟ریجستر
 )1828عملیات ثامن االئمه ساعت چندآغاز شد؟ ساعت یک بامداد
 )1829فاصله بین باالترین و پایینترین نقطه موج چه نام دارد؟ ارتفاع موج
 )183۰فتح مکه در چه سالی صورت گرفت؟ سال هشتم هجری
 )1831در دندانپزشکی ترکیبات حاوی این ماده به صورت دهانشویه یا وارنیش به کار میرود؟ فلوراید
 )1832کتاب با کاروان حله اثر کدام نویسنده می باشد؟ دکتر عبدالحسین زرینکوب
 )1833اولین نماز جماعت در اسالم در کدام مسجد برگزار شد؟ مسجد الحرام
 )1834سرمربی ایران در جام جهانی 2۰14؟ کارلوس کی روش
 )1835اولین تجربه سینمایی باران کوثری؟ بهترین بابای دنیا
 )1836با تصویب چه قانونی بانک مرکزی ایران تشکیل شد؟ تصویب قانون پولی و بانکی
 )1837مکان گردشگری غار خون فوشه در کجا قرار دارد ؟ فومن در استان گیالن
 )1838حافظه های ساتا چه مزیتی دارند؟ سرعت باالی انتقال اطالعات
 )1839پس از عملیات حصرآبادان چندکیلومتر مناطق اشغالی آزاد شد؟ 15۰کیلومترمربع
 )184۰پدیدهای که در پی زمین لرزههای کف دریا پدید میآید؟ سونامی
 )1841پیامبر اکرم (ص) چه کسی را فرعون امت نامید؟ ابوجهل
 )1842به صورت درماتیت یا التهاب اپیدرم پوست است که میتواند منجر به خارش ،قرمزی ،تورم،
پوستهریزی شود؟ اگزما
 )1843زادگاه دکتر عبدالحسین زرینکوب کدام شهر می باشد؟ بروجرد
 )1844طوالنیترین سورۀ قرآن چه نام دارد؟ سورۀ بقره
 )1845بهترین مدافع والیبال لیگ جهانی 2۰15؟ محمد موسوی
 )1846کارگردان فیلم دایره زنگی؟ پریسا بختآور
 )1847با تصویب قانون پولی و بانکی کشور کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن
به چه سازمانی سپرده شد؟ بانک مرکزی ایران
 )1848مکان گردشگری غار شفق در کجا قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
 )1849اولین کامپیوتر چه زمانی اختراع شد؟جنگ جهانی دوم
 )185۰فرمانده محور آبادان در عملیات ثامن االئمه که بود؟ غالمعلی رشید
 )1851در بوشهر به سونامی چه میگویند؟ غریاله
 )1852کدام غزوه به نبرد احزاب مشهور گشت؟ غزوه خندق
 )1853عدم کارکرد صحیح اعصاب چه نام دارد؟ نوروپاتی
 )1854اثر دکتر حسین زرینکوب درباره قصه ها و تمثیالت مثنوی چیست؟ کتاب بحر در کوزه

 )1855کوتاهترین سورۀ قرآن چه نام دارد؟ سورۀ کوثر
 )1856تیم ملی فوتبال ایران تا به حال چند دوره به جام جهانی راه پیدا کرده است؟ پنج دوره
 )1857کارگردان فیلم بانوی اردیبهشت؟ رخشان بنی اعتماد
 )1858در چه سالی چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی ایران سپرده شد؟1339
 )1859مکان گردشگری غار سیاه استخر در کجا قرار دارد ؟ املش در استان گیالن
 )186۰در چه روشی از خاموش کردن کامپیوتر اطالعات  RAMداخل هارد ذخیره میشوند؟ hibernate
 )1861فرمانده محور فیاضیه در عملیات ثامن االئمه که بود؟ رحیم صفوی
 )1862جاذبه طبیعی و گردشگری دره چارین در کدام کشور آسیایی قرار دارد؟ قزاقستان
 )1863جنگهای معروف یوم بعاث میان کدام دو دسته رخ داد؟ قبایل اوس و خزرج
 )1864زنانی که رژیمهای غذایی سرشار از سبزیجات جنس آلیوم دارند به کدام بیماری کمتر گرفتار می-
شوند؟ آرتروز
 )1865فرار از مدرسه درباره کدام شخصیت نوشته شده است؟ ابوحامد محمد غزالی
 )1866قرآن چند جزء دارد؟  3۰جزء
 )1867آقای خاص لقب کدام سرمربی فوتبال است؟ خوزه مورینیو
 )1868کارگردان فیلم شهر موشها؟ مرضیه برومند
 )1869تصویب الیحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در چه سالی در ایران اجرا گذاشته شد؟1362
 )187۰مکان گردشگری غار سنجیران در کجا قرار دارد ؟ رودسر در استان گیالن
 )1871به چه طریقی میتوان کامپیوتر را خاموش موقت کرد؟Standby
 )1872فرمانده محور دارخوین در عملیات ثامن االئمه که بود؟ حسن باقری
 )1873دره کوپر در کدام کشور آمریکای التین قرار دارد؟ مکزیک
 )1874سرکرده منافقان در مدینه چه کسی بود؟ عبداهلل بن ابی
 )1875ویژگیهای زنانه در کدام نیمکره مغز است؟ نیمکره راست
 )1876کتاب پله پله تا مالقات خدا درباره کدام شخصیت نوشته شده است؟ اندیشه و سلوك موالنا جالل
الدین بلخی
 )1877قرآن چند سوره دارد؟  114سوره
 )1878نائب قهرمان مسابقات جام جهانی کشتی آزاد  2۰15در آمریکا؟ آمریکا
 )1879بازیگر نقش گیالنه به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهاب؟ فاطمه معتمد آریا
 )188۰تصویب الیحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در چه سالی به بانکها ابالغ شد؟1362
 )1881مکان گردشگری غار چشمه باد در کجا قرار دارد ؟ منجیل در استان گیالن
 )1882راه اندازی مجدد کامپیوتر را گویند؟ restart
 )1883سازمان رزم سپاه توسط چه کسی تهیه شد؟ حسن باقری

 )1884جاذبه توریستی دره پادشاهان مربوط به کدام یک از تمدنهای باستانی می باشد؟ مصر
 )1885عبداهلل ابن ابی از کدام قبیله بود؟ خزرج
 )1886ویژگیهای مردانه در کدام نیمکره مغز است؟ نیمکره چپ
 )1887کتاب فیه مافیه اثر چه کسی می باشد؟ موالنا
 )1888اولین سورۀ قرآن کدام است؟ سورۀ فاتحه الکتاب (سوره حمد)
 )1889قهرمان لیگ جهانی والیبال 2۰15؟ فرانسه
 )189۰نخستین حضور سینمایی ترانه علیدوستی؟ من ترانه 15سال دارم
 )1891بانک مرکزی کنترل عرضه پول را با استفاده از چه ابزارهایی انجام میدهند؟  2گروه ابزارهای کیفی
و کمی
 )1892مکان گردشگری غار تمتمان در کجا قرار دارد ؟ ارومیه
 )1893کلیک برروی نام یک فایل انتخاب شده معادل چه عملی است؟Rename
 )1894بعد از عملیات ثامناالئمه از غنائم عملیات کدام یگان تخصصی سپاه تشکیل شد؟ زرهی سپاه
 )1895درهای در هاوایی که به عنوان درهی بزرگ اقیانوس آرام نیز شناخته میشود  ،چه نام دارد؟ دره وا
ایمئا
 )1896حدیث منزلت در جریان کدام حادثه از طرف پیامبر اکرم (ص) دربارهی حضرت علی (ع) بیان شد؟
غزوه تبوك
 )1897این نیمکره قدرت تشخیص چهرهها را دارد؟ نیمکره راست
 )1898داستان ملکوت از اثر کدام نویسنده ایرانی است؟ بهرام صادقی
 )1899آخرین سورۀ قرآن چه نام دارد؟ سورۀ ناس
 )19۰۰تیم ملی والیبال ایران در اولین حضورش در لیگ جهانی چندم شد؟ نهم
 )19۰1بزرگترین نهاد صنفی سینمای ایران که هر ساله جشن بزرگ سینمای ایران را برگزار میکند؟ خانه
سینمای ایران
 )19۰2ابزارهای کمی پولی از چه طریقی سبب تغییر در حجم پول میشود؟ از طریق مکانیزم بسط پولی
 )19۰3مکان گردشگری غار تنگ براق در کجا قرار دارد ؟ اقلید در استان فارس
 )19۰4عملیاتی در راست کلیک تصویر،که ان را پشت زمینه دسکتاپ میکند؟ set as desktop
background
 )19۰5اولین فرمانده و بنیان گذار زرهی سپاه چه کسی بود؟ فتحاهلل جعفری
 )19۰6جزیره پاکوشیما در کدام کشور قرار دارد؟ ژاپن
 )19۰7پیمان صلح حدیبیه در سال چندم هجرت رخ داد؟ در سال ششم
 )19۰8این نیمکره قدرت خالقیت و کشف کردن دارد؟ نیمکره راست
 )19۰9کتاب خسی در میقات از جالل آل احمد در مورد چیست؟ سفرش به حج
 )191۰کدام سورۀ قرآن بسم اهلل ندارد؟ سوره توبه (سورۀ برائت)

 )1911ایران چند دوره در لیگ جهانی والیبال بوده است؟ پنج دوره
 )1912مادر سینمای ایران؟ رقیه چهره آزاد
 )1913بانکداری که به دلیل ماهیت قرض بودن سپردهها سپردهگذاران حق دخالت در امور بانک را ندارند؟
بانکداری ربوی
 )1914مکان گردشگری چاه غار سیاه چال در کجا قرار دارد ؟ فیروزآباد در استان فارس
 )1915در کدام خصوصیات راست کلیک میتوان حجم فایل را دید؟properties
 )1916نوع نفربرهای سازمانی سپاه در جنگ چه بود .؟بی ام پی و خشایار
 )1917گودال مرموز آریزونا در کدام کشور قرار دارد؟ آمریکا
 )1918در اسالم از چه چیزی به عنوان جنگ با خدا و رسول (ص) یاد شده است؟ گرفتن ربا
 )1919ورزش و حرکات موزون بدن در این نیمکره از مغز است؟ نیمکره راست
 )192۰کدام شاعر در تحول شعر فارسی نقش اساسی داشته است؟ علی اسفندیاری یا نیما
 )1921قرآن چند آیه دارد؟  6236آیه
 )1922سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل در سال 2۰۰2؟ لوئیس فیلیپه اسکوالری
 )1923کارگردان فیلم ایرانی تردید؟ واروژ کریم مسیحی
 )1924بانکداری که بانک موظف است تحت هر شرایطی پس از انقضای مهلت مقرر اصل پول و فرع آن را
به سپردهگذار بپردازد؟ بانکداری ربوی
 )1925مکان گردشگری غار زرین غار در کدام استان قرار دارد؟ زنجان
 )1926عملی که هارد را مجددا پارتیشن بندی کند؟FDISK
 )1927نوع تانکهای سازمانی سپاه در جنگ چه بود .؟ تی  55و تی 62
 )1928عظیم ترین میدان نفتی جهان چه نام دارد؟ میدان نفتی الغوار
 )1929پیشرفت مسلمین در شمال آفریقا و پیشروی تا قبرس در زمان کدام خلیفه بود؟ عثمان
 )193۰استعداد موسیقی در این قسمت مغز است؟ نیمکره راست
 )1931مؤلف «شعر نو از آغاز تا امروز» کیست؟ محمد حقوقی
 )1932به فرموده پیامبر (ص) کدام کوه از کوههای بهشت است؟ کوه احد
 )1933سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل در سال 2۰14؟ لوئیس فیلیپه اسکوالری
 )1934کارگردان فیلم ایرانی انتهای خیابان هشتم؟ علیرضا امینی
 )1935کاهش ارزش (قدرت خرید) پول یک کشور به چه صورت نمود پیدا میکند؟ افزایش قیمتها یا
تورم
 )1936مکان گردشگری غار سهوالن در کدام استان قرار دارد ؟ آذربایجان غربی
 )1937حداکثر چند درایو در ویندوز میتوان ایجاد کرد؟23
 )1938سنگین ترین تانک سازمان رزم ارتش درجنگ که ناکار آمدی آن ثابت شد؟ چیفتن انگلیسی

 )1939این کشور اروپایی پس از جنگ جهانی دوم با صنعتی کردن ماهیگیری به یکی از مرفهترین
کشورهای جهان تبدیل شد؟ ایسلند
 )194۰نبرد حضرت علی (ع) با طلحه و زبیر معروف به چیست؟ جمل
 )1941طراحان ،نویسندگان و هنرمندان بزرگ از این نیمکره مغز بیشترین استفاده را میبرند؟ نیمکره
راست مغز
 )1942پدر شعر نو یا امروز فارسی کدام شاعر می باشد؟ نیما یوشیج
 )1943پیامبر (ص) راجع به کدام شخصیت فرمودند هرکس مرا زیارت کند و او را زیارت نکند جفا کرده
است؟ حضرت حمزه (ع)
 )1944سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در سال 2۰۰6؟ یورگن کلینزمن
 )1945کارگردان فیلم «دیشب باباتو دیدم آیدا»؟ رسول صدرعاملی
 )1946با افزایش ارزش پول قیمتها کاهش مییابد یا افزایش؟ کاهش
 )1947مکان گردشگری غار بورنیک در کدام استان قرار دارد ؟ تهران
 )1948درایو  Aمختص چیست؟فالپی دیسک
 )1949نیروهای فنی زرهی سپاه چگونه تامین میشد؟ از اسرا و پناهندگان عراقی
 )195۰معبد ژوپیتر در کدام کشور واقع شده است؟ لبنان
 )1951جنگ جمل در کجا اتفاق افتاد؟ بصره
 )1952این نیمکره مغز فعالیتهای سمت راست بدن را کنترل میکند؟ نیمکره چپ
 )1953زادگاه سهراب سپهری کدام شهر است؟ کاشان
 )1954کدام شخصیت مورد عالقۀ پیامبر (ص) و ملقب به سید الشهدا بودند؟ حضرت حمزه (ع)
 )1955قهرمان مسابقات جام جهانی کشتی آزاد  2۰15در آمریکا کدام کشور است؟ ایران
 )1956بازیگر نقش اول فیلم «دختری با کفش های کتانی»؟ پگاه آهنگرانی
 )1957افزایش در قیمتها که خود افزا باشد را چه مینامند؟ تورم
 )1958مکان گردشگری غار پوستین دوز در کدام شهرستان قرار دارد ؟ شیروان در استان خراسان
شمالی
 )1959پیکان سفید رنگ در ویندوز که حرکت میکند و برای انتخاب استفاده میشود را چه گویند؟نشانگر
ماوس
 )196۰چه استعدادی از نیروهای ژاندارمری در عملیات ثامناالئمه شرکت کردند؟ یک گردان
 )1961بعلبک از شهرهای کدام کشور است؟ لبنان
 )1962قاسطین به چه کسانی می گویند؟ معاویه و یارانش
 )1963کسانی که عاشق ریاضیات و فلسفه میشوند کدام نیمکره مغز آنها قویتر است؟ نیمکره چپ
 )1964کتاب" چرند و پرند" اثر کدام نویسنده می باشد؟ علی اکبر دهخدا

 )1965در مورد کدام قبرستان قرائت و تکرار سورۀ قدر مورد تاکید است؟ قبرستان شهدای احد
 )1966بلندترین بازیکن والیبال ایران؟ محمد حسن صنوبر
 )1967نویسنده و کارگردان فیلم ایرانی پله آخر؟ علی مصفا
 )1968وضعیتی که سطح قیمتها در طی زمان یا یک دوره دارایی تغییرات مثبت باشد را چه مینامند؟
تورم
 )1969مکان گردشگری غار درونه در کدام شهرستان قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان رضوی
 )197۰نوار باریک پایین دسکتاپ را چه نامند؟taskbar
 )1971مبتنی بر استراتژی جدید درعملیات طریق القدس چندطرح تهیه شد؟ 12طرح کربال
 )1972استان ختالن در کدام کشور واقع شده است؟ تاجیکستان
 )1973طلحه و زبیر چه چیزی را بهانه شورش خود قرار دادند؟ خونخواهی عثمان
 )1974مضرترین داروهای شیمیایی کدامند؟ آنتی بیوتیکها
 )1975نخستین بار چه کسی شاهنامه را به زبان عربی برگرداند؟ بُنداری اصفهانی
 )1976جنگ احد در چه سالی از هجرت رخ داد؟ سال سوم هجری
 )1977لقب تیم ملی انگلیس چیست؟ سه شیرها
 )1978علی مصفا در کدام فیلم اصغر فرهادی ایفای نقش کرده است؟ گذشته
 )1979اگر به هر دلیلی فقط یکبار افزایش قیمتها صورت بگیرد این وضعیت را اصطالحاً چه مینامند؟
شوك
 )198۰مکان گردشگری غار چال نخجیر در کدام شهرستان قرار دارد ؟ دلیجان در استان مرکزی
 )1981حرکت دادن مأوس در حالی که دکمه چپ را فشرده ایم چه نام دارد؟drag
 )1982در کدام عملیات سپاه با سازمان تیپ وارد عملیات شد؟ طریق القدس
 )1983نام پرجمعیت ترین قاره دنیا چه می باشد؟ آسیا
 )1984نبرد حضرت علی (ع) با ناکثین که با پیروزی اسالم خاتمه یافت معروف به چه جنگی بود؟ جنگ
جمل
 )1985استفاده از آنتی بیوتیک به دلیل از بین بردن بیش از حد باکتری باعث چه چیزی میشوند؟ کاهش
مقاومت سیستم ایمنی بدن
 )1986مهمترین و ماندگارترین اثر دهخدا کدام یک از آثار او می باشد؟ لغتنامه
 )1987در صدر اسالم معروفترین زنی که در میان لشکر کفار بود چه نام داشت؟ هند همسر ابوسفیان
 )1988زننده گل نخست بارسلونا به رئال مادرید در ال کالسیکوی سال  2۰12-2۰11چه کسی بود؟ژاوی
هرناندز
 )1989کارگردان فیلم ایرانی قدمگاه؟ محمدمهدی عسگرپور

 )199۰اقتصاددانان تورم را برحسب پایین بودن یا باال بودن نرخ آن به چند دسته طبقهبندی کردهاند؟ 3
دسته
 )1991مکان گردشگری غار رود افشان در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
 )1992با نگه داشتن ماوس بروی ایکن توضیحاتی نمایش داده میشود به ان چه گوییم؟tool tip
 )1993اولین شهید مجلس شورای اسالمی در دوران دفاع مقدس چه کسی بود؟ سردارشهیدمصطفی
چمران
 )1994پایتخت کشور هند چه شهری می باشد؟ دهلی نو
 )1995کدام یک از صحابه رسول خدا (ص) به ربذه تبعید گردید؟ ابوذر غفاری
 )1996بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماریهای عفونی تک عاملی چیست؟ سل
 )1997دهخدا روزنامه صوراسرافیل را با همکاری چه کسی نشر کرد؟ میرزا جهانگیرخان شیرازی
 )1998چه کسی پیامبر (ص) را از نقشۀ جنگ قریش که در احد رخ داد آگاه ساخت؟ عباس (ع) عموی
پیامبر (ص)
 )1999چه کسی عنوان بهترین فوتبالیست سال جهان در سال  2۰۰7را از آن خود کرد؟ کاکا
 )2۰۰۰بازیگر نقش اول زن فیلم ایرانی ملبورن؟ نگار جواهریان
 )2۰۰1زمانی که قیمتها بهکندی و با مالیمت رو به افزایش باشد چه نوع تورمی وجود دارد؟ تورم خزنده
 )2۰۰2مکان گردشگری غار یخی در کدام استان قرار دارد؟ چهار محال و بختیاری
 )2۰۰3قانون نامگذاری فایل با پوشه یکی است؟بله
 )2۰۰4سازمان رزم سپاه توسط چه کسی نوشته شد؟ حسن باقری
 )2۰۰5نام پایتخت کشور نپال چه می باشد؟ کاتماندو
 )2۰۰6در جریان کدام یک از جنگهای حضرت علی (ع) با دشمنان اسالم ماجرای حکمیت به وجود آمد؟
صفین
 )2۰۰7عفونت ریوی ناشی از باکتری مایکوباکتریوم چه نامیده میشود؟ سل
 )2۰۰8علی اکبر دهخدا مرثیه «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» را برای چه کسی سروده است؟ جهانگیرخان
شیرازی
 )2۰۰9در جنگ احد پیامبر (ص) پرچم مهاجرین را به چه کسی سپردند؟ امام علی (ع)
 )2۰1۰سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال برزیل مقابل چه تیمی بود؟7-1مقابل آلمان
 )2۰11کارگردان فیلم ایرانی کتاب قانون؟ مازیار میری
 )2۰12تورم با نرخ سالیانه کمتر از  1۰درصد در کدام گروه تورمی قرار میگیرد؟ تورم خزنده
 )2۰13مکان گردشگری غار قباد در کدام منطقه قرار دارد ؟ قوچان در استان خراسان رضوی
 )2۰14استفاده از فاصله در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2۰15اولین تیپ سپاه چه بود ؟ تیپ کربال

 )2۰16نام پایتخت کشور لیبی چه می باشد؟ طرابلس
 )2۰17بحران ارتداد در زمان کدام خلیفه روی داد؟ ابوبکر
 )2۰18بیماری سندرم حاد تنفسی نوعی از کدام بیماری است؟ ذات الریه
 )2۰19کتاب قانون مسعودی از کیست؟ ابوریحان بیرونی
 )2۰2۰در صدر اسالم اسد الرسول به کدام شخصیت میگفتند؟ حضرت حمزه (ع)
 )2۰21پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا چه تیمی است؟ رئال مادرید
 )2۰22مسنترین برنده جایزه سیمرغ بلورین که در سن  81سالگی این جایزه را گرفت؟ رقیه چهره آزاد
برای فیلم مادر
 )2۰23تورمی که از مرحله تکرقمی به نرخ دورقمی رسیده باشد از کدام نوع است؟ تورم شتابان
 )2۰24مکان گردشگری غار دیو زندان سلیمان در کدام منطقه قرار دارد ؟ تکاب در استان آذربایجان
غربی
 )2۰25استفاده از عدد در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2۰26تیپ کربال کی تشکیل شد؟ مهر 136۰
 )2۰27پایتخت کشور مقدونیه چه شهری می باشد؟ اسکوپیه
 )2۰28نخستین درگیری های اعراب مسلمان با حکومت ساسانی در عهد کدام خلیفه بود؟ ابوبکر
 )2۰29در این بیماری راههای هوایی تحریک میشوند و موجب التهاب برونشهای کوچک و بزرگ و
انسداد راه هوایی میگردد؟ برونشیت
 )2۰3۰شاعر ایرانی قرن ششم هجری و پیشوای داستان سرایی در ادب فارسی؟ نظامی گنجوی
 )2۰31بنا به شهادت تاریخ چند زخم و جراحت بر بدن مبارك حضرت علی(ع) در جنگ احد وارد آمد؟
 7۰زخم
 )2۰32سرمربی لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا در معجزهی استانبول چه کسی بود؟ رافائل بنیتز
 )2۰33این کارگردان را بدلیل خلق تصویر و شخصیتهای شاعرانه سعدی سینمای ایران میدانند؟ علی
حاتمی
 )2۰34زمانی که افسار قیمتها از دست متولیان خارج میشود نرخهای تورم از دورقمی درمیگذرد چه
نوع تورمی صورت میگیرد؟ تورم طوفانی و تازنده
 )2۰35مکان گردشگری غار اسکان در کدام منطقه قرار دارد ؟کازرون در استان فارس
 )2۰36استفاده از عالمت سوال (?) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیر مجاز
 )2۰37اولین فرمانده تیپ کربال سپاه چه کسی بود؟ مرتضی قربانی
 )2۰38نام پایتخت کشور سوئیس چه می باشد؟ برن
 )2۰39کدام نبرد نخستین ضربه را از سوی اعراب به بخشی از نیروهای مرزبان ایرانی وارد آورد؟ ذات
السالسل

 )2۰4۰سرما خوردگی عمدتا کدام عضو صورت را تحت تاثیر قرار میدهد؟ بینی
 )2۰41بهرامنامه نام دیگر کدام منظومه نظامی است؟ هفت پیکر
 )2۰42در چه سالی تغییر قبله از سمت بیت المقدس به سمت کعبه صورت گرفت؟ سال دوم هجرت
 )2۰43تک گل تیم ملی کرواسی مقابل برزیل در دیدار افتتاحیه جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ مارسلو
گل به خودی
 )2۰44کدام فیلم داریوش مهرجویی دربارۀ نویسندهای است ناتوان از نوشتن؟ درخت گالبی
 )2۰45درصد تغییرات سطح قیمتهای یکسان نسبت به سال قبل آن را چه مینامند؟ نرخ تورم
 )2۰46مکان گردشگری غار کاوات در کدام منطقه قرار دارد ؟ جوانرود در استان کرمانشاه
 )2۰47استفاده از عالمت ستاره (*) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 )2۰48تیپ عاشورا چه زمانی تشکیل شد؟ مهر 136۰
 )2۰49پایتخت کشور لیختن اشتاین کدام شهر می باشد؟ فادوتس
 )2۰5۰با کشته شدن چه کسی حکومت ساسانی توسط مسلمانان منقرض شد؟ یزگرد سوم
 )2۰51باکتریها دارای چه ساختاری هستند؟ تک سلولی
 )2۰52کتاب «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه» اثر چه کسی است؟ محمدعلی اسالمی ندوشن
 )2۰53کدام بانو در پاسداری از شهر مدینه یک دشمن را به هالکت رساند؟ صفیّه عمه پیامبر (ص)
 )2۰54میان تیم های آفریقایی حاضر در جام جهانی  2۰14چه تیمی بدترین عملکرد را داشت؟ کامرون
 )2۰55کارگردان فیلم «جایی دیگر»؟ مهدی کرم پور
 )2۰56در اقتصاد کالن افزایش سرمایهگذاری چه تأثیری بر تقاضا دارد؟ افزایش تقاضا
 )2۰57مکان گردشگری غار مس در کدام منطقه قرار دارد ؟ یاسوج
 )2۰58استفاده از عالمت کوچکتر(<) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 )2۰59اولین فرمانده تیپ عاشورا سپاه چه کسی بود؟ محمدعلی جعفری
 )2۰6۰پایتخت کشور بلژیک چه شهری می باشد؟ بروکسل
 )2۰61یزدگرد سوم در چه شهری کشته شد؟ مرو
 )2۰62نام دیگر زکام حاد چه می باشد؟ سرماخوردگی
 )2۰63ابوالفضل بیهقی از مورخان کدام قرن است؟ قرن پنجم
 )2۰64عباس (ع) عموی پیامبر (ص) در کدام قبرستان مدفون است؟ قبرستان بقیع
 )2۰65از میان بازیکنان تیم ملی هلند در جام جهانی  2۰14گل کدام بازیکن نامزد دریافت زیباترین گل
سال  2۰14بود؟ روبین فن پرسی
 )2۰66تنها بازیگری که دو سال پیاپی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد برای جشنواره فجر بدست آورد؟
پرویز پرستویی
 )2۰67در اقتصاد کالن افزایش مخارج دولتی چه تأثیری بر تقاضا دارد؟ افزایش تقاضا

 )2۰68مکان گردشگری غار گل زرد در کدام منطقه قرار دارد ؟ پلور در استان مازندران
 )2۰69استفاده از عالمت تقسیم یا اسلش ( )/در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 )2۰7۰تیپ امام حسین چه زمانی تشکیل شد؟ مهر 136۰
 )2۰71نام پایتخت سابق کشور قزاقستان چه می باشد؟ آلماتی
 )2۰72در زمان تصرف بصره توسط اصحاب جمل حاکم حضرت علی(ع) در آن شهر چه کسی بود؟ عثمان
بن حنیف انصاری
 )2۰73گریپ نام دیگر کدام بیماری است؟ آنفوالنزا
 )2۰74زادگاه امام محمد غزالی کدام شهر بوده است؟ توس
 )2۰75نخستین کسی که در قبرستان بقیع دفن شد که بود؟ عثمان ابن مضعون
 )2۰76میان تیم های آمریکایی حاضر در جام جهانی  2۰14چه تیمی بدترین عملکرد را داشت؟ هندوراس
 )2۰77سریالی اجتماعی با موضوع مواد مخدر با بازی محمود دینی که در سالهای  67و  68از شبک یک
پخش میشد؟ آیینه عبرت
 )2۰78در اقتصاد کالن افزایش صادرات چه تأثیری بر تقاضا دارد؟ افزایش تقاضا
 )2۰79مکان گردشگری غار چالنخجیر در کدام منطقه قرار دارد ؟ شهرستان دلیجان در استان مرکزی
 )2۰8۰استفاده از عالمت جمع ( )+در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2۰81اولین فرمانده تیپ امام حسین چه کسی بود؟ حسین خرازی
 )2۰82نام پایتخت کنونی کشور قزاقستان چه می باشد؟ آستانه
 )2۰83کدام خلیفه اموی بدگویی به حضرت علی (ع) را که معاویه مرسوم کرده بود ممنوع ساخت؟
عمربن عبدالعزیز
 )2۰84نام دیگر بیماری پنومونی چیست؟ ذات الریه
 )2۰85کتاب کویر اثر چه کسی است؟ دکتر شریعتی
 )2۰86در کدام سال هجرت ،نمازهای واجب به صورت پنجگانه مقرر شد؟ سال اول هجرت
 )2۰87میزبان جام جهانی  1998کدام کشور بود؟ فرانسه
 )2۰88مالک اشتر در سریال امام علی (ع)؟ داریوش ارجمند
 )2۰89با کاهش سطح عمومی قیمتها حجم نقدینگی چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد
 )2۰9۰مکان گردشگری غار شاه بلبل در کدام منطقه قرار دارد ؟ محالت در استان مرکزی
 )2۰91استفاده از عالمت آکوالد ({) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2۰92استعداد تیپهای سپاه چند گردان بود؟  8گردان
 )2۰93پایتخت کشور ازبکستان چه شهری می باشد؟ تاشکند
 )2۰94ابوسلم خراسانی طرفدار کدام سلسله بود؟ عباسیان
 )2۰95تنگی کدام دریچه مانع ورود خون به بطن چپ و نارسایی قلبی میشود؟ دریچه میترال

 )2۰96خوان االخوان از آثار منظوم چه کسی است؟ ناصر خسرو قبادیانی
 )2۰97جنگ احزاب در چه سالی واقع شد؟ سال پنجم هجرت
 )2۰98میزبان جام جهانی  2۰۰2کدام کشور بود؟ مشترك کره جنوبی و ژاپن
 )2۰99در مجموعه تلویزیونی بوعلی سینا نقش ابن سینا را داشت؟ امین تارخ
 )21۰۰با افزایش سطوح عمومی قیمتها حجم نقدینگی چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد
 )21۰1مکان گردشگری غار شاپور در کدام شهر قرار دارد؟ کازرون
 )21۰2استفاده از عالمت کروشه (]) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )21۰3برجسته ترین ویژگی عملیات طریق القدس چه بود؟ حضور نیروهای داوطلب در سپاه
 )21۰4نام پایتخت کشور قرقیزستان چه می باشد؟ بیشکک
 )21۰5در تاریخ اسالم با به قدرت رسیدن چه کسی خالفت موروثی گردید؟ معاویه
 )21۰6این عضو اکسیژن هوا را به درون خون هدایت میکند؟ ریه
 )21۰7مهمترین اثر ناصر خسرو که معتبرترین منبع در شناخت اندیشه های اوست؟ زادالمسافرین
 )21۰8پیشنهاد خندق در جنگ احزاب از جانب چه کسی بود؟ سلمان فارسی
 )21۰9میزبان جام جهانی  2۰۰6کدام کشور بود؟ آلمان
 )211۰مجموعه تلویزیونی عروسکی به کارگردانی مرضیه برومند که شخصیت مخمل یکی از شخصیتهای
این مجموعه تلویزیونی بود؟ خونه مادربزرگه
 )2111جمع سپردههای قرضالحسنه و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار و سپردههای متفرقه را چه
مینامند؟ شبه پول
 )2112مکان گردشگری غار شیرآباد در کجا قرار دارد ؟ گرگان در استان گلستان
 )2113استفاده از عالمت خط زیر (_) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2114عملیات طریق القدس در چه ساعتی شروع شد؟

ساعت ۰۰:3۰بامداد

 )2115نام پایتخت کشور آرژانتین چه می باشد؟ بوینس آیرس
 )2116کدام خلیفه اموی غزوات و جنگهای توسعه طلبانه خارجی را تعطیل کرد؟ عمربن عبدالعزیز
 )2117افتادگی دریچه میترال قلب را چه میگویند؟ پروالپس
 )2118بزرگترین نماینده مکتب ناتورالیسم کیست؟ امیل زوال
 )2119در جنگ احزاب یا خندق مسلمانان چند روز در محاصره بودند؟ 28روز
 )212۰میزبان جام جهانی  2۰1۰کدام کشور بود؟ آفریقای جنوبی
 )2121فخری خوروش در کدام فیلم علی حاتمی ایفای نقش کرده است؟ سوتهدالن
 )2122کسری بودجه دولت و مؤسسات و شرکتهای وابسته به دولت چه تأثیری بر نقدینگی میگذارد؟
افزایش نقدینگی
 )2123مکان گردشگری غار جهان نما در کجا قرار دارد ؟ کردکوی در استان گلستان

 )2124استفاده از عالمت مساوی (=) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2125محوری که حسن باقری برای عملیات طریق القدس تعیین کردکه برای فرماندهان عراقی غیر قابل
باور بود؟ چزابه
 )2126کشوری در آمریکای جنوبی که پایتخت آن سانتیگو است؟ شیلی
 )2127فرمان عدم دریافت جزیه از اهل ذمه یا تازه مسلمانان از سوی کدام خلیفه اموی بود؟ عمربن
عبدالعزیز
 )2128ماهیچه قلب چه نام دارد؟ میوکارد
 )2129محمدرضا شفیعی کدکنی کدام شاعر را مستقلترین شاعر فارسی پس از مشروطه می داند؟ پروین
اعتصامی
 )213۰کدام پهلوان شجاع عرب در جنگ احزاب به دست حضرت علی (ع) کشته شد؟ عمرو بن عبدود
 )2131میزبان جام جهانی  2۰14کدام کشور بود؟ برزیل
 )2132کارگردان فیلم ایرانی خواب زدهها؟ فریدون جیرانی
 )2133چنانچه افزایش در داراییهای خارجی یا بدهی بخش دولتی بهصورت مداوم صورت گیرد چه
اتفاقی در اقتصاد به وقوع میپیوندد؟ تورم در اقتصاد
 )2134مکان گردشگری غار کیارام در کجا قرار دارد ؟ گالیکش در استان گلستان
 )2135استفاده از عالمت سیمی کلون (;) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2136درعملیات طریق القدس کدام محور موفق به تامین اهداف شدند؟ محور رملی شمال بستان
 )2137پایتخت کشور بولیوی چه شهری می باشد؟ سوکره
 )2138در زمان کدام خلیفه اموی فتوحات مسلمانان در شرق و غرب به اوج خود رسید؟ ولید بن
عبدالملک
 )2139در بزرگساالن کدام اندام ،خونساز است؟ مغز استخوان
 )214۰کدام اشعار نیما یوشیج به زبان مازندرانی سروده شده است؟ روجا
 )2141سالی که حضرت ابوطالب (ع) و حضرت خدیجه (س) در آن از دنیا رفتند چه نام داشت؟ عام الحزن
 )2142میزبان جام ملتهای آمریکای جنوبی در سال  2۰15کدام کشور بود؟ شیلی
 )2143کارگردان سریال «تعبیر وارونه یک رویا»؟ فریدون جیرانی
 )2144احتکار کاال چه تأثیری روی قیمتها دارد؟ باعث افزایش قیمتها میشود.
 )2145مکان گردشگری غار دانیال از غارهای رودخانهای ایران در کدام رشته کوه قرار دارد؟ رشته کوه
البرز
 )2146استفاده از عالمت دابل کوتیشن (") در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 )2147موفقیت ابتکار عبور از منطقه رملی درکدام عملیات ایجاد شد؟
 )2148مرکز جمهوری پرو کدام شهر می باشد ؟ لیما

طریق القدس

 )2149قبرس در زمان کدام خلیفۀ اموی فتح شد؟ معاویه
 )215۰کار اصلی این سلول جلوگیری از خونریزی است؟ پالکتها
 )2151کتاب «رنه» شاهکار کدام نویسنده سبک رمانتیسم فرانسه است؟ شاتوبریان
 )2152نخستین کسی که بر بدن پاك پیامبر (ص) نماز خواند چه کسی بود؟ امام علی (ع)
 )2153میان تیم های اروپایی حاضر در جام جهانی  2۰14چه تیمی بدترین عملکرد را داشت؟ انگلیس
 )2154ستاره اسکندری در کدام سریال تلویزیونی جیرانی نقشآفرینی کرده است؟ مرگ تدریجی یک
رویا
 )2155درصورتیکه احتکار در چند دوره استمرار یابد چه اتفاقی در اقتصاد رخ میدهد؟ تورم
 )2156مکان گردشگری غار آغ بوالق در کجا قرار دارد ؟ هشترود در استان آذربایجان شرقی
 )2157استفاده از عالمت دو نقطه ( ):در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 )2158موفقیت ابتکار عبور از منطقه رملی توسط کدام فرمانده مطرح شد؟ حسن باقری
 )2159پایتخت کشور اکوادور چه شهری می باشد؟ کیتو
 )216۰کارنامه شوم یزید در آخرین سال حکومت وی با کدام حادثه بسته شد؟ ویران کردن کعبه
 )2161یک انسان وقتی میخوابد چند میلیمتر قد میکشد؟ حدود  8میلیمتر
 )2162رمان «مردی که می خندد» اثر کیست؟ ویکتور هوگو
 )2163بعد از بیان کدام حدیث توسط پیامبر اکرم (ص)  ،مردم به علی (ع) شادباش گفته و با وی بیعت
کردند؟ غدیر
 )2164تک گل ایران در جام جهانی  2۰14را چه کسی زد؟ رضا قوچان نژاد
 )2165کارگردان فیلم «من مادر هستم»؟ فریدون جیرانی
 )2166کاهش در عرضه کاال و خدمات چه تأثیری بر قیمتها میگذارد؟ موجب افزایش قیمتها میشود
 )2167نام بزرگترین غار آبی خاورمیانه چیست؟ غار علیصدر
 )2168استفاده از عالمت ورتیکال بار (|) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 )2169مسئول نیروهای شناسایی منطقه رملی بستان زیر نظر حسن باقری که بود؟ سیدعلی حسینی
 )217۰شمالغربیترین کشور آمریکای جنوبی کدام کشور می باشد؟ جمهوری کلمبیا
 )2171در واقعه حَره مردم مدینه چه کسی را به جای حکومت اموی به رهبری برگزیدند؟ عبداهلل بن
حنظله
 )2172چه مدت طول میکشد که ناخن دست یا پا از ریشه تا نوك رشد کند؟  6ماه
 )2173شعر «توکایی در قفس» اثر کدام شاعر نوپرداز ایرانی است؟ نیما یوشیج
 )2174یوم االنذار یا دعوت از خویشان ،چند سال بعد از بعثت رسول اکرم (ص) اتفاق افتاد؟ سه سال
 )2175تک گل ایران در جام جهانی  2۰14مقابل چه تیمی به ثمر رسید؟ بوسنی

 )2176در کدام فیلم جیرانی ،کتایون ریاحی و هانیه توسلی در کنار یکدیگر نقش آفرینی میکنند؟ شام
آخر
 )2177چنانچه سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود عرضه کاالهای وارداتی کاهش مییابد یا
افزایش؟ کاهش
 )2178مکان گردشگری غار کبوتر یا غار هامپوبیل در کدام منطقه قرار دارد ؟ مراغه در استان آذربایجان
شرقی
 )2179استفاده از عالمت بک اسلش (\) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟غیرمجاز
 )218۰عملیات طریقالقدس در کجا انجام شد؟ غرب سوسنگرد و بستان
 )2181پایتخت کشور کلمبیا کدام شهر می باشد؟ بوگوتا
 )2182به پیروان ادیان الهیکه در میان مسلمانان زندگی میکردند و جزیه میپرداختند چه میگفتند؟
اهل ذمه
 )2183هر انگشت چند تاندون خم کننده دارد؟  2تاندون
 )2184رئالیسم از چه زمانی در فرانسه بنیانگذاری شد؟ نیمه دوم قرن 19
 )2185سرزمینهایی که به وسیلۀ جنگ و قدرت نظامی به دست مسلمین افتاده متعلق به کیست؟ عموم
مسلمین
 )2186لقب تیم ملی برزیل؟ قناری کوچک
 )2187محمدرضا فروتن و هدیه تهرانی در کدام فیلم جیرانی در کنار یکدیگر نقش آفرینی میکنند؟
قرمز
 )2188چنانچه سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود ،صادرات کاهش مییابد یا افزایش؟ افزایش
 )2189نام اولین غار چهار طبقه در ایران چیست؟ غار یخ مراد
 )219۰استفاده از عالمت پرانتز در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2191نام رمز عملیات طریقالقدس چه بود؟

یاحسین

 )2192نام بزرگترین و پرجمعیتترین کشور آمریکای جنوبی چه می باشد؟ برزیل
 )2193مهمترین صحنه حضور گسترده ایرانیان در یک جنبش ضد اموی کدام واقعه بود؟ قیام مختار
 )2194نام دیگر تاندون چیست؟ زردپی
 )2195رئالیسم در مخالفت با چه مکتبی بوجود آمد؟ مکتب رمانتیسم
 )2196کتاب مصباح الهدی تالیف کسی است؟ شیخ طوسی
 )2197تنها کلین شیت ایران در ادوار جام های جهانی مقابل کدام تیم بوده است؟ نیجریه
 )2198کارگردان فیلم سینمایی ساالد فصل؟ فریدون جیرانی
 )2199چنانچه سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود ،واردات افزایش مییابد یا کاهش؟ کاهش
 )22۰۰مکان گردشگری آبشار التون در کدام شهر قرار دارد ؟ آستارا در استان گیالن

 )22۰1استفاده از عالمت اند (&) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )22۰2دو فرمانده شهید عملیات طریقالقدس چه کسانی بودند؟ شهید احمد فروغی و شهید عباس
کردآبادی
 )22۰3پایتخت کشور برزیل چه شهری می باشد؟ برازیلیا
 )22۰4آخرین خلیفه قدرتمند اموی که قلمرو مسلمانان در زمان او تا مرز چین رسید ،چه کسی بود؟
عمربن عبدالعزیز
 )22۰5مهمترین منبع دریافت سدیم؟ نمک
 )22۰6اولین بار چه کسی واژه پارناس را در دنیای ادبیات وارد کرد؟ ویکتور هوگو
 )22۰7اولین مسجدی که در اسالم بنا شد چه نام دارد؟ مسجد قبا
 )22۰8گل نخوردن یک تیم فوتبال در یک بازی را چه میگویند؟ کلین شیت
 )22۰9فیلم «مسافر ری» دربارۀ زندگی کدام یک از بزرگان عالم تشیع است؟ عبدالعظیم حسنی
 )221۰چنانچه سیاست کاهش ارزش پول ملی اجرا شود ،حجم عرضه کاال در داخل کشور کاهش مییابد یا
افزایش؟ کاهش
 )2211بلندترین آبشار ایران چه نام دارد؟ آبشار التون
 )2212استفاده از عالمت توان (^) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2213رئیس شورای عالی دفاع در عملیات طریقالقدس که بود؟ آیتاهلل سیدعلی خامنهای
 )2214بزرگترین شهر کشور پرو کدام شهر می باشد؟ لیما
 )2215ابومسلم خراسانی به دست چه کسی به قتل رسید؟ منصور عباسی
 )2216جذب بیشتر سدیم از کدام عضو بدن انجام میشود؟ رودهها
 )2217هنر برای هنر ،اساس و پایه کدام مکتب ادبی قرن نوزدهم بود؟ پارناس
 )2218مسجدی که از اول بر اساس تقوی بنا شد چه نام دارد؟ مسجد قبا
 )2219بازیکنی که در یک مسابقه فوتبال  3گل بزند اصطالحا به آن چه می گویند؟ هتریک
 )222۰شوذب ،نام یکی از شخصیتهای کدام سریال تلویزیونی میرباقری است؟ معصومیت از دست رفته
 )2221افزایش هزینه تولید چه تأثیری بر سود تولیدکنندگان دارد؟ کاهش سود
 )2222مکان گردشگری آبشار سرنکوه در کدام منطقه قرار دارد ؟ جیرفت در استان کرمان
 )2223استفاده از عالمت درصد ( )%در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2224با اجرای عملیات طریق القدس اولین مرحله از استراتژی جدید تحت چه عنوان باموفقیت به پایان
رسید؟ کربالی1
 )2225شهر ژنو در کدام کشور قرار دارد؟ سوئیس
 )2226کدام خلیفه عباسی خراسان ،مرو را مرکز خالفت خود قرار داد؟ مامون

 )2227ریزش مو ،اختالل در رشد ناخنها و پوسیدگی دندانها از عالئم کمبود این عنصر در بدن انسان
است؟ روی
 )2228کتاب آهنگهای شاعرانه اثر کدام نویسنده فرانسوی است؟ آلفونس دوالمارتین
 )2229حضرت حمزه (ع) عموی پیامبر (ص) در کدام جنگ به شهادت رسید؟ جنگ احد
 )223۰لقب تیم ملی ایتالیا چیست؟ الجوردی پوشان
 )2231نخستین فیلم تاریخ انیمیشن ایران در چه سالی ساخته شد؟1336
 )2232افزایش بهرهوری چه تأثیری بر قیمتها دارد؟ موجب افزایش قیمت
 )2233مکان گردشگری آبشار وروار در کدام منطقه قرار دارد ؟ جیرفت در استان کرمان
 )2234استفاده از عالمت دالر ( )$در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2235درعملیات کربالی 1چندکیلومتر ازخاك جمهوری اسالمی آزادشد؟ 65۰کیلومتر مربع
 )2236شهر جهانی زوریخ در کدام کشور قرار دارد؟ سوئیس
 )2237کدام خلیفه عباسی  ،بغداد را مرکز خالفت عباسیان قرار داد؟ منصور
 )2238کمبود روی در خون باعث کاهش این هورمون میشود؟ انسولین
 )2239بزرگترین نویسنده و رمان نویس انگلیسی عصر ویکتوریا چه کسی است؟ چارلز دیکنز
 )224۰فرماندۀ لشکر کفار در جنگ احد چه کسی بود؟ ابو سفیان
 )2241بدترین تفاضل گل را در مرحله گروهی جام جهانی  2۰14چه تیمی داشت؟ کامرون
 )2242کدام مجموعه انیمیشن تلویزیون ایران برنده جایزه بهترین انیمیشن سال  1387در جشن خانه
سینما شد؟ شکرستان
 )2243افزایش قیمت نهادههای تولید داخلی و وارداتی چه تأثیری بر هزینه تولید دارد؟ افزایش هزینه
تولید
 )2244مکان گردشگری آبشار ریجاب یا آبشار پیران در کدام منطقه قرار دارد ؟ سر پل ذهاب در استان
کرمانشاه
 )2245استفاده از عالمت شارپ ( )#در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2246کدام شهر درعملیات کربالی 1آزاد شد؟ شهربستان
 )2247سومین کشور کوچک در اروپا؟ لیختن اشتاین
 )2248دوران زندگی کدام امام بزرگوار همزمان با استیالی ترکان در دربار خالفت متوکل عباسی است؟
امام هادی (ع)
 )2249غلظت روی در کدام قسمتهای بدن بیشتر از سایر اندام هاست؟ پوست و چشم
 )225۰کتاب «بارنابی روج» اثر کدام نویسنده است؟ چارلز دیکنز
 )2251زنی که در جنگ احد حضرت حمزه (ع) را مُثله کرد چه نام داشت؟ هند جگر خوار (همسر
ابوسفیان)

 )2252تیم ملی هلند در جام جهانی  2۰14مقابل کاستاریکا در ضربات پنالتی با چه نتیجهای پیروز شد؟ 3
–4
 )2253موسیقی متن مجموعه انیمیشن تلویزیونی شکرستان توسط چه کسی ساخته شده است؟ جالل
ذوالفنون
 )2254رابطه بین افزایش دستمزد نیروی کار و هزینه تولید و قیمتها به چه صورت است؟ رابطه مستقیم.
 )2255مکان گردشگری آبشار شِوی یا تَلهزَنگ در کدام منطقه قرار دارد ؟ دزفول در استان خوزستان
 )2256استفاده از عالمت اَت ساین (@) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2257چند روستا درعملیات کربالی 1آزادشد؟

حدود 7۰روستا

 )2258پهناورترین کشور جهان کدام کشور می باشد؟ روسیه
 )2259امین آل محمّد (ص) لقب چه کسی است؟ ابومسلم خراسانی
 )226۰نام دیگر بیماری گواتر چه می باشد؟ غم باد
 )2261کمدی انسانی اثر کدام نویسنده می باشد؟ اونوره دو بالزاك
 )2262بانویی که در جنگ احد به عنوان پرستار به مجروحین کمک میکرد چه نام داشت؟ نسیبه
 )2263چه تیمی عنوان سومی جام جهانی  2۰14را کسب کرد؟ هلند
 )2264کدام انیمیشن ایرانی برای اولین بار در تاریخ کشور لوح تقدیر جشنواره بین المللی فیلم فجر را از
آن خود کرد؟ شاهزاده روم
 )2265اثر بزرگ شدن دولت بر عرضه در اقتصاد چیست؟ باعث کاهش عرضه در اقتصاد میشود
 )2266مکان گردشگری آبشار کردوی کن یا تنگ زندان در کدام منطقه قرار دارد ؟ چهارمحال و بختیاری
 )2267استفاده از عالمت تعجب (!) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2268در طی عملیات کربالی 1چند پاسگاه مرزی آزاد شد؟

 5پاسگاه مرزی

 )2269دومین شهر پر جمعیت در سوئیس چه نامیده می شود؟ ژنو
 )227۰کدام یک از خلفای عباسی را استوارکنندهی حکومت عباسی میدانند؟ منصور
 )2271برای پیشگیری از مبتال شدن به کدام بیماری توصیه میشود از غذاهای حاوی ید بیشتر استفاده
شود؟ گواتر
 )2272کتاب «بابا گوریو» در چه سبک ادبی نوشته شده است؟ رئالیسم
 )2273منافقی که در جنگ احد خیانت کرد و جمعی را از لشکر اسالم جدا کرد چه نام داشت؟ عبداهلل
ابن اُبَی
 )2274چه تیمی عنوان دومی جام جهانی  2۰14را کسب کرد؟ آرژانتین
 )2275کدام فیلم سینمایی رکورد طوالنیترین اکران در تاریخ سینمای ایران با پانزده سال نمایش دارد؟
کانی مانگا
 )2276افزایش درامدهای ارزی و افزایش کسری بودجه به دولت باعث چه مشکلی میشود؟ تشدید تورم

 )2277مکان گردشگری آبشار مارگون در کدام شهر قرار دارد ؟ شهر سپیدان
 )2278استفاده از عالمت تقریب (~) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )2279کدام یگان دشمن در این عملیات کامل در محاصره قرارگرفت و نیروهایش اسیر شدند؟ تیپ 26
زرهی
 )228۰موزه بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر در کدام شهر سوئیس قرار دارد؟ ژنو
 )2281مهمترین خطری که حکومت عباسیان را در آغاز تهدید میکرد چه بود؟ قدرت ابومسلم خراسانی
 )2282به هر نوع بزرگ شدگی غیر طبیعی غده تیروئید چه میگویند؟ گواتر
 )2283نمایشنامهای را که در آن مسائل خنده آور و غم انگیز درهم آمیخته چه نام دارد؟ درام
 )2284مدفن امام حسن مجتبی (ع) و امام جعفر صادق (ع) در کجاست؟ قبرستان بقیع
 )2285چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  2۰14را کسب کرد؟ آلمان
 )2286کارگردان فیلم کانی مانگا چه کسی است؟ سیف اهلل داد
 )2287پیامد بیکاری در کشورهای درحالتوسعه چیست؟ تشدید فقر (به همراه داشتن مفاسد اجتماعی
و اقتصادی)
 )2288مکان گردشگری آبشار نوژیان در کدام منطقه قرار دارد ؟ خرم آباد در استان لرستان
 )2289استفاده از عالمت کوتیشن ( ‘ ) در نام فایل مجاز است یا غیر مجاز؟مجاز
 )229۰اولین ایستگاه صلواتی جبهه در جنگ ایران و عراق درکجا راه اندازی شد؟ شهربستان
 )2291پایتخت و پرجمعیتترین شهر قسمت خود مختار کاتالونیا کجاست؟ بارسلونا
 )2292مورخان اوج قدرت خالفت عباسی را عصر کدام خلیفه میدانند؟ هارون الرشید
 )2293غده تیروئید از چند لوب تشکیل شده است؟ دو لوب
 )2294کتاب تفسیر طبری را چه کسی به فارسی ترجمه کرده است؟ عدهای از علمای ماوراء النهر
 )2295پسر پیامبر (ص) که در قبرستان بقیع مدفون است چه نام دارد؟ ابراهیم
 )2296چه تیمی عنوان سومی جام جهانی  2۰1۰را کسب کرد؟ آلمان
 )2297نویسنده فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی چه کسی است؟ غالمحسین ساعدی
 )2298جمعیت یک کشور به چند گروه میتوان تقسیم کرد؟  2گروه
 )2299مکان گردشگری آبشار سپهساالر درکدام منطقه قرار دارد ؟ جاده کرج -چالوس
 )23۰۰آیکون برنامه های کاربردی توسط چه کسی طراحی میشود؟سازندگان آن
 )23۰1کدام فرمانده در عملیات طریقالقدس مجروح شد؟ حسن باقری
 )23۰2دومین شهر پرجمعیت اسپانیا و مهمترین بندر این کشور می باشد؟ بارسلونا
 )23۰3عمیقترین و نگران کنندهترین مشکل خالفت عباسی چه بود؟ جنبش های علویان
 )23۰4فراوانترین ماده کانی موجود در بدن انسان؟ کلسیم
 )23۰5شهرت عمدهی عبید زاکانی در نوشتن چه چیزی است؟ طنز

 )23۰6نام مادر ابراهیم پسر پیامبر (ص) چیست؟ ماریۀ قبطیه
 )23۰7چه تیمی عنوان دومی جام جهانی  2۰1۰را کسب کرد؟ هلند
 )23۰8بازیگر نقش مختار در سریال مختارنامه؟ فریبرز عرب نیا
 )23۰9جمعیت فعال به چند دسته تقسیم میشود؟  2دسته
 )231۰مکان گردشگری آبشار سوهان در کدام منطقه قرار دارد ؟ طالقان در استان البرز
 )2311بهترین شیوه رمز دهی چیست؟ترکیبی
 )2312عملیات مطلع الفجر در درکجا انجام شد؟ شمال غرب گیالنغرب
 )2313شهری در آمریکای شمالی در کشور سردسیر کانادا که پایتخت استان انتاریو به شمار میآید؟
شهر تورنتو
 )2314خالفت کدام خلیفه آغاز دوره ای است که ترکان بر دستگاه خالفت عباسی غلبه یافتند؟ معتصم
عباسی
 )2315نام دیگر بیماری جذام؟ خوره
 )2316موش و گربه اثر کیست؟ عبید زاکانی
 )2317آیات قرآن که در مدینه به پیامبر (ص) نازل شدند چه نام دارند؟ مدنی
 )2318چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  2۰1۰را کسب کرد؟ اسپانیا
 )2319کارگردان فیلم ایرانی پرواز در شب؟ رسول مالقلی پور
 )232۰بر اساس تعریف رایج در ایران سن کار از چندسالگی آغاز میشود؟  1۰سالگی
 )2321مکان گردشگری آبشار آسکان در کدام منطقه قرار دارد ؟ طالقان در استان البرز
 )2322بدترین شیوه رمزدهی چیست؟عدد
 )2323عملیات مطلع الفجر در چه تاریخی بود؟آذر 136۰
 )2324طوالنیترین خیابان دنیا به نام خیابان یانگ در این شهر واقع شده است؟ تورنتو
 )2325چه ناحیهای در ایران از کانونهای اصلی مبارزات ایرانیان علیه جور و ستم خلفای اموی بود؟
خراسان
 )2326کدام بیماری در طول تاریخ بیش از هر بیماری دیگری باعث وحشت و انزوای انسانها گردیده
است؟ جذام
 )2327عباس اقبال آشتیانی کدام مجله را منتشر کرد؟ یادگار
 )2328آیات قرآن که در مکه به پیامبر (ص) نازل شدند چه نام دارند؟ مکی
 )2329چه تیمی عنوان چهارمی جام جهانی  2۰1۰را کسب کرد؟ اروگوئه
 )233۰بازیگر نقش هیوا در فیلم «هیوا» رسول مالقلی پور؟ گلچهره سجادیه
 )2331شاغلین بهطور عمده به چند گروه تقسیمبندی میشود؟  2گروه.
 )2332مکان گردشگری آبشارآقبالغ در کدام منطقه قرار دارد ؟ خلخال در استان اردبیل

 )2333شاخه برای نگهداری فایل های موقت ویندوز و برنامه مورد استفاده قرار می گیرد؟temp
 )2334عملیات محمدرسولاهلل(ص) درکجا انجام شد؟ پاوه وشمال نوسرد
 )2335کوچکترین کشور مستقل کدام کشور اروپایی می باشد؟ واتیکان
 )2336علت تیره شدن روابط خلیفه عباسی و یعقوب لیث پس از قدرت یابی وی کدام بود؟ براندازی
طاهریان
 )2337عامل بیماری طاعون کدام نوع از باکتریهاست؟ باسیل
 )2338بنیانگذار مقاله نویسی به معنای فنی آن در ایران چه کسی است؟ عباس اقبال آشتیانی
 )2339پیامبر اکرم (ص) در بدو ورود به مدینه به کدام دهکده وارد شدند؟ دهکده قبا
 )234۰چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  2۰۰6را کسب کرد؟ ایتالیا
 )2341کارگردان فیلم قارچ سمی؟ رسول مالقلی پور
 )2342افراد دارای اشتغال ناقص معموالً چه مدت کارکردهاند و آماده برای انجام کار اضافی هستند؟ کمتر
از  44ساعت کارکردهاند
 )2343مکان گردشگری آبشار سردابه در کدام منطقه قرار دارد ؟ اردبیل
 )2344اکثر اپلیکیشن ها ،تنظیمات خود را در چه قسمتی از ویندوز ذخیره میکنند؟ ریجستری
 )2345عملیات محمدرسولاهلل(ص)در چه تاریخی بود؟دی 136۰
 )2346نام پرجمعیتترین کشور جهان چه می باشد؟ جمهوری خلق چین
 )2347سردار زردتشتی سپاه ابومسلم چه نام داشت؟ سنباد
 )2348این حیوان مهمترین مسیر انتشار بیماری طاعون است؟ موش صحرایی سیاه
 )2349رساله دلگشا اثر چه کسی است؟ عبید زاکانی
 )235۰مسجدی که پیامبر (ص) از طرف خدا دستور تخریبش را صادر کردند چه نام داشت؟ مسجد ضرار
 )2351چه تیمی عنوان نائب قهرمانی جام جهانی  2۰۰6را کسب کرد؟ فرانسه
 )2352کارگردان فیلم سفر به چزابه؟ رسول مالقلی پور
 )2353زنان خانهدار جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر
 )2354مکان گردشگری آبشار شلماش در کدام منطقه قرار دارد ؟ سردشت در استان آذربایجان غربی
 )2355برای باز کردن پوشه  tempاز چه دستوری در  runاستفاده میکنیم؟temp%%
 )2356فرماندهان عملیات محمدرسولاهلل(ص) چه کسانی بودند؟ احمد متوسلیان و ابراهیم همت
 )2357بلندترین شهر جهان کدام شهر می باشد؟ السا پایتخت کشور تبت
 )2358نخستین حکومت نیمه مستقل ایرانی را در قرون نخستین اسالمی چه کسی تاسیس نمود؟ طاهر
ذوالیمینین
 )2359متداولترین حالت طاعون چیست؟ طاعون خیارکی
 )236۰کتاب "جاویدنامه" اثر چه کسی می باشد؟ اقبال الهوری

 )2361کتاب العروه الوثقی تالیف چه کسی است؟ محمد کاظم طباطبایی
 )2362چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  2۰۰2را کسب کرد؟ برزیل
 )2363کارگردان سریال «مردان آنجلس»؟ فرج اهلل سلحشور
 )2364دانشجویان که تماموقت مشغول به تحصیلاند جز نیروی کار یک کشور شناخته میشوند یا خیر؟
خیر
 )2365مکان گردشگری آبشار راین در کدام منطقه قرار دارد ؟ شهر راین در استان کرمان
 )2366در ویندوز پسوند هر فایل با چه چیزی مشخص میشود؟نقطه
 )2367نام رمز عملیات محمدرسولاهلل(ص)چه بود؟

ال اله اال اهلل محمدرسولاهلل(ص)

 )2368کم جمعیتترین کشور جهان کدام کشور می باشد؟ واتیکان
 )2369اولین کانون استقالل طلبی ایران بعد از اسالم کدام سرزمین بود؟ خراسان
« )237۰کوزه اندازی تر» نام دیگر کدام روش از درمانهای سنتی است؟ حجامت
 )2371کتاب اسرار خودی از چه کسی می باشد؟ اقبال الهوری
 )2372کتاب اسفار تالیف چه کسی است؟ صدر المتألهین شیرازی (مالصدرا)
 )2373چه تیمی عنوان نائب قهرمانی جام جهانی  2۰۰2را کسب کرد؟ آلمان
 )2374فرج اهلل سلحشور فعالیت هنری خود را با بازی در کدام فیلم آغاز کرد؟ توبه نصوح
 )2375بازنشستگان جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر
 )2376مکان گردشگری آبشار شادگان باشت در کدام منطقه قرار دارد ؟ کهگیلویه و بویراحمد
 )2377کدام قسمت تصویر بک گراند دسکتاپ را تمام صفحه نمایش میدهد؟strech
 )2378ارتش بعث عراق درتاریخ  17بهمن  136۰به کجا اقدام به حمله کرد؟ تنگه چزابه
 )2379پرجمعیتترین شهر برزیل کدام شهر می باشد؟ سائوپائولو
 )238۰دومین کانون استقالل طلبی ایران بعد از اسالم کدام سرزمین بود؟ سیستان
 )2381تب نوبه به عنوان نام دیگر کدام بیماری قرار داده شده است؟ ماالریا
 )2382یوهان وولفگانگ گوته در کدام اثر خود از حافظ تجلیل کرده است؟ دیوان غربی شرقی
 )2383کتاب الغدیر تالیف کیست؟ عالمه امینی
 )2384چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  1998را کسب کرد؟ فرانسه
 )2385کارگردان سریال «ایوب پیامبر (ع)»؟ فرج اهلل سلحشور
 )2386دانش آموزان جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر
 )2387مکان گردشگری آبشار بارانکوه در کدام منطقه قرار دارد ؟ گرگان
 )2388اجرای خودکار  cdرا چه گویند؟اتوران ()auto run
 )2389مهمترین هدفی که دشمن در حمله به چزابه به دنبال اشغال آن بود؟ شهر بستان
 )239۰نام پایتخت کشور ترکمنستان چیست؟ عشق آباد

 )2391احیا گران فرهنگ ایرانی بعد از اسالم کدام خاندان بودند؟ سامانیان
 )2392عامل بیماری ماالریا چه چیزی می باشد؟ پشه آنوفل
 )2393رمان «رنجهای ورتر جوان» از کیست؟ یوهان وولفگانگ گوته
 )2394کتاب جواهر الکالم تالیف کیست؟ شیخ محمد نجفی
 )2395چه تیمی عنوان نائب قهرمانی جام جهانی  1998را کسب کرد؟ برزیل
 )2396کارگردان فیلم عملیات کرکوك؟ جمال شورجه
 )2397کودکان جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر
 )2398مکان گردشگری آبشار زمرد در کدام منطقه قرار دارد ؟ تالش در استان گیالن
 )2399اگر پسوند فایلی برای ویندوز ناشناخته باشد و بخواهیم انرا اجرا کنیم چه اتفاقی میافتد؟پنجره
 open whitباز میشود
 )24۰۰مهمترین منطقه ای دشمن در حمله به چزابه اشغال کرد ،چه بود؟ تپه های نبعه
 )24۰1نام پایتخت کشور ارمنستان چه می باشد؟ ایروان
 )24۰2کدام یک از دولت های حاکم در ایران پس از اسالم بغداد را فتح نمود؟ آل بویه
 )24۰3فساد و عفونتی است که در قسمتی از ماهیچه یا استخوان پیدا میشود و آن را سیاه و فاسد می-
کند؟ قانقاریا
 )24۰4معروفترین نمایشنامه گوته کدام نمایشنامه می باشد؟ فاوست
 )24۰5کتاب فرائد االصول معروف به رسائل و مکاسب از کدام شخصیت شیعی است؟ شیخ مرتضی
انصاری
 )24۰6کاپیتان تیم ملی یونان در جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ کاراگونیس
 )24۰7کارگردان فیلم حماسه مجنون؟ جمال شورجه
 )24۰8پیران جز نیروی کار یک کشور شناخته میشود یا خیر؟ خیر
 )24۰9مکان گردشگری آبشار آب سفید در کدام منطقه قرار دارد ؟ الیگودرز در استان لرستان
 )241۰در عمل جستجو داخل ویندوز اگر نام فایل بخاطر نداشته باشیم از چه الگویی استفاده
میکنیم؟ستاره
 )2411عملیات موالی متقیان(ع)درکجا انجام شد؟ چزابه
 )2412پایتخت کشور آذربایجان چه شهری می باشد؟ باکو
 )2413اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از حمله اعراب؟ طاهریان
 )2414مهمترین عالمت هشدار دهنده حمله قلبی؟ درد قفسه سینه
 )2415کتاب سیاست نامه اثر کیست؟ خواجه نظام الملک توسی
 )2416جایگاه ایمان کجاست؟ قلب آدمی
 )2417کاپیتان تیم ملی ژاپن در جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ ماکوتو هاسبه

 )2418فیلم «چ» دربارۀ زندگی کدام یک از بزرگان انقالب است؟ چمران
 )2419از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بهکل جمعیت ضربدر  1۰۰چه نسبتی حاصل میشود؟ نسبت
عمومی فعالیت
 )242۰مکان گردشگری آبشار بیشه در کدام منطقه قرار دارد ؟ خرم آباد
 )2421فرمانundoچه کاری میکند؟لغو آخرین دستور اجرا شده
 )2422عملیات موالی متقیان(ع) در چه تاریخی بود؟اسفند 136۰
 )2423پایتخت کشور ترکیه چه شهری می باشد؟ آنکارا
 )2424کدام یک از پادشاهان آل زیار توسط غالمان ترك دربار خود به قتل رسید؟ مردآویج
 )2425نام دیگر بیماری تپش نامنظم قلب؟ آریتمی
 )2426با ارزش ترین اثر دکتر محمد معین کدام است؟ فرهنگ معین فارسی
 )2427طبق آیه سوره فاطر آیه  28چه افرادی از خدا می ترسند؟ فقط دانشمندان
 )2428کاپیتان تیم ملی ایران در جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ جواد نکونام
 )2429کارگردان فیلم «روبان قرمز»؟ ابراهیم حاتمی کیا
 )243۰دانشجویانی که پس از فراغت از تحصیل در تکاپوی یافتن کاری برمیآیند از چه نوع بیکاری
برخوردارند؟ بیکاری اصطکاکی
 )2431مکان گردشگری آبشار قطره باران در کدام منطقه قرار دارد ؟ تفرش در استان مرکزی
 )2432توسط چه پنجره ای ساختار درختی پوشه نمایش داده میشود؟windows Explore
 )2433فرمانده عملیات موالی متقیان(ع)چه کسی بود؟ حسن باقری
 )2434نام پایتخت کشور پاکستان چه می باشد؟ اسالم آباد
 )2435حکومت سامانیان توسط چه کسانی منقرض شد؟ ایلک خانیان
 )2436پیامهای حسی تولید شده در اندامهای حسی از چه طریقی به نخاع و مغز میروند؟ عصب
 )2437کدام کتاب دینی ایران پیش از اسالم شباهت زیادی به کمدی الهی دانته دارد؟ ارداویرافنامه
 )2438موضوع محوری همه ادیان چیست؟ وجود خدا
 )2439کاپیتان تیم ملی آلمان در جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ فیلیپ الم
 )244۰در کدام فیلم حاتمیکیا ،نیکی کریمی در کنار علی نصیریان نقش آفرینی کرده است؟ بوی پیراهن
یوسف
 )2441ورود ماشین و دستگاههای صنعتی در کشاورزی برای تعدادی از کشاورزان چه نوعی بیکاری به
وجود میآید؟ بیکاری ساختاری
 )2442مکان گردشگری آبشار آب پری درکدام منطقه قرار دارد ؟ نور در استان مازندران
 )2443امن ترین و قوی ترین سیستم فایل برای ویندوزهای ویستا چیست؟NTFS
 )2444نام رمز عملیات موالی متقیان(ع)چی بود؟ یاعلی ادرکنی

 )2445نام پایتخت کشور آلمان چه می باشد؟ برلین
 )2446مورخان چه کسی را بنیان گذار واقعی حکومت سامانیان می دانند؟ امیراسماعیل سامانی
 )2447وسیعترین ارگان در بدن انسان چیست؟ پوست
 )2448شاعر دوران مشروطیت و مدیر نشریه «قرن بیستم» چه کسی می باشد؟ میرزاده عشقی
 )2449این حدیث شریف از کدام شخصیت میباشد" :مسواك زدن باعث خشنودی خدا و سنت پیامبر
(ص) و دهان خوشبو را میکند؟ حضرت علی (ع)
 )245۰کاپیتان تیم ملی آرژانتین در جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ لیونل مسی
 )2451کارگردان فیلم «ارتفاع پست» و «برج مینو»؟ حاتمی کیا
 )2452زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است بیکاری ادواری کاهش مییابد یا افزایش؟
کاهش
 )2453مکان گردشگری آبشار کبود وال در کدام منطقه قرار دارد ؟ علی آباد کتول در استان گلستان
 )2454سیستم فایل  ntfsجایگزین کدام سیستم فایل شد ؟ HPFS
 )2455عملیات امالحسنین(ع)در کجا انجام شد؟ کرخه کور (نور)
 )2456پایتخت کشور اسپانیا کدام شهر می باشد؟ مادرید
 )2457پس از انقراض سامانیان کدام شهر را ایلک خانیان تصرف کردند؟ شهرهای ماورالنهر
 )2458کمبود کدام عنصر باعث جذب سرب بیشتر میشود؟ کلسیم
 )2459عهدنامه ترکمانچای به خط چه کسی نوشته شده است؟ قائم مقام فراهانی
 )246۰کتاب سنن النبی از کدام شخصیت شیعی می باشد؟ عالمه طباطبایی
 )2461کاپیتان تیم ملی هلند در جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ فن پرسی
 )2462گوهر خیراندیش در کدام فیلم حاتمی کیا نقش آفرینی کرده است؟ ارتفاع پست
 )2463زمانی که تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است بیکاری ادواری کاهش مییابد یا افزایش؟
افزایش
 )2464مکان گردشگری آبشار یخی در کدام منطقه قرار دارد ؟ مازندران
 )2465جدول تخصیص فایل یا سیستم فایل سیستمعامل داس چه بود؟ fat
 )2466عملیات امالحسنین(ع) در چه تاریخی بود؟اسفند 136۰
 )2467پایتخت آرژانتین چه شهری میباشد؟ بوئنوس آیرس
 )2468کدام یک ازامیران علوی طبرستان به داعی صغیر معروف است؟ حسن بن قاسم
 )2469میوههای زرد و نارنجی حاوی کدام ویتامین میباشند؟ ویتامین آ
 )247۰کتاب انوار سهیلی اثر کدام نویسنده می باشد؟ واعظ کاشفی
 )2471نام شهر مدینه قبل از اسالم چه بود؟ یثرب
 )2472کاپیتان تیم ملی برزیل در جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ تیاگو سیلوا

 )2473کارگردان سریال «مدار صفردرجه»؟ حسن فتحی
 )2474زمانی که سطح تولید و بهتبع آن مخارج کل کاهش مییابد چه تأثیری بر نرخ بیکار دارد؟ نرخ
بیکاری افزایش مییابد.
 )2475مکان گردشگری آبشار شاهان دشت در کدام منطقه قرار دارد ؟ الریجان در استان مازندران
 )2476در سیستم فایل  fatاسم هر فایل با درنظر گرفتن پسوند متشکل از چند کاراکتر میتواند باشد
؟11
 )2477بنیان گذار تیپ  27محمدرسول اهلل (ص)که بود؟

حاج احمد متوسلیان

 )2478نام پایتخت کشور لهستان چه می باشد؟ ورشو
 )2479در زمان فرمانروایی کدام امیر حکومت آل بویه به اوج اقتدار خود رسید؟ عضدالدوله
 )248۰کدام ویتامین مقاومت بدن را در برابر عفونت باال میبرد؟ ویتامین ث
 )2481واعظ کاشفی دانشمند کدام قرن است؟ قرن  9و 1۰
 )2482یوم االضحی کدام روز است؟ روز عید قربان
 )2483گزارشگر فینال جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ مزدك میرزایی
 )2484عدنان عفراویان در کدام فیلم بهرام بیضایی بازی کرده است؟ باشو ،غریبه کوچک
 )2485نوع بیکاری زمانی که در یک اقتصاد بروز میکند که آن اقتصاد وابستگی شدیدی به اقتصاد
بینالملل داشته باشد؟ بیکاری ادواری ،بینالملل
 )2486مکان گردشگری رودخانه زرجوب در کجا قرار دارد ؟ رشت
 )2487معموال آیکن شورت کات چه شکلی است؟فلش کوچکی در کوشه سمت چپ دارد
 )2488بنیان گذار تیپ  17علیابن ابیطالب(ع)که بود؟ مرتضی صفاری
 )2489نام پایتخت کشور اتریش چه می باشد؟ وین
 )249۰کدام سلسله به حکومت آل بویه خاتمه داد؟ سلجوقیان
 )2491کدام لبنیات منبع غنی از کلسیم است؟ شیر
 )2492آرامگاه قائم مقام فراهانی در کجاست؟ شاه عبدالعظیم
 )2493یوم الجمع کدام روز است؟ روز عرفه ،نهم ذی الحجه
 )2494گزارشگر بازی دو تیم ایران و نیجریه در جام جهانی  2۰14چه کسی بود؟ محمدرضا احمدی
 )2495سلطان و شبانِ تلویزیون ایران؟ مهدی هاشمی
 )2496نوع بیکاری دستگاههای صنعتی که جایگزین کارگاههای دستی شوند؟ بیکاری ساختاری
 )2497مکان گردشگری آبشار سنگان درکدام منطقه قرار دارد ؟ روستای سنگان در استان تهران
 )2498از چه برنامه ای برای پاك کردن فایل های غیر ضروری استفاده میکنیم؟ cleanup disk
 )2499بنیان گذار تیپ  7ولیعصر(عج)که بود؟ عبدالمحمد رئوفی
 )25۰۰پایتخت اندونزی چه شهری می باشد؟ جاکارتا

 )25۰1کدام یک از امیران علوی طبرستان به داعی کبیر معروف است؟ حسن بن زید
 )25۰2برای جلوگیری از سرماخوردگی کدام ویتامین توصیه میشود؟ ویتامین ث
 )25۰3ابوالفرج سگزی از شاعران دربار چه کسی است؟ ابوعلی سیمجوری
 )25۰4یوم الفتح چه روزی است؟ روز فتح مکه( سال هشتم هجری)
 )25۰5بهترین خط حمله جام جهانی  2۰14را چه تیمی داشت؟ آلمان
 )25۰6در کدام سریال حسن فتحی ،هانیه توسلی در کنار علی نصیریان نقش آفرینی کرده است؟ میوه
ممنوعه
 )25۰7نوع بیکاری زمان افزایش فارغالتحصیالن رشته مهندسی و کاهش ساختوساز؟ بیکاری ساختاری
 )25۰8مکان گردشگری آبشارآسیاب خرابه در کدام منطقه قرار دارد ؟ جلفا در استان آذربایجان شرقی
 )25۰9برای نصب یک سخت افزار جدید از داخل کنترل پنل کدام قسمت را انتخاب میکنیم؟ device
manager
 )251۰بنیان گذار تیپ  41ثاراهلل )که بود؟ قاسم سلیمانی
 )2511نام پایتخت کشور بلژیک چه می باشد؟ بروکسل
 )2512در عهد کدام امیر قلمرو آل بویه به نهایت گستردگی و وحدت سیاسی رسید؟ عضدالدوله
 )2513بری بری در اثر کمبود کدام ویتامین ایجاد میشود؟ B1
 )2514پرجمعیتترین شاخه از «اسماعیلیه ایران» چه کسانی هستند؟ نزاریه
 )2515از بتهای بزرگ جاهلیت بصورت شمایل انسانی که دو قبیلۀ بنی کنانه و قریش آنرا میپرستیدند؟
هبل
 )2516لقب تیم ملی فرانسه چیست؟ خروس ها
 )2517پایان کدام سریال حسن فتحی ،ملهم از قصه «شیخ صنعان» است؟ میوه ممنوعه
 )2518نوع بیکاری کارگری در کارخانه تولید پالستیک که تأثیری در افزایش تولید ندارد؟ بیکاری پنهان
 )2519مکان گردشگری چشمه نیلبرگ در کجا قرار دارد ؟ رامیان در استان گلستان
 )252۰در ویندوز  7وقتی ویندوز به مشکلی برمی خورد کدام قسمت فعال شده و اعالم مشکل میکند؟
Action Center
 )2521بنیان گذار تیپ  33المهدی(عج)که بود؟ علی فضلی
 )2522تنها شهر بزرگ جهان که در دو قاره قرار دارد؟ استامبول
 )2523ملکشاه سلجوقی کدام شهر را به پایتختی برگزید؟ اصفهان
 )2524قند شیر چه نام دارد؟ الکتوز
 )2525کدام شاعر فارسی زبان به تبلیغ آئین اسماعیلیه کمک کرد؟ ناصرخسرو
 )2526چند بار نام های مدینه در قرآن آمده است؟  4تا
 )2527بدترین خط دفاع را در جام جهانی  2۰14چه تیمی داشت؟ برزیل
 )2528کارگردان سریال «شب دهم»؟ حسن فتحی

 )2529بیکاری کشاورزان در زمستان از چه نوع بیکاری است؟ بیکاری فصلی
 )253۰مکان گردشگری آبشار رِنگو در کجا قرار دارد ؟ گلستان
 )2531برسی و اعالم نیاز ویندوز جهت آپ دیت ( )updateاز وظایف کدام قسمت در ویندوز  7است؟
Action Center
 )2532بنیان گذار تیپ  8نجف که بود؟ احمد کاظمی
 )2533کشور گواتماال در کدام قاره قراردارد؟ آمریکا
 )2534پس از سلجوقیان کدام سلسله در ایران به قدرت رسید؟ خوارزمشاهیان
 )2535قند میوه چه نام دارد؟ فروکتوز
 )2536نخستین کسی که به نظم روایات تاریخی و حماسی ایران پرداخته است؟ مسعودی مروزی
 )2537مراد از ارض اهلل در قرآن کجاست؟ مدینه
 )2538بهترین خط دفاع را در جام جهانی  2۰14چه تیمی داشت؟ کاستاریکا
 )2539حسن فتحی در این سریال ،داستانی عاشقانه را با فضای تعزیه درآمیخت؟ شب دهم
 )254۰بیکاری باغداری در زمستان از چه نوع بیکاری است؟ بیکاری فصلی
 )2541مکان گردشگری آبشار دوآب در کجا قرار دارد ؟ کردکوی در استان گلستان
 )2542در ویندوز  7در تنظیمات  uacگزینه ( Always notifyاولویز نوتی فای) چه نوع حالتی
است؟سخت گیرانه ترین
 )2543بنیان گذار تیپ  35امام سجاد که بود؟ مرتضی صفاری
 )2544پایتخت کشور گواتماال چه شهری می باشد؟ گواتماالسیتی
 )2545نبرد دَندانَقان به حاکمیت کدام حکومت در خراسان پایان داد؟ غزنویان
 )2546شیرینترین قند طبیعی چه نام دارد؟ فروکتوز
 )2547کتاب موسیقی کبیر از کدام دانشمند ایرانی است؟ فارابی
 )2548جعفر طیار در کدام جنگ به شهادت رسید؟ جنگ موته
 )2549آقای گل جام جهانی  2۰14چه بازیکنی بود؟ خامس رودریگز از کلمبیا
 )255۰این سریال حسن فتحی ،داستانی از زندگی و منش پهلوانان ورزش باستانی است؟ پهلوانان نمی-
میرند
 )2551بیکاری ساختمانسازی در زمستان از چه نوع بیکاری است؟ بیکاری فصلی
 )2552مکان گردشگری آبشار دوقلوی زیارت در کجا قرار دارد ؟ گرگان
 )2553برای اینکه در هر کاری سیستم عامل  7از کاربر اجازه بگیرد  uacرا در چه وضعیتی باید قرار
دهیم؟سخت گیرانه یا notify Always
 )2554بنیان گذار تیپ  3۰زرهی که بود؟

فتح اهلل جعفری

 )2555کشور پاناما در کدام قاره قرار دارد؟ آمریکا
 )2556کدام شهر به دستور سلطان سنجر به پایتختی انتخاب گردید؟ مرو

 )2557استخوان کوچک و پهن قدام مفصل زانو چه نام دارد؟ کشکک
 )2558مهمترین کتاب نجم الدین رازی با تصحیح محمد امین ریاحی چیست؟ مرصاد العباد
 )2559قربانگاه منا را چه میگویند؟ مسلخ
 )256۰میزبان جام جهانی  2۰18چه کشوری خواهد بود؟ روسیه
 )2561نقش پهلوان خلیل در سریال پهلوانان نمیمیرند را چه کسی بازی میکند؟ جمشید مشایخی
 )2562دستفروشی از چه نوع بیکاری است؟ پنهان
 )2563مکان گردشگری آبشار لوه در کجا قرار دارد ؟ مینو دشت در استان گلستان
 )2564وظیفه  Disk Defragmenterدر سیستم عامل چیست؟ یکپارچه سازی هارد
 )2565کدام منطقه برای عملیات بعد از عملیات طریقالقدس انتخاب شد؟ منطقه غرب دزفول
 )2566پایتخت کشور پاناما چه شهری می باشد؟ پاناما سیتی
 )2567مهمترین متن تاریخی مربوط به دوره فرمانروایی سلطان مسعود غزنوی کدام است؟ تاریخ بیهقی
 )2568کمبود ویتامین  Cموجب ایجاد کدام بیماری میشود؟ اسکوربوت
 )2569بخش عمده ادبیات «فارسی میانه» به چه خطی نوشته شده است؟ پهلوی
 )257۰آل یاسین چه کسانی هستند؟ خاندان رسول اهلل (ص)
 )2571میزبان جام جهانی  2۰22چه کشوری خواهد بود؟ قطر
 )2572بازیگر زن سینما و تلویزیون که در سریال «پس از باران» و «یوسف پیامبر» نقش آفرینی کرده
است؟ کتایون ریاحی
 )2573کوپنفروشی چه نوع بیکاری است؟ پنهان
 )2574مکان گردشگری آبشار شیرآباد در کجا قرار دارد ؟ رامیان در استان گلستان
 )2575گزینه ( Troubleshootingترابل شوتینگ) در کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟عیب
یابی و ارائه راهکار
 )2576طرح ریزی عملیات افتخار آفرین فتحالمبین چه تاریخی آغاز شد؟

اواسط مهر 136۰

 )2577کشور نیکاراگوئه در کدام قاره قرار دارد؟ قاره آمریکا
 )2578حکومت سلجوقیان توسط چه کسی بنیان گذاری شد؟ طغرل سلجوقی
 )2579مسمویت با کدام ماده رنگ پوست را زرد میکند؟ بتاکاروتن
 )258۰کدام کتاب زمان ساسانیان درباره به قدرت رسیدن موسس این سلسله است؟ کارنامه اردشیر
بابکان
 )2581خداوند در قرآن اولین وظیفۀ پیامبران را چه می داند؟ امر به معروف و نهی از منکر
 )2582نام توپ جام جهانی  2۰14چه بود؟ برازوکا
 )2583کارگردان فیلم «کشتی آنجلیکا»؟ محمدرضا بزرگ نیا
 )2584نسبت داده به ستاده را چه مینامند؟ بهرهوری

 )2585مکان گردشگری آبشار آب پری در کدام شهرستان قرار دارد ؟ نور در استان مازندران
 )2586گزینه  Administrative Toolsدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ نظیمات مدیریتی
کامپیوتر
 )2587حسن باقری طرح عملیات سپاه را در چه تاریخی نهایی کرد؟ فروردین 136۰
 )2588پایتخت کشور ساحل عاج چه شهری می باشد؟ یاموسوکرو
 )2589در زمان پادشاهی سلطان سنجر چه کسی بر خوارزم فرمان می راند؟ اتسز خوارزمشاه
 )259۰پیشساز کدام ویتامین در پوست بدن وجود دارد؟ ویتامین A
« )2591ارداویرافنامه» درباره چه موضوعی است؟ شرح بهشت و دوزخ
 )2592این سخن از کیست" :آمران به معروف و ناهیان از منکر جانشینان خدا بر روز زمین هستند"؟
پیامبر اکرم (ص)
 )2593داور فینال جام جهانی  2۰1۰چه کسی بود؟ هاوارد وب
 )2594کارگردان فیلم «این زن حرف نمی زند»؟ احمد امینی
 )2595منظور از بهرهوری چیست؟ نسبت داده به ستاده است (نهاده به محصول)
 )2596مکان گردشگری آبشار خضر در کجا قرار دارد ؟ سمیرم در استان اصفهان
 )2597کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز  7برای تغییر تنظیمات پیش فرض دستگاه های  CD،DVDو
پلیر ها برای پخش آهنگ و ویدیو است؟ اتو پلی()AutoPlay
 )2598طرح عملیات ارتش در چه تاریخی نهایی شد؟ فروردین 136۰
 )2599نام پایتخت کشور گینه چه می باشد؟ کوناکری
 )26۰۰به عقیده عده ای از مورخان بنیان گذار حکومت خوارزمشاهیان چه کسی است؟ تکش خوارزمشاه
 )26۰1کدام ویتامین در متابولیسم کلسیم و انعقاد طبیعی خون نقش دارد؟ ویتامین K
 )26۰2منظومه «ویس و رامین» در اصل به چه زبانی سروده شده است؟ زبان پهلوی
 )26۰3این سخن از کسیت" :نهی از منکر بخاك مالیدن بینی فاسقان است"؟ از امیر المومنین (ع)
 )26۰4بهترین گل زن برزیل در  2۰14چه کسی بود؟ نیمار
 )26۰5کارگردان فیلم «جایی دیگر»؟ مهدی کرم پور
 )26۰6زمانی که بتوان با همان نهاده سابق مقدار بیشتری محصول تولید کرد بهرهوری چه تغییری
میکند؟ بهرهوری افزایش مییابد
 )26۰7مکان گردشگری آبشار تخت سلیمان در کجا قرار دارد ؟ سمیرم در استان اصفهان
 )26۰8کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز  7میتواند از تمام فایل ها و تنظیمات مربوط به ویندوز پیشتبان
گیری کند؟Restore Backup And
 )26۰9بعد از بحث و بررسی طرحهای سپاه و ارتش در قرارگاه کربال کدام طرح نهایی شد؟ طرح حسن
باقری

 )261۰نام کشوری که در جنوب شرقی آمریکای جنوبی به پایتختی مونته ویدئو واقع شده است؟ اروگوئه
 )2611آخرین سلطان سلجوقی در ایران چه نام داشت؟ طغرل سوم
 )2612مصرف گوجه فرنگی سبز برای کدام عضو بدن مضر است؟ کلیه
 )2613کدام یک از کتابهای پنجگانه اوستا ،به معنی «قانون ضد دیو» است؟ وندیداد
 )2614این حدیث از کیست" :هرکس که امر به معروف میکند باید شیوهاش هم معروف باشد".؟ پیامبر
اکرم (ص)
 )2615میان تیم های آسیایی حاضر در جام جهانی  2۰14چه تیمی بدترین عملکرد را داشت؟ استرالیا
 )2616کارگردان سریال «پدرساالر»؟ اکبر خواجویی
 )2617در کشورهایی که بیکاری پنهان وجود دارد بهرهوری نیروی کار باالست یا پایین؟ پایین
 )2618مکان گردشگری آبشار دره عشق در کدام استان قرار دارد؟ چهارمحال و بختیاری
 )2619گزینه  Encryption BitLocker Driveدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ رمز گذاری
روی درایو های هارد
 )262۰کدام فرمانده با یک هواپیمای فالکن به تهران رفت و طرح عملیات فتحالمبین را درجلسۀ شورای
عالی دفاع مطرح کرد؟ حسن باقری
 )2621پایتخت کشور جامائیکا چه شهری می باشد؟ کینگستون
 )2622در زمان کدام پادشاه حکومت خوارزمشاهیان به اوج اقتدار خود رسید؟ سلطان محمد خوارزمشاه
 )2623نام دیگر بیماری راشیتیسم؟ نرمی استخوان
 )2624نام دیگر«خط اوستایی» چیست؟ دین دبیره
 )2625هر کاری که عقل و دین آنرا بد بداند را چه میگویند؟ منکر
 )2626میزبان جام ملتهای آسیا در  2۰15چه کشوری بود؟ استرالیا
 )2627کارگردان سریال «پس از باران»؟ سعید سلطانی
 )2628نرخ بیکاری طبیعی در کشورهای مختلف چقدر است؟ بین  4تا  6درصد
 )2629مکان گردشگری آبشار تاف در کدام استان قرار دارد؟ لرستان
 )263۰کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز  7برای تغییرات پیشرفته رنگ مانیتور ،پرینتر و اسکنر بکار
میرود؟ Color Management
 )2631اولین قرارگاه مشترك سپاه و ارتش چه نام داشت؟ کربال
 )2632کشوری جزیرهای در شرق دریای کارائیب که پایتخت آن سنت جرج است؟ گرنادا
 )2633پایتخت شاهرخ تیموری کجا بود؟ هرات
 )2634بیماری بینایی که موجب اختالل در بینایی فرد در هنگام شب میشود؟ شبکوری
 )2635سلطان العارفین لقب کدام عارف است؟ بایزید بسطامی
 )2636امام زمان (عج) از کدام شهر قیام میکند؟ از شهر مکه

 )2637چه تیمی قهرمان جام ملتهای آسیا  2۰15شد؟ استرالیا
 )2638بازیگر نقش «پلیس جوان» در سریالی با همین نام از سیروس مقدم؟ شهاب حسینی
 )2639مهمترین عامل بیکاری را نام ببرید؟ رکود و کسادی اقتصاد
 )264۰مکان گردشگری آبشار نوژیان در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد در استان لرستان
 )2641کدام گزینه درکنترل پنل ویندوز 7وظیفه مدیریت گواهینامه های مربوط به سایت های پرداخت را
دارد؟ Manager( Credentialکری دِنتی آل منِیجر)
 )2642قرارگاه کربال در چه تاریخی تشکیل شد؟اسفند 136۰
 )2643کم جمعیتترین کشور مستقل دنیا چه نام دارد؟ واتیکان
 )2644جانشین چنگیز چه کسی بود؟ اوگتای
 )2645در کدام بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین میرود؟ دیابت
 )2646کدام شاعر و عارف ایرانی داستان منصور حالج را به زیبایی بیان کرده است؟ عطار نیشابوری
 )2647محل استقرار امام زمان (عج) در زمان حکومتش کدام شهر است؟ کوفه
 )2648چه تیمی نائب قهرمان جام ملتهای آسیا  2۰15شد؟ کره جنوبی
 )2649کارگردان مجموعه طنز پایتخت؟ سیروس مقدم
 )265۰اقتصاددانان برای پیشبینی عملکرد رفتارها و روندهای کالن و کلی از چه الگویی استفاده
میکنند؟ الگوی عرضه و تقاضا
 )2651مکان گردشگری آبشار ایج یا ده قلو در کجا قرار دارد ؟ رامسر در استان مازندران
 )2652گزینه  Date And Timeدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ تنظیم ساعت و تاریخ
 )2653فرمانده قرارگاه فتح در عملیات فتحالمبین که بود؟ سیدرحیم صفوی
 )2654کشور گرنادا در کدام دریا قرار دارد؟ دریای کارائیب
 )2655مسجد گوهرشاد از بناهای مربوط به چه عصری است؟ تیموری
 )2656نام دیگر بیماری قند؟ دیابت
 )2657اثر معروف عطار نیشابوری در مورد هفت شهر عشق چیست؟ منطق الطیر
 )2658یاران امام زمان (عج) چند نفر خواهند بود؟  313نفر
 )2659میزبان جام ملتهای آسیا  2۰19چه کشوری خواهد بود؟ امارات
 )266۰بازیگر نقش باباپنجعلی در مجموعه طنز پایتخت؟ علیرضا خمسه
 )2661نام منحنی که رابطه میان قیمتهای مختلف و مقدار کاالهای و خدمات عرضهشده در یک اقتصاد
را نشان می هد؟ منحنی عرضه کل
 )2662مکان گردشگری آبشار اوبن در کجا قرار دارد ؟ ساری
 )2663کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز  7وظیفه تغییر برنامه های پیش فرض ،که هر فایلی با چه برنامه
ای باز شودرا دارد؟ Default Program

 )2664فرمانده قرارگاه نصر در عملیات فتحالمبین که بود؟ حسن باقری
 )2665تنها مرز زمینی کشور کوبا که در اختیار ارتش آمریکا قرار دارد؟ خلیج گوانتانامو
 )2666کدام ایلخان مغول به توصیه اطرافیانش در ایران به دین اسالم گروید؟ غازان خان
 )2667بیشترین نوع چربی که در خون جابجا میشود چه میباشد؟ تری گلیسرید
 )2668کتاب عرفانی تذکره االولیا در چند باب نوشته شده است؟  72باب
 )2669بزرگترین منبع حدیث به زبان عربی در جهان تشیع کدام کتاب است؟ بحار االنوار
 )267۰میزبان جام ملتهای اروپا  2۰16چه کشوری بود؟ فرانسه
 )2671کارگردان مجموعه طنز چاردیواری؟ سیروس مقدم
 )2672منحنی تقاضای کل شیب نزولی دارد یا صعودی؟ نزولی
 )2673مکان گردشگری آبشار فاریاب در کجا قرار دارد ؟ دشتستان در استان بوشهر
 )2674گزینه  Displayدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ تنظیمات صفحه نمایش
 )2675فرمانده قرارگاه قدس در عملیات فتحالمبین که بود؟ محمدعلی جعفری
 )2676نام پایتخت کشور کوبا چه می باشد؟ هاوانا
 )2677با مرگ کدام فرمانروای ایلخانی در ایران زمینه انقراض این خاندان فراهم گردید؟ ابوسعید
بهادرخان
 )2678بیماری کمکاری تیروئید باعث چه تغییری در وزن میشود؟ چاقی
 )2679مثنوی گلشن راز از کیست؟ شیخ محمود شبستری
 )268۰مفاتیح الجنان از کدام شخصیت میباشد؟ شیخ عباس قمی
 )2681زننده گل قهرمانی اسپانیا به هلند در فینال جام جهانی  2۰1۰چه کسی بود؟ آندرس اینیستا
 )2682کارگردان فیلم سینمایی «من دیه گو مارادونا هستم»؟ بهرام توکلی
 )2683منحنی عرضه کل شیب نزولی دارد یا صعودی؟ صعودی
 )2684مکان گردشگری آبشار مصنوعی آیدوغمش در کجا قرار دارد ؟ میانه در استان آذربایجان شرقی
 )2685تنظیمات مربوط به نمایش فایل ها و پوشه ها در کنترل پنل ویندوز  7از چه گزینه ای در دسترس
است؟ Folder OPtions
 )2686عملیات فتحالمبین در کجا بود؟ غرب دزفول وشوش
 )2687کشوری جزیرهای در دریای کارائیب با مرکزیت بریج تاون که تنها از یک جزیره تشکیل شده
است؟ باربادوس
 )2688کدام ایلخان مغول عالوه بر مسلمان شدن تابعیت از خان بزرگ را نیز کنار گذاشت؟ غازان خان
 )2689بیماری تیروئید بخاطر کمبود چه چیزی ایجاد میشود؟ ید
 )269۰نخستین کتاب زندگی نامه زبان فارسی کدام کتاب است؟ لباب االلباب
 )2691کتاب تجرید الکالم از کیست؟ خواجه نصیر الدین طوسی

 )2692قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در سال  2۰13چه تیمی بود؟ بایرن مونیخ
 )2693کارگردان فیلم سینمایی «خداحافظی طوالنی»؟ فرزاد موتمن
 )2694در چه حالتی تقاضاکنندگان و عرضهکنندگان از آن وضعیت رضایت دارند؟ حالت تعادل
 )2695مکان گردشگری آبشار افشار در کجا قرار دارد ؟ تویسرکان در استان همدان
 )2696فونت های ویندوز در کدام قسمت کنترل پنل قرار دارند؟fonts
 )2697نام رمز عملیات فتحالمبین چه بود؟ یازهرا
 )2698پایتخت کشور مارشال چه شهری می باشد؟ ماجورو
 )2699پس از انقراض ایلخانان کدام حکومت در عراق تاسیس شد؟ آل جالیر
 )27۰۰بیماری مزمن که موجب تورم و درد در بعضی مفاصل بدن بخصوص مفاصل کوچک دست میشود؟
رماتیسم
 )27۰1شیخ اشراق لقب چه کسی است؟ شهاب الدین سهروردی
 )27۰2اولین کسی که علم کالم را به صورت فن در آورد که بود؟ خواجه نصیر الدین طوسی
 )27۰3قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در سال  2۰12چه تیمی بود؟ چلسی
 )27۰4کارگردان مجموعه طنز زن بابا؟ سعید آقاخانی
 )27۰5با فرض کاهش قیمتها ارزش اسمی پول چه تغییری میکند؟ بدون تغییر میماند
 )27۰6مکان گردشگری آبشار میالش در کجا قرار دارد ؟ رودسر در استان گیالن
 )27۰7اگر صفحه کلید نداشته باشیم با کدام گزینه در کنترل پنل میتوان صفحه کلید مجازی را فعال
کرد؟ Ease of Access Center
 )27۰8درچه ساعتی آغاز حمله بزرگ فتح المبین صادر شد؟ 3۰دقیقه بامداد
 )27۰9پایتخت کشور سنگال چه شهری می باشد؟ داکار
 )271۰در دوره کدام سلسله حاکم در ایران مسجد گوهرشاد در مشهد ساخته شد؟ تیموریان
 )2711نام دیگر روماتیسم مفصلی چیست؟ آرتریت روماتوئید
 )2712تصحیح تذکره االولیا عطار توسط کدام خاورشناس انگلیسی انجام شده است؟ رینولد نیکلسون
 )2713سمیع ،بصیر ،عالم و قادر جز کدام صفات خداوند باریتعالی میباشد؟ صفات ثبوتیه
 )2714در تاریخ فوتبال باشگاهی چه تیمی دو بار سه جام در یک فصل فتح کرده است؟ بارسلونا
 )2715کارگردان فیلم سینمایی «مومیایی»3؟ محمدرضا هنرمند
 )2716با فرض کاهش قیمتها ارزش حقیقی پول چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد.
 )2717مکان گردشگری آبشار سوتک در کجا قرار دارد ؟ دربند در استان تهران
 )2718گزینه (narratorنِ رِی تور) در  Ease of Access Centerچه کاری انجام میدهد؟ خواندن
 )2719درعملیات فتح المبین چند کیلومترمربع از خاك جمهوری اسالمی ایران آزاد شد؟ 25۰۰کیلومتر
مربع

 )272۰دومین جزیره بزرگ جهان که در جنوب شرقی اقیانوس آرام قرار دارد؟ گینه نو
 )2721در کدام شهر تیمور لنگ به هنگام لشکرکشی به چین چشم از جهان فروبست؟ اترار در قزاقستان
 )2722بیماری که در آن تقسیم نامتقارن سلولهای بدن صورت میگیرد چه نام دارد؟ سرطان
 )2723کدام اسالم شناس فرانسوی کتاب «آواز پر جبرئیل» از سهروردی را ترجمه کرد؟ هانری کربن
 )2724صفاتی که عین ذات خداوند میباشد و نمیشود آن صفات را از خدا سلب کرد چه نام دارند؟
صفات ذات
 )2725لقب تیم ملی آلمان چیست؟ ژرمن ها
 )2726بازیگر نقش کاووسی در مجموعه طنز «بدون شرح»؟ فتحعلی اویسی
 )2727کاهش سطح قیمتها چه تأثیری بر میزان مصرف کل دارد؟ افزایش مییابد.
 )2728مکان گردشگری آبشار حمید از آبشارهای کدام شهر استان خراسان شمالی قرار دارد ؟ بجنورد
 )2729در چه حالتی از گزینه (narratorنِ رِی تور) در  Ease of Access Centerاستفاده
میکنیم؟مانیتور نداشته باشیم
 )273۰کدام جاده در عملیات فتح المبین آزاد شد؟ جاده مهم دزفول
 )2731کشوری در شمالغربی قاره آفریقا که قبل از استعمار فرانسه با نام شنقیط شناخته میشد  ،چه
می باشد؟ موریتانی
 )2732حکومت ایلخانی با ریاست چه کسی در ایران تشکیل شد؟ هالکو
 )2733بافتی لغزنده است که انتهای استخوانها را در یک مفصل میپوشاند؟ غضروف
 )2734منظومه داستانی گل و نوروز اثر کیست؟ خواجوی کرمانی
 )2735صفاتی از باریتعالی که با افعال خداوند بستگی دارند چه نامیده میشوند؟ صفات فعل
 )2736لقب تیم ملی هلند چیست؟ الله های نارنجی
 )2737کارگردان سریال «والیت عشق»؟ مهدی فخیم زاده
 )2738کاهش هزینه (کاهش نرخ بهره) چه تأثیری بر میزان سرمایهگذاری دارد؟ افزایش مییابد
 )2739مکان گردشگری آبشار بیشه در کدام شهر قرار دارد ؟ خرم آباد
 )274۰کدام گزینه در  Center Ease of Accessبرای افرادی که دارای بینایی ضعیفی هستند کاربرد
دارد؟ (magnifierمَگنِ فایر)
 )2741کدام سایتهای موشکی در عملیات فتحالمبین آزاد شد؟ سایت های 4و 5رادار
 )2742نام پایتخت کشور تونس چه می باشد؟ تونس
 )2743پس از مرگ منگوقاآن چه کسی سمت خان بزرگ مغول را بدست آورد؟ قوبیالی قاآن
 )2744صرفنظر از آب این نوشیدنی پرمصرفترین نوشیدنی در جهان است؟ چای
 )2745شهرت ابن یمین در سرایش چه نوع شعری است؟ قطعه

 )2746اولین فیلسوفی که مسائل فلسفی را منسجم نمود و از حالت پراکندگی درآورد که بود؟ صدر
الدین محمد شیرازی (مالصدرا)
 )2747درمیان تیم های آسیایی چه کشوری بهترین عنوان را در جام جهانی کسب نموده است؟ کره
جنوبی
 )2748کارگردان سریال دارا و ندار؟ مسعود ده نمکی
 )2749با کاهش یافتن نرخ بهره ،هزینه سرمایهگذاری چه تغییری میکند؟هزینه سرمایهگذاری پایین
میآید.
 )275۰مکان گردشگری آبشار ریجاب یا آبشار پیران در کدام شهر قرار دارد ؟ سرپل ذهاب در استان
کرمانشاه
 )2751گزینه (Speech Recognistionاس پیچ ریکگ نیشن) در کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی
دارد؟ ورود دستور با میکروفن
 )2752در عملیات فتحالمبین کدام شهرها از تیررس توپخانه دشمن خارج شدند؟ دزفول ،اندیمشک و
شوش
 )2753جزیره باهاما در کدام اقیانوس قرار دارد؟ اقیانوس اطلس
 )2754پایتخت تیمور کدام شهر بود؟ سمرقند
 )2755مهمترین مشخصه آرتروز چیست؟ تخریب تدریجی غضروف مفصلی
 )2756جامی کدام اثر را به شیوه حدیقه الحقیقه سنایی سروده است؟ سلسله الذهب
 )2757تعداد پیامبران بر حسب روایت ابوذر غفاری چند نفر بودند؟ 124هزار پیامبر
 )2758غزال تیزپای فوتبال آسیا چه بازیکنی است؟ خداداد عزیزی
 )2759ناتاشا نام یکی از شخصیتهای کدام سریال مهدی فخیم زاده است؟ خواب و بیدار
 )276۰با کاهش یافتن نرخ بهره ،سطح سرمایهگذاری چه تغییری میکند؟ افزایش
 )2761مکان گردشگری آبشار ابوالفارس در کدام شهرستان قرار دارد ؟ رامهرمز در استان خوزستان
 )2762گزینه آموزش درباره ویژگی های ویندوز و نحوه استفاده از آن در کنترل پنل ویندوز  7کدام
است؟ Getting Start
 )2763عملیات فتحالمبین جند روز طول کشید.؟ یک هفته
 )2764دومین کشور بزرگ عربی پس از الجزایر کدام کشور می باشد؟ سودان
 )2765در کدام شهر خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه برپا کرد؟ مراغه
 )2766التهاب پردههای محافظی میباشد که مغز و نخاع را پوشاندهاند؟ مننژیت
 )2767کتاب نزههالقلوب اثر کدام نویسنده می باشد؟ حمداهلل مستوفی
 )2768سالی که در آن پیامبر (ص) متولد شد چه سالی بود؟ عام الفیل
 )2769دروازبان تیم ملی کرواسی در جام جهانی  2۰14برزیل چه کسی بود؟ استیپه پلیتکاسا

 )277۰سریال «تنهاترین سردار» داستان زندگی کدام امام شیعیان است؟ امام حسن (ع)
 )2771با افزایش سرمایهگذاری تقاضا چه تغییر میکند؟ تقاضای کل افزایش مییابد.
 )2772طوالنیترین و زیباترین آبشار مصنوعی خاورمیانه در کجا قرار دارد ؟ اهواز
 )2773کدام گزینه برای چگونگی فهرست بندی آیتم های ویندوز برای جستجوی سریعتر در کنترل پنل
ویندوز  7بکارمیرود؟ Indexing Options
 )2774عملیات جدید بعد از عملیات طریقالقدس بامراجعه به چه منبعی نام گذاری شد؟ قرآن کریم
 )2775کانالی ساخته شده به دست انسان که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل میکند؟ کانال
سوئز
 )2776کدام یک از هنر ایرانیان در عصر خاندان تیموری به اوج شهرت خود رسید؟ نقاشی
 )2777حفرههای مملو از هوا در استخوانهای جمجمه و صورت چه نام دارند؟ سینوسها
 )2778نویسنده کتاب «انوار سهیلی» کدام نویسنده می باشد؟حسین واعظ کاشفی
 )2779نواب خاص امام زمان (عج) چند نفر بودند؟  4نفر
 )278۰نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه تاتنهام انگلیس چیست؟ وایت هارت لن
 )2781در چه دههای موج نوی سینمای ایران پا گرفت؟ اواخر دهه چهل شمسی
 )2782با افزایش مقدار مصرف منحنی تقاضای کل چه تغییری میکند؟ به سمت راست و باال منتقل
میشود.
 )2783مکان گردشگری آبشار شارشار از نقاط دیدنی کدام شهر قرار دارد ؟ زنجان
 )2784گزینه  Internet Optionsدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ تنظیمات نمایش و
اتصاالت اینترنت
 )2785در نتیجه عملیات فتحالمبین پایگاه هوایی از تیررس توپخانه دشمن خارج شدند؟ پایگاه هوایی
دزفول
 )2786کشوری آفریقایی که روزی با منابع سرشار از مس شناخته میشد؟ زامبیا
 )2787مدرسه نظامیه توسط چه کسی ساخته شد؟ خواجه نظام الملک طوسی
 )2788آماس و التهاب حاد یا مزمن الیه مخاطی در یک یا چند حفره اطراف بینی چه نام دارد؟ سینوزیت
 )2789کدام کتاب منثور در شرح و نقد کلیله و دمنه نوشته شده است؟ انوار سهیلی
 )279۰لقب حضرت سلیمان چه بود؟ حشمت
 )2791نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه چلسی انگلیس چیست؟ استمفورد بریج
 )2792بازیگر نقش ناخدا خورشید به کارگردانی ناصر تقوایی؟ داریوش ارجمند
 )2793اگر دولت نرخ مالیات بر درامد را افزایش دهد ،با فرض ثبات قیمتها سطح مصرف در اقتصاد چه
تغییری میکند؟ کاهش مییابد.

 )2794مکان گردشگری آبشار بارگه از جاذبه های گردشگری کدام شهرستان قرار دارد ؟ شهرستان
بجنورد
 )2795تنظیمات مربوط به صفحه کلید در این قسمت قرار دارد؟ Keyboard
 )2796درنتیجه عملیات فتحالمبین نیروهای خودی به کدام چاههای نفت دستیابی پیداکردند؟ چاههای
نفت ابوغریب در تینه
 )2797نام پایتخت کشور زامبیا چه می باشد؟ لوساکا
 )2798کدام گروه در دوره ی قرون وسطی رعیت پادشاه نامیده می شدند؟ رعیت بدون زمین
 )2799گوش بیرونی یا خارجی را که دیگران آن را میبینند چه نام دارد؟ الله گوش
 )28۰۰مثنوی وامق و عذرا از کیست؟ عنصری بلخی
 )28۰1نخستین جنگ کامل العیار که میان مسلمانان با کفار در گرفت چه نام دارد؟ جنگ بدر
 )28۰2نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه منچستر یونایتد انگلیس چیست؟ الد ترافورد
 )28۰3بازیگر پیشکسوت زن و از دوبلورهای برجسته ایران که در سال  89به عنوان چهره ماندگار
برگزیده شد؟ ژاله علو
 )28۰4درصورت کاهش نرخ سود بانکی ،سطح سرمایهگذاری چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد.
 )28۰5مکان گردشگری آبشار اخلمد از جاذبه های گردشگری و تفریحی کدام شهرستان قرار دارد ؟
چناران
 )28۰6گزینه  Sensors Locations And Otherدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ تنظیمات
سنسور ها
 )28۰7موفقیت عملیات فتح المبین در منطقه شاوریه مرهون تالش وایثار کدام فرمانده بود؟ شهید
همت
 )28۰8نام پایتخت کشور تانزانیا چه می باشد؟ دودوما
 )28۰9بزرگترین پادشاه اروپا در نیمه اول قرون وسطی که بود؟ شارلمانی
 )281۰مهمترین کار گوش بیرونی چیست؟ گرفتن صداها
 )2811ابوالعالی گنجوی استاد کدام شاعر بوده است؟ خاقانی شروانی
 )2812در کدام غزوه امیر المومنین (ع) شرکت نداشت؟ غزوۀ تبوك
 )2813نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه منچسترسیتی انگلیس چیست؟ اتحاد
 )2814فیلمی از کامبوزیا پرتوی و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن که در ایران ،فرانسه و ترکیه
ساخته شد؟ کافه ترانزیت
 )2815درصورتیکه دولت تخفیفهای مالیاتی برای سرمایهگذاری داخلی اعالم کند چه تغییری در
سرمایهگذاری صورت میگیرد؟ افزایش مییابد
 )2816مکان گردشگری آبشار سردابه از جاذبه های گردشگری کدام شهر قرار دارد ؟ اردبیل

 )2817تنظیمات مربوط به ماوس در این قسمت قرار دارد ؟ Mouse
 )2818نام فرمانده گردان حبیبابن مظاهر در عملیات فتحالمبین که توپخانه دشمن را دور زد؟ محسن
وزوایی
 )2819کشوری کوچک در اروپا هم مرز اتریش و سوئیس با مرکزیت فادوتس چه نام دارد؟ لیختن اشتاین
 )282۰در دوره قرون وسطی به چه کسی فئودال اعظم می گفتند؟ پادشاه
 )2821کوچکترین استخوان در بدن در کجا قرار دارد؟ گوش میانی
 )2822امام محمد غزالی کدام اثر را درباره شرح حال معنوی خود نوشته است؟ المنقذ من الضّالل (رهایی
یافته از گمراهی)
 )2823پیامبر اکرم (ص) در سال چند هجرت تصمیم به خلع سالح یهودیان خیبر گرفت؟ سال هفتم
هجری
 )2824نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه آرسنال انگلیس چیست؟ امارات
 )2825بازیگر ایرانی و دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر و بازیگر نقش اتابک اعظم در کمال الملک؟
محمدعلی کشاورز
 )2826با افزایش عرضه پول ،نرخ بهره چه تغییری میکند؟ در کوتاهمدت کاهش مییابد.
 )2827مکان گردشگری آبشار گورگور از جاذبه های طبیعی کدام شهر قرار دارد ؟ سرعین
 )2828کنترل خانواده بر عملکرد کودکان ،قفل گذرای و ایجاد محدودیت در قسمت های مختلف ویندوز
در کدام قسمت کنترل پنل ویندوز  7میباشد؟ Parental Control
 )2829فرمانده گردان مالک اشتر در عملیات فتح المبین به شهادت رسید؟ علیرضا شهبازی
 )283۰بزرگترین شهر نروژ که در گذشته کریستینا نامیده میشد چه نام دارد؟ اسلو
 )2831عامل اصلی بروز جنگ های صلیبی چه بود؟ تصرف بیت المقدس (اورشلیم)
 )2832در چشم الیه محکم و سفید رنگ از بافت پیوندی چه نام دارد؟ صلبیه
 )2833کتاب جامع التواریخ اثر چه کسی می باشد؟ رشیدالدین فضل اهلل همدانی
 )2834اثر مکتوب امام سجاد (ع) چه نام دارد؟ صحیفه سجّادیه
 )2835نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه لیورپول انگلیس چیست؟ آنفیلد
 )2836در سریال تلویزیونی سلطان صاحبقران چه کسی نقش ملیجک را ایفا میکند؟ پرویز فنی زاده
 )2837با افزایش عرضه پول ،هزینه استقراض چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد
 )2838مکان گردشگری آبشار ویکتوریا در کدام قاره قرار دارد ؟ جنوب قاره آفریقا
 )2839گزینه  Tools Performance Informations Andدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟
اطالعاتی در مورد عملکرد و سرعت سیستم
 )284۰درنتیجه عملیات فتحالمبین چند لشگر ارتش عراق آسیب شد؟  2لشگر
 )2841قطب اقتصادی سوئیس و پایتخت فرهنگی این کشور کدام شهر است؟ زوریخ

 )2842کدام منطقه رابط انتقال فرهنگ وتمدن اسالم به اروپا در قرون وسطی و پس از آن گردید؟ اندلس
 )2843بخش رنگی پشت قرنیه است که رنگ چشم افراد را تعیین میکند؟ عنبیه
 )2844رشیدالدین وطواط شاعر ایرانی ،دبیر دیوان کدام دربار بود؟ خوارزمشاهیان
 )2845کنیه علی ابن ابیطالب (ع) چیست؟ ابوالحسن
 )2846نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه بارسلونا اسپانیا چیست؟ نیو کمپ
 )2847موسیقی متن سریال روزی روزگاری را چه کسی ساخته است؟ فرهاد فخرالدینی
 )2848با افزایش عرضه پول ،منحنی تقاضای کل چه تغییری میکند؟ به سمت راست جابجا میشود.
 )2849مکان گردشگری استخر شیطان در قاره آفریقا در باالی کدام آبشار قرار دارد؟ آبشار ویکتوریا
 )285۰شخصی سازی محیط دسکتاپ ویندوز را چه گویند؟ (Personalizationپرسونالی زیشن)
 )2851درنتیجه عملیات فتحالمبین چند عراده توپ به غنیمت گرفته شد؟

 175عراده

 )2852بزرگترین شهر استرالیا و نماد این کشور کدام شهر می باشد؟ سیدنی
 )2853دولت آل زنگی درکدام منطقه تشکیل شد؟ شام
 )2854سوراخی است در وسط عنبیه که مقدار نور وارد شده به چشم را تنظیم میکند؟ مردمک
 )2855نویسنده کتاب «المعجم فی معاییر اشعار عجم» کیست؟ شمس قیس رازی
 )2856کنیه حضرت آدم (ع) چیست؟ ابوالبشر و ابومحمد
 )2857نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه رئال مادرید اسپانیا چیست؟ سانتیاگو برنابئو
 )2858کارگردان فیلم خواهران غریب؟ کیومرث پور احمد
 )2859از دیدگاه اقتصاددانان کالسیک اگر قیمتها افزایش یابد بر عرضه کل چه تأثیری میگذارد؟
تأثیری بر عرضه کل ندارد.
 )286۰ترسناك ترین استخر دنیا در قاره آفریقا چه نام دارد؟ استخر شیطان
 )2861گزینه  Phone And Modemدر کنترل پنل ویندوز چه کاربردی دارد؟ نصب و تنظیمات مودم
دیال آپ
 )2862درنتیجه عملیات فتحالمبین چندتن از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند؟

15هزارتن

 )2863برج ایفل در چه تاریخی افتتاح شد؟1889
 )2864در هنگام شروع جنگ های صلیبی فلسطین در اختیار چه کسانی بود؟ فاطمیان
 )2865وقتی چشم در محیط پر نور قرار میگیرد مردمک چه تغییری میکند؟ تنگ میشود
 )2866شعرهای منوچهری دامغانی بیشتر در مورد چه چیزهایی می باشد؟ توصیف طبیعت
 )2867به کدام پیامبر شیخ االنبیاء میگویند؟ حضرت نوح (ع)
 )2868نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه والنسیا اسپانیا چیست؟ مستایا
 )2869کارگردان فیلم کافه ترانزیت؟ کامبوزیا پرتوی

 )287۰ازنظر کدام دسته از اقتصاددانان متغیرهای حقیقی اقتصاد مستقل از متغیرهای اسمی است و
تغییرات آنها نمیتواند متغیرهای حقیقی را تحت تأثیر قرار دهد؟ اقتصاددانان کالسیک
 )2871مکان گردشگری آبشار آنجل در کجا قرار دارد ؟ ونزوئال
 )2872گزینه  Power Optionsدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ کنترل مصرف انرژی
کامپیوتر
 )2873نماینده مهندسی جهاد در قرارگاه مرکزی کربال که بود؟ سید تقی رضوی
 )2874کلیسای جامع میئونگداگ در کدام کشور است؟ کره جنوبی
 )2875در کدام یک از جنگ های صلیبی مسیحیان اروپایی شهر قسطنطنیه را تاراج کردند؟ چهارم
 )2876باال رفتن فشار چشم که به پرده شبکیه و عصب بینایی آسیب میزند باعث چه بیماری میشود؟
آب سیاه یا گلوکوما
 )2877شعر «خیزید و خز آرید که هنگام خزان است» از کیست؟ منوچهری دامغانی
 )2878لقب حضرت ابراهیم (ع) چیست؟ خلیل اهلل
 )2879نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه اتلتیکو مادرید اسپانیا چیست؟ ویسنته کالدرون
 )288۰اولین کارگردان ایرانی که نامزد جایزه اسکار شد؟ مجید مجیدی
 )2881از دیدگاه کدام مکتب کارگران کامالً دچار توهم پولیاند؟ دیدگاه مکتب کینز
 )2882مکان گردشگری آبشار نیاگارا در کدام کشور واقع است؟ مرز آمریکا و کانادا
 )2883گزینه  Region And Languageدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ تغییر و افزودن
زبان
 )2884باالترین سطح اسیر عراقی در عملیات فتح المبین با چه درجه ای بود؟ سرلشکری
 )2885شهری بین المللی در سوئیس و میزبان بیشترین نهادهای جهانی؟ ژنو
 )2886در دوره جنگ های صلیبی آثار کدام فیلسوفان به زبان التین ترجمه شد؟ فارابی و ابن سینا
 )2887بیماری التهاب کبد چه نام دارد؟ هپاتیت
 )2888کشف المحجوب اثر چه کسی است؟ علی بن عثمان هجویری
 )2889لقب کدام یک از پیامبران خطیب االنبیاء است؟ حضرت شعیب (ع)
 )289۰نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه بایرن مونیخ آلمان چیست؟ آلیانز آرنا
 )2891کدام فیلم رضا میرکریمی در سال  83برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم و بهترین موسیقی متن
شد؟ خیلی دور ،خیلی نزدیک
 )2892از دیدگاه کدام مکتب کارگران افزایش در دستمزد اسمی را افزایش در دستمزد حقیقی
میپندارند؟ دیدگاه مکتب کینزی
 )2893بلندترین آبشار جهان چه نام دارد؟ آنجل

 )2894گزینه ای که تنظیمات مربوط به کارت صدا و افکت های ویندوز در کنترل پنل ویندوز  7را شامل
است؟ Sound
 )2895در عملیات فتح المبین چند فرمانده تیپ اسیر شدند؟ چهار فرمانده تیپ
 )2896نام پایتخت کشور فیلیپین چه می باشد؟ مانیل
 )2897چه کسی برای راجر دوم پادشاه سیسیل نقشه ی جغرافیایی تهیه کرد؟ شریف ادریسی
 )2898آن بخش بدن انسان که به عنوان نگهدارنده ساختمان بدن عمل میکند؟ اسکلت
 )2899چه کسی فرمان داد مکاتبات رسمی و دفاتر دولتی دوره سلجوقی به زبان فارسی نوشته شود؟
خواجه نظام الملک
 )29۰۰برترین تعقیبات نماز چه ذکری است؟ تسبیحات حضرت زهراء (س)
 )29۰1نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه دورتموند آلمان چیست؟ وست فالن
 )29۰2برنده سیمرغ بلورین و تندیس زرین بهترین بازیگر مرد برای بازی در فیلم خانهای روی آب؟ رضا
کیانیان
 )29۰3در دیدگاه کینزی منحنی عرضه کل در چه حالتی قرار میگیرد؟ کامالً افقی
 )29۰4مکان گردشگری آبشار هانگوشو در کدام کشور قرار دارد ؟ چین
 )29۰5گزینه ای در کنترل پنل ویندوز  7که برای همگام سازی فایل ها بین کامپیوتر شما و پوشه های
شبکه بکار میرود؟ (Sync Centerسینک سنتر)
 )29۰6کدام شخصیت مهم روحانی توسط صدام به شهادت رسید؟ شهید آیتاهلل سید محمد باقرصدر
 )29۰7پرجمعیتترین شهر بنگالدش که به شهر مسجدها نیز معروف است؟ داکا
 )29۰8در اواخر قرون وسطی به چه کسانی بورژوا گفته می شد؟ ساکنان شهرها
 )29۰9عضوی از بدن که انرژی شیمیایی مواد غذایی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند؟ ماهیچهها
 )291۰کتابی به پهلوی که به معنای آفرینش آغازین است؟ بندهشن
 )2911قبرستان وادی السالم در کدام کشور میباشد؟ عراق در شهر نجف
 )2912نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه یوونتوس ایتالیا چیست؟ یوونتوس آرنا
 )2913فیلمی به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا و برنده سیمرغ بلورین نقش اول زن برای بازی آزیتا
حاجیان؟ روبان قرمز
 )2914ازنظر کدام دیدگاه منحنی عرضه کل در حالت افقی قرارمی گیرد؟ دیدگاه کینزی
 )2915مکان گردشگری آبشار اسکندر در کدام شهر قرار دارد ؟ تبریز
 )2916اطالعات درباره کامپیوتر و تنظیمات سخت افزار در این قسمت از کنترل پنل ویندوز قرار دارد ؟
System
 )2917چه کسی بسیجیان در جنگ را پدیده جدید خلقت نامید؟ حسن باقری
 )2918مرکز استان سند در پاکستان کدام شهر می باشد؟ کراچی
 )2919موضوع بیشتر آثار نقاشی و مجسمه سازی عصر رنسانس چیست؟ انسان

 )292۰بلندترین استخوان بدن؟ استخوان ران
 )2921بزرگترین مرکز ادبی ایران در قرن چهارم ،کدام شهر بود؟ بخارا
 )2922منظور از حرمین کدام حرمها است؟ حرم مکه و حرم مدینه
 )2923نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه رم ایتالیا چیست؟ المپیک رم
 )2924کدام کارگردان فیلم مستندی در مورد موسیقی جنوب و آیین زار ساخته است؟ ناصر تقوایی
 )2925ازنظر کدام دیدگاه منحنی عرضه کل در بلندمدت کامالً عمودی قرار میگیرد؟ دیدگاه کالسیک
 )2926مکان گردشگری آبشار آسیاب خرابه در کدام شهر قرار دارد ؟ جلفا
 )2927گزینه  Taskbar And Start Menuدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ تنظیمات منو
استارت و نوار تسکبار
 )2928عظیم نیروی صحنه جنگ را چه قشری تشکیل میدادند؟ بسیجیان
 )2929نام بزرگترین کشور دریای کارائیب چه می باشد؟ کوبا
 )293۰در اواخر قرون وسطی چه کسی برای اولین بار به زبان ایتالیایی جنبه ادبی داد؟ دانته
 )2931کم کاری تیروئید به علت نارسایی کدام غده در بدن انسان است؟ هیپوفیز
 )2932کدام شاعر فارسی زبان مبتکر قالب شعری «مسمط» بوده است؟ منوچهری دامغانی
 )2933چه کسی کعبه را پرچم اسالم خوانده است؟ امیر المومنین (ع)
 )2934نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه اینترمیالن ایتالیا چیست؟ جوزپه مه آتزا
 )2935برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد در سال  1376برای فیلم آژانس شیشهای؟ پرویز
پرستویی
 )2936ازنظر دیدگاه کالسیک منحنی عرضه کل در بلندمدت به چه شکلی قرار میگیرد؟ کامالً عمودی
 )2937مکان گردشگری آبشار ماهاران در کدام شهر قرار دارد ؟ جلفا
 )2938راهنمای جامع برای حل مشکالت پیش آمده در ویندوز کدام گزینه در کنترل پنل ویندوز 7
است؟ (Troubleshootingترابلی شوتینگ)
 )2939عملیات حسین بن علی درکجا انجام شد؟ میمک
 )294۰بزرگترین و پر جمعیتترین شهر سیبری چه نام دارد؟ نووسیبیرسک
 )2941دستگاه چاپ به وسیله ی چه کسی اختراع شد؟ گوتنبرگ
 )2942مهمترین بخش مغز در جانوران مهره دار کدام غده است؟ غده هیپوتاالموس
 )2943مهمترین ویژگی «شاهنامه فردوسی» چه ویژگی ای می باشد؟ غنا بخشیدن به زبان فارسی
 )2944اگر یک نفر به جماعت اقتدا کند ،هر رکعت ،ثواب چند نماز را دارد؟  15۰نماز
 )2945نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه آ.ث میالن ایتالیا چیست؟ سن سیرو
 )2946فیلمی به کارگردانی عباس کیارستمی با بازی همایون ارشادی و برنده نخل طال از جشنواره کن؟
طعم گیالس

 )2947در حاالت عمومی کینزی حالت شیب منحنی عرضه کل به چه صورت است؟ شیب مثبت است.
 )2948مکان گردشگری آبشار اسب فروشان در کدام شهر قرار دارد ؟ سراب در استان آذربایجان شرقی
 )2949گزینه  Windows Defenderدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟ محافظ ویندوز از نرم
افزار های جاسوسی
 )295۰عملیات حسین بن علی درچه تاریخی بود؟اردیبهشت 1361
 )2951نام مهمترین بندر ترکیه چه می باشد؟ استامبول
 )2952دریانورد پرتغالی که طرح اشغال خلیج فارس را به پادشاه پرتغال ارائه نمود چه کسی بود؟
آلفونسو د آلبوکرك
 )2953در داخل ستون فقرات چه چیزی جای گرفته است؟ نخاع
 )2954چه کسی ،در آوردن حکمت و وعظ در شعر فارسی قرن چهارم ،نسبت به دیگران پیش قدم بوده
است؟ کسایی مروزی
 )2955اگر مسجد خراب شود  ،آیا میتوان زمین مسجد را فروخت؟ خیر
 )2956نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه چیست؟ پارك دِ پرنس
 )2957فیلمی به کارگردانی امیر نادری و اولین فیلم ایرانی پس از انقالب؟ دونده
 )2958درصورتیکه تعداد ماشینآالت (رایانه) افزایش یابد منحنی عرضه کل به کدام قسمت جابجا
میشود؟ سمت راست
 )2959مکان گردشگری آبشار سولک در کدام شهر قرار دارد ؟ ارومیه
 )296۰گزینه  adobe Gammaدر کنترل پنل ویندوز  7چه کاربردی دارد؟کالیبره کردن مانیتور
 )2961خرمشهر چند روز در اشغال بود؟  578روز (19ماه)
 )2962شهر اهلل آباد در کدام یک از کشورهای آسیایی قرار دارد؟ کشور هند
 )2963کدام دانشمند جزء نوآوران علم تاریخ نگاری در اروپا محسوب می شود؟ ادوارد گیبون
 )2964مجموع پرده های مغز چه نام دارد؟ مننژ
 )2965استاد شاعران لقب چه کسی است؟ رودکی
 )2966ساختن مسجد چه صورت دارد؟ مستحب است
 )2967انسان های اولیه از پرداختن به افزایش قدرت و استقامت بدنی چه هدفی داشتند؟ امنیت
 )2968برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم کیمیا؟ خسرو شکیبایی
 )2969درصورتیکه سطح دانش و مدارج تحصیلی شهروندان در یک کشور باال رود منحنی عرضه کل به
کدام سمت جابجا میشود؟ راست
 )297۰مکان گردشگری آبشار مارمیشو در کدام شهر قرار دارد ؟ ارومیه
 )2971مطابق کردن رنگ مانیتور با رنگ خروجی چاپگرها را اصطالحا چه گویند؟ کالیبره کردن

 )2972کدام فرمانده طرح عملیات خرمشهر را تهیه و در جلسه فرماندهان قرارگاه کربال ارائه داد؟ حسن
باقری
 )2973مهمترین بندرکشور آذربایجان کجاست؟ بندر باکو
 )2974چه عاملی در رشد احساسات ناسیونالیستی اروپا نقش عمده داشت؟ پیدایش مذهب پروتستان
 )2975بزرگترین قسمت مغز؟ مخ
 )2976پدر شعر فارسی لقب چه کسی است؟ رودکی
 )2977تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ ها چه صورت دارد؟ مستحب است
 )2978مسابقات خاموش ،نام مسابقات کدام دسته از معلوالن است؟ ناشنوایان
 )2979بازیگر نقش اول فیلم فرش باد به کارگردانی کمال تبریزی؟ رضا کیانیان
 )298۰اختراع رایانهها در کشورهای مختلف منحنی عرضه کل بلندمدت را به کدام سمت جابهجا میکند؟
به سمت راست
 )2981مکان گردشگری آبشار نیاسر در کدام شهر قرار دارد ؟ کاشان
 )2982جهت دسترسی به تنظیمات کارتهای شبکه در قسمت  Network and Sharing Centerاز
کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟ adapter settings change
 )2983عملیات الی بیتالمقدس درکجا و چه تاریخی آغاز شد؟ غرب کارون
 )2984مهمترین بندرکشور عراق کدام بندر می باشد؟ بندر بصره
 )2985کدام یک از مصلحان دینی اروپا اعتقاد به معصوم بودن پاپ را کفر نامید؟ ژان هوس
 )2986قسمت سطحی مخ چه نام دارد؟ قشر مخ
 )2987مشهورترین قصیده رودکی کدام قصیده می باشد؟ بوی جوی مولیان
 )2988آیا کسانی که از قبل برای خود کفن یا قبر خریداری میکنند خمس دارند؟ بلی
 )2989در دوران یونان هدف نهایی تربیت بدنی چه بود؟ پرورش مرد عمل
 )299۰کدام فیلم ناصر تقوایی جایزه یوزپلنگ برنزی جشنواره فیلم لوکارنو را در سال  1988دریافت
کرد؟ ناخدا خورشید
 )2991جمله معروف «در بلندمدت ما همه مردهایم» برای کدام گروه از اقتصاددانان بوده است؟ کینزها
 )2992مکان گردشگری آبشار طامه در کدام شهر قرار دارد ؟ نطنز در استان اصفهان
 )2993جهت مدیریت تنظیمات اشتراك گذاری شبکه در قسمت  Center Network and Sharingاز
کدام گزینه میتوان استفاده کرد؟change Advanced sharing settings
 )2994نام رمز عملیات بیتالمقدس 1چه بود؟ یاعلی بن ابی طالب
 )2995مکان توریستی و گردشگری تاج محل در کدام یک از شهرهای هند قرار دارد؟ آگره
 )2996کدام یک از مخالفین پاپ در دوره نهضت پروتستان خواستار حکومت در اروپا شد؟ ژان کالوِن
 )2997نورونهای عصبی در کدام قسمت مخ قرار دارند؟ قشر خاکستری مخ

 )2998کتاب «الحاوی» اثر چه کسی می باشد؟ محمدبن زکریای رازی
 )2999حالت خداترسی باطنی که انسان را از انجام گناه کبیره و تکرار کناه صغیره باز میدارد چه نامیده
میشود؟ عدالت
 )3۰۰۰معروفترین مسابقات ورزشی که در دوره آتن قدیم برگزار میشد چه نام داشت؟ المپیک
 )3۰۰1بازیگر نقش نمکی در فیلم سینمایی مسافران مهتاب؟ مهدی فخیم زاده
 )3۰۰2کدام گروه از اقتصاددانان ادعا میکنند که بلندمدت اهمیت ندارد ،لذا بر تحلیل کوتاهمدت تأکید
میکنند؟ کینزیها
 )3۰۰3مکان گردشگری آبشار آسکان در کدام شهر قرار دارد ؟ طالقان در استان البرز
 )3۰۰4برای مشاهده پیش نمایش چاپ از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟ print preview
 )3۰۰5رزمندگان اسالم طی چند مرحله توانستند خرمشهر را آزاد کنند؟

3مرحله

 )3۰۰6مجسمه ابوالهول جیزه در کدام کشور واقع شده است؟ مصر
 )3۰۰7کدام مصلح دینی در اروپا براین اعتقاد بود که اراضی در اختیار کلیسا باید مصادره گردد؟ ژان
هوس
 )3۰۰8قسمتی از مغز که در پشت و زیر مخ قرار دارد؟ مخچه
 )3۰۰9نخستین شاعری که پس از رودکی قصیده خمریه گفته است؟ بشار مَرغزی
 )3۰1۰اگر نمازگزار بفهمد که نماز را پیش از وقت خوانده یا پشت به قبله خوانده چه وظیفهای دارد؟ باید
آنرا اعاده کند
 )3۰11معروفترین مسابقات ورزشی که در دوره آتن قدیم برگزار میشد در چه مکانی بود؟ المپیا
 )3۰12کارگردان فیلم سینمایی مربای شیرین؟ مرضیه برومند
 )3۰13کالسیکها منحنی عرضه کل کوتاهمدت را دارای چه نوع شیبی میدانند؟ شیب صعودی
 )3۰14مکان گردشگری آبشار سوهان در کدام شهر قرار دارد ؟ طالقان در استان البرز
 )3۰15برای ارسال یک فایل با ایمیل از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟atachment
 )3۰16در چه ساعتی تالش برای آزادسازی خرمشهر آغاز شد؟ ساعت22:3۰
 )3۰17اهرام ثالثه در کدام شهر مصر واقع شده است؟ قاهره
 )3۰18کدام مصلح دینی ،پاپ را ضدمسیح خواند؟ ژان هوس
 )3۰19حفظ تعادل بدن به عهده کدام عضو بدن است؟ مخچه
 )3۰2۰ایرانشناس انگلیسی و مولف کتاب تاریخ ادبی ایران چه کسی است؟ ادوراد براون
 )3۰21آیا نماز احتیاط اذان و اقامه دارد؟ اذان و اقامه ندارد.
 )3۰22معروفترین مسابقات ورزشی که در دوره آتن قدیم برگزار میشد به افتخار چه کسی بود؟به افتخار
زئوس
 )3۰23کارگردان فیلم سینمایی مدرسه پیرمردها؟ علی سجادی حسینی

 )3۰24اقتصاد در حالت تورم توأم با رکود را چه مینامند؟ تو رکود
 )3۰25مکان گردشگری آبشار غالك در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات ،دارآباد
 )3۰26نامه الکترونیکی که بدون درخواست گیرنده و برای افراد بیشمار فرستاده شود را چه
گویند؟spam
 )3۰27در روز اول عملیات بیت المقدس مهمترین دستاورد چه بود؟ رسیدن به جاده اهواز خرمشهر
 )3۰28حاصلخیزترین منطقه کویت چه نام دارد؟ جهره
 )3۰29مارتین لوتر چه چیزی را خالف شریعت مسیح نمی دانست؟ تاهل کشیشان
 )3۰3۰پایینترین مرکز عصبی واقع در استخوان جمجمه؟ بصل النخاع
 )3۰31کدام یک از آثار کهن ،قدیمیترین داستان پهلوانی است که به زبان ایرانی باقی مانده است؟ یادگار
زریران
 )3۰32مجموعه دستورهای اسالم که وظیفهی فرد را در کارهای زندگی مشخص میکند چه نام دارند؟
احکام
 )3۰33چه ورزشی همه برنامه های ورزشی جشنها و سرگرمیهای ایام تعطیل رومیها را تشکیل میداد؟
اسب سواری و ارابه رانی
 )3۰34کارگردان فیلم سینمایی «نان ،عشق و موتور»1۰۰۰؟ ابوالحسن داوودی
 )3۰35اقتصاددانان خروج اقتصاد از وضعیت مطلوب را چه مینامند؟ نوسانات اقتصادی
 )3۰36مکان گردشگری آبشار کبوترخوان در کدام منطقه قرار دارد ؟ شمیرانات ،دارآباد
 )3۰37برای پاسخ به یک ایمیل از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟reply
 )3۰38در روز دوم خرداد در عملیات بیت المقدس کدام قرارگاه به هدف خود رسید؟ قرارگاه نصر
 )3۰39نام منطقه خالی از سکنه در عربستان چه می باشد؟ ربع الخالی
 )3۰4۰کلیسای ملی فرانسه که توسط پادشاه فرانسه تاسیس شد چه بود؟ گالیک
 )3۰41مایعی که به عنوان ضربهگیر ،سیستم عصبی مرکزی را در مقابل ضربات مکانیکی حفظ میکند؟
مایع مغزی نخاعی
 )3۰42چه کسی کتاب «کلیله و دمنه» را از پهلوی به عربی ترجمه کرد؟ ابن مقفع
 )3۰43نظر قطعی و خالی از احتیاط مجتهد را چه می نامند؟ فتوی
 )3۰44چه کسی به عنوان موسس ورزش در مدارس آلمان شناخته شده است؟ آدلف اسپیس
 )3۰45کارگردان فیلم سینمایی واکنش پنجم؟ تهمینه میالنی
 )3۰46زمانی که اقتصاد در وضعیت کسادی و رکودی قرار داشته باشد ،از چه سیاست مالی استفاده می-
شود؟ سیاست مالی انبساطی
 )3۰47مکان گردشگری آبشار چال محله در کدام استان قرار دارد ؟ شمیرانات ،دارآباد
 )3۰48به صفحه وبی که با اجرا شدن مرورگر ظاهر میشود چه گویند؟Home page

 )3۰49در عملیات بیت المقدس هدف اصلی قرارگاه نصر چه بود؟ احاطه کامل خرمشهر
 )3۰5۰منطقهای که یک سوم سرزمین عربستان را تشکیل میدهد؟ ربع الخالی
 )3۰51جمله «ایمان ،فقط ایمان برای نجات انسان کافی است» ازکیست؟ مارتین لوتر
 )3۰52نام دیگر بیماری پلیومیلیت؟ فلج اطفال
 )3۰53مولف «االبنیه عن الحقایق االدویه» کیست؟ ابومنصور موفق هروی
 )3۰54آبی که آن را چیزی نگیرند و با چیزی مخلوط نباشد چه نوع آبی است؟ آب مطلق
 )3۰55اولین بانوان ایرانی در چه سالی در بازی های المپیک شرکت کردند؟  1964توکیو
 )3۰56کارگردان فیلم سینمایی «شیدا»؟ کمال تبریزی
 )3۰57زمانی که اقتصاد در اشتغال کامل قرار ندارد ،ازچه سیاست مالی استفاده میشود؟ سیاست مالی
انبساطی
 )3۰58مکان گردشگری آبشار اوسون در کدام منطقه قرار دارد ؟ شمیرانات ،دربند
 )3۰59مرورگر وب معروف شرکت ماکروسافت؟ایکس پلورر explorer
 )3۰6۰احاطه کامل خرمشهرتوسط چه کسی انجام شد .؟محمد ابراهیم همت
 )3۰61ترکمنستان در کدام قاره واقع شده است؟ آسیای میانه
 )3۰62کدام پادشاه فرانسوی در قرن  17منشاء سلطنت خود را موهبت الهی میدانست؟ لوئی چهاردهم
 )3۰63کدام باکتری باعث ایجاد بیماری عفونی مننژیت میشود؟ مننگوکوك
 )3۰64نام کلیله و دمنه در زبان سانسکریت چیست؟ پنجه تنتره
 )3۰65سجده بر سنگ مرمر و سنگ های سفید و سیاه و سنگ عقیق چه صورت دارد؟ مانعی ندارد
 )3۰66چه کسی اولین بار تدریس تربیت بدنی را در مدارس فرانسه شروع کرد؟ رِی گولیت
 )3۰67کارگردان فیلم سینمایی «توکیو بدون توقف»؟ سعید عالم زاده
 )3۰68زمانی که دولت بخواهد از تورم ناشی از بهرهبرداری اضافی از منابع تولید جلوگیری کند ،از چه
سیاست مالی استفاده میکند؟ سیاست مالی انقباضی
 )3۰69مکان گردشگری آبشار رجب در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات ،دربند
 )3۰7۰مرورگر وب معروف شرکت گوگل؟کروم
 )3۰71در چه ساعتی خرمشهر به طور کامل آزاد شد؟ ساعت 1۰/3۰
 )3۰72نام همسایه جنوبی کشور افغانستان چه می باشد؟ پاکستان
 )3۰73در قرن شانزدهم کدام کشور قدرتمندترین قدرت اروپایی محسوب می شد؟ اسپانیا
 )3۰74برای ایجاد حالت دفاعی و فرار ترشح این هورمون افزایش مییابد؟ آدرنالین
 )3۰75طبق آموزه های زرتشت« ،اهریمن» در مقابل کدام ایزد ،قرار دارد؟ سپنتا مینو
 )3۰76در قرون وسطی شرکت در برنامه های ورزشی برای دانش آموزان اختیاری بود یا اجباری؟ اجباری
 )3۰77بازیگر نقش اول مرد فیلم شب یلدا از کیومرث پوراحمد؟ محمدرضا فروتن

 )3۰78پرداخت یارانهها جزء کدام دسته از سیاستهای مالی است؟ سیاست مالی اختیاری
 )3۰79مکان گردشگری آبشارهای درکه در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات
 )3۰8۰مرورگر وب معروف شرکت موزیال؟فایر فاکس
 )3۰81عملیات الی بیتالمقدس چند روز طول کشید ؟  24روز
 )3۰82بلندترین برج جهان؟ برج دبی
 )3۰83اولین و آخرین نظام جمهوری در انگلستان توسط چه کسی برقرار شد؟ الیور کرامول
 )3۰84این غده در انحنای دوازدهه روده کوچک قرار گرفته است؟ لوزالمعده
 )3۰85آن بخش از اوستا که تفسیر پهلوی است و در عهد ساسانیان بر اوستا نوشته شده ،چه نام دارد؟
زند
 )3۰86اذان و اقامه در چه نمازهایی مستحب می باشد؟ نماز های یومیه (روزانه)
 )3۰87سیستم بیچر از سیستم های آموزشی تربیت بدنی در آمریکا برای دختران بود یا پسران؟ دختران
 )3۰88کارگردان فیلم سینمایی «خواهران غریب»؟ کیومرث پوراحمد
 )3۰89تسهیالت یارانهها جزء کدام دسته از سیاستهای مالی است؟ سیاست مالی اختیاری
 )3۰9۰مکان گردشگری آبشار ایگل در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات اوشان
 )3۰91مرورگر وب معروف شرکت اپل؟  Safariسفری
 )3۰92نتیجه عملیات الی بیتالمقدس چه بود ؟ آزادی خرمشهر
 )3۰93نام رسمی کشور ترکیه چه می باشد؟ جمهوری ترکیه
 )3۰94کشتار موسوم به کاشت درخت انسانی توسط نیروهای کراموِل در کدام سرزمین رخ داد؟ ایرلند
 )3۰95نام دیگر هورمون پروالکتین؟ الکتوژن
 )3۰96کتاب «مروج الذهب و معادن الجوهر» تألیف چه کسی است؟ علی بن حسین مسعودی
 )3۰97جبل النور در کدام شهر واقع است؟ مکه
 )3۰98پرچم المپیک اولین بار در کدام ورزشگاه المپیک به اهتزاز درآمد؟ آنتورپ
 )3۰99کدام بازیگر شهیر سینما در فیلم کیومرث پوراحمد با نام «خواهران غریب» نقشآفرینی کرده
است؟ خسرو شکیبایی
 )31۰۰تقلیل یا معافیت کامل مالیاتی جزء کدام دسته از سیاستهای مالی است؟ سیاست مالی اختیاری
 )31۰1مکان گردشگری آبشار شکراب در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات فشم
 )31۰2مرورگر وب معروف شرکت اپرا سافتور؟ اپرا
 )31۰3تعداد اسرای عملیات الی بیتالمقدس چند نفر بود؟ بیش از 19هزارتن
 )31۰4کشور ترکیه در کدام قاره قرار دارد؟ اوراسیا
 )31۰5خاندان سلطنتی شارلکن به چه چیزی معروف است؟ هاپسبورگ
 )31۰6تجمع ادرار به علت نارسایی کدام عضو از بدن است؟ کلیه

 )31۰7ساز «شهرود» از اختراعات کیست؟ ابوحفض سغدی
 )31۰8کدام بانو در جنگ احد جنازۀ همسر و برادر و پسرش را حمل می کرد؟ همسر عمربن جموح
 )31۰9نهضت المپیک نتیجه همیاری کدام سازمان ها با کمیته ملی المپیک است؟ فدراسیونهای بین-
المللی ورزشی
 )311۰داریوش مهرجویی کدام فیلم سینمایی خود را با توجه به فلسفه فنگشویی ساخته است؟ نارنجی
پوش
 )3111با افزایش تقاضا برای پول نرخ بهره افزایش مییابد یا کاهش؟ افزایش
 )3112مکان گردشگری آبشار الرمحله در کجا قرار دارد ؟ شمیرانات فشم
 )3113آیکن کدام مرورگر ترکیبی از روباه با کره زمین است؟فایرفاکس
 )3114اولین فرمانده شهید عملیات بیتالمقدس که بود؟ محسن وزوایی
 )3115ترکیه از شمال با کدام دریا مرز آبی دارد؟ دریای سیاه
 )3116چه کسی پس از شارلکن امپراطور امپراطوری مقدس روم گردید؟ فردیناند
 )3117محل ذخیره گلیکوژن در بدن کدام عضو است؟ کبد
 )3118کدام پادشاه ساسانی ،از آئین مزدك پشتیبانی کرد؟ قباد اول
 )3119دو شخصیتی که حامی پیامبر (ص) بودند و در یک سال از دنیا رفتند که بودند؟ حضرت ابوطالب
(ع) و حضرت خدیجه (س)
 )312۰اولین بار ایران در کدام پارالمپیک شرکت کرد؟  1988سئول
 )3121کدام فیلم علی حاتمی درباره موسیقی ایرانی زمان قاجار است؟ دلشدگان
 )3122اگر هزینه سرمایهگذاری افزایش یابد ،سطح سرمایهگذاری کاهش مییابد یا افزایش؟ کاهش
 )3123مکان گردشگری آبشار اللون در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات فشم
 )3124آیکن کدام مرورگر حرف  eبرنگ آبی است؟ ایکس پلورر explorer
 )3125طی عملیات بیت المقدس چندکیلومتر مربع از اراضی اشغال شده آزاد شد؟ 5۰38کیلومتر مربع
 )3126ترکیه از جنوب با کدام دریا مرز آبی دارد؟ مدیترانه
 )3127جنگ های سی ساله در قرن هفدهم بین پروتستان ها وکاتولیک ها در کجا آغاز شد؟ بوهم
 )3128نام دیگر ماده ژنتیک؟ DNA
 )3129نویسندگان اسالمی خطی را که اوستا بدان نوشته شده بود ،چه نامیدهاند؟ دین دبیره
 )313۰درس ورزش از چه سالی به صورت اجباری در مدارس ایران اجرا شد؟13۰6
 )3131دوبلور صدای باب راس در سری برنامه لذت نقاشی؟ کیکاووس یاکیده
 )3132نرخ بهره باال که باعث افزایش هزینه استقراض میشود ،چه تأثیری در سرمایهگذاری دارد؟ کاهش
سرمایهگذاری
 )3133مکان گردشگری آبشار دره عشق در کدام استان قرار دارد ؟ چهارمحال و بختیاری

 )3134ایکن کدام مرورگر به شکل یه قطب نما است؟  Safariسفری
 )3135در عملیات بیت المقدس چه شهرهایی آزاد شدند؟

خرمشهر وهویزه

 )3136کشور ترکیه از چند طرف به دریا راه دارد؟  3طرف
 )3137توسعه استعمار و افزایش بهره کشی از کارگران از نتایج کدام پدیده بود؟ انقالب صنعتی
 )3138نام دیگر چربی در بدن انسان چه می باشد؟ لیپید
 )3139در زمان کدام یک از شاهان اشکانی «راه ابریشم» گشوده شد؟ مهرداد دوم
 )314۰چه کسی حضرت حمزه (ع) را به شهادت رساند؟ وحشی
 )3141انجام حرکت بدنی و تکرار آن به گونه ای که باعث افزایش توان و ورزیدگی بیشتر شود ،تعریف
ورزش از چه دیدگاهی است؟ اسالم
 )3142اولین گارگردان سینمای ایران؟ آوانس اوگانیانس
 )3143سیاستی که از طریق تغییر در حجم پول ،تغییر در رشد آن و یا شرایط اعطای تسهیالت مالی
صورت میگیرد ،چه نام دارد؟ سیاست پولی
 )3144مکان گردشگری آبشار شیخ علیخان در کدام شهر قرار دارد ؟ کوهرنگ در استان چهار محال و
بختیاری
 )3145ایکن کدام مرورگر به شکل  oقرمز است؟ operaاپرا
 )3146در عملیات بیت المقدس کدام پادگان آزاد شد؟

پادگان حمید و دژ

 )3147شهر تاریخی اِفِسوس در کدام کشور قرار دارد؟ ترکیه
 )3148در جریان انقالب فرانسه ،ژاکوبن ها چه کسانی بودند؟ جمهوری خواهان تندرو
 )3149به برخی تغییرات ناگهانی ژنی در سلول چه میگویند؟ جهش ژنی
 )315۰الفبای پهلوی به چه صورت نوشته میشد؟ از راست به چپ
 )3151مدفن امام محمد باقر (ع) و امام سجاد (ع) در کجاست؟ قبرستان بقیع
 )3152پیامبر اکرم (ص) چه ورزشی را رکن اصلی استراتژی در تمرینات نظامی میدانستند؟ تیراندازی
 )3153نویسنده مجموعه تلویزیونی قصههای مجید ساخته کیومرث پوراحمد؟ هوشنگ مرادی کرمانی
 )3154شاهکلید هر نوع تغییر در حجم پول ،در اختیار کدام سازمان قرار دارد؟ در اختیار بانک مرکزی
 )3155مکان گردشگری آبشار پیرغار در کدام شهر قرار دارد ؟ فارسان در استان چهار محال و بختیاری
 )3156ترکیب دکمه های  altو کلید جهت چپ چه عملیاتی را انجام میدهند؟نمایش صفحه قبل
 )3157کدام جاده در عملیات بیت المقدس آزاد شد؟ جاده اهواز
 )3158مسجد سلطان احمد در کدام شهر ترکیه قرار دارد؟ استامبول
 )3159انقالب کبیر فرانسه درچه سالی رخ داد؟  1789میالدی
 )316۰نام دیگر هورمون جنسی مردانه؟ تستوسترون
 )3161کتابی که پسر گُشَنجَم در قرن سوم هجری تالیف کرد؟ گزیده های زادسپرم

 )3162مسجد غمامه در کدام شهر قرار دارد؟ مدینه
 )3163پرورش چه عواملی در تعریف تربیت بدنی از دیدگاه لوبوش اهمیت دارد؟ عوامل بیولوژیکی و
روانی حرکتی
 )3164بازیگر ایرانی فیلم بادبادك باز؟ همایون ارشادی
 )3165برای مقابله با رکود یا مهار بیکاری و افزایش اشتغال از چه سیاست پولی استفاده میشود؟
سیاست پولی انبساطی
 )3166مکان گردشگری آبشار آتشگاه در کدام شهر قرار دارد ؟ لردگان در استان چهارمحال و بختیاری
 )3167ترکیب کدام کلید با اعداد موجب حرکت بین تب های مرورگر است؟Ctrl
 )3168در نتیجه عملیات بیت المقدس چه شهرهایی از تیررس توپخانه دشمن خارج شدند؟
اهواز،حمیدیه،سوسنگرد
 )3169نام بلندترین پل جادهای جهان چه می باشد؟ پل میلو در فرانسه
 )317۰نخستین رئیس جمهور ایالت متحده ی آمریکا چه کسی بود؟ جورج واشنگتن
 )3171چوب کدام گیاه برای کاهش دندان درد مفید است؟ میخک
 )3172نهضت شعوبیه در ابتدا بر چه اصلی استوار بود؟ برتری عجم بر عرب
 )3173کتاب ثواب االعمال و عقاب االعمال از کیست؟ شیخ صدوق ابن بابویه
 )3174آمادگی حرکتی در اثر آموزش ایجاد می شود یا ذاتی است؟ آموزش
 )3175اولین اثر سینمایی علی حاتمی که در سال  1348ساخته شد؟ حسن کچل
 )3176سیاست مورداستفاده جهت مهار تورم یا برطرف ساختن شکاف تورمی چه نام دارد؟ سیاست پولی
انقباضی
 )3177مکان گردشگری آبشار معدن در کدام شهر قرار دارد ؟ لردگان در استان چهارمحال و بختیاری
 )3178برای بستن تب جاری در مرورگر از ترکیب چه کلیدهایی باید استفاده کرد؟Ctrl , f4
 )3179در نتیجه عملیات بیت المقدس چندکیلومتر از خط مرزی تامین شد؟ 18۰کیلومتر
 )318۰نام بزرگترین پل معلق که در ژاپن واقع شده است؟ آکاشی کایکیو
 )3181رساله عقل سلیم اثر کدام روشنفکر قرن  18می باشد؟ توماس پین
 )3182افراد مبتال به این بیماری بین افسردگی و نشاطِ بیش از حد در نوسان هستند؟ اختالل دو قطبی
 )3183قدیمیترین مراکز شهرنشینی در کدام ناحیه وجود داشته است؟ بین النهرین
 )3184کتاب اصول کافی مربوط به کیست؟ ثقه االسالم کلینی رازی
 )3185اصطالح توبوك در ورزش تکواندو به چه معناست؟ لباس تکواندو
 )3186کارگردان فیلم خانهای روی آب؟ بهمن فرمان آرا
 )3187شیب منحنی تقاضای کل براثر ثروت نزولی است یا صعودی؟ نزولی
 )3188مکان گردشگری آبشار کریز در کدام شهر قرار دارد ؟ کاشمر در استان خراسان رضوی

 )3189با ترکیب چه کلیدهایی تب های بسته شده را دوباره میتوان باز کرد؟T Ctrl , hift ,
 )319۰به روایت فرماندهان جنگ تاثیر گذارترین فرمانده در آزاد سازی خرمشهر که بود؟ حسن باقری
 )3191کوچکترین کشور به جا مانده از اتحاد جماهیر شوروی چه نام دارد؟ ارمنستان
 )3192انقالب صنعتی ابتدا از کدام کشور شروع شد؟ انگلستان
 )3193نام قدیم بیماری اختالل دو قطبی چه می باشد؟ مانیا افسردگی
 )3194تفکر زروانی در کدام دین انعکاس یافته است؟ دین مانوی
 )3195در نماز عیدین ،قرائت باید بلند خوانده شود یا آهسته؟ بلند خوانده شود
 )3196به مربی ورزش تکواندو چه گویند؟ کان جن نیم
 )3197مجموعهای تلویزیونی به کارگردانی محسن شاهمحمدی در ژانر پلیسی با بازی داریوش فرهنگ و
رضا کیانیان؟ شلیک نهایی
 )3198شیب منحنی تقاضای کل براثر نرخ بهره نزولی است یا صعودی؟ نزولی
 )3199مکان گردشگری آبشار آبگرم در کدام استان قرار دارد ؟ خراسان رضوی
 )32۰۰برای باز کردن تب جدید داخل یک مرورگر از چه ترکیبی استفاده میشود؟T Ctrl ,
 )32۰1در طی عملیات بیت المقدس چندتن از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند؟ بیش از 19هزارتن
 )32۰2دین کشور ترکمنستان چه می باشد؟ اسالم
 )32۰3تا اواخر قرن هجدهم عامل اصلی تولید درکشورهای اروپایی چه بود؟ نیروی دست انسان
 )32۰4بیماری که سبب گرفتگی عروق بزرگ بخصوص در قلب و مغز میشود؟ تصلب شرائین
 )32۰5موضوع کتاب «ارادویرافنامه» چیست؟ شرح بهشت و دوزخ
 )32۰6آیۀ «ای کسانی که ایمان آوردهاید ،به خود بپردازید» بر چه چیزی داللت دارد؟ خودشناسی
 )32۰7ادای احترام در ورزش تکواندو چه نام دارد؟ کیونگ ره
 )32۰8افسانه بایگان در کدام فیلم محمدرضا هنرمند ایفای نقش کرده است؟ مرد عوضی
 )32۰9نظریه رجحان نقدینگی ابتدا توسط کدام اقتصاددان بیان شد؟ کینز
 )321۰مکان گردشگری آبشار بار در کدام شهر قرار دارد ؟ نیشابور
 )3211کدام کلید مرورگر را تمام صفحه نمایش میدهد؟f11
 )3212جهاد پسر عماد مقنیه چه تاریخی به شهادت رسید؟ دی ( 93ژانویه )2۰15
 )3213زبان رسمی کشور ترکمنستان چه می باشد؟ ترکمنی
 )3214دولت ممالیک مصر توسط چه کسانی منقرض گردید؟ عثمانی ها
 )3215نام دیگر بیماری صرع؟ تشنج
 )3216زرتشت در زمان کدام پادشاه دعوت خود را آشکار ساخت؟ گشتاسب
« )3217کسی که به خود شناسی دست یابد به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است» این سخن از
کیست؟ حضرت علی (ع)

 )3218کلمه کی هاپ در ورزش تکواندو به معنای چیست؟ صدای بلند
 )3219افسانه بایگان در کدام فیلم کیومرث پوراحمد در کنار خسرو شکیبایی نقش آفرینی کرده است؟
خواهران غریب
 )322۰اساس نظریه رجحان نقدینگی چیست؟ تبیین تقاضای پول
 )3221مکان گردشگری آبشار بوژان در کدام شهر قرار دارد ؟ نیشابور
 )3222با کدام کلید ادرس بار مرورگر فعال و اماده تایپ میشود؟f6
 )3223کدام فرمانده ارشد عراق پس از آزادی خرمشهر توسط صدام به اعدام محکوم شد؟ سرلشکر
صالحالقاضی
 )3224دین کشور آذربایجان چه می باشد؟ اسالم
 )3225در دوره زمامداری کدام امپراطور عثمانی شهر وین به محاصره سپاه وی درآمد؟ سلیمان قانونی
 )3226کمبود کدام ویتامین موجب افتادن ناخنها میشود؟ویتامین C
 )3227پایتخت دولت سامانیان کدام شهر بود؟ بخارا و بلخ
 )3228خودشناسی از نظریات اساسی کدام فیلسوف یونان باستان است؟ سقراط
 )3229کلمه شی یو در ورزش تکواندو به چه معناست؟ استراحت
 )323۰مریال زارعی در کدام فیلم سینمایی نقش «مادر شهید» را بازی کرده است؟ شیار 143
 )3231کدام نوع تقاضا برای پول (از دیدگاه کینز) از نقش پول بهعنوان واسطه مبادله ناشی میشود؟
تقاضای معامالتی
 )3232مکان گردشگری آبشار ایزی در کدام شهر قرار دارد ؟ اسفراین در استان خراسان شمالی
 )3233با ترکیب چه کلیدهایی عبارات  wwwبه ابتدا و  comبه انتهای ادرس وارد شده در مرورگر
اضافه میشود؟Ctrl , enter
 )3234کدام فرمانده لشکر عراق پس از آزادی خرمشهر توسط صدام به اعدام محکوم شد؟ سرتیپ
جواد اسعد شیتنه
 )3235زبان کشور آذربایجان چه می باشد؟ ترکی
 )3236میان استعمارگران اروپایی بر سر تصاحب چه کشور آسیایی رقابت شدیدی وجود داشت؟ هند
 )3237کمبود کدام ماده معدنی میتواند باعث ایجاد لکههای سفید بر روی ناخنها شود؟ روی
 )3238کدام شاعر در آثار خود به تبلیغ آیین اسماعیلیه پرداخته است؟ ناصر خسرو
 )3239المیزان اثر کدام فیلسوف است؟ عالمه طباطبایی
 )324۰ضربه آپ سوگی مربوط به کدام ورزش است؟ ورزش تکواندو
 )3241کارگردان فیلم سینمایی «هیس! دخترها فریاد نمی زنند»؟ پوران درخشنده
 )3242کدام نوع از تقاضا برای پول (از دیدگاه کینز) از انگیزه پاسخگویی به هزینههای پیشبینینشده
ناشی میشود؟ تقاضای احتیاطی

 )3243مکان گردشگری آبشار نگین در کدام شهر قرار دارد ؟ مسجد سلیمان در استان خوزستان
 )3244به آدرس اینترنتی وب سایت چه گویند؟url
 )3245محسن رضایی فرمانده قرارگاه کربال به کدام فرمانده لقب بنبست شکن جنگ دادند؟ حسن
باقری
 )3246زبان مردم افغانستان چیست؟ فارسی دری و پشتو
 )3247عثمان مؤسس دولت عثمانی فرزند چه کسی بود؟ ارطغرل
 )3248غدهای است که در داخلیترین بخش شکم ،بین معده و ستون فقرات قرار دارد؟ لوزالمعده
 )3249به معرفتی که از طریق کشف و شهود و نه از طریق بحث و استدالل حاصل می شود چه میگویند؟
عرفان
 )325۰این سخن از کیست « :مَن عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه»؟ حضرت علی (ع)
 )3251اصطالح شی جاك مربوط به کدام ورزش است؟ ورزش تکواندو
 )3252کارگردان فیلم «شمعی در باد»؟ پوران درخشنده
 )3253کدام نوع از تقاضا برای پول (از دیدگاه کینز) خود تابعی از میزان درآمد افراد است؟ تقاضای
احتیاطی
 )3254مکان گردشگری آبشار شارشار در کدام شهر قرار دارد ؟ زنجان
 Xor )3255یک و صفر چیست؟یک
 )3256فرمانده سپاه مهاباد که در عملیات بیت المقدس به شهادت رسید؟ حمید عرب نژاد
 )3257نام ایالت معروف به ایالت نقرهای در آمریکا چه می باشد؟ نوادا
 )3258ارطغرل پدر موسس دولت عثمانی ،رهبر کدام قبیله بود؟ قایی
 )3259بزرگترین غده بدن چه نام دارد؟ کبد
 )326۰کتاب «آراء اهل المدینه الفاضله» اثرکیست؟ فارابی
 )3261چرا انسان نمیتواند آفریننده خود باشد؟ چون ممکن الوجود است
 )3262کلمه چاریوت در ورزش تکواندو به معنای چیست؟ خبردار ایستادن
 )3263کارگردان فیلم بیپولی؟ حمید نعمت اهلل
 )3264کدام نوع از تقاضا برای پول (از دیدگاه کینز) از انگیزه سودجویی نشات میگیرد؟ تقاضای
بورسبازی
 )3265مکان گردشگری آبشار چیکان در کدام استان قرار دارد ؟ فارس
 Xor )3266یک و یک چیست؟صفر
 )3267رئیس ستاد ارتش عراق در آزادی خرمشهر که بود؟ عبدالجبار خلیل شنشل
 )3268مجمع الجزایر قناری در کدام اقیانوس واقع شده است؟ اقیانوس اطلس
 )3269کدام یک از سالطین عثمانی به فاتح ملقب شد؟ سلطان محمد

 )327۰التهاب ناگهانی آپاندیس چه نام دارد؟ آپاندیسیت
 )3271شاهنامه به چند دوره تقسیم میشود؟ سه دوره
 )3272محور همه تعالیم ادیان الهی چیست؟ روح آدمی
 )3273در ورزش تکواندو کلمه چون بی به معنای چیست؟ آماده باش
 )3274بهرام رادان در کدام فیلم نادر مقدس در کنار مهناز افشار نقش آفرینی کرده است؟ شور عشق
 )3275شیب منحنی تقاضا برای پول به انگیزه بورسبازی صعودی است یا نزولی؟ نزولی
 )3276مکان گردشگری آبشار آبسُر در کدام شهر قرار دارد ؟ رابر در استان کرمان
 )3277ظرفیت دیسک به چه چیزی بستگی دارد؟چگالی داده
 )3278فرمانده عملیات سپاه در سال 1361غرب کشور چه کسی بود؟ شهید محسن حاجی بابا
 )3279جزیره موریس در کدام اقیانوس واقع شده است؟ اقیانوس هند
 )328۰سلطان سلیم اول ،معاصرکدام پادشاه صفوی درایران بود؟ شاه اسماعیل صفوی
 )3281زائدهای کوچک و انگشتیشکل است که از روده بزرگ منشعب میشود؟ آپاندیس
 )3282کدام اثر زکریای رازی به «طب الفقرا» معروف بوده است؟ الحاوی
 )3283آیه « ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ » بیانگر چه موضوعی است؟ دو بعدی بودن انسان
 )3284در ورزش تکواندو کلمه دوجانگ به معنای چیست؟ محل تمرین
 )3285کارگردان فیلم حکم؟ مسعود کیمیایی
 )3286بر اساس نظریه رجحان نقدینگی (کینز) با کاهش نرخ بهره تقاضا برای پول چه تغییری میکند؟
افزایش مییابد
 )3287مکان گردشگری آبشار دوساری در کدام شهر قرار دارد ؟ جیرفت در استان کرمان
 )3288کنار ساعت دو کامپیوتر هستند و روشن و خاموش میشوند این آیکن نشانه چیست؟اتصال به
اینترنت
 )3289تاریخ شهادت شهید محسن حاجی بابا چه بود؟ تیر 1361
 )329۰جزایر قناری در کدام کشور است؟ اسپانیا
 )3291مشهورترین پادشاه عثمانی در قرن شانزدهم میالدی چه کسی بود؟ سلطان سلیمان
 )3292این عمل شایعترین عمل اورژانسی شکم است؟ عمل آپاندیس
 )3293نخستین کسی که داستان یوسف و زلیخا را به نظم در آورد؟ ابوالموید بلخی
 )3294اگر شناخت انسان از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی باشد به آن چه میگویند؟ علم حصولی
 )3295در ورزش تکواندو چونگ تی کدام کمربند است؟ کمربند آبی
 )3296کارگردان فیلم پل چوبی؟ مهدی کرم پور
 )3297خروج اقتصاد از وضعیت مطلوب (تعادل) در اقتصاد را چه مینامند؟ نوسانات اقتصادی
 )3298مکان گردشگری آبشار راین در کدام استان قرار دارد ؟ کرمان

 )3299به امواج الکتریکی مزاحمی که سبب اختالل در انتقال داده ها شود چه میگویند؟ نویز
 )33۰۰محل شهادت شهید محسن حاجی بابا کجا بود؟

در جبهه سر پل ذهاب

 )33۰1مجمع الجزایر قناری شامل چند جزیره است؟ هفت
 )33۰2سلیمان یکم پادشاه عثمانی از طرف ترك ها به چه عنوانی معروف بود؟ قانونی
 )33۰3عبدالرحمان جامی کتاب نفحات االنس را به پیشنهاد چه کسی نوشت؟ امیر علیشیر نوایی
 )33۰4شناخت انسان به حاالت روانی ،احساساتی و عواطف از طریق چه علمی به دست میآید؟ حضوری
 )33۰5نام دیگر ورزش تنیس روی میز چیست؟ پینگ پنگ
 )33۰6بازیگر کمدی ایرانی و آخرین بازمانده از نمایشهای سیاه بازی و روحوضی؟ سعدی افشار
 )33۰7تجارتی که به مقوله دادوستد کاالها و خدمات میان ملتها و کشورهای جهان میپردازد چه می-
نامند؟ تجارت بینالملل
 )33۰8مکان گردشگری آبشار طالیی در کدام شهر قرار دارد ؟ خرم آباد
 )33۰9متلب چه نوع نرم افزاری است؟محاسباتی برنامه نویسی
 )331۰بعد از عملیات بیت المقدس جمهوری اسالمی چه راهبردی اتخاذ کرد؟ تعقیب و تنبیه متجاوز
 )3311جزایر هاوایی در کدام یک از اقیانوس های جهان قرار دارد؟ اقیانوس آرام
 )3312کدام پادشاه عثمانی به یاووز معروف بود؟ سلیم یکم
 )3313موضوع کتاب ذخیرهی خوارزمشاهی نوشته اسماعیل جرجانی چیست؟ پزشکی
 )3314کدامیک از ابعاد گرایش انسانی ،به حفظ ذات و صیانت از خود ارتباط دارد؟ بعد حیوانی
 )3315تعداد افراد شرکت کننده در ورزش تنیس روی میز؟  2یا  4نفر
 )3316اولین همکاری بیژن بیرنگ و مسعود رسام در ساخت مجموعه های تلویزیونی کدام سریال بود؟
همسران
 )3317نخستین نظریه در باب سودمندی تجارت را کدام اقتصاددان با طرح نظریه مزیت مطلق در تجارت
بینالملل ارائه کرده است؟ آدام اسمیت
 )3318مکان گردشگری آبشار بیشه در کدام استان قرار دارد؟ لرستان
 )3319مِیپِل ( )Mapleچه نوع نرم افزاری است؟ ریاضی
 )332۰عراق از چه دورهای استراتژی خود را در جنگ تغییر داد؟ بعد از سقوط خرمشهر
 )3321مجمع الجزایر مالدیو در کدام اقیانوس قرار دارد؟ اقیانوس هند
 )3322در زمان کدام پادشاه قلمرو امپراطوری عثمانی به نهایت توسعه ی خود رسید؟ سلطان سلیمان
 )3323کتاب مختارنامه اثر چه کسی است؟ عطار نیشابوری
 )3324کدامیک از امیال از انسان جدایی ناپذیر است؟ میل و محبت به خدا
 )3325وسیله مورد نیاز برای ضربه زدن به توپ در ورزش تنیس؟ راکت
 )3326نخستین فیلم کوتاه تاریخ انیمیشن ایران چه نام داشت؟ مالنصرالدین

 )3327بر اساس نظریه کدام اقتصاددان «اگر هر کشوری در هر دو کاال مزیت مطلق دارد بازهم جا برای
تجارت وجود دارد»؟ دیوید ریکاردو
 )3328مکان گردشگری آبشار وقت و ساعت در کدام شهر قرار دارد ؟ دورود در استان لرستان
 )3329متمتیکا ( )Mathematicaچه نوع نرم افزاری است؟ جبری ریاضی
 )333۰تغییر استراتژی عراق با چه حرکتی آغاز شد؟ عقب نشنین به مرزها
 )3331جزیره جامائیکا در کدام دریا قرار دارد؟ دریای کارائیب
 )3332بنیان گذارسلسله ی گورکانیان هند چه کسی بود؟ ظهیرالدین محمد بابر
 18 )3333بیت نخست دفتر اول مثنوی معنوی چه نام دارد؟ نینامه
 )3334گرایش میل به جنس مخالف به کدام بعد گرایشی ارتباط دارد؟ غریزی
 )3335رنگ توپ در ورزش تنیس روی میز؟ سفید یا نارنجی
 )3336انیمیشن مالنصرالدین بعنوان اولین فیلم تاریخ انیمیشن ایران توسط چه کسی ساخته شد؟
اسفندیار احمدیه
 )3337نظریه دیوید ریکاردو در رابطه با الگوی تجارت چه نام دارد؟ نظریه مزیت نسبی
 )3338مکان گردشگری آبشار دشت الر در کدام استان واقع است؟ مازندران
 )3339نرم افزاری که برای تایپ  ،صفحه آرایی کتب و مجالت به کار می رود چه نامیده می شود ؟ واژه
پرداز word processor
 )334۰عملیات رمضان درکجا آغاز شد؟ شرق بصره
 )3341به گروهی از جزیرهها در دریای کارئیب در آمریکای مرکزی اطالق میشود که در پشت جزایر
بادگیر قرار گرفتهاند؟ جزایر بادپناه
 )3342تاج محل از آثارساخته شده توسط کدام پادشاه گورکانی است؟ شاه جهان
 )3343کتاب پله پله تا مالقات خدا از زرینکوب در مورد زندگی و اندیشههای چه کسی است؟ موالنا
 )3344در چه زمانی ،مصداق واقعی میل به خدا تجلی مییابد؟ هنگام رفع مانع و هوشیاری
 )3345جنس میز تنیس روی میز؟ چوب
 )3346فیلمنامه طومار شیخ شرزین از کیست؟ بهرام بیضایی
 )3347نظریهای که مدعی است عامل مؤثر در تجارت میان کشورها برخورداری آنها از عوامل و نهاده-
های تولید است چه نام دارد؟ نظریه هکشرو اوهلین
 )3348مکان گردشگری آبشار یخی دماوند در کدام شهر قرار دارد ؟ آمل
 )3349کدام کلید یک عملیات یا عمل را  cancelو یا یک پنجره پیغام را حذف میکند؟Escape
 )335۰عملیات رمضان در چه تاریخی آغاز شد؟تیر 1361
 )3351جزایر سیچیلز در کدام اقیانوس قرار دارد؟ اقیانوس هند
 )3352عالم گیر لقب کدام یک از پادشاهان گورکانی است؟ اورنگ زیب

 )3353مثنوی معنوی مولوی به درخواست چه کسی تالیف شد؟ حسام الدین چلبی
 )3354بیدار کردن و برانگیختن فطرت آدمی از وظایف چه کسانی است؟ پیامبران
 )3355خاستگاه ورزش تنیس روی میز؟ بریتانیا
 )3356کارگردان فیلم «مردی از جنس بلور»؟ سعید سهیلی
 )3357اقتصاد هر کشوری که به تجارت بینالمللی مبادرت میورزد چه نام دارد؟ اقتصاد باز
 )3358مکان گردشگری آبشار یخی نوا در کدام شهر قرار دارد ؟ آمل
 )3359برای باز کردن فایل فشرده از چه دستوری باید استفاده کرد؟Extract
 )336۰نام رمز عملیات رمضان چه بود؟ یا صاحب الزمان ادرکنی
 )3361بزرگترین کشور نیمکره غربی کره زمین کدام کشور است؟ کانادا
 )3362درکدام کشور اروپایی با قیام آزادی خواهان ،مترنیخ صدراعظم آنجا مجبور به فرار گردید؟ اتریش
 )3363کتاب منظوم هفت اورنگ از کیست؟ جامی
 )3364تمایالتی که با روح انسان سرشته شدهاند ،چه نام دارند؟ بعد گرایشی
 )3365اصطالحی در ورزش تنیس روی میز که به معنای مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش
است؟ رالی
 )3366کارگردان فیلم «دستهای آلوده»؟ سیروس الوند
 )3367کاالها و خدماتی که در داخل یک کشور تولید میشود و در خارج به فروش میرسد ،چه می-
گویند؟ صادرات
 )3368مکان گردشگری آبشار سنگ نو در کدام شهر قرار دارد ؟ بهشهر
 )3369کوچکترین واحد اطالعاتی در کامپیوتر؟بیت
 )337۰عملیات رمضان در چند مرحله اجرا شد؟  5مرحله
 )3371طاق نصرتی در شهر بمبئی که بریتانیاییها آنرا ساختهاند؟ دروازه هند
 )3372کدام باور و آگاهی بر پایه ی گرایش به ملیت و استقالل سرزمین شکل گرفت؟ ناسیونالیسم
 )3373شاعر پارسیگوی هندوستان و متخلص به طوطی کدام شاعر می باشد؟ امیرخسرو دهلوی
 )3374آرزوی انسان رسیدن به چیست؟ سعادت و خوشبختی
 )3375اصطالحی در ورزش تنیس روی میز به این معنا که یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور
نمیشود؟ یک لت
 )3376در کدام فیلمِ احمد امینی ،ابوالفضل پورعرب در کنار هدیه تهرانی نقش آفرینی میکند؟ غریبانه
 )3377کاالها و خدماتی که در خارج از کشور تولید میشود و در بازار داخلی به مصرف میرسد ،چه می-
گویند؟ واردات
 )3378مکان گردشگری آبشار دره اندرس در کجا قرار دارد؟ جاده چالوس
32 )3379بیت چند بایت است؟4بایت

 )338۰عملیات رمضان چه مدت طول کشید؟  22تیر تا  7مرداد
 )3381بزرگترین شهر کشور برزیل چه نام دارد؟ سائو پائولو
 )3382براساس کدام کنگره کلیه متصرفات ناپلئون از فرانسه بازپس گرفته شد؟ وین
 )3383از پرفروشترین رمانهای معاصر که به  17زبان ترجمه شده است؟ سووشون
 )3384چه عاملی موجب نشاط ،آرامش و اطمینان قلبی است؟ ایمان
 )3385به دستی که در ورزش تنیس روی میز راکت را میگیرد گویند؟ دست بازی
 )3386ابوالفضل پورعرب در کدام فیلم رخشان بنی اعتماد نقش آفرینی کرده است؟ نرگس
 )3387وقتی ارزش واردات را از ارزش صادرات کسر کنیم حاصل چه چیزی به دست میآید؟ خالص
صادرات
 )3388مکان گردشگری آبشار سیاسرت در کدام شهر قرار دارد ؟ رامسر
 )3389یک گیگابایت چند مگابایت است؟  1۰24مگابایت
 )339۰آیا جمهوری اسالمی ایران در عملیات رمضان به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافت؟ خیر
 )3391نام منطقهای خودمختار که در چین واقع شده است؟ هنگ کنگ
 )3392ناپلئون در زمان قاجار با ایرانیان کدام عهدنامه را امضا نمود؟ عهدنامه فینکنشتاین
 )3393رمان جزیره سرگردانی از کدام نویسنده معاصر ایرانی است؟ سیمین دانشور
 )3394این سخن از کیست« :ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضاء است»؟ امام رضا
(ع)
 )3395در ورزش تنیس روی میز به بازیکنی میگویند که اولین ضربه را در یک رالی به توپ وارد می-
کند؟ زننده سرویس
 )3396ابوالفضل پورعرب با کدام فیلم سینمایی فعالیت هنری خویش را آغاز کرد؟ عروس
 )3397خالص صادرات را چه مینامند؟ تراز بازرگانی آن کشور
 )3398مکان گردشگری آبشارهای جواهرده در کدام شهر قرار دارد ؟ رامسر
 )3399هر کاراکتر در کدگذاری  ASCIIدرچند بیت ذخیره میشود؟8بیت
 )34۰۰درعملیات رمضان چند تیپ پیاده دشمن بین 2۰تا1۰۰درصد خسارت وتلفات رامتحمل شدند؟
9تیپ
 )34۰1برجهای دوقلوی پتروناس در کدام یک از شهرهای آسیا قرار دارد؟ کواالالمپور
 )34۰2کدام صدر اعظم آلمان به واسطه توانایی و اراده پوالدینش به صدراعظم آهنین معروف شد؟ اتو
فون بیسمارك
 )34۰3مولف «تلبیس ابلیس» کیست؟ ابوالفرج بن الجوزی
 )34۰4از دیدگاه قرآن ایمان بر چه چیزی استوار است؟ اعتقاد

 )34۰5در ورزش تنیس روی میز به بازیکنی میگویند که دومین ضربه را در یک رالی به توپ وارد می-
کند؟ گیرنده سرویس
 )34۰6وی در دو فیلم «ضیافت» و «سلطان» از مسعود کیمیایی نقش آفرینی کرده است؟ فریبرز عربنیا
 )34۰7اگر خالص صادرات عددی مثبت باشد ،صادرات بیشتر است یا واردات؟ صادرات
 )34۰8مکان گردشگری آبشار افشار در کدام شهر قرار دارد ؟ تویسرکان در استان همدان
 )34۰9نرم افزاری رایگان که بصورت چند روزه برای تست میتوان از آن استفاده کرد؟ Shareware
 )341۰درعملیات رمضان رزمندگان اسالم با چه پدیده جدیدی مواجه شدند؟ مثلثیها
 )3411بیجینگ نام دیگر کدام یک از شهرهای کشور چین است؟ پکن
 )3412نخستین صدراعظم آلمان چه کسی است؟ اتو فون بیسمارك
 )3413امیر خسرو دهلوی کدام مثنوی را بر وزن و شیوه «مخزن االسرار» سروده است؟ مطلع االنوار
 )3414یکی از دالیل انکار قوم بنی اسرائیل ،نسبت به حضرت موسی (ع) چه بود؟ برتریجویی و
ستمکاری
 )3415شخصی که برای کنترل مسابقه منصوب میشود چه نام دارد؟ داور
 )3416کارگردان فیلم طوطیا؟ ایرج قادری
 )3417اگر خالص صادرات عددی منفی باشد ،صادرات بیشتر است یا واردات؟ واردات
 )3418مکان گردشگری آبشار درگاهان در کدام شهر قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
 )3419به درگاهی برای رد و بدل کردن اطالعات بین دو کامپیوتر چه میگویند؟پورت
 )342۰کدام یگان دشمن در عملیات رمضان کامال منهدم شد؟ لشکر  9زرهی
 )3421سرزمینی شامل قسمتی از شمال شرق افغانستان و جنوب شرقی تاجیکستان؟ بدخشان
 )3422نماینده فرانسه در کنفرانس وین که در سال  1814برگزار شد چه کسی بود؟ شارل موریس تالیران
 )3423استاد البشر لقب کدام شاعر و دانشمند و فیلسوف ایرانی می باشد؟ خواجه نصیرالدین توسی
 )3424خشیت الهی (ترس از خدا) ناشی از کدام صفات خداوند است؟ علم و آگاهی
 )3425شخصی که در زمان تصمیم گیریهای ویژه به داور کمک میکند؟ کمک داور
 )3426بازیگر نقش شهید چمران در فیلم سینمایی «چ»؟ فریبرز عرب نیا
 )3427اگر خالص صادرات صفر باشد ،صادرات و واردات چه نسبتی باهم دارند؟ باهم برابرند
 )3428مکان گردشگری آبشارهای طزرجان در کدام شهر قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
 )3429هرگونه اطالعاتی که از طریق ورودی به درون کامپیوتر وارد می شود چه گویند؟داده
 )343۰عملیات مسلم بن عقیل درکجا انجام شد؟ غرب سومار
 )3431کلیسای جامع سنت باسیل در کدام کشور قرار دارد؟ روسیه
 )3432رهبر ارتش استقالل طلبان ایتالیا بر ضد اتریش که بود؟ جوزپه گاریبالدی
 )3433کتاب اخالق ناصری از کیست؟ خواجه نصیر الدین توسی

 )3434طبق آیات قرآن (فاطر  )28چه افرادی از خدا میترسند؟ فقط دانشمندان
 )3435در بازی تنیس روی میز توپ بعد از رها شدن از دست آزاد بازیکن حداقل چند سانتیمتر باید باال
بیاید؟  16سانتیمتر
 )3436بازیگر نقش «کوچک جنگلی» در سریالی با همین نام از بهروز افخمی؟ علیرضا مجلل
 )3437قیمت پول یک کشور به پول کشور دیگر را چه مینامند؟ ارز
 )3438مکان گردشگری آبشارهای دوزخ دره در کدام استان قرار دارد ؟ همدان
 )3439به نتیجه ای که حاصل پردازش صورت گرفته بر روی داده ها می باشد چه گویند؟اطالعات
 )344۰عملیات مسلم بن عقیلدرچه تاریخی بود؟مهر 1361
 )3441بلندترین بنای مسکو تا سال 16۰۰؟ کلیسای جامع سنت باسیل
 )3442نام ارتش استقالل طلبان ایتالیا به رهبری گاریبالدی چه بود؟ سرخ جامگان
 )3443رصدخانه مراغه زیر نظر کدام دانشمند و فیلسوف ایرانی ساخته شد؟ خواجه نصیرالدین توسی
 )3444آیه « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ البُکمُ الَّذِینَ الَ یَعقِلُونَ» بیانگر چیست؟ ایمان و عقل
 )3445در ورزش تنیس روی میز در زمان نگه داشتن توپ برای یک سرویس ،حریف باید قادر به دیدن
چند درصد از توپ باشد؟۰.8
 )3446کارگردان سریال روزگار قریب؟ کیانوش عیاری
 )3447قیمت یک پول به پول کشور دیگر چگونه تعیین میشود؟ از طریق بازار ارز
 )3448مکان گردشگری آبشارهای بهشت آباد در کدام استان قرار دارد ؟ چهارمحال و بختیاری
 )3449تعداد نقاط موجود در یک اینچ از تصویر را چه گویند؟وضوح تصویر
 )345۰دکتر سیدعبدالرضا موسوی فرمانده سپاه خرمشهر در چه تاریخی به شهادت رسید؟ سال 1361
 )3451برج گاالتا در کدام یک از شهرهای کشور ترکیه واقع شده است؟ استامبول
 )3452نظریه پرداز جنبش وحدت ایتالیا در قرن نوزدهم چه کسی بود؟ جوزپه مازینی
 )3453نام دیگر کتاب کارنامه بلخ از حکیم سنایی؟ مطایبه نامه
 )3454از دیدگاه قرآن ،بدترین انسانها چه کسانی هستند؟ کسانی که تعقل نمیکنند
 )3455بازی تنیس روی میز از چند گیم تشکیل می شود؟  7گیم
 )3456بازیگر نقش «رضا خوشنویس» در سریال هزار دستان؟ جمشید مشایخی
 )3457جایی که در آن پولهای ملی کشورهای مختلف با همدیگر مبادله میشود چه مینامند؟ بازار ارز
 )3458مکان گردشگری آبشارهای اشترانکوه در کدام شهر قرار دارد ؟ ازنا در استان لرستان
 )3459صفحه کلید مجازی را چه گویند؟ screen keyboard on
 )346۰فرمانده عملیات مسلم بن عقیل چه کسی بود ؟ شهید محمدابراهیم همت
 )3461نام بزرگترین قاره جهان چه می باشد؟ قاره آسیا
 )3462صدراعظم پروس در اواسط قرن نوزدهم چه نام داشت؟ بیسمارك

 )3463شهرت انوری به دلیل چه قالب شعری است؟ قصیده
 )3464از دیدگاه امام کاظم (ع) حجتهای خدا بر مردم کدام هستند؟ عقل ،رسوالن و انبیاء و امامان
 )3465در تنیس روی میز هر گیم چند امتیاز دارد؟  11امتیاز
 )3466بازیگر نقش امیرکبیر در سریالی با همین نام؟ سعید نیک پور
 )3467نرخی که در آن پول یک کشور به پول کشور دیگر مبادله میشود چه مینامند؟ نرخ ارز رسمی
 )3468مکان گردشگری آبشارهای چهل چشمه در کدام شهر قرار دارد ؟ مریوان در استان کردستان
 )3469در کامپوترهای قدیمی صفحه کلید ها با چه درگاهی به کامپیوتر وصل میشدند؟ ps2
 )347۰نام رمز عملیات مسلم بن عقیل چه بود؟

یا ابالفضل العباس

 )3471بزرگترین شبه جزیره جهان؟ شبه جزیره عربستان
 )3472مهمترین رقیب سیاسی امپراتوری انگلیس در قرن نوزدهم کدام کشور بود؟ روسیه
 )3473کتاب تاریخ وصاف دنباله کدام کتاب است؟ تاریخ جهانگشای جوینی
 « )3474العَقلُ دَلِیلُ المُومِنِ» .این سخن از کیست؟ امام صادق (ع)
 )3475قطر توپ تنیس روی میز چند میلی متر است؟  4۰میلی متر
 )3476بازیگر نقش ناصرالدین شاه در سریال امیرکبیر؟ ایرج راد
 )3477نرخی که در آن میتوان کاالها و خدمات یک کشور را با کاالها و خدمات کشور دیگر مبادله کرد
چه مینامند؟ نرخ حقیقی ارز
 )3478مکان گردشگری آبشار لونک در کدام استان قرار دارد ؟ گیالن
 )3479رنگ درگاه  ps2ماوس چه رنگی است؟سبز
 )348۰رزمندگان اسالم درعملیات مسلم ابن عقیل به کدام شهر عراق تسلط یافتند؟ مندلی
 )3481وسیعترین صفحه پوسته زمین در کجا واقع شده است؟ اقیانوس آرام
 )3482درباره کدام امپراتوری گفته میشد که آفتاب درآن غروب نمیکند؟ بریتانیا
 )3483کتاب خواجه عبداهلل انصاری در زمینه عرفان عملی کدام است؟ منازل السائرین
 )3484گزینش دین و پیروی از آن چگونه صورت میگیرد؟ به وسیله عقل
 )3485وزن توپ تنیس روی میز چند گرم است؟ 7/2گرم (دو و هفت دهم گرم)
 )3486این بازیگر برجسته سینما در بسیاری از فیلمهای مهرجویی از جمله« :بانو»« ،هامون» و «گاو»
نقش آفرینی کرده است؟ عزت اهلل انتظامی
 )3487عامل اصلی رقم زننده میزان واردات و صادرات میان کشورها چیست؟ نرخ ارز حقیقی
 )3488مکان گردشگری آبشار ماربره در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
 )3489رنگ درگاه  ps2صفحه کلید چه رنگی است؟بنفش
 )349۰نام فرمانده قرارگاه کربال در عملیات محرم که بود؟ حسن باقری
 )3491دومین صفحه بزرگ پوسته زمین در کجا می باشد؟ صفحه آمریکای شمالی

 )3492اوج قدرت استعماری انگلستان در چه قرنی بود؟ نوزدهم
 )3493از شاعران زرتشتی قرن هفتم که کتاب ارداویرافنامه را از پهلوانی به فارسی منظوم درآورد؟
زرتشت بهرام پژدو
 )3494نمود ظاهری ایمان کدام است؟ عمل
 )3495جنس توپ تنیس روی میز از چیست؟ سلولوئید
 )3496بزرگترین انجمن فیلمسازی در ایران که جشنواره بین المللی فیلم کوتاه برگزار میکند؟ انجمن
سینمای جوانان ایران
 )3497هرگونه دادوستد و مبادله میان دو کشور در چه حسابی ثبت میشود؟ تراز پرداختها
 )3498مکان گردشگری آبشار دارابکال در نزدیکی کدام استان قرار دارد؟ مازندران
 )3499کدام درگاه اتصال میتواند به عنوان منبع تغذیه دستگاه متصل شده نیز استفاده شود؟USB
 )35۰۰عملیات محرم درکجاانجام شد؟

غرب دهلران(حمرین

 )35۰1زبان مردم پاکستان چه می باشد؟ اردو
 )35۰2مخالفت با مالکیت خصوصی اساس پیدایش کدام مکتب بود؟ سوسیالیسم
 )35۰3منظومه همای و همایون از کدام شاعر می باشد؟ خواجوی کرمانی
 )35۰4خشنودی یا ناراحتی و پشیمانی از عمل ،دلیل بر چیست؟ اختیار
 )35۰5ضریب ارتجاعی توپ تنیس روی میز چقدر است؟ ۰/94
 )35۰6عکاس و کارگردان مطرح سینمای ایران و برنده نخل طالی کن؟ عباس کیارستمی
 )35۰7ثبت منظم تمامی معامالت اقتصادی یک کشور با سایر کشورهای جهان را چه مینامند؟ تراز
پرداختها
 )35۰8مکان گردشگری آبشار زیبای بیبی سیدان در کدام استان قرار دارد؟ اصفهان
 )35۰9رابط برای انتقال غیر فشرده همزمان صوت و تصویر به صورت دیجیتال چیست؟HDMI
 )351۰عملیات محرم در چه تاریخی بود؟آبان 1361
 )3511نام بزرگترین جزیره غیرقاره ای جهان چه می باشد؟ گرینلند
 )3512با تشکیل کدام امپراتوری در قرن نوزده توازن قوا در اروپا به هم ریخت؟ آلمان
 )3513نخستین حماسهی تاریخی موجود بعد از شاهنامه چه نام دارد؟ ظفرنامه
 )3514به اقتضای کدام صفات خداوند الزم است پیامبرانی را برای هدایت انسانها برانگیزد؟ ربوبیت و
حکمت
 )3515چند درصد از ضخامت تیغه راکت تنیس روی میز باید از چوب باشد؟۰.85
 )3516بازیگر نقش ستارخان در فیلمی از علی حاتمی با همین نام؟ علی نصیریان
 )3517بهصورت کلی تراز پرداختها از چند حساب تشکیلشده است؟ دو حساب
 )3518مکان گردشگری آبشار آدران در کدام استان قرار دارد؟ البرز

 )3519کابل  HDMIدر چه سالی ابداع شد؟ اواخر 2۰۰2
 )352۰فرمانده عملیات محرم چه کسی بود ؟

حسن باقری

 )3521نام بزرگترین فالت جهان چه می باشد؟ فالت تبت
 )3522آخرین کشور اروپایی که به استعمار روی آورد کدام کشور بود؟ بلژیک
 )3523کدام یک از آثار واعظ کاشفی از تمایلش به تشیع حکایت دارد؟ روضه الشهداء
 )3524در چه صورتی ظرفیت وجودی فرد بیشتر باال میرود؟ هر چه ایمان فرد قویتر باشد
 )3525آیا بازیکن می تواند در بازی تنیس روی میز در طول مسابقه راکتش را عوض کند؟ بله
 )3526سریالی که به مبارزات رئیس علی دلواری علیه انگلیسیها میپردازد؟ دلیران تنگستان
 )3527معامالت کاالها و خدمات در کدام حساب از تراز پرداختها ثبت میشود؟ حسابجاری
 )3528مکان گردشگری آبشار ویسادار در کدام استان ایران قرار دارد؟ گیالن
 )3529پورت  HDMIنوع  Aدارای چند پین است؟19
 )353۰نام رمز عملیات محرم چه بود؟ یازینب
 )3531نام بزرگترین صحرای جهان چه می باشد ؟ صحرای بزرگ آفریقا در شمال این قاره
 )3532بلژیک کدام کشور آفریقایی را توانست با توسل به حیله و زور به تصرف در آورد؟ کنگو
« )3533حافظ کوچک» لقب کدام شاعر است؟ بابا فغانی
 )3534مرتبه برتر ایمان کدام است؟ عصمت
 )3535آیا در تنیس روی میز ،بازیکن باید هنگام تعویض راکت آن را به حریف و داور نشان دهد؟ بله
 )3536برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم مارال؟ ثریا قاسمی
 )3537جریان ورود و خروج سرمایه در کدام حساب از تراز پرداختها ثبت میشود؟ حساب مالی یا
سرمایه
 )3538مکان گردشگری پارك جنگلی باراجین در کدام منطقه قرار دارد ؟ قزوین
 )3539پورت  HDMIنوع  Bدارای چند پین است؟29
 )354۰مهمترین ویژگی عملیات محرم چه بود؟ آزادی دشت دهلران
 )3541موزه بین المللی سوالبه در کدام کشور قرار دارد؟ هند
 )3542کدام یک از سرداران عثمانی در قرن هجده و نوزده توانست با کمک مردم ،فرانسویان را از مصر
بیرون راند؟ محمدعلی پاشا
 )3543قصیدهی مصنوع موسوم به «بدایع االسحار» متعلق به چه کسی است؟ سلمان ساوجی
 )3544هدف فرد از مرتبه عصمت چیست؟ رضایت خدا
 )3545پایه ورزش جودو چه هنر رزمی است؟ جوجیتسو
 )3546کارگردان سریال کاله پهلوی؟ سید ضیاء الدین دری

 )3547معامالت تجاری و پرداختهای انتقالی مانند هدایا و کمکهای مالی در کدام حساب از تراز
پرداختها ثبت میشود؟ حسابجاری
 )3548مکان گردشگری پارك جنگلی میرزا کوچکخان در کدام منطقه قرار دارد ؟ آمل
 )3549پورت  HDMIنوع  Cدارای چند پین است؟19
 )355۰رزمندگان اسالم در عملیات محرم بر کدام ارتفاعات مهم مرزی دست یافتند؟ ارتفاعات حمرین
 )3551بندر سن لوئی در کدام کشور واقع شده است؟ سنگال
 )3552محمدعلی پاشا درصدد اصالح و نوسازی ارتش و اقتصاد کدام کشور برآمد؟ مصر
 )3553کدام شاعر در اشعار خود نام خوراکیها و اغذیهها را برای اولین بار به کار برد؟ ابواسحاق اطعمه
 )3554ایمان مبتنی بر چیست؟ معرفت
 )3555هنر رزمی جوجیتسو پایه چه ورزشی است؟ جودو
 )3556آهنگساز سریال کیف انگلیسی؟ فرهاد فخرالدینی
 )3557تجارت نامرئی در کدام حساب از تراز پرداختها ثبت میشود؟ حسابجاری
 )3558مکان گردشگری پارك جنگلی شورآب در کدام منطقه قرار دارد ؟ خرم آباد
 )3559پورت  HDMIنوع  Dدارای چند پین است؟19
 )356۰مهمترین دستاورد عملیات محرم چه بود؟ آزادسازی 1۰۰۰کیلومترمربع
 )3561واحد پول نپال چیست؟ روپیه نپال
 )3562رهبری طریقت سامانیه در قیام مردمی ملت سودان را چه کسی برعهده داشت؟ محمد احمد
 )3563کتاب «روضه الصفای ناصری» متعلق به چه کسی است؟رضا قلی خان هدایت
 )3564جلوه ایمان چه نامیده میشود؟ عمل صالح
 )3565جوجیتسو به هنر های رزمی با دست خالی در کدام کشور معروف بود؟ ژاپن
 )3566کارگردان سریال کیف انگلیسی؟ سیدضیاءالدین دری
 )3567سرمایهگذاری اتباع یک کشور در خارج از آن کشور در کدام حساب از تراز پرداختها ثبت
میشود؟ حساب سرمایه
 )3568مکان گردشگری پارك جنگلی مخملکوه در کدام منطقه قرار دارد ؟ خرم آباد
 )3569پهنای باند پورت  HDMIنوع  Aچند است؟  4.95گیگابیت در ثانیه
 )357۰در عملیات محرم کدام رودخانه طغیان کرد ؟ دویرج
 )3571صومعه نوراوانک در کدام کشور قرار دارد؟ ارمنستان
 )3572محمد احمد رهبر قیام مردمی ملت سودان به خود چه لقبی نهاده بود؟ المهدی
 )3573نام دیگر کتاب مجمع النوادر از نظامی عروضی چه می باشد؟ چهار مقاله
 )3574آیه شریفه « قُولُوا ال إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفلِحُوا» بیانگر کدام اصول دین است؟ توحید
 )3575اولین بار در کدام المپیک ورزش جودو به عنوان یک رشته ورزشی پذیرفته شد؟ المپیک 1964

 )3576کارگردان فیلم ایرانی نفرین؟ ناصرتقوایی
 )3577اقتصاد بینالملل چند شعبه دارد؟  2شعبه
 )3578مکان گردشگری پارك جنگلی چالدره در کدام منطقه قرار دارد ؟ تنکابن
 )3579پورت  HDMIنوع  Aچند کانال صوتی دارد؟ 8کانال صوتی
 )358۰بنیان گذار نیروی زمینی سپاه که بود؟ غالمعلی رشید
 )3581کشوری که صاحب بزرگترین ذخایر نفت آفریقاست؟ لیبی
 )3582کدام یک از فرماندهان انگلیسی توانست کشورهای زیمبابوه و زامبیا را تصرف کند؟ سسیل رودز
« )3583نفحات االنس من حضرات القدس» جامی بر مبنای کدام اثر خواجه عبداهلل انصاری نوشته شده
است؟ طبقات الصوفیه
 )3584بحاراالنوار اثر کیست؟ محمد باقر مجلسی
 )3585جودو توسط چه کسی ابداع شد؟ جیگارو کانو
 )3586فیلمهای سینمایی رسول مالقلیپور به چه ژانر سینمایی تعلق دارد؟ سینمای جنگی
 )3587در کجا نظریههای مربوط به رفتار متغیرهایی مانند ارز و جریان سرمایه مورد کاوش قرار میگیرد؟
در مالیه بینالملل
 )3588مکان گردشگری پارك جنگلی سیسنگان در کدام منطقه قرار دارد ؟ نوشهر
 )3589پهنای باند پورت  HDMIنوع  Bچند است؟  18گیگابیت در ثانیه
 )359۰طرح بازسازی نفربرهای آبخاکی خشایار توسط کدام فرمانده مطرح شد؟ حسن باقری
 )3591مرکز کلیسای کاتولیک کدام کشور است؟ واتیکان
 )3592در کنفرانسی که بر ضد ناپلئون تشکیل شد کدام ناحیه به انگلیس بخشیده شد؟ جنوب آفریقا
 )3593کتاب کیمیای سعادت از کیست؟ امام محمد غزالی
 )3594در ورزش جودو به استاد چه می گویند؟ سِن سِی
 )3595کارگردان میم مثل مادر؟ رسول مالقلی پور
 )3596برجستهترین نظام پولی بینالمللی درگذشته چه بوده است؟ استاندارد طالی بینالمللی
 )3597مکان گردشگری پارك جنگلی کشپل در کدام منطقه قرار دارد ؟ چمستان در استان مازندران
 )3598پورت  HDMIنوع  Bچند کانال صوتی دارد؟ 32کانال صوتی
 )3599برنامه ریزی تحول و سازماندهی یک هزار نفربر خشایار توسط چه سازمانی انجام شد؟ زرهی
سپاه
 )36۰۰بزرگترین کلیسای جهان در کدام کشور قرار دارد؟ واتیکان
 )36۰1برزیل از کشورهای آمریکای التین به چه زبانی صحبت میکنند؟ زبان پرتغالی
« )36۰2الموید بالملکوت» لقب چه کسی است؟ شهاب الدین سهروردی
 )36۰3وجود خدا از نظر فیلسوفان و متکلمان چیست؟ بدیهی

 )36۰4ریشه جودو در کدام ورزش باستانی ژاپن است؟ جوجیتسو و کشتی پهلوانی ژاپن
 )36۰5آقای حکایتیِ کودکان و نوجوانان؟ بهرام شاه محمدلو
 )36۰6نظام پولی طال چه زمانی فروپاشید؟ با شروع جنگ جهانی یک
 )36۰7مکان گردشگری پارك جنگلی سراوان در کدام منطقه قرار دارد ؟ رشت
 )36۰8دستگاهی که سیگنال را دریافت و به اطالعات قابل استفاده تبدیل میکند؟گیرنده
 )36۰9بازسازی نفربرهای آبخاکی خشایار توسط کدام وزارتخانه انجام شد؟ وزارت صنایع سنگین
 )361۰بزرگترین کلیسای جهان؟ سن پیر
 )3611نخستین استعمارگرانی که به قاره آمریکا وارد شدند کدام کشورها بودند؟ پرتغال و اسپانیا
 )3612سعدالدین وراوینی در مرزباننامهی خود به کدام اثر نظر داشته است؟ کلیله و دمنه
 )3613این سخن از کیست« :کی دور بودهای تا آثار و نشانهها ما را به تو برسانند»؟ امام حسین (ع)
 )3614ورزش جودو در چه سالی پایه ریزی شد؟1882
 )3615نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی خون بازی؟ رخشان بنی اعتماد
 )3616بر اساس نظام برتن و ودز میان طال و دالر چه نسبتی برقرار شد؟ نسبت ثابت
 )3617مکان گردشگری پارك جنگلی امام زاده هاشم در کدام استان قرار دارد؟ گیالن
 )3618دستگاهی که اطالعات را دریافت و به سیگنال استفاده تبدیل میکند؟فرستنده
 )3619راه کربال در جنگ توسط کدام وزارتخانه در جنگ سازماندهی شد؟ وزارت راه و ترابری
 )362۰شهر فادوتس (پایتخت کشور لیختن اشتاین) در کنار کدام رود معروف قرار دارد؟ راین
 )3621قهرمان جنبش استقالل طلبی مردم ونزوئال که بود؟ سیمون بولیوار
« )3622امام المشککین» لقب چه کسی است؟ فخر رازی
 )3623از چه راهی انسان با مشاهده مخلوقات و تدبر در نظم پدیدهها به وجود خالق پی میبرد؟ از راه
سیر آفاق
 )3624اصطالح هاجیمه در ورزش جودو به چه معناست؟ دستور شروع مسابقه
 )3625کارگردان تئاتر خسیس از مولیر که در سال  1382در تاالر وحدت اجرا شد؟ ابوالفضل پورعرب
 )3626نسبت ثابت میان دالر و طال بر اساس کدام نظام برقرار شد؟ نظام برتن و ودز
 )3627مکان گردشگری پارك جنگلی قلعه رودخان در کدام منطقه قرار دارد ؟ فومن در استان گیالن
 )3628سیگنال ها به چه روشهایی ارسال میشوند؟آنالوگ و دیجیتال
 )3629قبل از عملیات والفجرمقدماتی کدام فرمانده عالی رتبه جنگ به شهادت رسید؟ حسن باقری
 )363۰بزرگترین شهر ترکیه چه نام دارد؟ استامبول
 )3631کدام واقعه را آغاز افول امپراطوری انگلیس می دانند؟ جنگ با بوئرها
 )3632نصراهلل منشی ،کلیله و دمنه را به نام چه کسی از عربی به فارسی ترجمه کرده است؟ بهرام شاه
غزنوی

 )3633اموری که آفرینش موجود ،اقتضای آن را دارد ،چه مینامند؟ فطری
 )3634کودوکان نام اولیه کدام ورزش است؟ جودو
 )3635تهیه کننده مجموعه  15قسمتی مستند فرش ایرانی که در آن  15کارگردان ایرانی ،فرش را از
دیدگاه خود بیان میکنند؟ رضا میر کریمی
 )3636کنفرانس بینالمللی در برتن و ودز در کجا برگزار شد؟ در نیوهام شاید
 )3637مکان گردشگری پارك جنگلی دکتر درستکار در کدام منطقه قرار دارد ؟ جاده انزلی-آستارا
 )3638شخصی است که وظیفه نگهداری از سختافزار و نرمافزار رایانههای شبکه را برعهده دارد؟مدیر
شبکه
 )3639کدام فرمانده شهید به همراه حسن باقری قبل از عملیات والفجرمقدماتی شهید شد؟ مجید بقایی
 )364۰پنجمین قاره بزرگ زمین که در سال  182۰کشف شده است؟ جنوبگان
 )3641سیمون بولیوار کدام کشورها را توانست مستقل گرداند؟ ونزوئال وکلمبیا
 )3642داستان «وامق و عذرا» در زمان کدام پادشاه به پارسی میانه برگردانده شد؟ خسرو انوشیروان
 )3643آیه شریفه «دَعَوُا اللَّهَ مُخلِصینَ لهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُم »..درباره کدام برهان سخن میگوید؟ فطرت
 )3644تشک ورزش جودو چه نام دارد؟ تاتامی
 )3645برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد سال  1389در فیلم آلزایمر؟ مهدی هاشمی
 )3646کنفرانس بینالمللی در برتن و ودز در چه سالی برگزار شد؟ در سال ( 1944نزدیک پایان جنگ
جهانی دو)
 )3647مکان گردشگری پارك جنگلی بیبییانلو در کدام منطقه قرار دارد ؟ آستارا
 )3648جدولی که در یک مسیریاب یا یکی از کامپیوترهای شبکه ،ذخیره شده و شامل لیست مسیرهای
دسترسی به مقاصد مشخصی از شبکه باشد؟جدول مسیر یابی
 )3649حسن باقری در جریان شناسایی کدام عملیات به شهادت رسید ؟ والفجر مقدماتی
 )365۰شبه جزیرهای سه گوش که میان دریای مدیترانه و دریای سرخ قرار گرفته است؟ شبه جزیره سینا
 )3651دورانی که ژاپن به سرعت راه پیشرفت و ترقی را طی کرد به چه معروف است؟ عصر میجی
 )3652کدام اثر ابوعلی سینا در زمینه علم پزشکی نوشته شده است؟ کتاب قانون
 )3653فعلیتی که در ماده پدید میآید و منشأ آثار جدیدی میگردد ،چه مینامند؟ علت صوری
 )3654در ورزش جودو به امتیاز بزرگ معادل ده امتیاز چه میگویند؟ وازاری
 )3655کارگردان مجموعه تلویزیونی سلطان صاحبقران که در سال  1354ساخته شد؟ علی حاتمی
 )3656نظام برتن و ودز در چه بازه زمانی در اقتصاد جهانی حاکم بود؟ سال  1946تا 1971
 )3657مکان گردشگری پارك جنگلی خرگوشدره در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
 )3658به سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شبکه چه گویند ؟ ISMS

 )3659این جمله از کیست  :آن نیرویی که نمازش را اول وقت نخواند خوب هم نمی تواند بجنگد ؟ شهید
حسن باقری
 )366۰نام سرزمین بسیار گسترده که در بخش آسیایی روسیه واقع شده است؟ سیبری
 )3661شکست چین که منجر به قیام تای پینگ شد نتیجه کدام جنگ در چین بود؟ جنگ اول تریاك
 )3662عنصرالمعالی کتاب قابوس نامه را برای چه کسی نوشته است؟ پسرش گیالنشاه
 )3663چه چیزی در فاعل الهی بحث میشود؟ فلسفه – الهیات
 )3664ورزش رزمی که در آن هیچ ضربه مشت و لگدی زده نمیشود؟ جودو
 )3665برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در فیلم کمال الملک؟ جمشید مشایخی
 )3666از سال  1946تا  1971چه نظامی بر عرصه سیاستگذاری ارزی در اقتصاد جهانی حاکم بود؟ نظام
برتن و ودز
 )3667مکان گردشگری پارك جنگلی کوهسار در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
 )3668محلی است که مانیتورینگ و مدیریت شبکه های کامپیوتری در آن انجام می گردد چه گویند؟
مرکز عملیات شبکه
 )3669عملیات والفجرمقدماتی درکجا انجام شد؟ فکه تا چزابه
 )367۰مونت کارلو یکی از شهرهای این کشورِ شبه جزیرهای اروپا است؟ موناکو
 )3671در پی کدام انقالب در ژاپن این کشور تا پایان قرن  19به کشور صنعتی تبدیل شد؟ انقالب میجی
 )3672رساله قُشیریه در مورد چیست؟ طریقت صوفیه و احوال مشایخ
 )3673فاعلی است که منشاء حرکت و دگرگونی اجسام و حاالت است؟ طبیعی
 )3674ورزش رزمی که حریف هم از خود دفاع میکند هم مراقب است حریف صدمه نبیند چیست؟
جودو
 )3675اکبر عبدی در کدام فیلم احمدرضا معتمدی ایفای نقش نموده است؟ قاعده بازی
 )3676نظام برتن و ودز در چه بازه زمانی فروپاشید؟ بین سال  1971تا 1973
 )3677مکان گردشگری پارك جنگلی لتمال کن در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
 )3678مرکز عملیات شبکه به اختصار به چه معروف است؟ناك
 )3679عملیات والفجرمقدماتی درچه تاریخی صورت گرفت؟بهمن 1361
 )368۰نام بزرگترین بیابان داغ جهان چه می باشد؟ ساهارا
 )3681رهبر جریان گرایش به اتحاد اسالم در عثمانی چه کسی بود؟ سیدجمال الدین اسدآبادی
 )3682سراینده اثر حماسی گرشاسب نامه چه کسی است؟ اسدی توسی
 )3683مالك احتیاج معلول به علت چیست؟ ضعف وجودی
 )3684در ورزش رزمی جودو به امتیاز متوسط معدل  1امتیاز چه میگویند؟ یوکو
 )3685موسیقی متن فیلم مادر ساخته علی حاتمی از کیست؟ ارسالن کامکار

 )3686در سال  87 ،1975درصد کشورهای درحالتوسعه از چه رژیم ارزی ثابت استفاده میکردند؟ رژِم
ارزی ثابت
 )3687مکان گردشگری پارك جنگلی پردیسان در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
 )3688مجموعهای از ابزارها که کلیه اتفاقات رخ داده در شبکه را جمع آوری و در جهت یافتن تهدیدات
امنیتی بررسی نماید چه گویند ؟ سیستم مدیریت تهدید
 )3689عملیات والفجر 1درکجا انجام شد؟ جبل فوقی
 )369۰خشکترین قاره قابل سکونت در جهان کدام قاره می باشد؟ قاره استرالیا
 )3691آغاز تماس چینی ها با استعمارگران اروپایی به چه قرنی برمیگردد؟ قرن شانزدهم
 )3692کدام یک از آثار ناصرخسرو در شرح قصیده ی خواجه ابوالهیثم است؟ جامع الحکمتین
 )3693نتیجه فقر وجودی موجودات چیست؟ تغییر
 )3694در جودو ،فن ناگه وازا به چه معناست؟ فنون پرتابی
 )3695کدام نوازنده خسرو پرویز به مناسبت از بین رفتن شبدیز اسب محبوب پادشاه در قالب موسیقی
خبر را به خسرو رسانید؟ باربد
 )3696در سال  1975چند درصد کشورهای درحالتوسعه از رژیم ثابت ارزی ثابت استفاده
میکردند؟ (%87هشتاد و هفت درصد)
 )3697مکان گردشگری پارك جنگلی چیتگر در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
 )3698شبکهای است که اطالعات آن از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت جابهجا اما با استفاده از
الگوریتمهای رمزنگاری و با احراز هویت این ارتباط هم چنان اختصاصی باقی میماند؟ شبکهٔ خصوصی
مجازی
 )3699عملیات والفجر 1درچه تاریخی بود؟فروردین 1362
 )37۰۰نام بزرگترین مسجد کشور مالدیو چه می باشد؟ مسجد سلطان محمد
 )37۰1حکومت چین به کدام کشور اجازه داد تا منحصرا از طریق بندرکانتون به تجارت بپردازند؟ پرتغال
 )37۰2سنایی غزنوی کتاب حدیقه الحقیقه خود را به نام کدام پادشاه غزنوی نوشته است؟ بهرامشاه بن
مسعود
 )37۰3این سخن از کیست « :کُلُّ قائمٍ فی سِواهُ مَعلول»؟ امام علی (ع)
 )37۰4نشستن رسمی ژاپن که از نشستن های در ورزش جودو نیز هست؟ سیزا
 )37۰5در زمان قاجار واژه «مقام» در موسیقی ایران جای خود را به چه واژهای داد؟ دستگاه
 )37۰6در چه سالی  87%کشورهای درحالتوسعه از رژیم ارزی ثابت استفاده میکردند؟1975
 )37۰7مکان گردشگری پارك جنگلی لویزان در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
 )37۰8سامانه ای که وظیفهٔ شناسایی و تشخیص هر گونه استفادهٔ غیرمجاز به سیستم را برعهده
دارد؟ سامانههای تشخیص نفوذ

 )37۰9فرمانده شهید عملیات والفجر 1که بود؟ رضا چراغی
 )371۰تندیس بهار معبد بودا در کدام کشور قرار دارد؟ چین
 )3711مهمترین دولتی که در قرن  19با چین رابطه تجاری برقرار نمود کدام دولت بود؟ انگلستان
 )3712کدام شاعر دوره غزنوی مدتی از زندگی خود را در زندان نای و مرنج گذرانده است؟ مسعود سعد
سلمان
 )3713نهایه الحکمه اثر کیست؟ عالمه طباطبایی
 )3714در ورزش جودو نشستن به حالت چهار زانو چه نام دارد؟ آنزا
 )3715در زمان کدام شاه قاجاری ردیف موسیقی دستگاهی ایران بوسیله موسیقیدانان تدوین شد؟
ناصرالدین شاه
 )3716رژیمی که بانک مرکزی هیچگونه کنترلی را بر جریان سرمایه اعمال نمیکند چه نام دارد؟ رژیم
شناور آزاد
 )3717مکان گردشگری پارك جنگلی وردآورد در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
 )3718سامانههای تشخیص نفوذ سخت افزاری است یا نرم افزاری؟هردو
 )3719جانشین محسن وزوایی در عملیات بازی دراز چه کسی بود؟ شهید علیرضا موحد دانش
 )372۰قدیمی ترین مسجد کشور مالدیو چه نام دارد؟ هوکورومیسکی
 )3721رهبرشورش تای پینگ در چین چه نام داشت؟ هونگ شئو چوان
 )3722مثنوی ورقه و گلشاه از کیست؟ عیوقی
 )3723نظم حاکم بر هستی مؤید کدام مطلب است؟ یکی از راههای رسیدن به وجود خدا
 )3724در جودو درجات کمربند به چند سطح تقسیم می شود؟  2سطح
 )3725ردیف کنونی موسیقی دستگاهی ایران شامل چند دستگاه اصلی است؟ هفت دستگاه
 )3726رژیمی که نرخ ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین میشود چه نام دارد؟ رژیم
شناور آزاد
 )3727مکان گردشگری پارك جنگلی صفارود در کدام منطقه قرار دارد ؟ رامسر
 )3728نفوذ به شبکه چند دسته هستند؟دو دسته
 )3729فرمانده لشگر 1۰سید الشهدا چه کسی بود؟ علیرضا موحد دانش
 )373۰گرانترین شهر جهان؟ توکیو
 )3731شورش تای پینگ در چین توسط چه کسی سرکوب شد؟ ژنرال گوردن
 )3732نام اولیه کدام کتاب را «نصیحت نامه» دانستهاند؟ قابوس نامه
 )3733آنجا که قرآن ،امر به دعوت انسانها در تأمل خلقت موجودات و کوهها میفرماید کدام برهان مد
نظر است؟ نظم
 )3734سطح های کمربند ورزش جودو؟ کیو و دان

 )3735مهمترین ردیف دستگاهی ایران که در زمان قاجار تدوین شد چه ردیفی است؟ ردیف میرزا
عبداهلل
 )3736همزمان با پایان جنگ جهانی دو کشورهای فاتح به سردمداری امریکا چه نظام پولی را پایهگذاری
کردند؟ نظام پولی برتن و ودز
 )3737مکان گردشگری پارك جنگلی فین در کجا قرار دارد ؟ چالوس
 )3738انواع نفوذ به شبکه را نام ببرید؟ داخلی و خارجی
 )3739تیپ امیرالمومنین در کدام استان تشکیل شد؟ استان ایالم
 )374۰نام کم ارتفاع ترین کشور جهان چه می باشد؟ مالدیو
 )3741اولین رئیس جمهور چین در سال  1911چه نام داشت؟ سون یات سن
 )3742وزیر دانشمند طغرل و آلپ ارسالن که زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی و اداری کشور اعالم
کرد که بود؟ عمیدالملک کندری
 )3743آیه شریفۀ «فَذَکِّر اِنَّما اَنتَ مُذَکِّر لَستَ عَلَیهِم بِمُصَیطِر »...بیانگر کدام برهان است؟ نظم
 )3744در ورزش جودو کسانی که دارای درجه کیو هستند به چه نامی شناخته میشوند؟ مودانشا
 )3745نامورترین موسیقیدان و خواننده زمان خسرو پرویز چه کسی است؟ باربد
 )3746پایهریزی نظام پولی برتن و ودز متشکل از چند هیئت بود؟ از  73۰هیئت
 )3747مکان گردشگری منطقه حفاظت شده تاالب حلّه در کدام استان ایران قرار دارد؟ بوشهر
 )3748به آن دسته از نفوذهایی که توسط افراد مجاز و یا غیرمجاز از خارج شبکه به درون شبکهٔ
داخلی صورت میگیرد چه گویند؟نفوذ خارجی
 )3749بنیان گذار تیپ  32انصارالحسین که بود؟ سردار شهید حسین همدانی
 )375۰ایالتی در شرق کانادا که بزرگترین شهر آن مونترآل است؟ کبک
 )3751نخستین اروپاییانی که در قرن  16باب دادوستد را با ژاپن باز کردند کدام ملت بودند؟ پرتغالیها
 )3752تخلص شعری کدام شاعر برگرفته از لقب ملکشاه سلجوقی است؟ محمد معزی نیشابوری
 )3753این سخن امام صادق (ع) «عجب از آفریدهای که میپندارد خداوند از چشم بندگان مخفی است»
در چه بابی است؟ نظم جهان خلقت
 )3754در ورزش جودو ،مودانشا به چه معناست؟ شخص بدون درجه
 )3755خلق سرود خسروانی را برای اولین بار در دستگاه موسیقی جهان به او نسبت میدهند؟ باربد
 )3756نظام پولی برتن و ودز توسط چند کشور پایهریزی شد؟  44کشور متفقین
 )3757کدام پارك ملی به منطقه شُش تنفسی تهران مشهور می باشد؟ پارك ملی خجیر
 )3758به نفوذی که توسط افراد مجاز در سیستم رخ دهد چه گویند؟نفوذ داخلی
 )3759تیپ نبی اکرم در کدام استان تشکیل شد؟ استان کرمانشاه
 )376۰پل حضرت موسی (ع) در کدام کشور قرار دارد؟ هلند

 )3761دوران میجی در ژاپن با امپراتوری چه کسی آغاز شد؟ موتسو هیتو
 )3762کدام یک از آثار نظامی گنجوی  ،در دو کتاب جداگانه سروده شده است؟ اسکندرنامه
 )3763دنیای مادی بر اساس چه اصلی پدید آمده است؟ بر اثر طرح و تدبیر ناظم باشعور
 )3764در ورزش جودو دان به چه معناست؟ درجه کمربند
 )3765آواز ابوعطا و دشتی از متعلقات این دستگاه است؟ دستگاه شور
 )3766موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به چه نامی است؟ گات
 )3767مکان گردشگری پارك ملی کاله قاضی در کدام استان قرار دارد؟ اصفهان
 )3768عملیات کنترل ورود و خروج به شبکه توسط چه سیستمی بررسی و ذخیره میشود؟سیستم الگ
 )3769عملیات والفجر 2درکجا انجام شد؟ پیران شهر(حاج عمران)
 )377۰پل داوینچی در کدام کشور قرار دارد؟ نروژ
 )3771در قرن  19کدام کشور به ایجاد رابطه با ژاپن عالقه نشان داد؟ آمریکا
 )3772شرفنامه و اقبالنامه دو بخش از کدام مثنوی نظامی گنجوی است؟ اسکندرنامه
 )3773تقریر برهان نظم به چه صورت مطرح میشود؟ هدفمندی و هماهنگی
 )3774در ورزش جودو کسانی که دارای درجه دان هستند به چه نامی شناخته میشوند؟ یودانشا
 )3775آواز بیات اصفهان از متعلقات کدام دستگاه موسیقی است؟ دستگاه همایون
 )3776نام اختصاری التین سازمان تجارت جهانی چیست؟ WTO
 )3777مکان گردشگری پارك ملی قمیشلو در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
 )3778ابزار اندازهگیری ،جمعآوری ،پردازش و گزارش از اطالعات وب برای هدف درك و بهینهسازی
کاربردهای آن را چه گویند؟آنالیز وب
 )3779عملیات والفجر 2درچه تارخی بود؟تیر 62
 )378۰پل موجهای هندرسون در کدام کشور آسیایی قرار دارد؟ سنگاپور
 )3781با بسته شدن کدام قرارداد آتاترك برخی از نواحی اشغالی ترکیه را از اروپاییان گرفت؟ لوزان
 )3782مرحوم بهار ،کدام کتاب را «خاتم کتب ادبی متقدمان» دانسته است؟ چهار مقاله
 )3783طبق نظر قرآن ،وقتی میوهای ثمر میدهد چه قسمتی از آن باید مدنظر باشد و در موردش تأمل
کنیم؟ طرز رسیدنش
 )3784در ورزش جودو یودانشا به چه معناست؟ شخص دارای درجه
 )3785کدام دستگاه موسیقی ایرانی را دستگاه مادر مینامند؟ دستگاه شور
 )3786گروه بانک جهانی متشکل از چند سازمانت است؟  5سازمان
 )3787مکان گردشگری پارك ملی خُجیر در کجا قرار دارد ؟ تهران

 )3788یک نوع از فیلتر بستهها در شبکههای کامپیوتری که عالوه بر بخش هِدر ،بخش دیتای بستهها را
نیز در شبکه برای وجود اطالعات نامناسب بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده بررسی میکند؟
بازرسی ژرف بستهها
 )3789سردار شهید مصطفی ردانیپور در چه عملیاتی شهید شد؟ والفجر2
 )379۰پل اسالورهوف در کدام یک از کشورهای اروپایی قرار دارد؟ هلند
 )3791با کدام اقدامِ آلمان ،زمینه دوره صلح مسلح بین این کشور و فرانسه آغاز شد؟ اشغال آلزاس و
لورن
 )3792پاسخ این سؤال که «آیا مرغان زبان یکدیگر را می فهمند» در کدام اثر شیخ اشراق آمده است؟
رساله عقل سرخ
 )3793این سخن از کیست« :زمان هر جنبندهای به دست توست و بازگشت هر آفریدهای به سوی
توست»؟ امام علی (ع)
 )3794در زمان ابداع جودو درجه کیو چه کمربندی داشت؟ سفید
 )3795گوشه شهناز و گوشه سلمک از گوشه های کدام دستگاه موسیقی است؟ دستگاه شور
 )3796مقر بانک جهانی کجاست؟ واشنگتن
 )3797مکان گردشگری پارك ملی نای بند در کدام استان قرار دارد؟ بوشهر
 )3798یکی از محبوبترین روشهایی که نفوذگران برای تشخیص سرویسهای راهاندازی شده در یک
میزبان هدف استفاده میکنند؟پویش پورت
 )3799سردار شهید مصطفی ردانیپوردر چه تاریخی به شهدات رسید؟مرداد 62
 )38۰۰جاذبه توریستی پل میلو در کدامیک از کشورهای اروپایی قرار دارد؟ فرانسه
 )38۰1در جنگ جهانی اول کدام کشورها اتحاد مثلث را تشکیل دادند؟ آلمان ،اتریش و مجارستان
 )38۰2استاد سخن پارسی چه کسی می باشد؟ سعدی
 )38۰3این تقریر از برهان نظم تأکید دارد تا ناظم حکیم را برای کل عالم اثبات کند؟ برهان هماهنگی
 )38۰4فنون خاك در جودو چه نام دارد؟ نه وازا
 )38۰5گوشههای لیلی و مجنون و چکاوك از گوشههای کدام دستگاه موسیقی است؟ دستگاه راست
پنجگاه
 )38۰6مقر صندوق بینالمللی پول در کدام کشور است؟ واشنگتن
 )38۰7مکان گردشگری پارك ملی سرخه حصار در کجا قرار دارد ؟ تهران
 )38۰8برنامهای رایانهای یا قطعهای سختافزاری که بتواند به رهگیری و ضبط جریان اطالعات در یک
شبکه یا بخشی از یک شبکه رایانهای بپردازد؟بویش گر )(sniffer
 )38۰9تاریخ شهادت علیرضا موحد دانش چه بود؟مرداد 62
 )381۰پلی که سوئد را به دانمارك متصل میکند؟ اورسوند

 )3811تشکیل کشور ترکیه ی جدید پیامد کدام قرارداد بود؟ قرارداد لوزان
 )3812کتاب گلستان سعدی در چند باب نوشته شده است؟ هشت باب
 )3813هماهنگی مجموعههای مختلف جهان ،مؤید کدام صفات خداست؟ علم ،حکمت ،تدبیر
 )3814در ورزش جودو دان یک چه کمربندی دارد؟ سیاه
 )3815موسیقیدان و چنگ نواز و خواننده عهد ساسانی که نظامی در خسرو و شیرین از او یاد کرده
است؟ نکیسا
 )3816چند کشور در صندوق بینالمللی پول عضویت دارند؟  184کشور جهان
 )3817مکان گردشگری پارك ملی الر در کدام استانها قرار دارد؟ مرز تهران و مازندران
 )3818برای ارسال سیگنال به فواصل دور بهتر است از چه دستگاهی در شبکه استفاده کرد؟تکرار کننده
 )3819علیرضا موحد دانش در چه عملیاتی شهید شد؟ والفجر2
 )382۰پل زیبای هلیکس در کدام کشور قرار دارد؟ سنگاپور
 )3821در جنگ جهانی اول کدام کشور به متفقین یا اتفاق مثلث پیوست؟ ایتالیا
 )3822نخستین اثر سعدی چه می باشد؟ بوستان
 )3823منظور از ضمیر «هُما» در آیه شریفه «لَو کَانَ فِیهِمَا آلِهَۀ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» چیست؟ آسمان و زمین
 )3824در ورزش جودو دان دو چه کمربندی دارد؟ سیاه
 )3825از سازهای زهی نواحی سیستان و بلوچستان و هرمزگان که مانند کمانچه با آرشه نواخته می-
شود؟ قیچک
 )3826هرچه تقعر منحنی امکانات تولیدی بیشتر باشد رشد اقتصادی قابلدسترس بیشتر است یا کمتر؟
بیشتر
 )3827مکان گردشگری پارك ملی تنگ صیاد در کدام استان قرار دارد ؟ چهار محال و بختیاری
 )3828وجود چه سخت افزاری جهت اتصال یک کامپیوتر به شبکه ضروری است؟کارت شبکه
 )3829عملیات والفجر3درکجا انجام شد؟ مهران
 )383۰مکان گردشگری و توریستی پل معروف گلدن گیت در کجا واقع شده است؟ سانفرانسیسکو
 )3831فرانسه ،روسیه و انگلستان در جنگ جهانی اول چه چیزی را تشکیل دادند؟ اتفاق مثلث
 )3832سرودن بوستان سعدی در چه سالی به اتمام رسیده است؟  655هجری قمری
 )3833منظور از فساد در تکوین چیست؟ تکامل
 )3834در ورزش جودو دان سه چه کمربندی دارد؟ سیاه
 )3835قدیمیترین ساز سیمی ایران باستان که با هشت یا ده انگشت نواخته میشود؟ چنگ
 )3836روی منحنی امکانات تولید نقطهای که بیشترین منافع را برای جامعه ایجاد کند چه مینامند؟
کارایی اقتصادی
 )3837مکان گردشگری پارك ملی تندوره در کجا قرار دارد ؟ درگز در استان خراسان رضوی

 )3838دستگاهی که سیگنالی را گرفته و بدون انجام هیچ عملیاتی برروی آنها،ان را دوباره ارسال
میکند؟تکرارکننده
 )3839عملیات والفجر3درچه تاریخی بود؟مرداد 62
 )384۰برجهای پتروناس در کدام کشور قرار دارد؟ مالزی
 )3841در قرارداد ورسای کدام کشور باید به متفقین خسارت میپرداخت؟ آلمان
 )3842عنوان کتاب مجد خوافی که به تقلید از گلستان نوشته شده است ،چیست؟ روضه الخلد
 )3843نفس باید بر اساس چه چیزی باشد تا حکایت از ناظم حکیم و باشعور کند؟ عقل
 )3844در ورزش جودو دان چهار چه کمربندی دارد؟ سیاه
 )3845کهن ترین ساز زهی زخمهای و سازی عرفانی که در مناطق کرمانشاه و گوران رواج بسیار دارد؟
تنبور
 )3846در بسیاری از کشورهای توسعهیافته غرب ،انتخاب و تشخیص اینکه چه چیز ،چگونه و برای چه
کسی تولید شود متأثر از چیست؟ مکانیزم بازار آزاد
 )3847مکان گردشگری پارك ملی سالوك در کدام استان واقع شده است؟ خراسان شمالی
 )3848اعدادی که از ۰و 1تشکیل شدند و بیانگر اطالعات در کامپیوتر هستند؟اعداد دودویی یا باینری
 )3849کدام فرمانده در عملیات والفجر  3موفق به آزادی کله قندی و اسارت فرمانده دشمن شد؟ محمد
ابراهیم همت
 )385۰پلی که بین برجهای پتروناسِ مالزی قرار دارد چه نام دارد؟ آسمان
 )3851جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول در کجا تشکیل شد؟ ژنو
 )3852نام دیگر کتاب روضه الخلد از مجد خوافی چیست؟ خارستان
 )3853کتاب «تجرید االعتقاد» اثر کیست؟ خواجه نصیرالدین طوسی
 )3854در ورزش جودو دان پنج چه کمربندی دارد؟ سیاه
 )3855تمبیره نوبان ساز قابل احترام کدام منطقه از ایران است که از آن برای موسیقی درمانی استفاده
میکنند؟ بندرعباس و بوشهر
 )3856بازاری که دولت در آن دخالت نمیکند چه مینامند؟ بازار آزاد
 )3857مکان گردشگری پارك ملی ساریگل در کدام استان واقع شده است؟ خراسان شمالی
 )3858اولین کامپیوتر ها به چه منظور اختراع شدند؟ماشین حساب
 )3859عملیات والفجر 4درکجا انجام شد؟ شمال غرب مریوان(پنجوین)
 )386۰پل معلق بروکلین در کجا واقع شده است؟ نیویورك
 )3861دورانی که آلمان و فرانسه در قرن نوزده در حال مسلح کردن خود بودند به چه دورهای معروف
است؟ دوره صلح مسلح
 )3862کدام یک از آثار خواجه نصیر در دیدگاههای کالمی شیعه تألیف شده است؟ تجرید العقاید

 )3863کشف و شهود از چه راهی صورت میپذیرد؟ مشاهده قلبی
 )3864رنگ لباس ورزش جودو؟ سفیدیا آبی
 )3865تصنیف «از خون جوانان وطن الله دمیده» از چه کسی است؟ عارف قزوینی
 )3866اقتصاد بازار کشور آلبانی از چه نوعی است؟ اقتصاد هنجاری
 )3867مکان گردشگری پارك ملی توران در کجا قرار دارد ؟ شاهرود در استان سمنان
 )3868خروجی اولین کامپیوترها چه ساختاری داشت؟با المپ خالء
 )3869عملیات والفجر 4درچه تاریخی بود؟آبان 62
 )387۰پل باد و باران در کدام کشور قرار دارد؟ چین
 )3871در قرن نوزده کدام امپراتوری به مرد بیمار اروپا معروف شد؟ عثمانی
 )3872خط سوم دربارۀ گفتههای چه کسی می باشد؟ شمس تبریزی
 )3873سختترین راه شناخت الهی کدام است؟ کشف و شهود
 )3874زمین ورزش جودو گرد است یا مربع؟ مربع
 )3875موسیقیدان و رهبر ارکستر ایران و آهنگساز مجموعه سربداران؟ فرهاد فخرالدینی
 )3876تصمیمگیریهای اقتصادی در کشور آلبانی توسط چه ارگانی صورت میگیرد؟ توسط قدرت
مرکزی و دولت
 )3877مکان گردشگری پارك ملی کویر در کجا قرار دارد ؟ گرمسار در استان سمنان
 )3878بارزترین ویژگی رایانههای نسل دوم چه بود؟استفاده از ترانزیستور
 )3879بنیان گذار نیروی دریایی سپاه که بود؟ حسین عالیی
 )388۰مکان گردشگری پل هامبربِی در کدام کشور قرار دارد؟ کانادا
 )3881اولین نتیجه جنگ جهانی اول چه بود؟ خلع سالح کامل آلمان
 )3882کتاب «ساز و پیرایه شاهان پُرمایه» از چه کسی می باشد؟ بابا افضل کاشانی
 )3883روش عقلی محض را چه میگویند؟ روش فلسفی
 )3884در ورزش جودو دان شش چه کمربندی دارد؟ سیاه یا قرمز و سفید
 )3885نوازنده زنِ ساز قانون که از اولین نوازندگان این ساز در ایران است؟ سیمین آقا رضی
 )3886اقتصاد بازار کشور هنگکنگ از چه نوعی است؟ اقتصاد بازار آزاد {اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد }
 )3887مکان گردشگری پارك ملی بختگان در کدام استان قرار دارد ؟ فارس
 )3888بارزترین ویژگی رایانههای نسل سوم چه بود؟استفاده از آی سی
 )3889بنیان گذار نیروی هوایی سپاه که بود؟ موسی رفان
 )389۰پل فورث ریل در کدام کشور واقع شده است؟ اسکاتلند
 )3891تشکیل حکومت کمونیستی بر پایه شوراهای کارگران و کشاورزان در زمان لنین در روسیه چه نام
داشت؟ ساویت

 )3892چیره دستترین غزلسرای زبان فارسی کدام شاعر می باشد؟ حافظ
 )3893آن دسته از صفاتی که کمالی از کماالت خدا را بیان میکند؟ ثبوتیه
 )3894در ورزش جودو دان هفت چه کمربندی دارد؟ سیاه یا قرمز و سفید
 )3895سازی زهی شبیه سه تار که کاسه آن شبیه تنبور است و برای اولین بار به پیشنهاد علی تجویدی
ساخته شد؟ ساز شورانگیز
 )3896موضوع موردمطالعه در علم اقتصاد چیست؟ رفتار انسانها
 )3897مکان گردشگری پارك ملی بمو در کجا قرار دارد ؟ شیراز در استان فارس
 )3898ساخت کامپیوتر های شخصی از چه نسلی از رایانه ها آغاز شد؟نسل چهارم
 )3899موشکهای دفاع ساحلی ایران چه نام داشت؟ کرم ابریشم
 )39۰۰پل رویال جرج در کدام کشور قرار دارد؟ آمریکا
 )39۰1کنفرانس ورسای در کدام شهر تشکیل شد؟ پاریس
« )39۰2جمشید و خورشید» از آثار کیست؟ سلمان ساوجی
 )39۰3سلب سلب کمال به چه چیزی بر میگردد؟ به نوعی اثبات و کمال
 )39۰4در ورزش جودو دان هشت چه کمربندی دارد؟ سیاه یا قرمز و سفید
 )39۰5استاد مسلم سه تار ایران بعد از درویش خان؟ ابوالحسن صبا
 )39۰6موضوع موردمطالعه در علوم طبیعی چیست؟ ماده
 )39۰7مکان گردشگری پارك ملی قطرویه در کجا قرار دارد ؟ نیریز در استان فارس
 )39۰8سرعت  adslبر چه واحدی است؟ کیلوبیت بر ثانیه
 )39۰9عملیات والفجر 5درچه تاریخی بود؟بهمن 1362
 )391۰جاذبه توریستی و گردشگری پل پونته دوگارد در کدام کشور واقع شده است؟ فرانسه
 )3911سپاهیان هیتلر در سال  1938کدام کشور اروپایی را اشغال کردند؟ اتریش
« )3912مذهب منسوخ» و «مذهب مختار» از عناوین بخشهای کدام اثر عبید زاکانی است؟ اخالق
االشراف
 )3913صفاتی که در انتزاع آنها نیازی به تصور موجودات دیگر نیست چه صفاتی هستند؟ صفات ذاتی
 )3914در ورزش جودو کمربند دان نه چه رنگی است؟ کمربند سیاه یا قرمز تک رنگ
 )3915چه کسی «سمفونی نفت» را به مناسبت ملی شدن صنعت نفت ساخت؟ علینقی وزیری
 )3916کاالهایی که با ترکیب عوامل و منابع کمیاب تولید میشود چه مینامند؟ کاالهای اقتصادی
 )3917مکان گردشگری پارك ملی خبر در کجا قرار دارد ؟ بافت در استان کرمان
 )3918سرعت پورت  USBبا چه واحدی است؟مگابیت بر ثانیه
 )3919عملیات والفجر 5درکجاصورت گرفت؟ چنگوله
 )392۰مکان گردشگری پل زیگزاگ در کدام کشور قرار دارد؟ چین

 )3921پس از کدام کنفرانس کشور آلمان با رهبری هیتلر تمام خاك چک اسلواکی را اشغال کرد؟ مونیخ
 )3922چه کسی عدم ارتباط عمودی میان ابیات در غزلهای حافظ را بر او ایراد گرفت؟ شاه شجاع
 )3923خالقیت و رزاقیت از کدام صفات الهی است؟ فعلی
 )3924در ورزش جودو دان ده چه کمربندی دارد؟ سیاه یا قرمز تک رنگ
 )3925آلبوم «آتش در نیستان» با صدای شهرام ناظری به سرپرستی و آهنگسازی چه کسی اجرا شده
است؟ جالل ذوالفنون
 )3926در اقتصاد دستوری احکام و سیاستگذاریها بر اساس چه چیزی صادر میشود؟ بر اساس
ارزشها
 )3927مکان گردشگری پارك ملی بوجاق در کجا قرار دارد ؟ آستانه اشرفیه در استان گیالن
 )3928واحد اندازه گیری سرعت  cpuچیست؟گیگاهرتز
 )3929عملیات والفجر 5توسط کدام یگان انجام شد؟ تیپ  32انصارالحسین
 )393۰جاذبه توریستی پل لوپو در کدام یک از کشورهای آسیایی قرار دارد؟ چین
 )3931مهمترین اقدام هیتلر پس از به قدرت رسیدن در سال  1935کدام است؟ لغو پیمان ورسای
 )3932آرامگاه کدام شاعر در تنگ اهلل اکبر شیراز قرار دارد؟ خواجوی کرمانی
 )3933علم و قدرت الهی از کدام صفات است؟ اضافی
 )3934در ورزش جودو کالس ششم کیو چه کمربندی دارد؟ سفید
 )3935معروفترین آهنگ زنده یاد ایرج بسطامی؟ گلپونه ها
 )3936اقتصاد اثباتی به کمک چه چیزهایی به توصیف واقعیات میپردازد؟ مفروضات
 )3937مکان گردشگری پارك ملی پابند در کدام استان قرار دارد؟ مازندران
 )3938کدام حافظه نمیتواند بصورت مستقیم با  cpuکار کند؟حافظه های کمکی
 )3939نام پلهایی که به صورت قطعهای به هم جادهای به طول چند کیلومتر روی آب تولید میکردند؟
پل خیبری
 )394۰مکان گردشگری و توریستی پل کابروك در کدام کشور قرار دارد؟ سوئیس
 )3941مزارع کشاورزی اشتراکی در شوروی چه نام داشت؟ کالخوز
 )3942شرق شناس انگلیسی که کتاب گلستان سعدی را از فارسی به انگلیسی برگرداند؟ ریچارد
فرانسیس برتون
 )3943آیه شریفه « إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیم» بیانگر کدام صفات الهی است؟ ذاتی و ثبوتی
 )3944در ورزش جودو کالس پنجم کیو چه کمربندی دارد؟ سفید
 )3945علی اکبر مرادی آهنگساز و نوازنده صاحب سبک کدام ساز است؟ تنبور
 )3946باارزشترین چیزی که در مقابل یک تصمیم و انتخاب از دست میرود چه مینامند؟ هزینههای
فرصت

 )3947مکان گردشگری پارك ملی کیاسر در کدام استان قرار دارد ؟ مازندران
 )3948کامپیوتر بر چه مبنایی کار میکند؟صفر و یک
 )3949عملیات والفجر6درکجاصورت گرفت؟ تنگه چزابه
 )395۰موزه زنکنبرگ که بزرگترین موزه تاریخ طبیعی آلمان است در کدام یک از شهرهای آلمان واقع
شد است؟ فرانکفورت
 )3951کالخوز مزارع کشاورزی اشتراکی توسط چه کسی تشکیل شد؟ لنین
« )3952سعدی هند» لقب کدام شاعر است؟ حسن دهلوی
 )3953معنای سمیع و بصیر بودن به کدام صفت الهی برمیگردد؟ علم
 )3954در ورزش جودو کالس چهارم کیو چه کمربندی دارد؟ سفید
 )3955آهنگساز ایرانی و نوازنده سنتور که گروه اساتید موسیقی ایران به سرپرستی او بود؟ فرامرز پایور
 )3956تفاوت اساسی علم اقتصاد و علوم طبیعی در چیست؟ موضوع مطالعه
 )3957مکان گردشگری پارك ملی سیاهکوه در کجا قرار دارد ؟ اردکان در استان یزد
 )3958به محفظه ای که سایر قطعات سخت افزار در آن قرار گرفته اند چه میگویند؟کیس
 )3959عملیات والفجر 6با رمز یا زهرا درچه تاریخی بود؟اسفند 62
 )396۰بزرگترین اقیانوس جهان کدام اقیانوس می باشد؟ اقیانوس آرام
 )3961هیتلر کدام خط دفاعی را در مقابل خط دفاعی ماژینو فرانسویان ایجاد کرد؟ زیگفرید
 )3962کدام اثر حمداهلل مستوفی در مورد تاریخ ایران تا یورش مغوالن است؟ ظفرنامه
 )3963آیه شریفه « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَیُّ القَیُّومُ » بیانگر کدام صفت الهی است؟ حیات
 )3964در ورزش جودو کالس سوم کیو چه کمربندی دارد؟ قهوه ای
 )3965از سازهای بادی محلی بلوچستان که شیرمحمد اسپندار مشهورترین نوازنده این ساز است؟
دونلی
 )3966کمیابترین عامل تولید در اقتصاد شامل کدامیک از منابع است؟ منابع انسانی کارفرمایی
 )3967بزرگترین دشت بلوط ایران دشت برم در کدام استان قرار دارد؟ فارس
 )3968مغز رایانه را گویند؟cpu
 )3969عملیات تحریرالقدس درکجا انجام شد؟ در بندیخان عراق
 )397۰نام بزرگترین دریا در جهان چیست؟ دریای کورال
 )3971خط دفاعی فرانسویان در مقابل آلمان چه نام داشت؟ ماژینو
 )3972وقتی مطلب جزو کالم اصلی نباشد ،از کدام نشانه ی نگارشی استفاده میکنند؟ قالب
 )3973در کدام اراده امکان تخلف وجود ندارد؟ تکوینی
 )3974در ورزش جودو کالس دوم کیو چه کمربندی دارد؟ قهوه ای
 )3975کنیزك چنگ نواز بهرام گور که در شاهنامه نیز فردوسی از او نام برده است؟ آزاده

 )3976کدام اقتصاددان ،اقتصاد را بهعنوان یک علم در کنار سایر علوم معرفی کرده است؟ آدام اسمیت
 )3977مکان گردشگری پارك جنگلی فندقلو (دشت بابونه) در کجا قرار دارد ؟ شهر نمین در استان
اردبیل
 )3978سخت افزاری که قابلیت خواندن  dvdو رایت  cdرا داشته باشد؟کمبو
 )3979عملیات تحریرالقدس در چه تاریخی بود؟اسفند 62
 )398۰بزرگترین خلیج جهان چه نام دارد؟ خلیج بنگال
 )3981رهبر و بنیان گذار حزب فاشیسم در ایتالیا چه کسی بود؟ بنیتو موسولینی
 )3982نشانه درنگ کوتاه در وسط جمله مرکب کدام یک از عالئم نگارشی می باشد؟ ویرگول ()،
 )3983هدف آفرینش انسان چیست؟ تکامل معنوی و روحی
 )3984در ورزش جودو کالس اول کیو چه کمربندی دارد؟ قهوه ای
 )3985پیامبر موسیقیدان زمان شاپور اول؟ مانی
 )3986کاالهای تولیدشده از منابع کمیاب را چه مینامند؟ کاالهای اقتصادی
 )3987مکان گردشگری جنگل سه هزار در کجا قرار دارد ؟ تنکابن
 )3988جایگزین فالپی دیسک برای انتقال اطالعات چیست؟فلش مموری
 )3989عملیات خیبر در کجا انجام شد؟ جزایر مجنون
 )399۰رود دانوب به کدام دریا میریزد؟ دریای سیاه
 )3991برتری نژاد ژرمن بر همهی نژادها شعار چه کسی بود؟ هیتلر
 )3992بیشترین کاربرد دو نقطه در چیست؟ نقل قول مستقیم
 )3993معنای متفاوت و نقطه مقابل اخالص چیست؟ ریا
 )3994نام کمربند کالس ششم کیو در جودو چیست؟ روك کیو
 )3995بزرگترین موسیقیدان دوران اسالمی در زمان سامانیان؟ ابونصر فارابی
 )3996اقتصادی که نظریههای آن بر پایه قضاوتهای ارزشی و اصول اخالقی باشد را چه مینامند؟ اقتصاد
هنجاری
 )3997مکان گردشگری منطقه حفاظت شده هزار جریب در کدام استانها قرار دارد؟ مازندران و سمنان
 )3998از مزایای فلش مموری ها؟سرعت و فضای بیشتر
 )3999عملیات خیبر در چه تاریخی بود؟اسفند 62
 )4۰۰۰دریاچهای که در پای دامنه شمالی رشته کوه آلپ قرار دارد؟ کنستانس
 )4۰۰1هیتلر هدف خود را از سیاست هایش چه اعالم کرد؟ تجدید عظمت آلمان
 )4۰۰2برای نشان دادن کلمات محذوف چه نشانه ی نگارشی به کار می رود؟ سه نقطه ()...
 )4۰۰3وجود حسن فعلی و فقدان حسن فاعلی در عمل چیست؟ ریا
 )4۰۰4در جودو نام کمربند کالس پنجم کیو چیست؟ گو کیو

 )4۰۰5خوشنویس ،شاعر و نوازنده عود و از مهمترین موسیقیدانان دربار ایلخانی و تیموری؟ عبدالقادر
مراغهای
 )4۰۰6موضوع اقتصاد خرد چیست؟ تئوری تعیین قیمت
 )4۰۰7مکان گردشگری جنگل دوهزار در کجا واقع است؟ تنکابن
 )4۰۰8آیا  CD-ROMمیتواند  DVDبخواند؟؟خیر
 )4۰۰9نام رمز عملیات خیبر چه بود؟ یا رسولاهلل
 )4۰1۰پر آبترین و طوالنیترین رود اروپا که در روسیه جریان دارد چه نام دارد؟ رود ولگا
 )4۰11عمر مختار در سال  1931در راه آزادی کدام کشور به شهادت رسید؟ لیبی
 )4۰12نماد جهت (

) برای چیست؟؟ برای نشان دادن نتیجه امری

 )4۰13آیۀ « أَلَم أَعهَد إِلَیکُم »...خطاب به چیست؟ فرزندان آدم
 )4۰14در جودو نام کمربند کالس چهارم کیو چیست؟ یون کیو
 )4۰15در کدام دوره از تاریخ ایران ،موسیقی نقارهای به منزله موسیقی تشریفات رواج یافت؟ دوران
صفوی
 )4۰16کاالیی که یک درصد افزایش درآمد مصرفکننده سبب افزایش کمتر از یک درصد تقاضای آن کاال
باشد؟ کاالی ضروری
 )4۰17مکان گردشگری جنگل ام الدبس در کدام استان قرار دارد؟ خوزستان
 )4۰18آیا  DVD-ROMمیتواند  CDبخواند؟ بله
 )4۰19شهیدمحمد ابراهیم همت کدام عملیات به شهادت رسید؟ عملیات خیبر
 )4۰2۰رودی در اروپا که از آلمان سرچشمه میگیرد و در رومانی به دریای سیاه میریزد؟ رود دانوب
 )4۰21در سال  1921چه کسی سیاست جدید اقتصادی مشهور به نپ را در شوروی در پیش گرفت؟ لنین
 )4۰22در روش طبقه بندی کتابخانهها به صورت کنگره A ،نشانه چیست؟ کلیات
 )4۰23در آیۀ « أَلَم أَعهَد إِلَیکُم »...علت نفی شیطان و منظور از أَعهَد چیست؟ دشمن آشکار بودن
 )4۰24در جودو نام کمربند کالس سوم کیو چیست؟ سان کیو
 )4۰25آلبوم موسیقی بیکالم «آرامتر از دریا» از بهترین کارهای این آهنگساز است؟ مجید انتظامی
 )4۰26تبلیغات یک کاال تقاضای چه نوع کاالیی را کاهش میدهد؟ کاالی جانشین
 )4۰27مکان گردشگری جنگل پیرداوود در کدام استان قرار دارد؟ آذربایجان شرقی
 )4۰28آیا برخی قسمت های ویندوز از جمله  my computerرا هم میتوان تغییر نام داد؟بله
 )4۰29شهیدمحمد ابراهیم همت در چه تاریخی به شهادت رسید؟ اسفند 1362
 )4۰3۰نام رودی واقع در انگلستان که از شهر لندن میگذرد؟ رود تیمز
 )4۰31رئیس جمهور چین در نیمه اول قرن بیستم چه کسی بود؟ چیان کای شک
 )4۰32در روش طبقه بندی کتابخانهها به صورت کنگره M ،نشانه چیست؟ موسیقی

 )4۰33آیه «لَو کُنَّا نَسمَعُ أَو نَعقِلُ »...مربوط به چیست؟ حق پذیری
 )4۰34در جودو نام کمربند کالس دوم کیو چیست؟ نی کیو
 )4۰35خواننده موسیقی ایرانی و صاحب یکی از قویترین صداها در آواز ایرانی و معروف به اقبال
السلطان؟ ابوالحسن اقبالآذر
 )4۰36ازنظر هندسی ،منحنی تقاضای بازار برای یک کاال از جمع عمودی منحنیهای تقاضای افراد برای
آن کاال بدست میآید یا جمع افقی؟ جمع افقی
 )4۰37مکان گردشگری جنگل های پردانان در کجا قرار دارد ؟ پیرانشهر در استان آذربایجان غربی
 )4۰38برنامه های نصب شده بطور پیش فرض کدام قسمت کامپیوتر نصب میشوند؟program file
 )4۰39کدام فرمانده به سردار خیبر معروف است؟ محمد ابراهیم همت
 )4۰4۰رود مهم کشور موریتانی چه نام دارد؟ رود سنگال
 )4۰41مارشال فرانکو در نزاع سیاسی اسپانیا جزء کدام دسته بود؟ سلطنت طلبان
 )4۰42نشانه ستاره (*) در جمله برای نشانهگذاری چه چیزی به کار می رود؟ ارجاع دادن به زیرنویس
 )4۰43از ده پاداش الهی چند قسمت مزد است؟ یک قسمت
 )4۰44در جودو نام کمربند کالس اول کیو چیست؟ ای کیو
 )4۰45برنامه موسیقی ایرانی که به مدت  23سال از  1335تا  1357از رادیو ملی ایران پخش میشد؟
گلها
 )4۰46کاالیی که با افزایش یک درصد درآمد خانوار تقاضا برای کاالی موردنظر بیش از یک درصد افزایش
یابد؟ کاالی لوکس
 )4۰47مکان گردشگری جنگل و مرداب قادیکال در کجا قرار دارد ؟ قائمشهر در استان مازندران
 )4۰48کدام کلید  ،کلیدهای ماشین حسابی را فعال میکند؟num lock
 )4۰49مرتضی یاغچیان در کدام عملیات به شهادت رسید ؟ خیبر
 )4۰5۰رود راین از کدام کوهها سرچشمه میگیرد؟ کوههای آلپ
 )4۰51هدف هیتلر از به چنگ آوردن رومانی پس از تصرف یوگسالوی چه بود؟ دسترسی به نفت رومانی
 )4۰52جمله یا عبارتی که در وسط جملهای میآید و توصیفی درباره آن میدهد؟ جمله معترضه
 )4۰53نه قسمت از ده پاداش الهی چیست؟ فضل
 )4۰54در جودو نام کمربند دان یک چیست؟ شودان
 )4۰55موسیقیدان و رهبر ارکستر ایرانی و رهبر  12۰ارکستر و اپرای دنیا؟ علی رهبری
 )4۰56کاالیی که با افزایش درآمد تقاضای کاال کاهش و با کاهش درآمد تقاضای کاال افزایش یابد؟ کاالی
پست
 )4۰57مکان گردشگری جنگل نارنج بن در کجا قرار دارد ؟ شیرگاه در استان مازندران
 )4۰58دستگاهی که میتواند اطالعات را برروی سی دی ذخیره کند؟رایتر

 )4۰59شهید حمید باکری در چه عملیاتی به شهادت رسید؟ خیبر
 )4۰6۰عمیق ترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ دریاچه بایکال در سیبری روسیه
 )4۰61متفقین به کدام کشور لقب پل پیروزی دادند؟ ایران
 )4۰62کلمات "خندان و گریان" چه نوع قیدی نام میگیرند؟ قید حالت
 )4۰63آسانترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن چیست؟ آوردن سوره مشابه
 )4۰64در جودو نام کمربند دان دو چیست؟ نی دان
 )4۰65پرویز یاحقی آهنگساز برجسته ایرانی نوازنده چیره دست کدام ساز بود؟ ویولون
 )4۰66کاالیی مانند نان و برنج اگر درآمد خانوار افزایش یابد مصرف برنج بیشتر میشود در آن صورت نان
حکم چه کاالیی را دارد؟ کاالی پست
 )4۰67مکان گردشگری جنگل درازنو در کجا قرار دارد ؟ کردکوی در استان گلستان
 )4۰68سیستم عامل سون متعلق به کدام کمپانی است؟ماکرو سافت
 )4۰69شهید حمید باکری در چه تاریخی به شهادت رسید؟اسفند1362
 )4۰7۰جاذبه طبیعی رود وخش در کدام کشور آسیایی قرار دارد؟ کشور تاجیکستان
 )4۰71هدف از تشکیل سازمان ملل متحد چیست؟ حفظ صلح و امنیت بین الملل
 )4۰72فعلی که انجام گرفتن کاری را طلب میکند؟ فعل امری
 )4۰73پیام این آیه چیست « :وَلَن یَجعَلَ اللّهُ لِلکَافِرِینَ عَلَى المُؤمِنِینَ سَبِیالً »؟ قاعدۀ نفی سبیل و اهمیت
استقالل
 )4۰74در جودو نام کمربند دان سه چیست؟ سان دان
 )4۰75آهنگ «آتشی در نیستان» را کدام خواننده موسیقی سنتی ایران خوانده است؟ شهرام ناظری
 )4۰76تبلیغات یک کاال تقاضای چه نوع کاالیی را افزایش میدهد؟ کاالی مکمل
 )4۰77مکان گردشگری جنگل ابر در کجا قرار دارد ؟ شاهرود در استان سمنان
 )4۰78ویروس بعد آلوده کردن برنامه ان را عالمت میگذارد که به ان چه گویند؟امضای ویروس
 )4۰79معاون شهید همت در لحظه شهادت چه کسی بود؟ اکبر زجاجی
 )4۰8۰مهمترین رود ارمنستان کدام رودخانه می باشد؟ رودخانه ارس
 )4۰81درسال 192۰جامعه ملل قیومیت فلسطین را به چه کشوری واگذار کرد؟ انگلستان
 )4۰82کلمهای که درباره اسم توضیحی میدهد و خصوصیت آن را بیان میکند؟ صفت
 )4۰83حدیث غدیر در چه تاریخی گفته شده است؟ هجدهم ماه ذی الحجه
 )4۰84در جودو نام کمربند دان چهار چیست؟ یودان
 )4۰85آلبوم «خانه بوی گل گرفت» را کدام خواننده سنتی ایران خوانده است؟ ایرج بسطامی
 )4۰86قیمت کف منجر بهاضافه عرضه میشود و چون قیمت کف از قیمت تعادلی باالتر است چه تأثیری
بر مقدار تقاضا دارد؟ مقدار تقاضا کاهش مییابد

 )4۰87مکان گردشگری جنگل مشه در کجا قرار دارد ؟ نمین در استان اردبیل
 )4۰88ویروسها در ساختار خود دارای چند قسمت اصلی میباشند؟4قسمت
 )4۰89ستاد فوریتهای جنگ در کجا تشکیل شد؟ وزارت سپاه
 )4۰9۰نام مهمترین رودهای کشور عراق چه می باشد؟ دجله وفرات
 )4۰91کدام سیاستمدار در نتیجه اعمال سیاستهای گورباچوف در شوروی ،علیه وی قیام کرد؟ بوریس
یلتسین
 )4۰92استعاره در لغت به معنی چیست؟ عاریت خواستن
 )4۰93عبارت «لَن تضلُّوا اَبدا» بخشی از کدام حدیث میباشد؟ حدیث ثقلین
 )4۰94در جودو نام کمربند دان پنج چیست؟ گودان
 )4۰95آهنگساز و ویولونیست ایرانی و آهنگساز سرود «ای ایران»؟ روح اهلل خالقی
 )4۰96کدام سیاست دولت بهمنظور حمایت از مصرفکنندگان است قیمت کف یا قیمت سقف؟ قیمت
سقف
 )4۰97مکان گردشگری جنگل اولنگ در کجا قرار دارد ؟ شاهرود در استان سمنان
 )4۰98کدام ویروسها مستقیماً برنامهها را آلوده نمیکنند؟ماکرو
 )4۰99عملیات عاشورا در چه تاریخی بود؟مهر63
 )41۰۰مهمترین رود افغانستان چه نام دارد؟ هیرمند
 )41۰1کدام پادشاه عربی با تشویق خود ،یاسر عرفات را به روند صلح در کنفرانس اسلو کشاند؟ ملک
حسین
« )41۰2اِی در جمله یا شعر نشانه چیست؟ منادا
 )41۰3ابوذر دوره تبعید خود را در کجا گذراند؟ ربذه
 )41۰4در جودو نام کمربند دان شش چیست؟ روکیودان
 )41۰5نوازنده برجسته موسیقی سنتی ایران و از پایهریزان گروه «شیدا»؟ محمدرضا لطفی
 )41۰6کدام سیاست دولت بهمنظور حمایت از عرضهکنندگان است قیمت کف یا قیمت سقف؟ قیمت کف
 )41۰7مکان گردشگری منطقه حفاظت شده سروالت و جواهر دشت در کجا قرار دارد ؟ رودسر در استان
گیالن
 )41۰8تکه کدهایی که خود را به فایلهای اجرایی ،فایلهای درایور یا فایلهای فشرده متصل و زمانیکه
برنامه میزبان اجرامیگردد ،فعال میشوند؟ ویروس فایل
 )41۰9عملیات والفجر 7در چه تاریخی بود؟بهمن63
 )411۰نام مهمترین دریاچه ترکیه چه می باشد؟ دریاچه وان
 )4111سازمان پیمان جنوب شرقی آسیا چه نام دارد؟ سیتو
 )4112معنی کلمه طَول چیست؟ قدرت ،زیادت

 )4113حضرت علی (ع) برای حفظ نظام نو پای اسالمی چه کرد؟ سکوت کرد
 )4114در جودو نام کمربند دان هفت چیست؟ شیچی دان
 )4115آهنگساز موسیقی متن فیلم «حاجی واشنگتن» ساخته علی حاتمی؟ محمدرضا لطفی
 )4116سیاست کف چه تأثیری بر درآمد عرضهکنندگان دارد؟ باعث افزایش درآمد عرضهکنندگان
میشود
 )4117مکان گردشگری جنگل دالخانی در کجا قرار دارد ؟ رامسر
 )4118مخرب های که در زمان خاصی وظیفه ای را انجام میدهند چه گویند؟بمبهای منطقی
 )4119عملیات والفجر 7درکجاصورت گرفت؟ زید و کوشک
 )412۰مهمترین رود کشور آذربایجان چه نام دارد؟ ارس
 )4121ابتکار دفاع استراتژیک از طرحهای دفاعی آمریکا توسط چه کسی مطرح شد؟ رونالد ریگان
 )4122کلمه الفنجیدن به چه معنایی می باشد؟ اندوختن ،گردآوری کردن
 )4123سقوط بنی امیه در زمان امامت کدام امام بود؟ امام صادق (ع)
 )4124در جودو نام کمربند دان هشت چیست؟ هاچی دان
 )4125دستگاه نوایی ،منسوب به این وزیرِ ادیبِ سلطان حسین بایقرا است؟ امیرعلیشیر نوایی
 )4126در کدام سیاست قیمتی مازاد عرضه به وجود میآید؟ سیاست تضمین قیمت (کف قیمت)
 )4127مکان گردشگری جنگلهای حرا در کجا قرار دارد ؟ قشم
 )4128کدام ویروس ها نرمافزارهای ضدویروس را هم فریب میدهند؟ویروس های مخفی
 )4129نوع عملیات خیبر چه بود؟ آب خاکی
 )413۰مهمترین رود کشور ترکمنستان کدام رودخانه می باشد؟ آمودریا
 )4131گفتگوهای محدودکردن سالح های استراتژیک به چه نامی معروف است؟ سالت
 )4132معنی کلمه برخوران چه می باشد؟ شریکان
 )4133بعد از سقوط بنی امیه حکومت مسلمانان به دست چه کسانی افتاد؟ بنی عباس
 )4134در جودو نام کمربند دان نه چیست؟ کودان
 )4135رایجترین و مهمترین ساز در میان هنرمندان تربت جام؟ دوتار
 )4136در کدام سیاست قیمتی سیستم سهمیهبندی ایجاد خواهد شد؟ سیاست تثبیت قیمت (سقف
قیمت)
 )4137مکان گردشگری جنگل درفک در کجا قرار دارد ؟ رودبار در استان گیالن
 )4138کدام مخرب میتواند کامالً مستقل اجرا شود و از طریق ارتباطات شبکه منتشر گردد؟کرم
 )4139عملیات بدر در کجا انجام شد؟ هورالهویزه
 )414۰نام مهمترین رودخانه پاکستان چیست؟ رودخانه سند
 )4141مبارزات مردم کشور هند به رهبری چه کسی به استقالل دست یافت؟ ماهاتما گاندی

 )4142کلمه بدسگال به چه معنایی می باشد؟ بد اندیش
 )4143حضرت علی (ع) چند سال حکومت کرد؟ چهار سال و نه ماه
 )4144در جودو نام کمربند دان ده چیست؟ جودان
 )4145در موسیقی تعزیه برای نقش علی اکبر (ع) چه آوازی از متعلقات دستگاه شور را مناسب میدانند؟
آواز دشتی
 )4146در کدام سیاست قیمتی سیستم انگیزه ایجاد بازار سیاه صورت میگیرد؟ سیاست تثبیت قیمت
(سقف قیمت)
 )4147مکان گردشگری پارك جنگلی جوارم در کجا قرار دارد ؟ سوادکوه بین زیراب و شیرگاه
 )4148کدام مخرب وابسته به یک فایل میزبان یا بخش راه انداز است؟ویروس
 )4149عملیات بدر در چه تاریخی بود؟اسفند 63
 )415۰جاذبه توریستی رود بزرگ آمازون و جنگلهای بارانی آمازون در این قاره قرار دارد؟ آمریکای
جنوبی
 )4151گفتگوهای کاهش سالح های استراتژیک به چه عنوانی معروف است؟ استارت
 )4152کلمه خُطوه به چه معنایی می باشد؟ گام
 )4153در زمان امام صادق (ع) کدام جناح یا جناح ها علیه امویان فعالیت میکردند؟ علویان و عباسیان
 )4154کدام کمربند در ورزش جودو نشان دهنده انضباط و کار سخت است؟ کمربند سیاه
 )4155پیشکسوت موسیقی نواحی خراسان و خواننده «نوایی نوایی»؟ غالمعلی پورعطایی
 )4156روش دولت با پرداخت یارانه (یارانه) به مصرفکنندگان باعث افزایش تقاضا میشود در چه زمانی
کاربرد دارد؟ برای از بین بردن مازاد عرضه
 )4157مکان گردشگری جنگل کوهسارکنده در کجا قرار دارد ؟ نکا در استان مازندران
 )4158به برنامه یا مجموعهای از برنامهها اطالق میشود که برای محافظت از رایانهها در برابر ویروسها
استفاده میشوند؟آنتی ویروس
 )4159نیروهای اسالم در عملیات بدر تا کجا پیشروی کردند؟ جاده عماره بصره
 )416۰دریای آلبوران از طریق تنگه جبل الطارق به کدام اقیانوس راه دارد؟ اقیانوس اطلس
 )4161قرارداد سالت توسط چه کسانی منعقد و امضاء شد؟ ریچارد نیکسون و لئونید برژنف
 )4162عبارت نماز بردن به چه معنایی می باشد؟ تعظیم کردن
 )4163کتاب «غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکِلَم» شامل گفتاوردهای چه کسی است؟ امام علی (ع)
 )4164نام لباس ورزش جودو؟ جودوگی
 )4165مرحوم غالمعلی پورعطایی در نواختن کدام ساز تبحر داشت؟ دوتار
 )4166سیاست تضمین قیمت به چند صورت اعمال میشود؟ به دو صورت
 )4167مکان گردشگری پارك جنگلی گیسوم در کجا قرار دارد ؟ تالش در استان گیالن

 )4168مهمترین قسمت هر برنامه ضد ویروس چیست؟ موتور اسکن
 )4169مهدی باکری فرمانده لشکر  31عاشورا در عملیات بدر چه تاریخی به شهادت رسید؟ اسفند
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 )417۰نام دریایی که در شمال کشور ترکیه واقع شده است؟ دریای سیاه
 )4171در سال  1956کدام کشورها به مصر حمله کردند؟ فرانسه و انگلیس
 )4172عبارت در کتم عدم خفتن به چه معنایی می باشد؟ نیست و نابود شدن
 )4173منظور از مرجعیت علمی پیامبر (ص) چیست؟ تعلیم و تبیین تعالیم دین
 )4174کلمه جودو به چه زبانی است؟ ژاپنی
 )4175اپرای رستم و سهراب را چه کسی ساخته است؟ لوریس چکناواریان
 )4176بر اساس نظام قیمت کاالهای تولیدشده بر اساس تقاضای مؤثر بین افراد جامعه توزیع میشود یا
نیاز مؤثر؟ تقاضای مؤثر
 )4177مکان گردشگری پارك جنگلی النگدره در کجا قرار دارد ؟ گرگان
 )4178نرمافزارهای آنتی ویروس عموماً از چند تکنیک برای تشخیص ویروسها استفاده میکنند؟2
تکنیک
 )4179فرمانده شهید عملیات بدر در حاشیه دجله چه کسی بود؟ علی تجالیی
 )418۰دریاچه صورتی رتبا در کدام کشور قرار دارد؟کشور سنگال
 )4181پایتخت صفویان در عهد شاه تهماسب اول کدام شهر بود؟ قزوین
 )4182معنی کلمه هیمه چه می باشد؟ هیزم
 )4183مهمترین ویژگی معجزۀ پیامبر اسالم (ص) کدام است؟ جاودانگی نبوت پیامبر (ص)
 )4184در ورزش جودو کلمه گوشین هو به چه معناست؟ روش های دفاع از خود
 )4185خواننده موسیقی سنتیِ آلبوم وطنم ایران با آهنگسازی محمدرضا لطفی؟ محمد معتمدی
 )4186از ضعفهای نظام قیمت عدم توانایی در تأمین چه نوع کاالیی به مقدار مطلوب است؟ کاالی
عمومی
 )4187مکان گردشگری جنگل شصت کال در کجا قرار دارد ؟ گرگان
 )4188راحتترین و سریع ترین راه انتشار ویروس کجاست؟شبکه ها و صفحات وب
 )4189نام رمز عملیات بدر چه بود؟ یافاطمه الزهرا
 )419۰بلندترین رودخانه قاره آمریکا کدام رودخانه است؟ رودخانه آمازون
 )4191هدف دولت صفوی در اجرای سیاست جابجایی عشایر و قبایل چه بود؟ نگهداری مرزها
 )4192معنی کلمه گبر چیست؟ آتش پرست ،مغ
 )4193انتخاب شیوه های درست مبارزه در چه راستایی است؟ والیت ظاهری
 )4194در ورزش جودو کلمه جی کان تای به چه معناست؟ تایم اوت

 )4195گروه موسیقی سنتی همنوازان شیدا توسط چه کسی پایهگذاری شد؟ محمدرضا لطفی
 )4196دولت با اتخاذ چه سیاستی قیمت بازار سیاه به وجود میآورد؟ سیاست تثبیت قیمت (سقف قیمت)
 )4197مکان گردشگری پارك جنگلی ناهارخوران در کجا قرار دارد ؟ گرگان
 )4198فرمتی که معموال برای کتاب های الکترونیکی استفاده و وقتی از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر
انتقال یابد نظم نوشته های آن به هم نمی ریزد .؟Pdf
 )4199بنیان گذار یگان موشکی سپاه که بود؟ حسن تهرانی مقدم
 )42۰۰طوالنیترین رودخانه قاره آسیا کدام رود می باشد؟ یانگ تسه
 )42۰1پیمان صلح آماسیه بین کدام کشورها بسته شد؟ ایران و عثمانی
 )42۰2معنی کلمه امهال چیست؟ مهلت دادن
 )42۰3آگاهی بخشی به مردم در چه راستایی است؟ مرجعیت دینی
 )42۰4در ورزش جودو کوشی وازا به چه معناست؟ فنون کمر
 )42۰5این آلبوم محمدرضا لطفی با خوانندگی محمد معتمدی به هوشنگ ابتهاج تقدیم شد؟ سایه جان
 )42۰6به قیمتی که دولت پایینتر از قیمت تعادلی وضع میکند چه میگویند؟ سقف قیمت
 )42۰7مکان گردشگری پارك جنگلی قرق در کجا قرار دارد ؟ گرگان
 )42۰8برای کم کردن حجم اطالعات یک فایل هنگام ارسال آن با ایمیل چه کار باید کرد؟ فایل را فشرده
سازی کرد
 )42۰9نام موشکهایی که حسن تهرانی مقدم به بغداد زد؟ اسکاد
 )421۰زاللترین رودخانه جهان؟ ویرزاسکا در سوئیس
 )4211به چه علت دولت صفوی مورد توجه اروپاییان قرار گرفت؟ دشمنی با عثمانی
 )4212در اصطالحات شعری آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه در حد فاصل دو رکن را چه
مینامند؟ سکته
 )4213انقالب اسالمی ایران در کدام یکی از گونههای انقالب طبقه بندی میشود؟ اجتماعی
 )4214در ورزش جودو کلمه رِی به چه معناست؟ دستور ادای احترام
 )4215موسیقی فیلم ناخدا خورشید را چه کسی ساخته است؟ فریدون ناصری
 )4216به قیمتی که دولت باالتر از قیمت تعادلی وضع میکند چه میگویند؟ کف قیمت
 )4217مکان گردشگری پارك و جنگل باقرآباد در کجا قرار دارد ؟ مینودشت در استان گلستان
 )4218در کدام قسمت میتوان برنامه های در حال اجرا برروی سیستم را مشاهده کرد؟task manager
 )4219مسئول اطالعات و شناسایی عملیات والفجر  8که بود؟ محمد باقری
 )422۰جاذبه طبیعی و توریستی آبشار نیاگارا در کدام استان کشور کانادا است؟ انتاریو
 )4221فرمانروایان دولت صفوی در آغاز قدرت یابی با کدام قوم در جنگ و جدال بودند؟ آق قویونلوها
 )4222در وزن شعر فارسی«هجای آخر» چگونه است؟ همواره به ساکن ختم میشود

 )4223در کدام دوران برای نخستین بار هویت ایرانی در قالب مذهب تشییع احیاء گردید؟ صفویه
 )4224در ورزش جودو کلمه رِی گی ساهو به چه معناست؟احترام در جودو
 )4225خواننده موسیقی کالسیک ایرانی که از ماندگارترین کارهای او به الهه ناز میتوان اشاره کرد؟
غالمحسین بنان
 )4226بهبود و ارتقاء تکنولوژی موجب حرکت تابع عرضه به کدام سمت میشود؟ راست
 )4227مکان گردشگری پارك جنگلی چهلچای در کجا قرار دارد ؟ مینودشت در استان گلستان
 ( DOS )4228داس) مخفف چیست؟ Disk Operating System
 )4229مسئول پدافند هوایی در عملیات والفجر  8که بود؟ سرهنگ منصور ستاری
 )423۰بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان کدام دریاچه میباشد؟ دریاچه ولتا
 )4231عمدهترین تالش شاه طهماسب در دوره فرمانرواییاش چه بود؟ استوارکردن دولت مرکزی
 )4232از قالبهای شعر فارسی که به آن ترانه نیز میگویند؟ رباعی
 )4233کدام قرن به عنوان عصر طالیی اسالم شهرت دارد؟ قرن چهارم هجری
 )4234در ورزش جودو کلمه شی آی به چه معناست؟ مسابقه
 )4235خواننده صاحب سبک موسیقی اصیل ایرانی با نام مستعار ایرج؟ حسین خواجه امیری
 )4236آیا تغییر در قیمت کاال باعث انتقال منحنی تقاضای یک کاال میشود؟ خیر
 )4237مکان گردشگری جنگل زرینگل در کجا قرار دارد ؟ علی آبادکتول در استان گلستان
 )4238اولین نسخهٔ اماس-داس در چه سالی منتشر شد؟ ؟1981
 )4239مسئول توپخانه در عملیات والفجر  8که بود؟ حسن شفیعزاده
 )424۰پهنترین آبشار جهان کدام آبشار می باشد؟ کهونه در الئوس
 )4241نخستین جانشین شیخ صفی الدین اردبیلی که بود؟ شیخ صدرالدین موسی
 )4242شعری که میتوان آن را با دو وزن یا بیشتر خواند چه مینامند؟ شعر ذوبحرین
 )4243متمم قانون اساسی مشروطیت با تالش چه کسی به تصویب رسید؟ شیخ فضلاهلل نوری
 )4244در ورزش جودو کلمه سو تای رنشو به چه معناست؟ حریف تمرینی
 )4245خواننده اصفهانی موسیقی سنتی و سرپرست گروه موسیقی سنتی «بیدل»؟ حسام الدین سراج
 )4246بین کاالهای نوشابه – آسپرین – سیگار – نان کدام کاالی پست است؟ نان
 )4247مکان گردشگری پارك جنگلی دلند در کدام استان قرار دارد؟ گلستان
 )4248در چه سالی توسعه سیستم عامل داس متوقف شد؟2۰۰۰
 )4249عملیات والفجر 8درکجا انجام شد؟ جنوب اروند (فاو)
 )425۰نام درازترین رودخانه جهان چه می باشد؟ رودنیل
 )4251درزمان چه کسی طریقت صفوی به نهضت سیاسی -مذهبی تبدیل شد؟شیخ جنید

 )4252در شعر فارسی به ایجاد نظم و هماهنگی در طول مصراعها و چیدمان هجاهای هر مصراع چه می-
گویند؟ وزن شعر
 )4253جوهره اصلی تمام اقدامات فرهنگی رضاشاه بر چه محوری تاکید دارد؟ ناسیونالیسم
 )4254در ورزش جودو به جودوکار چه می گویند؟ جودوکا
 )4255رقص صوفیانه شامل چرخیدن بدن همراه با حالت خلسه را چه میگویند؟ سماع
 )4256در کدام قیمت (کف – سقف – تعادل – تضمین) کمبود ایجاد میشود؟ سقف
 )4257مکان گردشگری دهکده توریستی جهان نما در کجا قرار دارد ؟ کردکوی در استان گلستان
 )4258سیستم عامل داس از نظر کاربر و کارآیی چه نوع سیستمی است؟تک کاربره و تک کاره
 )4259عملیات والفجر 8درچه تاریخی بود؟بهمن 64
 )426۰نام طوالنیترین رود آفریقای جنوبی چیست؟ رود نارنجی
 )4261کدام پادشاه صفوی پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد؟ شاه عباس اول
 )4262به وزن شعر سنتی فارسی چه میگویند؟ وزن عروضی
 )4263ضلع سومی که آیت اهلل حائری آن را جبهه اصلی مقابل دین برشمرد کدام بود؟ الئیتیسم
 )4264در جودو به کمربندی که روی لباس می پوشند چه میگویند؟ اوبی
 )4265در زمان حکومت پارتیان به بدیههسرایان و کسانی که ترانه ملی و مردمی میخواندند چه می-
گفتند؟ گوسان
 )4266مهمترین متغیر استراتژیک تعیینکننده تقاضا را نام ببرید؟ قیمت کاال
 )4267مکان گردشگری جنگل ارسباران در دل طبیعت بکر و دست نخورده کدام استان قرار دارد؟
آذربایجان شرقی
 )4268در سیستم عامل داس نام و پسوند با چه عالمتی از هم جدا میشوند؟ نقطه
 )4269نام رمز عملیات والفجر 8چه بود؟ یازهرا
 )427۰بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان از نظر حجم آب کدام دریاچه می باشد؟ دریاچه مصنوعی کاریبا
 )4271نخستین اقدام شاه اسماعیل اول پس از رسیدن به پادشاهی چه بود؟ رسمی کردن مذهب شیعه
 )4272کوچکترین واحد آوایی زبان چیست؟ واك
 )4273کدام یکی از علماء در اعتراض به رواج کالههای اروپایی توسط حکومت رضاشاه دستگیر شد؟
آیت اهلل حسین قمی
 )4274در جودو به تکنیکهای پا چه می گویند؟ آشی وازا
 )4275در موسیقی آذربایجانی به نغمه سرای سیاری میگویند که با بداهه خوانی آواز میخواند و ساز
مینوازد؟ عاشیق
 )4276اگر با افزایش درآمد مصرفکننده ،تقاضای کاال نیز افزایش یابد در آن صورت آن کاال چه نامیده
میشود؟ معمولی

 )4277مکان گردشگری پارك کوهسنگی در کجا قرار دارد ؟ مشهد
 )4278در سیستم عامل داس حداکثر طول پسوند فایل چند کاراکتر باید باشد؟3
 )4279عملیات والفجر9درکجا بود؟شرق سلیمانیه
 )428۰نام بزرگترین دریای داخلی دنیا چه می باشد؟ مدیترانه
 )4281کدام پادشاه صفوی پایتخت صفویان را از تبریز به قزوین منتقل کرد؟ شاه طهماسب
 )4282وزن مثنوی مولوی کدام است؟ فاعالتن فاعالتن فاعلن
 )4283قیام  3۰تیر  1331با فتوای چه کسی صورت گرفته است؟ آیت اهلل کاشانی
 )4284استقرار یا حالت دفاعی در ورزش جودو چه نام دارد؟ جیگو تای
 )4285موسیقیدان شهیر ایرانی که ردیف موسیقی ایرانی را به نظم درآورد؟ میرزا عبداهلل فراهانی
 )4286اخذ مالیات توسط دولت باعث میشود که منحنی عرضه به کدام سمت جابهجا شود؟ سمت چپ
 )4287مکان گردشگری پارك کیبل اسکی در کجا قرار دارد ؟ کیش
 )4288در سیستم عامل داس حداکثر طول نام فایل چند کاراکتر باید باشد؟8
 )4289عملیات والفجر9در چه تاریخی بود؟اسفند 64
 )429۰این آبشار عظیم در برزیل و در نزدیکی مرز آرژانتین واقع شده است؟ آبشار ایگوآزا
 )4291شاه اسماعیل صفوی در سال9۰7ه-ق در کدام شهر تاج گذاری کرد؟تبریز
 )4292نام وزن «فاعالتن فاعالتن فاعلن» چیست؟ رمل مسدس محذوف
 )4293امام خمینی ره نظریه حکومت اسالمی تحت عنوان والیت فقیه را در کجا مطرح کرد؟ مسجد شیخ
انصاری نجف
 )4294در جودو به تعظیم کردن در حالت نشسته چه میگویند؟ زارِی
 )4295تصنیف «ای نوع بشر» از کیست؟ علی اکبر شهنازی
 )4296افزایش سطح تکنولوژی باعث میشود قیمت تعادلی چه تغییری کند؟ کاهش یابد
 )4297کدام شهر به بام سبز ایران معروف است؟ شهرستان ماسال شاندرمن در استان گیالن
 )4298کدام فرمان سیستم عامل  DOSصفحه نمایش را پاك میکند؟ cls
 )4299عملیات والفجر 1۰در کجا انجام شد؟ حلبچه
 )43۰۰چه کسی در سال 9۰7ه-ق خود را شاه ایران خواند؟شاه اسماعیل صفوی
 )43۰1نام وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن چیست؟ سریع مطوی مکشوف
 )43۰2آگاهی بدون واسطه به متعلق شناخت چه علمی است؟ حضوری
 )43۰3خواننده شهیر ایرانی موسیقی کالسیک که در حادثه رانندگی چشم راستش را از دست داد؟ بنان
 )43۰4در دنیای دو کاالیی اگر یک کاال پست باشد در آن صورت کاالی دیگر میتواند پست باشد؟ خیر
 )43۰5مکان گردشگری پارك جنگلی خشکه داران در کدام استان قرار دارد ؟ مازندران
 )43۰6کدام دستور در داس یک زیر شاخه جدید ابجاد میکند؟ md

 )43۰7عملیات والفجر 1۰در چه تاریخی بود؟اسفند66
 )43۰8فاتح شهر اصفهان در حمله ی شورشیان افغانی ساکن قندهار چه کسی بود؟ محمود افغان
 )43۰9وزن رباعی کدام است؟ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل
 )431۰نیروی درك مفاهیم کلی قوی شناخت بایدها و نباید ها به عهده چه ادراکی است؟ عقلی و عملی
 )4311بنیانگذار انجمن موسیقی ایران؟ غالمحسین بنان
 )4312برقراری مالیات بر واحد توسط دولت چه اثری بر قیمت تعادلی یک کاال در بازار دارد؟ افزایش
میدهد
 )4313دستوری در داس جهت تغییر نام فایلها است؟ ren
 )4314نام رمز عملیات والفجر 1۰چه بود؟ یااهلل یااهلل یااهلل
 )4315آقامحمد خان فرمان قتل عام مردم کجا را صادر کرد؟ کرمان
 )4316وزن دو بیتی کدام است؟ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل
 )4317آگاهی انسان به عواطف و احساسات خود و آگاهی وی از طریق صور ذهنی به ترتیب موصوف به
چه علمی است؟ حضوری و حصولی
 )4318از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر موسیقی ایرانی و رئیس شورای عالی موسیقی رادیو
درسال 1342؟ علینقی وزیری
 )4319بین کاالهای (دفاع ملی – بهداشت عمومی – حمام عمومی –فانوس دریایی) کدام کاالی عمومی
نیست؟ حمام عمومی
 )432۰مکان گردشگری منطقه حفاظتشده و پارك ملی ساریگل در کدام شهرستان قرار دارد ؟
اسفراین در استان خراسان شمالی
 )4321دستوری در داس جهت نمایش محتوای یک فایل روی صفحه نمایش است؟ type
 )4322سردار شهید عملیات والفجر 1۰که بود؟ حسین امالکی
 )4323کدام پادشاه فرمان داد چشم هزاران نفر از مردم کرمان را از حدقه بیرون آورد؟ آقا محمد خان
قاجار
 )4324در بیت «ای نام تو بهترین سرآغاز /بی نام تو نامه کی کنم باز» کلمات قافیه کدامند؟ سرآغاز و باز
 )4325پیام آیه شریفه «یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِیُّ الحَمِیدُ» چیست؟ خودشناسی
مقدمه خداشناسی است
 )4326خواننده ثابت ارکستر موسیقی ملی ایران که سرود ایران جوان را خوانده است؟ ساالر عقیلی
 )4327ماکارونی با ماركهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ کاالی با کشش (e) <1قیمت <
تقاضا
 )4328نام بزرگترین پارك جنگلی ایران چیست؟ باراجین
 )4329کدام دستور در داس برای حذف یک شاخه به کار میرود؟rd

 )433۰سردار شهید حسین امالکی در چه تاریخی به شهادت رسید؟فروردین 67
 )4331کدام کشور خارجی در عهد کریم خان زند متعهد شد که میرمهنا را سرکوب کند؟ انگلستان
 )4332آخرین واج اصلی کلمه در شعر فارسی را چه میگویند؟ قافیه
 )4333محور تعالیم الهی چیست؟ روح انسان
 )4334ساز تخصصی کیهان کلهر؟ کمانچه
 )4335نمک با ماركهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ بی کشش
 )4336پیست اسکی آلوراس از جاذبههای تفریحی کدام شهر است؟ سرعین در استان اردبیل
 )4337کدام دستور در داس لیست فایل ها و پوشه های دایرکتوری را نشان میدهد؟dir
 )4338عملیات قدس1درکجا بود؟ شرق دجله (هور الهویزه)
 )4339در دوره کریم خان زند کشور هلند بر کدام ناحیه دریایی ایران استیال یافت؟ خارك
 )434۰به کوچکترین واحد معنی دار زبان چه میگویند؟ تکواژ
 )4341نتیجه این استدالل که روح امری بسیط است و جسم قابل تقسیم است چیست؟ روح مادی نیست
 )4342او به همراه مجید انتظامی بیشترین جایزه جشنواره فجر را ربوده است؟ حسین علیزاده
 )4343ادویهجات با ماركهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ بی کشش
 )4344مهمترین پیست اسکی ایران چه نام دارد؟ دیزین
 )4345وظیفه دستور  cdدر داس چیست؟ تغییر مسیر
 )4346عملیات قدس1درکجا و تاریخی بود؟خرداد 64
 )4347کدام پادشاه سلسه ی گورکانیان در زمان حمله نادر در هند حکومت میکرد؟ محمد شاه گورکانی
 )4348هجای قافیه در بیت «زلفت هزاران دل به یکی تار مو ببست /راه هزار چاره گر از چار سو ببست»
کدام است؟ مو و سو
 )4349قوه درك مفاهیم کلی کدام است؟ عقل
 )435۰خواننده پرآوازه ایرانی که از اشعار موالنا بسیار بهره جسته است؟ شهرام ناظری
 )4351سیگار با ماركهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ بی کشش
 )4352پیست اسکی دیزین در کدام استان است؟ البرز
 )4353برای وارد شدن به  start upاز منوی  Runچه دستوری را باید اجرا کنیم؟config ms
 )4354عملیات کربال 1درکجاانجام شد؟ مهران
 )4355در کدام نبرد سپاهیان هند از نادر شاه شکست خوردند؟ کرنال
 )4356کلمه صانع به چه معنایی می باشد؟ سازنده و آفریدگار
 )4357بنا بر آیه «انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است» اهمیت چه نکتهای دریافت میشود؟
ضرورت درك خودشناسی
 )4358آهنگ «جان مریم» را کدام خواننده خوانده است؟ محمد نوری

 )4359انسولین نمک با ماركهای مختلف ازلحاظ کشش چه نوع کاالیی است؟ کامالً بی کشش
 )436۰تله کابین عون بن علی در کجاست؟ تبریز
 )4361برنامه هایی که هنگام شروع کار سیستم عامل بطور خودکار اجرا میشوند در کدام قسمت قرار
میگیرند؟start up
 )4362عملیات کربال 1در چه تاریخی بود؟تیر 64
 )4363انعقاد قرارداد ترکمانچای در چه سالی رخ داد؟  12۰6هجری شمسی
 )4364در اساطیر ،مسکن عنقا کجاست؟ کوه قاف
 )4365منظور از سَوَّاهُ در آیه ذیل چیست « :ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ »؟ آفرینش انسان
 )4366ساز بادی جنوب ایران که در بعضی نقاط به آن خیکنای نیز میگویند؟ نی انبان
 )4367حساسیت مقدار تقاضا را در مقابل قیمت در اقتصاد را چه مینامند؟ کشش
 )4368تله کابین حیران در کجاست؟ آستارا
 )4369واسط بین کاربر و سخت افزار چیست؟سیستم عامل
 )437۰دشمن برای اشغال شهر مهران از چه استراتژی استفاده کرد؟ دفاع متحرك
 )4371آقا محمد خان قاجار در کدام ناحیه به قتل رسید؟ قفقاز
 )4372کلمه مبرّا به چه معنی می باشد؟ پاك و منزه
 )4373حدیث «خداوندا تو قلبها را با محبت خود آفریدهای» اشاره به کدامین جنبه انسانی دارد؟ خدا
جویی
 )4374نخستین سرود ملی ایران که توسط موسیو لومر فرانسوی ساخته شده است؟ ایران جوان (وطنم)
 )4375هرگاه درصد تغییرات مقدار تقاضا بیش از یک درصد تغییراتی که در قیمت ایجاد میشود باشد
آن کاال ازنظر کششی چگونه است؟ باکشش
 )4376تلهکابین گنجنامه در کجاست؟ همدان
 )4377ویندوز  8مخصوص چه نوع کامپیوترهایی است؟کامپیوتر های صفحه لمسی
 )4378فرمانده شهید جانشین لشکر  27محمد رسولاهلل در عملیات کربال 1که بود؟

سیدمحمدرضا

دستواره
 )4379کدام قرارداد در زمان فتحعلی شاه بین ایران و فرانسه منعقد گردید؟ فین کنشتاین
 )438۰کلمه رمق به چه معنایی می باشد؟ باقیمانده جان و توان
 )4381بعد ادراکی انسان دارای چه حوزهای است؟ علم حصولی و حضوری
 )4382گلپا نام مستعار کدام خواننده موسیقی پاپ و سنتی ایران است؟ اکبر گلپایگانی
 )4383هرگاه با تغییر بسیار ناچیز قیمت مقدار تقاضا بهشدت تغییر کند بهگونهای که تقاضای کاال به
صفر برسد تقاضا نسبت به قیمت چگونه است؟ کامالً با کشش
 )4384تله کابین توچال در کجاست؟ شمال تهران

 )4385کدام ویندوز از وضوح 8کی پشتیبانی میکند؟ویندوز 1۰
 )4386در عملیات کربال 1رزمندگان اسالم به کدام ارتفاعات مهم دست پیدا کرد؟ قالویزن
 )4387همزمان با به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار کدام واقعه در اروپا رخ داد؟ انقالب کبیر فرانسه
 )4388کلمه پوییدن به چه معنایی می باشد؟ رفتن نه به شتاب و نه نرم
 )4389در باب حقیقت انسان چه دیدگاهی وجود دارد؟ ماده گرایانه و الهی
 )439۰بنیانگذار برنامه رادیویی «گلها» در رادیو تهران و همچنین برنامه «گلهای رنگارنگ»؟ داوود
پیرنیا
 )4391هرگاه با تغییر قیمت مقدار تقاضا تغییر نکند نسبت تقاضا به قیمت چگونه است؟ کامالً بی کشش
 )4392تله کابین احرار یا بام سبز در کجاست؟ الهیجان در استان گیالن
 )4393حداقل صفحه نمایش مورد نیاز ویندوز  1۰چند است؟  6۰۰×8۰۰پیکسل
 )4394عملیات عاشورای 4در چه تاریخی بود؟مهر 64
 )4395کدام کشور در میان مستعمرات انگلستان از همه سودآورتر بود؟ هندوستان
 )4396کلمه حمایل به چه معنی می باشد؟ بند شمشیر در گردن آویختن
 )4397بنای اصلی استدالل فالسفه در غیر مادی بودن روح چیست؟ تقسیم ناپذیری روح
 )4398بزرگترین و قدیمیترین ارکستر سمفونیک ایران که در سال  1312به وسیله غالمحسین مین
باشیان شروع به فعالیت نمود؟ ارکستر سمفونیک تهران
 )4399کاالهای بسیار ضروری و حیاتی که جانشین ندارد چه نوع کاالیی است؟ کامالً بی کشش
 )44۰۰نام قلهای در شمال شهر مراغه است؟ سهند
 )44۰1ویندوز 32 ، 1۰بیتی حداقل چقدر فضا در هارد نیاز دارد؟16گیگ
 )44۰2عملیات عاشورای 4در کجاصورت گرفت؟ هورالهویزه
 )44۰3مهمترین قرارداد میان ایران و انگلستان در دوره فتحعلی شاه چه بود؟ مفصل
 )44۰4کلمه دهر به چه معنایی می باشد؟ روزگار
 )44۰5جملۀ امنیت یافتن و جایگیر شدن اعتقاد در قلب به چه معناست؟ ایمان
 )44۰6موسیقی فیلم سینمایی گبه و دلشدگان را چه کسی ساخته است؟ حسین علیزاده
 )44۰7منحنی تقاضای افقی دارای چه نوع کشش قیمتی است؟ کشش بینهایت
 )44۰8عروس کوهستانهای ایران چه نام دارد؟ سهند
 )44۰9پشتیبانی از چاپگر سه بعدی اولین بار در کدام سیستم عامل ماکروسافت تعبیه شد؟ ویندوز 8.1
 )441۰عملیات عاشورای 4توسط تیپ  9بدر در هورالهویزه توسط چه کسی انجام شد؟ اسماعیل دقایقی
 )4411روسها برای تسلط بر کجا به قلمرو عثمانی حمله کردند؟ دریای سیاه
 )4412عبارت شوخ چشمی به چه معنایی می باشد؟ گستاخی ،بی شرمی

 )4413اختالف نظر فقه فرقههای اسالمی درباره عقل و کاربرد آن در چه حوزه است؟ در حوزه کارکرد
عقل
 )4414نام مجموعه کنسرتی از شهرام ناظری که در سال  1388در دور آمریکا اجرا شد؟ موسیقی صلح
 )4415منحنی تقاضای عمودی دارای چه نوع کشش قیمتی است؟ کشش صفر
 )4416بلند ترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قله آتشفشانی آسیا چه نام دارد؟ دماوند
 )4417ویندوز 32 ، 8بیتی حداقل چقدر رم نیاز دارد؟1گیگ
 )4418عملیات والفجر 8در چه تاریخی شروع شد؟ بهمن ماه 1364
 )4419نماینده انگلستان در ایران طی جنگ های دوره اول ایران و روسیه که بود؟ سرگور اوزلی
 )442۰کلمه فتنه به چه معنایی می باشد؟ آشوب و فساد ،تباهی
 )4421از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر چه چیزهایی است؟ عقل و معرفت
 )4422گروه موسیقی سنتی ایرانی به سرپرستی سیامک سپهری؟ گروه رستاك
 )4423شیب منحنی تقاضای افقی برابر چقدر است؟ برابر صفر
 )4424جاذبه طبیعی و گردشگری کوه دماوند در کدام استان قرار دارد؟ مازندران
 )4425ویندوز  xpحداقل چقدر رم نیاز دارد؟64مگ
 )4426چند پایگاه موشکی در فاو وجود داشت؟ دو پایگاه
 )4427عهدنامه گلستان میان کدام کشورها منعقد گردید؟ ایران و روسیه
 )4428عبارت روضه رضوان به چه معنایی می باشد؟ باغ بهشت
 )4429تنها راه رسیدن به سعادت و خوشبختی برای انسان چیست؟ ایمان
 )443۰خواننده آلبوم موسیقی سنتی «بی تو به سر نمیشود» چه کسی است؟ عبدالوهاب شهیدی
 )4431شیب منحنی تقاضای عمودی برابر چقدر است؟ برابر بینهایت
 )4432جاذبه طبیعی و گردشگری کوه دنا یکی از بکرترین مناطق ایران برای گردشگری در کدام استان
است؟ کهگیلویه و بویراحمد
 )4433تازه کردن محتوای صفحه وب را چه میگویند؟refresh
 )4434به غیر از فاو چه شهری در منطقه والفجر  8آزاد شد؟ قشله
 )4435طبق کدام عهدنامه رود ارس به عنوان مرز ایران و روسیه تعیین شد؟ ترکمانچای
 )4436عبارت دیو رجیم به چه معنایی می باشد؟ شیطان رانده شده
 )4437از دیدگاه مکتب شیعی احکام الهی از چه طریقی در دسترس انسان قرار گرفتهاند؟ وحی و عقل
 )4438اپرای موسی و شبان توسط کدام گروه موسیقی سنتی نوگرای ایرانی اجرا شد؟ مستان و همای
 )4439رابطه بین کشش قیمتی تقاضا با شیب منحنی تقاضا به چه گونه است؟ رابطه معکوس
 )444۰جاذبه طبیعی و گردشگری لیالکوه در کدام شهر استان گیالن قرار دارد؟ لنگرود
 )4441جهت تغییر دادن نام فایل در ویندوز از چه کلیدی میتوان استفاده کرد؟F2

 )4442مهمترین شهر عراق نزدیک به فاو چه شهری است؟ امالقصر
 )4443آقامحمد خان قاجار بالفاصله پس از تاج گذاری در تهران به کدام ناحیه لشگر کشید؟ قفقاز
 )4444کلمه لحد به چه معنایی می باشد؟ گور
 )4445از دیدگاه قرآن رابطهی ایمان و معرفت کدام گزینه است؟ ایمان مبتنی بر معرفت
 )4446همایون خرم ترانه غوغای ستارگان را در کدام پرده از دستگاه موسیقی ایرانی ساخته است؟ پرده
شور
 )4447هر چه شیب منحنی تقاضا تندتر باشد کشش قیمتی چگونه است؟ بی کشش
 )4448جاذبه طبیعی و گردشگری کوه زردکوه در کجاست؟ چهارمحال و بختیاری
 )4449برای  refreshکردن یک صفحه وب از چه کلیدی استفاده میکنیم؟ F5
 )445۰کدامکشورکمترین فاصله را با فاودارد؟ کویت
 )4451فرماندهی سپاه ایران در زمان قاجار در جنگهای دوره اول ایران و روسیه چه کسی برعهده
داشت؟ عباس میرزا
 )4452شهر بند کنایه از چیست؟ گرفتار ،زندانی ،محصور
 )4453از نظر اسالم رابطه عقل و ایمان چگونه است؟ موید یکدیگر
 )4454موسیقی کلیدر که بر اساس رمان محمود دولت آبادی ساخته شده است را کدام آهنگساز ساخته
است؟ محمدرضا درویشی
 )4455هر چه شیب منحنی تقاضا کمتر باشد کشش قیمتی تقاضا چگونه است؟ با کشش
 )4456جاذبه طبیعی و گردشگری کوه سیاالن در کدام استانها قرار دارد؟ قزوین و مازندران
 )4457جهت حذف دائمی فایل ها و پوشه ها از چه کلیدی استفاده میشود؟shift+Delete
 )4458کدام جزیره نزدیک به فاو هستند؟ بوبیان
 )4459در زمان کدام پادشاه قاجار ،افغانستان از ایران جدا شد؟ ناصر الدین شاه
 )446۰کلمه حسرت به چه معنایی می باشد؟ دریغ و افسوس
 )4461آیه  15سوره مبارکه حجرات به تبیین رابطهای ایمان با چه چیزی پرداخته است« :قَالَتِ الأَعرَابُ
آمَنَّا قُل لَّم تُؤمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسلَمنَا»؟ ایمان و عمل
 )4462اولین اپرای ملی ایران که در سال  1387ساخته شد؟ اپرای عاشورا
 )4463هنگامیکه تقاضا با کشش است رابطه بین تغییر قیمت کاال و درآمد کل مثبت است یا منفی؟
منفی
 )4464جاذبه طبیعی و گردشگری شیرکوه در کجا واقع است؟ یزد
 )4465کلید ترکیبی  Altو  F4چه کاری انجام میدهند؟بستن پنجره جاری
 )4466کدام پایه های نفتی واقع بر خلیج فارس براهمیت فاو افزوده است؟ االمیه والبکر
 )4467نماینده ایران در مذاکرات ارزنۀالروم چه کسی بود؟ میرزاتقی خان فراهانی

 )4468کلمه ملیح به چه معنایی می باشد؟ زیباروی نمکین
 )4469اعتقاد به عالم غیب یکی از متعلقات چیست؟ ایمان
 )447۰در اپرای عاشورا خواننده نقش شمر چه کسی است؟ محمدرضا صادقی
 )4471هنگامیکه تقاضا با کشش باشد با کاهش قیمت ،درآمد کل چه تغییری میکند؟ افزایش
 )4472جاذبه طبیعی و گردشگری کوه شاهانکوه در کجاست؟ اصفهان
 )4473از مهمترین کاربردهای کلید بک اسپیس )( back space؟ پاك کردن کاراکتر
 )4474رودخانه خروشان اروند از تالقی کدام دو رودخانه سرچشمه گرفته است؟ دجله وفرات
 )4475امضاء معاهده پاریس از وقایع مربوط به دوره کدام شاه قاجار است؟ ناصرالدین شاه
 )4476کلمه مصانع به چه معنایی می باشد؟ برکه ها ،آبگیرها
 )4477تقبیح و تحسین افعال و استحقاق عقاب و پاداش نشان از چه امری است؟ اختیار
 )4478اپرایی از حسین دهلوی که در سال  1357برای کودکان نوشته است؟ مانا و مانی
 )4479هنگامیکه تقاضا با کشش باشد با افزایش قیمت ،درآمد کل چه تغییری میکند؟ کاهش
 )448۰جاذبه طبیعی و گردشگری کوه منار در کدام استان واقع است؟ البرز
 )4481برای انتخاب چندین فایل یا پوشه نامتوالی از چه کلیدی باید استفاده کرد؟Ctrl
 )4482عرض رودخانه اروند چندمتر است؟5۰۰
 )4483در زمان کدام شاه قاجار اختالفات مرزی ایران و عثمانی افزایش یافت؟ محمد شاه
 )4484کلمه محامد به چه معنایی می باشد؟ خویهای نیکو
 )4485عالم غیب در برابر کدام عالم قرار میگیرد؟ عالم شهود
 )4486خواننده آلبوم موسیقی مثنوی موسی و شبان کیست؟ شهرام ناظری
 )4487هنگامیکه تقاضا دارای کشش واحد است در این سطح قیمت درآمد کل چگونه است؟ حداکثر
 )4488جاذبه طبیعی و گردشگری کوه شهباز در کجاست؟ استان مرکزی
 )4489برای انتقال به ابتدای سند از چه کلیدی باید استفاده کرد؟Ctrl+Home
 )449۰کدام ساحل اروند رود مکان آرایش ومبدا عملیات والفجر 8بود؟

ساحل شرقی اروند رود

 )4491کشتیرانی ایران در اروندرود بر اساس کدام معاهده به رسمیت شناخته شد؟ ارزنه الروم
 )4492کلمه عشیه به چه معنایی می باشد؟ آغاز تاریکی شب
 )4493آیه شریفه «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ البُکمُ الَّذِینَ الَ یَعقِلون» در حوزه چه چیزی وارد شده
است؟ رابطه ایمان و عقل
 )4494آهنگساز و نوازنده تار و سه تار و بنیانگذار گروه دستان؟ حمید متبسم
 )4495زمانی که کشش نقطهای تقاضا کمتر از یک است ،بین تغییر قیمت و درآمد کل چه رابطهای وجود
دارد؟ مثبت
 )4496جاذبه طبیعی و گردشگری کوه پلنگ آبی در کجاست؟ قم

 )4497برای ادغام چند خانه با هم در جدول از چه دستوری استفاده میکنم؟merge cells
 )4498ویژگی عمده عملیات والفجر  8چه بود؟ حفاظت اطالعات منطقه
 )4499میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی به دستور کدام شاه قاجار به قتل رسید؟ محمد شاه
 )45۰۰کلمه «زلیفن» به چه معنایی می باشد؟ ترس و انتقام
 )45۰1اعتقاد و تصدیق قلبی به چیزی یا کسی را چه مینامند؟ معنای لغوی ایمان
 )45۰2گروه موسیقی سنتی ایرانی به سرپرستی کیخسرو پورناظری؟ گروه شمس
 )45۰3زمانی که کشش نقطهای تقاضا کمتر از یک است با افزایش قیمت ،درآمد کل چه تغییری میکند؟
کاهش
 )45۰4جاذبه طبیعی و گردشگری کوه شاهجهان در کجاست؟ خراسان شمالی
 )45۰5آیا میتوان از  wwwداخل یک آدرس ایمیل استفاده کرد؟بله
 )45۰6برای انجام عملیات فاو چه پلی بر رودخانه ساخته شد؟ پل بعثت
 )45۰7حل اختالفات مرزی ایران و عثمانی موضوع کدام معاهده است؟ ارزنه الروم
 )45۰8کلمه دندنه به چه معنایی می باشد؟ زیر لب سخن گفتن
 )45۰9آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیکُم أَنفُسَکُم» در رابطه با چه موضوعی است؟ اهمیت شناخت خود و
نفس
 )451۰آهنگساز ایرانی و از اساتید تئوری موسیقی که در سال  1387به عنوان چهره ماندگار موسیقی
ایران انتخاب شد؟ مصطفی کمال پور تراب
 )4511زمانی که کشش نقطهای تقاضا کمتر از یک است با کاهش قیمت ،درآمد کل چه تغییری میکند؟
افزایش
 )4512جاذبه طبیعی و گردشگری کبیر کوه در کجاست؟ ایالم
 )4513به فایلهایی که با دکمه  deleteحذف میشوند چه اتفاقی میافتد؟به recycle binمیروند
 )4514برای ساخت پل بعثت ازچند لوله استفاده شد؟

 5۰۰۰لوله

 )4515پس از قتل قائم مقام فراهانی چه کسی عهده دار منصب صدراعظمی گردید؟حاجی میرزا آقاسی
 )4516عبارت «از غم سبک برآمد» به چه معنایی می باشد؟ از غم رهایی یافت
 )4517آیه شریفه «ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ» داللت بر چه امری دارد؟ دو ساحتی بودن انسان
 )4518آلبوم موسیقی ساعت  25شب از کدام خواننده پاپ راك ایرانی است؟ رضا یزدانی
 )4519کاالهایی چون مواد غذایی و کاالهای کشاورزی دارای چه نوع منحنی تقاضایی میباشند؟ منحنی
تقاضای بی کشش
 )452۰جاذبه طبیعی و گردشگری کوه خورموج در کجاست؟ بوشهر
 )4521به فایلهایی که با دکمه های  shiftو  deleteحذف میشوند چه اتفاقی میافتد؟بکلی حذف میشوند
 )4522برای ساخت پل بعثت لوله ها در چه عمقی از اروندنصب شد؟ 18متری اروند

 )4523در زمان حمله محمد میرزا (محمدشاه) به هرات چه کسی بر آنجا حکومت می کرد؟ کامران میرزا
 )4524کلمه مدام به چه معنایی می باشد؟ پیوسته
 )4525در کدام دین ابتدا باید علم و آگاهی داشت و سپس ایمان آورد؟ اسالم
 )4526نام آلبومی از شهرام ناظری که برخی از اشعار آن به زبان کردی است؟ صدای سخن عشق
 )4527کاالهایی چون خدمات و کاالهای صنعتی دارای چه نوع منحنی تقاضایی است؟ منحنی تقاضای با
کشش
 )4528جاذبه طبیعی و گردشگری کوه های مریخی یا مینیاتوری در کجا هستند؟ سیستان و بلوچستان
 )4529آیا فایل هایی که بکلی حذف شوند قابل بازگشت هستند؟تحت شرایط خاصی بله
 )453۰پل لوله ای توسط کدام سازمان بر روی اروند ایجاد شد؟ مهندسی جهاد
 )4531به موجب کدام قرارداد قسمتی از سیستان و بلوچستان از ایران جدا شد؟ گلد اسمیت
 )4532کلمه حَشر به چه معنایی می باشد؟ روز رستاخیز
 )4533آدمی چگونه به سعادت جاودانه میرسد؟ با عقل و دین
 )4534کتاب ارژنگ اثر این پیامبر نگارگر و موسیقیدان است؟ مانی
 )4535افزایش عرضه محصوالت کشاورزی چه تأثیری بر درآمد کشاورزان دارد؟ کاهش درآمد کشاورزان
 )4536جاذبه طبیعی و گردشگری کوه عقاب در کجاست؟ تفت در استان یزد
 )4537احتمال عدم بازگشت فایلهای کامل حذف شده چه موقع وجود دارد؟بعد پاك شدن،حافظه پر
شود
 )4538غیر از پل بعثت چند پل دیگر ساخته شد؟ دوپل
 )4539اولین پادشاه ایران که برای بازدید به اروپا رفت چه کسی بود؟ ناصرالدین شاه
 )454۰کلمه معتذر به چه معنایی می باشد؟ عذرخواهنده
 )4541خداوند در قرآن به صراحت کفر را مذمت میکند .این امر دال بر چه حقیقتی می باشد؟ انکار
ایمان از سر اختیار است
 )4542آهنگساز فیلمهای سام و نرگس و قرمز؟ بابک بیات
 )4543افزایش عرضه در کاالهای صنعتی چه تأثیری بر درآمد تولیدکنندگان کاالهای صنعتی
دارد؟افزایش درآمدشان
 )4544جاذبه طبیعی و گردشگری شیطان کوه در کدام استان واقع است؟ گیالن
 )4545برای یافتن دقیق ترین نتیجه در جستجوی یک کلمه خاص در اینترنت بهتر است از چه چیزی
استفاده کنیم؟کوتیشن
 )4546پل دوبه ای توسط کدام سازمان بر روی اروند ایجاد شد؟ وزارت صنایع سنگین
 )4547چه عاملی در لغو امتیاز تالبوت مؤثر واقع شد؟ فتوای میرزای شیرازی
 )4548عبارت سرپنجگی به چه معنایی می باشد؟ توانایی ،دالوری

 )4549عالم غیب از چه طریقی درك میشود؟ عقل و رویت قلبی
 )455۰آلبوم حسرت از پرفروشترین آلبومهای سال  ،1377از آلبومهای کدام خواننده موسیقی پاپ و
سنتی ایران است؟ محمد اصفهانی
 )4551بین گزینههای نان -فلفل – زردچوبه – دکمه لباس کشش تقاضای خانوار نسبت به تغییرات قیمت
در کدام مورد بیشتر است؟نان
 )4552جاذبه طبیعی و گردشگری کوه گزن در کدام شهر است؟ پاوه در استان کرمانشاه
 )4553ترکیب کلیدهای  Ctrl+Cچه عملیاتی انجام میدهند؟کپی
 )4554مدرنترین تجهیزاتی که در فاو به غنیمت در آمد چه بود؟ تانک تی  72ام
 )4555چه کسی در اعتراض به امتیاز رویتر نقش مهمی داشت؟ حاج مال علی کنی
 )4556مرغ سحرخوان نام کدام پرنده است؟ بلبل
 )4557از دیدگاه اسالم ایمان مبتنی بر چیست؟ علم و معرفت
 )4558جشنواره موسیقی فجر برای اولین بار درچه سالی شکل بین المللی به خود گرفت؟137۰
 )4559بین گزینههای کرایه تاکسی – دارچین – دمپایی -کشش تقاضای خانوار نسبت به تغییرات قیمت
کدامیک بیشتر است؟کرایه تاکسی
 )456۰جاذبه طبیعی و گردشگری کوه الوند در کدام استان قرار دارد؟ همدان
 )4561برای تکثیر یک فایل از چه دستوری استفاده میکنیم؟کپی
 )4562عملیات والفجر 8چند روز طول کشید؟  75روز
 )4563کدام روزنامه توسط سید جمال الدین اسدآبادی منتشر میشد؟ عروۀ الوثقی
 )4564عبارت مصالح گوی به چه معنایی می باشد؟ مصلحت گو
 )4565تجلی ایمان در چیست؟ عمل صالح
 )4566آهنگساز آلبوم تنهاترین سردار به خوانندگی محمد اصفهانی چه کسی است؟ مجید انتظامی
 )4567کشش تقاضای مصرف آهن بیشتر است یا آلومینیوم؟ آهن
 )4568جاذبه طبیعی و گردشگری کوه هَزار در کدام استان واقع شده است؟ کرمان
 )4569ترکیب کلیدهای  Ctrl+Vچه عملیاتی انجام میدهند؟paste
 )457۰کدام فرمانده ارشد عراق در عملیات والفجر 8کشته شد؟ فرمانده لشکر  5مکانیزه
 )4571نخستین روزنامه در ایران چه نام داشت؟ کاغذ اخبار
 )4572کلمه صنع به چه معنایی می باشد؟ آفرینش
 )4573ایمان در اصطالح به چه معناست؟ اعتقاد و تصدیق قلبی به خدا
 )4574آواز مخصوص بدرقه و پیشواز زائران که در استانهای جنوبی ایران متداول است چه نام دارد؟
چاووشی
 )4575مطلوبیت یک موضوع کیفی است یا کمی؟ کیفی است

 )4576بلند ترین کوه سیستان و بلوچستان چه نام دارد؟ تفتان
 )4577ترکیب کلیدهای  Ctrl+Xچه عملیاتی انجام میدهند؟cut
 )4578جانشین زرهی سپاه در عملیات والفجر  8به شهادت رسید که بود؟ شهید رضا امانی
 )4579روزنامه کاغذ اخبار را چه کسی منتشرکرد؟ میرزا صالح شیرازی
 )458۰کلمه ریاضت به چه معنایی می باشد؟ تحمل رنج و زحمت
 )4581آیه زیر اشاره به چه مطلبی دارد«:از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او میهراسند»؟ ارتباط
میان ایمان و معرفت
 )4582برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای فیلم بایسیکلران؟ مجید انتظامی
 )4583نام اقتصاددانی که استدالل میکردند که مطلوبیت قابلاندازهگیری است و بهوسیله واحدی به نام
«یوتیل» اندازهگیری کرد را نام ببرید؟ ویلیام استانلی جونز و آلفرد مارشال
 )4584رشته کوه های البرز به چند قسمت تقسیم میشوند؟  3قسمت
 )4585ترکیب کدام کلیدها برای نمایش پیشنمایش عکسها استفاده از برنامه خاصی است ؟alt , p
 )4586عملیات کربال 4درکجاصورت گرفت؟ جنوب اروندرود
 )4587قیام مردم در اعتراض به قرارداد تالبوت از کدام شهر آغاز شد؟ تبریز
 )4588عبارت قطع امیدواران به چه معنایی می باشد؟ گسسته شدن رشته امید عاشقان
 )4589منظور از ایمان راستین و نجات بخش چیست؟ ایمان همراه عمل
 )459۰چه کسی برای فیلم «آسمان زرد کم عمق» جایزه بهترین موسیقی متن را دریافت کرد؟ حسین
علیزاده
 )4591به نظر اقتصاددانی چون ویلیام استانلی جونز و آلفرد مارشال مطلوبیت را با چه واحدی میتوان
اندازهگیری کرد؟ یوتیل
 )4592کوههای ایران حدود چند درصد از مساحت کشور را فراگرفته است؟۰.55
 )4593ترکیب کدام کلیدها برای نمایش  runبکار میرند؟windows , R
 )4594عملیات کربالی 4در چه ساعتی آغاز شد؟۰.9375
 )4595کدام روزنامه توسط امیرکبیر در سال  1267ه .ق منتشر شد؟ وقایع اتفاقیه
 )4596کلمه عجین به چه معنایی می باشد؟ سرشته شده
 )4597از میان متعلقات ایمان کدام جز اصول دین میباشد؟ ایمان به رسالت و ایمان به معاد
 )4598کدام خواننده سنتی ایرانی جایزه بهترین موسیقی عرفانی جهان را در جشنواره مراکش دریافت
کرد؟ شهرام ناظری
 )4599اقتصاددانی که با نظریه مطلوبیت عددی مخالف بودند چه نام داشتند؟ اجورث و فیشر
 )46۰۰جاذبه طبیعی و گردشگری کوه نایبند در کدام استان قرار دارد؟ خراسان جنوبی
 )46۰1ترکیب کلیدهای ویندوز و جهت باال چه کاری انجام میدهند؟ماکسیمم کردن اندازه صفحه

 )46۰2عملیات کربالی 4در چهتاریخی آغاز شد؟دی 65
 )46۰3پس از لغو رویتر امیرکبیر موفق به کسب کدام امتیاز از شاه شد؟ تاسیس بانک شاهنشاهی
 )46۰4کلمه سماع به چه معنایی می باشد؟ آواز و سرود ،آوای گوش نواز
 )46۰5ایمان راستین که موجب سعادت آدمی میشود چگونه ایمانی است؟ ایمان همراه با عمل
 )46۰6آهنگساز آلبوم بهاران آبیدر به خوانندگی شهرام ناظری و بیژن کامکار کیست؟ هوشنگ کامکار
 )46۰7اقتصاددانی که اعتقاد داشتند مطلوبیت قابلاندازهگیری نیست بلکه تنها میتوان آن را رتبهبندی
کرد را نام ببرید؟ اجورث و فیشر
 )46۰8جاذبه طبیعی و گردشگری کوه سبالن در کدام استان قرار دارد؟ در استانهای اردبیل و آذربایجان
شرقی
 )46۰9ترکیب کلیدهای ویندوز و جهت پایین چه کاری انجام میدهند؟خارج کردن اندازه صفحه از
ماکسیمم
 )461۰عملیات کربالی 4باحرکت چه نیروهایی آغاز شد؟ گردانهای غواصها
 )4611لغو امتیاز رویتر عزل چه کسی را در بر داشت؟ عزل میرزا حسین خان سپهساالر از صدارت
 )4612کلمه کُشتن به چه معنایی می باشد؟ خاموش کردن
 )4613از دیدگاه چه کتابی انسان عالوه بر بدن مادی از روح الهی بهرهمند است؟ قرآن
 )4614سراینده سرود «ای ایران» کدام هنرمند و نوازنده ایرانی است؟ دکتر حسین گل گالب
 )4615نظریهای که اقتصاددانی چون اجورث و فیشر در رابطه با مطلوبیت ارائه داده بودند چه نام دارد؟
مطلوبیت ترتیبی
 )4616جاذبه طبیعی و گردشگری شیر کوه در کدام استان است؟ یزد
 )4617کدام ترکیب کلیدی تمامی صفحات بجز صفحه فعال را مینی مایز میکند؟windows , home
 )4618عملیات قدس 2درکجاصورت گرفت؟ هورالهویزه
 )4619به موجب کدام قرارداد در زمان قاجار ،ایران عمال استقالل سیاسی -اقتصادی خود را از دست
داد؟امتیاز رویتر
 )462۰عبارت تنگ چشم به چه معنایی می باشد؟ کوته بین ،ظاهربین
 )4621اموری که آفرینش موجود اقتضای آنها را دارد چه نام دارد؟ امور فطری
 )4622کمالخان هوت معروف به مال کماالن از خوانندگان موسیقی کدام منطقه ایران است؟ سیستان و
بلوچستان
 )4623نخستین اقتصاددانی که تئوری رفتار مصرفکننده را بر پایه تئوری مطلوبیت عددی یا شمارشی
ارائه کرد چه نام دارد؟ استانلی جونز
 )4624جاذبه طبیعی و گردشگری کوه کرکس در کدام استان است؟ اصفهان
 )4625ترکیب چه کلیدهایی مای کلمپیوتر را باز میکند؟windows , e

 )4626عملیات قدس 2با رمز یا محمد رسولاهلل درچه تاریخی بود؟تیر 64
 )4627در انقالب مشروطه کدام مهاجرت به «مهاجرت صغری» معروف شد؟ تحصن در حرم حضرت
عبدالعظیم (ع)
 )4628عشرت یعنی چه؟ خوشی
 )4629از دیدگاه قرآن سجده همگانی موجودات بر چه چیزی داللت دارد؟ بر فطرت خداجویی
 )463۰سرپرستی و آهنگسازی گروه موسیقی «حسینا» را کدام هنرمند سیستانی به عهده دارد؟ حبیب
اهلل قادر آتشگر
 )4631تابعی که رابطه بین مقدار مصرف یک کاال و مطلوبیت کل ناشی از آن را نشان میدهد چه نام دارد؟
تابع مطلوبیت مصرفکننده
 )4632جاذبه طبیعی و گردشگری کوه لیته یا لیتویه در کدام استان قرار دارد؟ فارس
 )4633ترکیب چه کلیدهایی جستجوگر فایل و پوشه ویندوز را باز میکند؟windows , f
 )4634انهدام ارتش عراق در کدام عملیات را میتوان تنها باعملیات رمضان وعملیات والفجر 8قابل
مقایسه است؟ کربالی5
 )4635مهاجرت صغری با کدام واقعهی مهم ایران در ارتباط است؟ انقالب مشروطیت
 )4636شب و روز با هم چه آرایه ای دارند؟ طباق یا تضاد
 )4637مالك نیاز معلول به علت چیست؟ ضعف وجودی معلول
 )4638از شاگردان کمال الملک که نقاشی «تریاکیها در قهوهخانه» از آثار معروف اوست؟ اسماعیل
آشتیانی
 )4639اگر مصرفکننده تمایل و رغبت بیشتری برای مصرف یک کاالی خاص (مثالً چای) داشته باشد،
مطلوبیت کل چه تغییری میکند؟ افزایش مییابد
 )464۰جاذبه طبیعی و گردشگری کوه آبیدر از تفرجگاه های کدام شهر است؟ سنندج
 )4641ترکیب چه کلیدهایی عملیات  desktop showرا انجام میدهند؟windows ,d
 )4642عملیات کربال 5در کجا انجام شد ؟ شلمچه
 )4643در زمان ناصرالدین شاه چه کسی در پی یافتن علت پیشرفت های سریع اروپاییان بود؟ میرزا
یوسف خان مستشارالدوله
 )4644کلمه فتّان به چه معنایی می باشد؟ آشوبگر ،دلفریب
 )4645کدام یک از براهین تاریخی به بلندای عمر بشر است؟ برهان نظم
 )4646نخستین انجمن نقاشی نوگرای ایران؟ انجمن خروس جنگی
 )4647اگر مصرفکننده تمایل و رغبت کمتری برای مصرف یک کاالی خاص (مثالً قهوه) داشته باشد،
مطلوبیت کل چه تغییری میکند؟ کاهش مییابد
 )4648جاذبه طبیعی و گردشگری کوه بینالود در کدام استان است؟ خراسان رضوی

 )4649ترکیب چه کلیدهایی Properties Systemرا باز می کند.؟break. windows
 )465۰عملیات کربال 5در چه تاریخی آغاز شد ؟دی 65
 )4651ناصرالدین شاه توسط چه کسی کشته شد؟ میرزا رضا کرمانی
 )4652عبارت انصاف از تو بستانم به چه معنایی می باشد؟ حق خود را از تو بگیرم
 )4653این فرمایش از کیست« :پس خداوند آفرینش را آغاز کرد و اجزای مخالف را با هم سازگار
ساخت»؟ امام علی (ع)
 )4654نخستین مدرسه هنرهای دولتی در سطح آموزش عالی در ایران؟ دانشکده هنرهای زیبا
 )4655هر چه مقدار عددی مصرف کوچکتر شود ،مقدار عدد مطلوبیت نهایی کوچکتر میشود یا
بزرگتر؟ بزرگتر
 )4656بلندترین قله ی جهان کجاست؟ اورست
 )4657ترکیب کلیدهای  ctrl , escچه کاری انجام میدهند؟باز شدن استارت
 )4658نام رمز عملیات کربالی 5چه بود؟یازهرا
« )4659سیاحت نامهی ابراهیم بیگ» اثرکیست؟ حاج زین العابدین مراغهای
 )466۰کلمه اقصا به چه معنایی می باشد؟ دورتر ،جای دورتر
 )4661این آیه بر چه امری تاکید دارد« :به راستی در آسمان و زمین برای مومنان نشانههایی است»؟
درباره موجودات منظم بیندیشید
 )4662سرپرستی دانشکده هنرهای زیبا را در آغاز کدام معمار و ایرانشناس فرانسوی برعهده داشت؟
آندره گدار
 )4663فایده نهایی یعنی چه؟ اطالعات درونی مصرفکننده
 )4664بلندترین کوه آتشفشانی جهان چه نام دارد؟ آکونگاگوا در آرژانتین
 )4665ترکیب کلیدهای  windows , lچه کاری انجام میدهند؟قفل کردن کامپیوتر
 )4666طول موانع و استحکامات عراق درمنطقه شلمچه در کربالی  5چقدر بود؟ 15۰۰متر
 )4667اولین فراماسون ایرانی چه نام داشت؟ میرزا عسگرخان ارومی افشار
 )4668عبارت کسی را با پنجه افکندم به چه معنایی می باشد؟ با کسی مقابله و نبرد کردم
 )4669موجودی که محدودیت زمانی و مکانی دارد حتما فقر وجودی دارد و در نتیجه معلول خواهد بود
این تعریف برای چیست؟ معلولیت عالم
 )467۰نگارگر و تذهیب کار ایرانی و نخستین زن مینیاتوریست ایران؟ کالرا آبکار
 )4671کدام اقتصاددان عنوان میکند هر مصرفکننده در مصرف کاال با تئوری فردی بودن مطلوبیت
نهایی مواجه است؟ جونز
 )4672جاذبه طبیعی و گردشگری کوه خلنو در کدام استان است؟ تهران
 )4673ترکیب کلیدهای  shift ,f10چه کاری انجام میدهند؟راست کلیک

 )4674فرمانده شهید لشگر بدر در کربالی  5چه کسی بود؟

شهید اسماعیل دقایقی

 )4675منظومه ی «میکادونامه» سروده کیست ؟میرزا حسینعلی تاجر شیرازی
 )4676کلمه خیال به چه معنایی می باشد؟ گمان
 )4677این آیه شریفه «أفِی اللّهِ شَکّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرضِ» داللت بر چه موضوعی دارد؟ بدیهی بودن
وجود خدا
 )4678پردههای تنه درختان و نقاشیهای انتزاعی هندسی از آثار این شاعر و نقاش ایرانی است؟ سهراب
سپهری
 )4679قانون حالت بهینه مصرفکننده عقیده کدام اقتصاددان است؟ جونز
 )468۰جاذبه طبیعی و گردشگری کوه آزادکوه در کدام استان است؟ مازنداران
 )4681ترکیب کلیدهای  CTRL + SHIFT + ESCچه کاری انجام میدهند؟باز کردن ) task
manageتسک منیجر)
 )4682حسین خرازی در چه عملیاتی به شهادت رسید؟ کربالی5
 )4683کدام یک از علما در زمان قاجار حکم به تکفیر فراماسون ها داد؟ آیت اهلل مالعلی کنی
 )4684عبارت «بیا به صلح من» به چه معنایی می باشد؟ از در آشتی به سمتم بیا
 )4685انسان در موقع خطر خدا را طلب می کند این مسئله معرف چیست؟ فطری بودن وجود خدا
 )4686تابلوی «شهر ایرانی از نگاه نقاش ایرانی» که در سازمان ملل قرار دارد اثر کدام نقاش است؟ پرویز
کالنتری
 )4687مصرفکننده کاالهای رایگان را تا چه حدی مصرف میکند؟ حد اشباع
 )4688جاذبه طبیعی و گردشگری کوه کلونبستک در کدام استان است؟ تهران
 )4689معموال از چه کلیدی برای فعال کردن گزینه  findاستفاده میشود؟f3
 )469۰حجت االسالم عبداهلل میثمی نماینده امام (ره)در سپاه درکدام عملیات به شهادت رسید؟ عملیات
کربالی5
 )4691در زمان قاجار چه واقعه ای مقدمه استبداد صغیر شد؟ به توپ بستن مجلس
 )4692کلمه طومار به چه معنایی می باشد؟ نوشته و نامه لوله شده
 )4693انگیزهی فاعل برای انجام کار جزء کدام یک از علتها است؟ علت غایی
 )4694به جنبشی از آن دسته از هنرمندانی که در کار خود از فرمهای سنتی هنر ایران مانند کاربرد خط
در نقاشی استفاده میکردند چه میگویند؟ جنبش سقاخانه
 )4695مساحت زیر منحنی تقاضا بیانگر چیست؟ رفاه مصرفکننده
 )4696جاذبه طبیعی و گردشگری قله وروشت در کدام استان است؟ مازندران
 Sticky keys )4697چطور فعال میشود؟5بار فشردن شیفت shift
 )4698فرمانده شهید تیپ  28صفر در عملیات کربالی  5که بود؟ شهید اصغر الوی

 )4699در جریان انقالب مشروطیت مهاجرت علما به کدام شهر «مهاجرت کبری» نامیده شد؟ قم
 )47۰۰کلمه غلغله به چه معنایی می باشد؟ همهمه و فریاد و شور و غوغا
 )47۰1موجودی که محدودیت زمانی و مکانی دارد حتما فقر وجودی دارد این جمله دلیل بر چیست؟
معلولیت عالم
 )47۰2نفیسترین نسخه خطی مصور از حماسه فردوسی که شاه تهماسب آنرا به سلطان سلیم دوم اهدا
کرد؟ شاهنامه تهماسبی
 )47۰3میزان رضایتمندی و لذتی که مصرفکننده از مصرف کاالها و خدمات به دست میآورد را چه می-
گویند؟ مطلوبیت
 )47۰4جاذبه طبیعی و گردشگری کوه آتشکوه در کدام استان است؟ مرکزی
 )47۰5با نگه داشتن کلید  shiftبمدت  8ثانیه چه گزینه ای فعال میشود؟ فیلتر کیز)(Filter Keys
 )47۰6کدام عملیات زمینه ساز تغییر سرنوشت جنگ شد؟ عملیات کربالی5
 )47۰7چه کسی خواستار «مشروطه مشروعه» شد؟ شیخ فضل اهلل نوری
 )47۰8عبارت «کِت از جان آرزومندم» به چه معنایی می باشد؟ که از جان و مشتاقانه آرزومند تو هستم
 )47۰9آیه شریفه «أَم خُلِقُوا مِن غَیرِ شَی ءٍ أَم هُمُ الخالِقُون» چه چیزی را مفهوم میکند؟ ابطال دور
 )471۰ابوالحسن غفاری نقاشباشی دربار ناصرالدین به چه لقبی معروف است؟ صنیع الملک
 )4711رابطهای که مقادیر مختلف یک کاال و مطلوبیت کل را برای یک مصرفکننده نشان میدهد چه می-
گویند؟ تابع مطلوبیت مصرفکننده
 )4712جاذبه طبیعی و گردشگری کوه خشچال در کدام استان است؟ قزوین
 )4713با فعال کردن چه گزینه ای با فشردن هر یک از کلیدهای  alt,ctrl,shiftصدای بیپ پخش
میشود؟ (Stickykeysاستیکی کیز)
 )4714عملیات کربال 8درچه تاریخی بود؟فروردین 66
 )4715کدام شخصیت برجسته در دوره قاجار در تدوین متمم قانون اساسی نقش فعالی داشت؟ شیخ
فضل اهلل نوری
 )4716عبارت از میان جان به چه معنایی می باشد؟ از صمیم قلب
 )4717برهان هماهنگی به کدام برهان از براهین اثبات وجود خدا بر میگردد؟ برهان نظم
 )4718تابلوی «صف سالم فتحعلی شاه» از معرفترین آثار این نقاش دربار قاجار است؟ میرزا بابا اصفهانی
 )4719مطلوبیت کل حاصل از یک کاال یک عبارت عددی از چیست؟ رجحان یا تمایل مصرفکننده
 )472۰جاذبه طبیعی و گردشگری کوه کهار در کدام استان است؟ مازندران
 )4721ترکیب کلیدهای  windows ,Mچه کاری انجام میدهند؟مینیمایز کردن تمام برنامه ها
 )4722عملیات کربال 8در کجاصورت گرفت؟ شلمچه وشرق بصره
 )4723کدام روحانی به مخالفت با قرارداد 1919برخاست و قیام کرد؟ شیخ محمد خیابانی

 )4724کلمه رسول به چه معنایی می باشد؟ پیغام رسان ،نامه بر
 )4725فاعلی که معلول را پدید میآورد و آنکه منشا دگرگونی اجسام است به ترتیب چه فاعلی است؟
فاعل الهی و فاعل طبیعی
 )4726برجستهترین نقاش دربار فتحعلی شاه قاجار که یکی از آثار او در کاخ ورسای نگهداری میشود؟
مهرعلی نقاش
 )4727با مصرف بیشتر از یک کاال مطلوبیت کل با چه نرخی افزایش مییابد؟ با نرخ کاهنده
 )4728جاذبه طبیعی و گردشگری علم کوه در کدام استان است؟ مازندران
 )4729ترکیب کلیدهای  windows,shift ,Mچه کاری انجام میدهند؟خارج کردن برنامه ها از مینیمایز
 )473۰سخت ترین عملیاتهای آبی،خاکی کدام عملیات بود؟ کربالی  5و والفجر 8
 )4731طبق کدام قرارداد ایران رسما تحت نفوذ و سلطه انگلستان قرار گرفت؟ 1919میالدی
 )4732عبارت بضاعت مُزجات چه معنایی دارد؟ سرمایه اندك
 )4733انسان از چه طریقی به اصل علیت آگاه شده است؟ مشاهده درون
 )4734کدام شاه قاجاری تحت تاثیر اپراهای غربی اقدام به ساخت تکیه دولت کرد؟ ناصرالدین شاه قاجار
 )4735هر چه مقدار عددی مصرف کوچکتر باشد مقدار عددی مطلوبیت نهایی چه تغییری میکند؟
بزرگتر
 )4736بلند ترین قله رشته کوه زاگرس چه نام دارد؟ دنا
 )4737کلید  F1اکثرا به چه منظوری در نرم افزارها تعبیه میشود؟ help
 )4738درعملیات والفجر 8کدام قرارگاه با ارتش ها تک پشتیبانی انجام داد؟ قرارگاه قدس
 )4739نتیجه قرارداد وثوق الدوله «1919میالدی» چه بود؟ قرار دادن ایران تحت سلطهی انگلستان
 )474۰عبارت بدیع شمایل به چه معنایی می باشد؟ دارندهی چهره بدیع و زیبا
« )4741ماده فطر» در اصل به چه معنایی است؟ شکافتن چیزی از ناحیۀ طول
 )4742این نقاش در زمان ناصرالدین شاه در هر شماره روزنامه دولت علیه ایران تصاویری از رجال و
وقایع جاری تهیه و چاپ میکرد؟ صنیع الملک
 )4743فایده خالص مصرفکننده از مصرف یک کاال را چه مینامند؟ رفاه مصرفکننده
 )4744جاذبه طبیعی و گردشگری آتشفشان فعال ایران که در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد چه
نام دارد؟ تفتان
 )4745ترکیب کلیدهای  shift+insertدر سیستم عاملهای یونیکس چه عملیاتی انجام میدهند؟paste
 )4746درعملیات والفجر 8قرارگاه قدس درکدام جبهه مشغول نبرد شد؟ درجزیره مینو،آبادان
 )4747مهره اصلی انگلستان در اجرای کودتای سیاه چه کسی بود؟ ژنرال آیرون ساید
 )4748کلمه ال جرم به چه معنایی می باشد؟ ناگزیر ،ناچار
 )4749از نشانههای معلولیت چیست؟ حرکت و تغییر

 )475۰مشهورترین و پرنفوذترین شخصیت در تاریخ هنر معاصر ایران که پرده «فالگیر یهودی» و «زرگر
بغدادی» از اوست؟ کمال الملک
 )4751در چه حالتی مصرفکننده نمیتواند بهوسیله خرید مقدار بیشتر از یک کاال مطلوبیت کل خود را
افزایش دهد؟ حالت بهینه مصرفکننده
 )4752کدام استان محل اتصال دو رشته کوه مهم ایران (البرز و زاگرس) است؟ آذربایجان شرقی
 )4753ترکیب کلیدهای  Ctrl+insertدر سیستم عاملهای یونیکس چه عملیاتی انجام میدهند؟copy
 )4754عملیات کربالی 5دقیقاً چند روز بعد از عملیات کربالی 4انجام شد؟ 15روز
 )4755به موجب کدام قرارداد ایران به سه منطقه «نفوذی و بیطرف» تقسیم شد؟ قرارداد 19۰7میالدی
 )4756کلمه سودا به چه معنایی می باشد؟ خیال
 )4757از عناصر اصلی سازنده مفهوم نظم است؟ هدفمندی
 )4758از پیشگامان نقاشی قهوه خانه و نقاش آثار «رستم و سهراب» و «کشته شدن دیو سفید به دست
رستم»؟ حسین قوللر آقاسی
 )4759در نقطه اشباع مطلوبیت نهایی چقدر است؟ برابر صفر است
 )476۰جاذبه طبیعی و گردشگری کوه چهل چشمه در کدام استان قرار دارد؟ کردستان
 )4761ترکیب کلیدهای  shift +Deleteچه عملیاتی انجام میدهند؟ حذف دائمی
 )4762عملیات کربالی 5چند روز طول کشید؟ 65روز
 )4763کدام روحانی مبارز با هدایت مردم ،با رضاخان به مخالفت پرداخت؟ آیت اهلل مدرس
 )4764عبارت به خون خویش مستعجل به چه معنایی می باشد؟ شتاب کننده به خون (مرگ) خود
« )4765راه انفس» در اثبات وجود خدا چه نام دارد؟ راه فطرت
 )4766از نگارگران چیره دست و سرپرست کتابخانه و کارگاه هنری شاه اسماعیل صفوی؟ کمال الدین
بهزاد
 )4767وقتی مطلوبیت نهایی نزولی است ،مطلوبیت کل مثبت است یا منفی؟ مثبت
 )4768جاذبه طبیعی و گردشگری تشکوه از جاذبههای گردشگری کدام شهرستان است؟ رامهرمز در
استان خوزستان
 )4769کلید میانبر  replaceچیست؟Ctrl+H
 )477۰شهید محمدحسن طوسی فرمانده اطالعات عملیات لشکرویژه25کربال در کربالی  5در چه
تاریخی شهید شد؟فروردین 66
 )4771مخبرالسلطنه لقب کدام یک از رجال ادیب عصر قاجار و پهلوی است؟ مهدی قلی خان هدایت
 )4772کلمه بِهِل به چه معنایی است؟ بگذار
 )4773علت فاعلی در فلسفه و الهیات چگونه است؟ هستی بخش معلول
 )4774آخرین نقاش معتبر دربار قاجار؟ کمال الملک

 )4775منحنیهای بیتفاوتی نسبت به مبدأ مختصات محدب است یا مقعر؟ محدب
 )4776شهرستان چناران در میان کدام کوهها واقع شده است؟ بینالود
 )4777با چه عملی از یک فایل یا پوشه عین آن را میتوان ساخت؟کپی
 )4778در عملیات والفجر  8فقط براثر حمله شیمیایی چندین نفر شهید شدند؟2۰۰۰ایرانی شهید
 )4779مدیر روزنامه رعد چه کسی بود؟ سید ضیاءالدین طباطبایی
 )478۰کلمه سرمست به چه معنایی می باشد؟ سرخوش ،خوشحال
 )4781در آیه شریفه «لَو کانَ فِیهِما آلِهَه إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا» به چه شکل وجود خدا اثبات شده است؟ برهان
تمانع
 )4782نخستین تابلوی کالژ یا تکه چسبانیِ ایرانی از کیست؟ محمودخان ملک الشعرا
 )4783اگر مطلوبیت هر دو کاال مثبت باشد ولی دو کاال باهم مصرف نشوند (چون عسل و خربزه) در این
صورت منحنی بیتفاوتی نسبت به مبدأ مختصات محدب است یا مقعر؟ مقعر
 )4784جاذبه های طبیعی و گردشگری چشمه های قرخبالغ ،گوموش بالغی ،پری و گورانبالغی در کدام
قله قرار دارند؟ سهند
 )4785با چه عملی فایل یا پوشه ای را از محلی به محل دیگر انتقال و همزمان از مبدا پاك میکنیم؟cut
 )4786در عملیات والفجر  8فقط براثر حمله شیمیایی چندنفر مصدوم شدند؟ 3۰۰۰نفر مصدوم
 )4787در راس مخالفان قرارداد 1919میالدی چه کسی قرار داشت؟ آیت اهلل مدرس
 )4788کلمه طبع به چه معنایی می باشد؟ قریحه و ذوق شاعری
 )4789حدیث «زمام هر جنبندهای به دست توست و بازگشت هر آفریدهای به سوی توست» بیانگر
چیست؟ برهان هدفمندی
 )479۰نقاشان قهوهخانه این داستانِ امام علی (ع) و جوانمرد را بارها بر پرده کشیدهاند؟ جوانمرد قصاب
 )4791لنگه چپ و لنگه راست کفش را چه نوع کاالیی مینامند؟ کاالی مکمل
 )4792جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه مهارلو در کدام استان قرار دارد؟ فارس
 )4793به منویی که با راست کلیک ظاهر شود چه گویند؟منوی میانبر
 )4794عملیات فتح 1در کجاانجام شد؟

جبهه شمالغرب،کرکوك

 )4795اتخاذ سیاست بی طرفی از جانب ایران در جنگ جهانی دوم به نفع کدام کشور بود؟ آلمان
 )4796عبارت نماز دیگر به چه معنایی می باشد؟ نماز عصر
 )4797آن دسته از فیلسوفان که معتقدند برای اثبات وجود خدا نیازی به دلیل نیست وجود خدا را
چگونه میدانند؟ بدیهی و فطری
 )4798مجسمهها و سازههای سه بعدی «هیچ» از آثار معروف این هنرمند ایرانی است؟ پرویز تناولی
 )4799منحنی بیتفاوتی چه مصرفکنندگانی تحدب بیشتری برخوردار است؟ در سطح درآمد پایینی
قرار دارند

 )48۰۰جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه شورمست در کدام شهر است؟ سوادکوه در استان مازندران
 )48۰1نوار ابزار معموال حاوی چه دستورانی است؟پراستفاده
 )48۰2عملیات فتح 1در چه تاریخی بود؟مهر 65
 )48۰3آیت اهلل مدرس به دستور رضاخان به کجا تبعید شد؟ خواف
 )48۰4کلمه طبله به چه معنایی می باشد؟ صندوق کوچک ،صندوقچه
 )48۰5انگیزه فاعل برای انجام کار را در اصطالح علل چهارگانه چه میگویند؟ علت غائی
 )48۰6از نقاشان برجسته زمان شاه عباس دوم ؟محمد زمان
 )48۰7از منحنی درآمد-مصرف چه منحنی را میتوان استخراج کرد؟انگل
 )48۰8جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه کافتر در کدام شهرستان است؟ اقلید در استان فارس
 )48۰9برای ساخت پوشه جدید از منوی  newدر راست کلیک کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟folder
 )481۰اسماعیل دقایقی فرمانده لشکر  9بدر در کدام عملیات به شهادت رسید؟

کربالی 5

 )4811دشمن سرسخت و جدی رضاخان در دوران نخست وزیری وی چه کسی بود؟ آیت اهلل مدرس
 )4812عبارت "سرو باال " به چه معنایی می باشد؟ قد و قامت چون سرو
 )4813کدام برهان از براهین اثبات خدا به دو صورت برهان هدفمندی و برهان هماهنگی طرح میگردد؟
برهان نظم
 )4814اثر معروف «فتحعلیشاه در کسوت رسمی» از کیست؟ مهرعلی
 )4815اگر اثر درآمدی و جانشینی همجهت باشد کاال چه نوعی است؟ کاالی نرمال
 )4816جاذبه طبیعی و گردشگری تاالب آالگل در کدام شهرستان است؟ گنبدکاووس در استان گلستان
 )4817برای مشاهده صفحات وبی که قبال دیده ایم از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟history
 )4818شهید اسماعیل دقایقی در چه تاریخی به شهادت رسید؟
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 )4819پس از سقوط کابینه علی منصور چه کسی به نخست وزیری رسید؟ ذکاءالملک فروغی
 )482۰اصطالح فولکلور را نخستین بار چه کسی به کار برده است؟ ویلیام تامس
 )4821این آیه شریفه در بردارنده چه اصلی از خداجویی است« :آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که
مرا بپرستید»؟ فطری بودن خداجویی
 )4822هنرمند ارمنی جلفای نو اصفهان و از نخستین هنرمندانی که اسلوب و موضوعهای نقاشی اروپایی
را در زمان شاه صفی اول به ایران وارد کردند؟ میناس
 )4823اگر اثر درآمدی و جانشینی خالف جهت باشد و کشش قیمتی تقاضا صفر باشد ،کاال چه نوعی
است؟ کامالً ضروری
 )4824جاذبه طبیعی و گردشگری رود قرهسو به کدام دریاچه میریزد؟ خزر
 )4825برنامه ای برای جستجو در وب گویند؟موتور جستجو
 )4826عملیات نصر 7درچه تاریخی بود؟مرداد 66

 )4827جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به کدام کشور آغاز شد؟ لهستان
 )4828اولین مجموعه مدون در حوزهی فرهنگ عامهی ایران چه کتابی است؟ کلثوم ننه
 )4829عبارت «کل قائم فی سواه معلول» بیانگر چه چیزی است؟ فقر ذاتی
 )483۰اصطالحی برای توصیف نقاشیهای بسیار کوچک اندازه و همچنین هنر مصورسازی و تذهیب
کتابهای خطی؟ مینیاتور
 )4831اگر اثر جانشینی بیشتر از اثر درآمدی باشد؟ کاال پست
 )4832جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه آبگرم الریجان درکدام کوه قرار دارد؟ دماوند
 )4833ترکیب کلیدهای  Ctrl+Pچه عملیاتی انجام میدهند؟پرینت
 )4834عملیات نصر 7درکجاصورت گرفت؟ سلیمانیه کردستان عراق
 )4835قیام مردم در مسجد گوهرشاد در اعتراض به کدام اقدامات رضاشاه بود؟ کشف حجاب
 )4836محمد قهرمان ،شاعر معاصر ،اشعار دو بیتی کدام منطقه ایران را گردآوری کرد؟ تربت حیدریه
 )4837آیه شریفه «لَو کانَ فِیهِما آلِهَه إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا» بیانگر کدام برهان است؟ برهان تمانع
 )4838سبک نقاشی جلفای نو در دیوارنگاری محراب کدام کلیسای ایران به چشم میخورد؟ کلیسای
وانک اصفهان
 )4839اگر قیمت کاالها و درآمد مصرفکننده دو برابر شود خط بودجه مصرفکننده چه تغییری میکند؟
تغییر نمیکند
 )484۰جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه صورتی در کدام بندر استان سیستان و بلوچستان است؟ بندر
چابهار
 )4841محل ذخیره اطالعات در کامپیوتر را چه میگویند؟هارد
 )4842کدام فرمانده روز  15مرداد  66در پشتیبانی از این عملیات در آسمان سردشت به شهادت رسید؟
شهید عباس بابایی
 )4843الیحه اصالحات ارضی در ایران اولین بار در زمان کدام نخست وزیری به مرحله اجرا رسید؟ علی
امینی
« )4844فرنگی اومده بندر گرفته» از چه نوع ترانههایی است؟ ترانههای کار در فولکلوریک
 )4845اقرار به ربوبیت خدا از اصول چیست؟ اصول دین
 )4846اصطالحی برای توصیف نوعی نگارش توام با رنگآمیزی با استفاده از شگردهای خوشنویسی
سنتی؟ نقاشی خط
 )4847اگر منحنی تقاضا عمودی باشد منحنی قیمت-مصرف چه شکلی است؟عمودی است
 )4848جاذبه طبیعی و گردشگری دره چاهکوه از نقاط دیدنی کدام جزیزه استان هرمزگان است؟ جزیره
قشم
 )4849فالپی دیسک چه نوع حافظه ای است؟صفحه مغناطیسی

 )485۰حمله شیمیایی به حلبچه در چه تاریخی بود؟
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 )4851ترور سپهبد رزم آرا به وسیله چه کسی انجام شد؟ خلیل طهماسبی
 )4852کدام دیو ،در داستان امیر ارسالن نامدار ظاهر میشود؟ اکوان دیو
 )4853توقف وجود موجودی بر موجود دیگر چه نامیده میشود؟ معلول
 )4854نگاره معروف «معراج پیامبر (ص)» از آثار این نگارگر دربار تیموریان است؟ سلطان محمد
 )4855اگر کاال پست باشد اثر جانشینی و درآمدی در چه جهتی قرار میگیرد؟ غیر همجهت
 )4856جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه کوهرنگ در کدام استان است؟ چهارمحال و بختیاری
 )4857اطالعات داخل هارد چطور ذخیره میشوند؟جریان الکتریسیته داخل خازن
 )4858در جریان حمله شیمیایی به حلبچه چندنفر کشته وزخمی شدند؟ نزدیک به  15۰۰۰نفر
 )4859زمزمه الغای کلیهی قراردادهای نفتی از چه زمانی در ایران آغاز شد؟ طرح الیحهی الحاقی نفت
 )486۰کدام موجود افسانهای ،تمثیلی از «فنا ناپذیری و حیات جاودان» است؟ ققنوس
 )4861کدام واژه وقتی به آدم نسبت داده میشود نوع خاصی از آفرینش انسان را به تصویر میکشد؟
خداشناسی فطری
 )4862نوعی نقاشی روایی با مضمونهای رزمی ،مذهبی ،و بزمی با داستانهایی از شاهنامه و وقایع کربال ؟
نقاشی قهوهخانه
 )4863تفکیک تولید هنگامی سرمایهبر است که بهمنظور افزایش تولید نسبت به نیروی کار به سرمایه
افزایش یابد یا کاهش؟ کاهش
 )4864جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه قیر روان در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
 )4865چه نوع سی دی هایی قابلیت پاك شدن دارند؟rewrite
 )4866در پی کدام عملیاتی توسط ایران بخش هایی از کردستان عراق در اواخر سال  1366متصرف شد؟
عملیات والفجر1۰
 )4867پس از کودتای  28مرداد کدام تشکل به مخالفت با اقدامات دولت پرداخت؟ نهضت مقاومت ملی
 )4868طفیلی و زائد بودن از ویژگیهای اصلی کدام شکل زبان است؟ زبان اصطالحی
 )4869از رایجترین براهین اثبات وجود خدا کدام برهان میباشد؟ برهان نظم
 )487۰اصطالحی برای توصیف گونهای نقاشی قدیمی ایرانی که دارای موضوع گل و پرنده و بلبل است؟
نقاشی گل و مرغ
 )4871اگر با افزایش تولید نسبت نهاده کار به سرمایه تغییر نکند تکنیک تولید چگونه است؟ خنثی
 )4872جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه آبگرم اسپیدژ در کدام استان قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان
 )4873از قویترین نرم افزارهای کار برروی تصویر؟فتوشاپ
 )4874صدام حسین به چه کسی دستور بمباران شیمیایی حلبچه را داد؟ پسرعمویش علی حسن
المجید ( علی شیمیایی)

 )4875کدام نخست وزیر باعث تثبیت سلطنت محمدرضا پهلوی در اوایل حکومت وی گردید؟ ذکاءالملک
فروغی
 )4876تکیه دولت به دستور کدام پادشاه برای اجرای تعزیه ساخته شده است؟ ناصرالدین شاه قاجار
 )4877آیه شریفه ذیل مبین کدام مفهوم است« :و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است و در وجود
خود شما آیا نمیبینید»؟ خودشناسی مقدم بر خدا شناسی
 )4878کدام نقاش معاصر ایرانی در کارهای خود از بافت معماری روستایی با شیوه کاهگل بهره میگیرد؟
پرویز کالنتری
 )4879اگر در یک کشور نیروی کار فراوان و ارزان و سرمایه کمیاب باشد تولیدکنندگان بهمنظور حداقل
کردن هزینه از چه تکنیکی استفاده میکنند؟ تکنیک کاربر در تولید
 )488۰جاذبه طبیعی و گردشگری باداب سورت چشمه پلکانی تراورتنی در کدام شهرستان می باشد؟
ساری
 )4881برنامهای روی قطعهای از مادربورد که وظیفه هماهنگ کردن و پیکربندیهای پایهای و همچنین
بوت کردن سیستم عامل را بر عهده دارد؟bios
 )4882درحمله نظامی شیمیایی به حلبچه چندنفر کشته شدند؟  32۰۰تا  5۰۰۰نفر
 )4883کدام نخست وزیر در جریان ملی شدن صنعت نفت قصد مصالحه با شرکت نفت انگلیس را داشت؟
رزم آرا
 )4884کدام نوع آواز در تعزیه بیشترین کاربرد را دارد؟ دشتی و شوشتری
 )4885دو موهبت الهی از نظر دین اسالم کدام است؟ عقل و دین
 )4886واالترین هنر اسالمی؟ خوشنویسی
 )4887اگر در یک کشور نیروی کار کمیاب و گران باشد بهمنظور حداقل کردن هزینه از چه تکنیکی
استفاده میکنند؟ تکنیک سرمایهبر
 )4888جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه بره سر در کجاست؟ رودبار در استان گیالن
 )4889رمز بایوس را چطور میتوان ریست کرد؟برداشتن باطری مادربرد
 )489۰در حمله شیمیایی به حلبچه چندنفر زخمی شدند؟  7۰۰۰تا  1۰۰۰۰نفر
 )4891رئیس دولت خودمختار آذربایجان تحت حمایت دموکرات شوروی که بود؟ جعفر پیشه وری
 )4892دین دبیره در کتاب الفهرست به چه معناست؟ خط اوستایی
 )4893از چه راهی با تامل در خود نسبت به خدا شناخت قلبی و بی واسطه پیدا میکنیم؟ خدا شناسی
فطری
 )4894از زیباترین گونه خوشنویسی ایرانی که در اوایل سده یازدهم هجری ابداع شد؟ شکسته نستعلیق
 )4895نهاده و عوامل تولید به چند دسته تقسیم میشوند؟ دودسته
 )4896بزرگترین دریاچه ی داخلی ایران چه نام دارد؟ دریاچه ارومیه

 )4897به یک بازی ویدئویی که بهجای اجرای بازی در کنسولهای ویدئویی  ،در رایانه شخصی اجرا شود
چه گویند؟ pc gameیا بازی کامپیوتری
 )4898بمباران شیمیایی سردشت در چه تاریخی انجام شد؟ تیر سال 1366
 )4899چه کسی عمدا برای مبارزه با نهضت ملی شدن صنعت نفت به نخست وزیری رسید؟ رزم آرا
 )49۰۰در حلقه مطالعات تاریخی زبان فارسی« ،دوره تاریک» به کدام دوره از تاریخ پیش از اسالم اطالق
می گردد؟ دوره سلوکیان
 )49۰1کدام مفهوم در برابر هرج و مرج قرار دارد؟ نظم
 )49۰2تابلوی «فیفی» از کدام نقاش معاصر ایرانی است؟ بهمن محصص
 )49۰3نهادههایی چون ساختمان ،ماشینآالت و زمین جزء کدام دسته نهادههاست؟ ثابت
 )49۰4تنها رودخانه مرزی قابل کشتیرانی ایران چه نام دارد؟ اروندرود
 )49۰5بازیهای کامپیوتری از چه سالی بهصورت دیجیتالی مورد بهرهبرداری قرار گرفت? ؟2۰۰۰
 )49۰6بمباران شیمیایی سردشت در چه ساعتی انجام شد؟  4:3۰بعد ازظهر
 )49۰7پس از اعدام انقالبی رزم آرا چه کسی به نخست وزیری رسید؟ حسین عالء
 )49۰8محمود زَمخشَری کتاب مقدمهاالدب خود را به کدام پادشاه خوارزمشاهی تقدیم کرده است؟
سلطان آتسز خوارزمشاه
 )49۰9در این برهان تمرکز بر موجودات منظم است؟ برهان هدفمندی
 )491۰مدرسه صنایع مستظرفه را چه کسی در تهران بنیان گذاشت؟ کمال الملک
 )4911نهادههایی که در یک دوره زمانی معین نمیتوان آنها را بهراحتی تغییر داد کدامند؟ نهادههای
ثابت
 )4912دریای عمان به کدام اقیانوس راه دارد؟ هند
 )4913به یک نظام نرمافزاری که قابلیت فعالیت دستگاه به دستگاه بر روی شبکه طراحی شده را چه
گویند؟وب سرویس
 )4914در بمباران شیمیایی سردشت چند بمب در شهر انداخته شد؟  4بمب
 )4915پیمان بغداد به توصیه کدام کشور به امضاء رسید؟ آمریکا
 )4916کتاب جاماسبنامه به چه زبانی نوشته شده است؟ زبان پهلوی
 )4917زمینه پیدایش معلول چه نام دارد؟ علت مادی
 )4918به این خط که در ایران شکل گرفت لقب عروس خطوط اسالمی دادهاند؟ نستعلیق
 )4919متغیرهای نیروی کار غیرماهر ،مواد اولیه جزء کدام دسته از نهادهها هستند؟ نهادههای متغیر
 )492۰رود مرزی ایران ،آذربایجان و ارمنستان چه نام دارد؟ رود ارس
 )4921وب سرویس بر چه پایه ای بنا شده است؟xml
 )4922در بمباران شیمیایی سردشت چند بمب در روستاهای اطراف فرود می آید؟  3بمب

 )4923پس از سرنگونی دولت مصدق در کودتای  28مرداد چه کسی نخست وزیر شد؟ سرلشگر زاهدی
 )4924آثار کوشانی ـ هفتالی از آثار بازمانده کدام زبان است؟ بلخی
 )4925مهمترین شرط در درستی و ارزشمندی نماز چیست؟ اقامۀ آن با حضور قلب
 )4926ابداع کننده خط نستعلیق؟ میرعلی تبریزی
 )4927نهادههایی که در یک دوره زمانی بهراحتی قابلتغییر است کدامند؟ نهادههای متغیر
 )4928تنها بندر اقیانوسی ایران که در حاشیه اقیانوس هند واقع شده است چه میباشد؟ چابهار
 )4929یکی از عمومی ترین استاندارد هایی است که در وب سرویس ها استفاده می شود چیست؟soap
 )493۰در حمله شیمیایی به روستای بابنجان ارتش عراق از چه بمب شیمیایی استفاده کرد؟ بمبهای
تاولزا
 )4931پس از برکناری قوام از نخست وزیری برای دومین بار چه کسی به نخست وزیری رسید؟ دکتر
مصدق
 )4932شاعر تیره چشم روشن بین لقب چه کسی است؟ رودکی
 )4933عملی که رفتن به سوی کمال را آسانتر میکند  ،چه عملیست؟ عمل مستحب
 )4934مرتضی ممیز از هنرمندان کدام هنر در ایران است؟ گرافیک
 )4935به دوره زمانی که در آن حداقل یکی از نهادهها و عوامل تولید ثابت باشند ،چه نامیده میشود؟
دوره کوتاهمدت
 )4936تاالب بین المللی شادگان در کدام شهر است؟ شادگان در استان خوزستان
 )4937کدام استاندارد اصلی وب سرویس ها ،به شرکتها و برنامه نویسان اجازه می دهد تا وب سرویس
های خود را بر روی اینترنت معرفی کنند؟ UDDI
 )4938در تاریخ 1364/1/19در چه عملیاتی در ایران بمباران شیمیایی شد؟ عملیات بدر
 )4939رهبری حزب ملّیون را چه شخصی عهده دار بود؟ منوچهر اقبال
 )494۰سبکی در شعر فارسی از سده نهم تا سیزدهم هجری که به سبک اصفهانی نیز معروف است؟
سبک هندی
 )4941درك صفات جمال و جالل الهی از چه طریقی امکان پذیر میباشد؟ کشف و شهود
 )4942هنرمند فقید عرصه کاریکاتور که ادامه دهنده طنز سیاه در ایران به شمار میآید؟ اردشیر
محصص
 )4943اگر در دروه زمانی امکان تغییر تمام نهادهها و عوامل وجود داشته باشد چه میگویند؟ دوره زمانی
بلندمدت
 )4944طوالنیترین قنات ایران چه نام دارد؟ زارچ
 )4945پایگاه داده ای که بدون نیاز ب هیچ نرم افزاری به سادگی میتوان ساخت؟xml
 )4946بمب های شیمیایی در عملیات بدر حاوی چه گازی بودند؟ گاز خردل واعصاب

 )4947رهبری حزب مردم را چه شخصی برعهده داشت؟ اسداهلل علم
 )4948کدام دوره را در تاریخ ادبیات ایران دوره فترت می نامند؟ دوره افشاریه و زندیه
 )4949در کدام یک از راه های شناخت صفات خداوند آیات و روایات بیشتر مدخلیت دارند؟ قرآن و
روایات
 )495۰شکلی نمادین و انتزاعی شبیه ترنج که به صورت دایره یا چند ضلعی و تزیینی از خورشید است؟
شمسه
 )4951در فرآیند تولید تغییر کل تولید را که از تغییر یک واحد از نهاده حاصل میشود ،چه مینامند؟
تولید نهایی نهاده
 )4952قنات زارچ در کدام استان قرار دارد؟ یزد
 )4953آیا وب سرویس ها به سیستم عامل و زبان برنامه نویسی وابستگی دارند ؟خیر
 )4954در چه تاریخی هواپیماهای عراقی منطقه عملیاتی کربالی 5بمباران شیمیایی کردند؟دی 65
 )4955پس از کناره گیری منوچهر اقبال چه کسی به نخست وزیری منصوب شد؟ شریف امامی
 )4956کتاب منثور پریشان از کدام شاعر قصیده سرای ایران است؟ قاآنی
 )4957این صفات از ارتباط ذاتی الهی با مخلوقات انتزاع میشود؟ صفات فعلی
 )4958مجسمهسازِ تندیس «بز» در دانشکده هنرهای زیبا که با استفاده از دور ریزهای دانشجویان
آثارش را خلق میکرد؟ مش اسماعیل (اسماعیل توکلی)
 )4959قانونی که رابطه بین تولید و نهاده متغیر را درحالیکه دانش فنی و نهادههای دیگر ثابت باشد را
نشان میدهد چیست؟ قانون بازده نزولی
 )496۰جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه الیماالت در کدام شهرستان قرار دارد؟ نور
 )4961یک فایلی که توسط یک وب سایت برای حفظ اطالعات بر روی کامپیوتر قرار گیرند چه
گویند؟کوکی
 )4962در حمله شیمیایی عراق به سردشت چندنفر شهید شدند؟ 11۰تن از مردم
 )4963پس از چه رویدادی امام خمینی (ره) تقیه را تحریم کرد؟ حادثه مدرسه فیضیه
 )4964نمونه کامل شعر سبک خراسانی در شعر کدام یک از شاعران عهد سامانی دیده میشود؟ رودکی
 )4965سمع و بصر الهی به کدام صفت ربوبی باز میگردد؟ علم الهی
 )4966بزرگترین مکتب نقاشی ایران در عصر تیموری؟ مکتب هرات
 )4967قانونی که برای هر مقدار نهاده ثابت یک مقدار نهاده متغیر معینی وجود دارد ،که باید ترکیب شود
نه بیشتر و نه کمتر؟ قانون بازده نزولی
 )4968جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه تار و هویر در کدام استان است؟ تهران
 )4969در علوم کامپیوتر به معنی تقسیم کردن یک فایل بزرگ ،به دو یا چند قسمت کوچکتر چه
گویند؟split

 )497۰در چه تاریخی نیروهای عراقی استفاده گسترده از سالح شیمیایی به رزمندگان اسالم در جزیره
مجنون حمله کردند؟تیر 67
 )4971چه کسی با الیحه انجمن های ایالتی و والیتی مخالفت کرد؟ امام خمینی (ره)
 )4972مرسومترین قالبهای شعری در دوره بازگشت کدامند؟ قصیده و غزل
 )4973صفت حکمت به معنای قبیح و بیهوده نبودن فعل فاعل چگونه صفتی است؟ صفت سلبی
 )4974شاخصترین نقاش مکتب هرات و نخستین کسی که آثار خود را امضا میکرد؟ کمالالدین بهزاد
 )4975آیا قانون بازده نزولی برای شرایط بلندمدت صادق است؟ خیر
 )4976جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه سیاسرد در کدام شهر استان چهارمحال و بختیاری است؟
بروجن
 )4977برق رسانی قطعات کامپیوتر بر عهده کدام سخت افزار است؟پاور
 )4978در چه تاریخی عصمت کتانی معاون وزیر امور خارجه عراق در واشنگتن تلویحا به استفاده عراق
از بمب های شیمیایی علیه ایران اعتراف کرد؟اسفند 62
 )4979تصویب اصول شش گانه در دوره ی طاغوت باعث چه چیزی شد؟ شروع دوره ی دوم نهضت
 )498۰کدام شاعر در سرودن شعر سپید مشهور است؟ احمد شاملو
 )4981کدام دسته از صفات ،نقص وکاستی را از خدا نفی می کنند؟ صفت سلبی
 )4982این نوع نقاشی قدیمی برای تزیین قلمدانها ،جعبهها و قاب آیینهها استفاده میشود؟ نقاشی زیر
الکی
 )4983نسبت تولید کل بهکل مقدار نهاده مورداستفاده را چه مینامند؟ تولید متوسط
 )4984جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه های نمک و الهه نمک از جاذبه های کدام جزیره استان
هرمزگان است؟ هرمز
 )4985به اسیبهایی که از کار مداوم با رایانه به کاربر می اید چه گویند؟rsi
 )4986در چه تاریخی دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای استفاده عراق از سالح های
شیمیایی را تایید وقویا آن رامحکوم کرد؟فروردین 64
 )4987چه عاملی باعث دستگیری امام خمینی (ره) در محرم  1342ه.ش گردید؟ سخنرانی عصر عاشورا
 )4988شعری که نه وزن عروضی دارد و نه آهنگین است چه نامیده میشود؟ شعر نو
 )4989آن دسته از صفات الهی که از ذات الهی انتزاع میشوند چه نام دارند؟ صفات ذاتی
 )499۰سالوادور دالی به هنگام بازدید از نمایشگاه آثار عباس بلوکیفر در آمریکا ،این شیوه نقاشی را
بومیِ ایرانی دانست؟ نقاشی قهوهخانه
 )4991تغییر در تولید کل با یک واحد تغییر در مقدار نهاده متغیر را چه مینامند؟ تولید نهایی
 )4992جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه گَهَر در کدام استان است؟ لرستان
 )4993با چه قابلیت ،میتوان تنظیمات فعلی سیستم عامل و فایلهای آن را به زمان گذشته تغییر داد؟
System Restore

 )4994در چه تاریخی دکتر والیتی در پیامی به مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل خواستار
هیاتی جهت رسیدگی به جنایات عراق در بکارگیری سالح های شیمیایی شد؟فروردین 66
 )4995قتل عام کفن پوشان ورامینی توسط ماموران شاه در پی کدام قیام رخ داد؟ 15خرداد
 )4996شعر سپید با کدام مجموعه از اشعار احمد شاملو ظهور کرد؟ هوای تازه
 )4997این آیه داللت بر چه امری دارد« :خدا به هر چیزی تواناست»؟ شمول قدرت الهی
 )4998هنرمند ایرانی و از بنیانگذاران نقاشی قهوهخانهای که اثر مصیبت کربال از اوست؟ محمد مدبر
 )4999مقدار تولید متوسط هر عامل تولید را چه مینامند؟ بهرهوری
 )5۰۰۰جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه گهر در کدام کوه قرار دارد؟ اشترانکوه
 )5۰۰1قسمتی از دسکتاپ که برروی آن دکمه هایی برای برنامه های در حال اجرا قرار داده
میشود؟taskbar
 )5۰۰2عملیات نصر 1درچه تاریخی بود؟فروردین 66
 )5۰۰3آیت اهلل سعیدی چگونه به شهادت رسید؟ شکنجه های ساواك
 )5۰۰4شعر حافظ در محور افقی چگونه شعری است؟ عرفانی و عاشقانه
 )5۰۰5اراده الهی از کدام دسته صفات الهی است؟ صفات ثبوت ذاتی
 )5۰۰6نقاشی معروف «استنساخ» اثر کدام نقاش ایرانی است؟ محمودخان ملک الشعرا
 )5۰۰7چگونگی تبدیل نهادهها به تولید را چه مینامند؟ تکنیک تولید
 )5۰۰8جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه محمد رسول اهلل (ص) از جاذبههای دیدنی کدام شهر است؟
اقلید
 )5۰۰9به ارائه دهنده خدمات اینترنت چه میگویند؟ ISP
 )5۰1۰عملیات نصر 1درکجاصورت گرفت؟

غرب بانه

 )5۰11در چه ماجرایی مخالفت امام (ره) با رژیم پهلوی پس از آزادی از زندان به اوج خود رسید؟
کاپیتوالسیون
 )5۰12در دوره شاهرخ تیموری مرکز ادبی ایران کدام شهر بود؟ هرات
 )5۰13معنای عدالت از دیدگاه امام علی (ع) چیست؟ هر چیزی در جای مناسب خود نهادن
 )5۰14نقاشی معروف استنساخ در کدام موزه نگهداری میشود؟ کاخ گلستان
 )5۰15نرخ نهایی جانشینی فنی برای سرمایه با افزایش بهکارگیری کار برای سرمایه چه تغییری مییابد؟
کاهش
 )5۰16جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه ارژن در کدام شهرستان قرار دارد؟ کازرون
 )5۰17مشخص کننده مسیر و کانال انتقال دادهها به  ISPرا گویند؟ vpiو vci
 )5۰18معاونت مهندسی قرارگاه خاتماالنبیاء قبل از عملیات نصر  2به شهادت رسید که بود؟ مهندس
سید تقی رضوی

 )5۰19امام خمینی (ره) در چه سالی به ترکیه تبعید شدند؟1343
 )5۰2۰در دوره زمانی بین سبک عراقی و سبک هندی کدام سبک در شعر فارسی پدید آمد؟ مکتب وقوع
 )5۰21عدل تکوینی را در کجا میتوان دید؟ در جهان خلقت
 )5۰22عکاس و خبرنگار ایرانی بین المللی انقالب ایران و جنگ ایران و عراق که در سال  82در سلیمانیه
عراق بر اثر انفجار مین کشته شد؟ کاوه گلستان
 (MRTS) LK )5۰23نرخ نهایی جانشینی فنی نرخی است که میتوان بدون تغییر در سطح تولید چه
چیزی را جایگزین سرمایه کرد؟ نیروی کار
 )5۰24جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه شیهون یکی از زیباترین دریاچههای ایران در کدام شهرستان
است؟ دزفول
 )5۰25اتصال تلفنی به ISPرا چه مینامند؟ Dial
 )5۰26مهندس سید تقی رضوی در چه تاریخی به شهادت رسید؟خرداد 66
 )5۰27در جریان نهضت  15خرداد نخست وزیر ایران چه کسی بود؟ اسداهلل علم
 )5۰28قالب مسلط در سبک عراقی چه قالبی است؟ غزل
 )5۰29این آیه که میفرماید« :ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمیکنیم» بر چه معنایی از
عدل داللت دارد؟ عدل تشریعی
 )5۰3۰معمار و باستان شناس فرانسوی و طراح موزه ملی ایران در تهران؟ آندره گدار
 )5۰31اگر تولید کل استفاده از یک نهاده حداکثر باشد تولید نهایی چقدر است؟ برابر صفر است
 )5۰32جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه بابا امان از جاذبه های تفریحی کجاست؟ بجنورد
 )5۰33حداکثر سرعت مودم های  dial up؟ 56کیلو بیت
 )5۰34عملیات نصر 2درچه تاریخی بود؟خرداد 66
 )5۰35هیات های مؤتلفه اسالمی مخالف رژیم پهلوی ،چه کسی را ترورکردند؟ حسنعلی منصور
 )5۰36مبدع حبسیه در ادب فارسی کدام شاعر می باشد؟ مسعود سعد سلمان
 )5۰37صفاتی که کمالی از کماالت خدا را بیان میکنند و جنبه وجودی دارند را چه مینامند؟ صفات
ثبوتی
 )5۰38نقاشی «تاالر آیینه قصر گلستان» را کدام نقاش دربار قاجار کشیده است؟ کمالالملک
 )5۰39اگر با افزایش تولید نسبت سرمایه به نیروی کار تغییر نکند ،تکنیک تولید چگونه است؟ خنثی
 )5۰4۰جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه سد شیرین دره در کدام شهرستان است؟ بجنورد
 )5۰41پورت خروجی تصویر آنالوگ چیست؟vga
 )5۰42عملیات نصر 2درکجاصورت گرفت؟

میمک

 )5۰43پس از اسداهلل علم در اسفند1342چه کسی به نخست وزیری رسید؟ حسنعلی منصور
 )5۰44کدام نوع نقد در ادب عربی و فارسی مهم ترین نوع نقد به شمار میرود؟ نقد فنی

 )5۰45خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری میکند .این عمل را چه میگویند؟ عدل جزایی
 )5۰46بانوی نقاش و اولین هنرمند ایرانی که نمایشگاهی انفرادی در موزه گوگنهایم نیویورك داشت؟
منیر فرمانفرمائیان
 )5۰47هزینه مربوط به استفاده از نهادههای متغیر چه نامیده میشود؟ هزینه متغیر
 )5۰48دریاچه شورابیل از جاذبه های طبیعی کدام شهر است؟ اردبیل
 )5۰49پورت شبکه چه نام دارد؟RJ
 )5۰5۰عملیات نصر 3درکجاصورت گرفت؟ جنوب دهلران
 )5۰51جشن تاج گذاری محمدرضا شاه در چه سالی برگزارشد؟1346
« )5۰52هنر برای هنر» شعار کدام یک از مکاتب ادبی است؟ پارناس
 )5۰53مطالعه و بررسی نظم هستی حیوانات و گیاهان از کدام راه های شناخت اوصاف الهی است؟ سیر
در آفاق وانفس
 )5۰54اصطالح دیگر کالیگرافی که توسط برخی از نقاشان نوپرداز ایران خلق شد چیست؟ نقاشیخط
 )5۰55در بلندمدت هزینه ثابت چقدر است؟ صفر
 )5۰56جاذبه گردشگری پارك ساحلی سیمرغ در کجا قرار دارد؟ جزیرۀ کیش
 )5۰57پورت تلفن مودم  dialupچه نام دارد؟RJ
 )5۰58عملیات نصر 3درچه تاریخی بود؟خرداد 66
 )5۰59رژیم شاه ،تبدیل تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی را چه نوع فعالیتی به حساب آورد؟ فرهنگی
 )5۰6۰جوهر اصلی معانی غزل در سبک هندی چیست؟ عشق
 )5۰61آیه شریفه «وَنَضَعُ المَوَازِینَ القِسطَ لِیَومِ القِیَامَۀِ فَلَا تُظلَمُ نَفس شَیئًا» داللت بر کدام صفت الهی
دارد؟ عدل جزایی
 )5۰62از جمله معروفترین نقاشان جنگ که از آثارش میتوان به اثر «کویر» که تصویر مادر شهید است
اشاره کرد؟ کاظم چلیپا
 )5۰63با افزایش تولید هزینه ثابت چه تغییری میکند؟ تغییر نمیکند
 )5۰64جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه دوقلوی سیاه گاو پدیده گردشگری کدام شهر است؟ آبدانان در
استان ایالم
 )5۰65کانکتور پورت شبکه چند زوج سیم است؟4زوج
 )5۰66در چه تاریخی کمیسیون بین الملل حقوق بشر در پاریس رژیم عراق را به دلیل استفاده از سالح
های شیمیایی محکوم کرد؟تیر 66
 )5۰67پس از ترور حسنعلی منصور کدام یک از وزرای کابینه وی به نخست وزیری رسید؟ هویدا
 )5۰68اولین سازنده قالبهای امروزی نمایش در مشرق زمین چه کسی است؟ میرزا فتحعلی آخوندزاده
 )5۰69صفت عدل الهی از جمله کدام صفات خداوند میباشد؟ صفات فعل

 )5۰7۰کدام نقاش نوگرای ایران رکورد دار قیمت نقاشی مدرن ایران است؟ سهراب سپهری
 )5۰71مبادالت تا پایان جنگ جهانی یک توسط چه چیزی انجام میگرفت؟ شمش طال
 )5۰72جاذبه گردشگری باغ هفت تنان در کدام شهر قرار دارد؟ شیراز
 )5۰73کارت گرافیک چه نوع پورتی است؟سریال
 )5۰74در طول  8سال دفاع مقدس حدود چندنفر از رزمندگان اسالم اسیر شدند؟ حدود45هزارنفر
 )5۰75تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران توسط شاه جزء کدام فعالیت می باشد؟سیاسی
 )5۰76در کدام مکتب ادبی کار نویسنده به کار مورخ نزدیک میشود؟ رئالیسم
 )5۰77از منظر تفکر امامیه همه اعمال خداوند متصف به کدام یک از صفت الهی میباشد؟ عدل الهی
 )5۰78پدر هنر گرافیک ایران؟ مرتضی ممیز
 )5۰79طی چه سالهایی پول بعضی از کشورها (لیره) واسطه مبادالت شد؟ دوران رونق 1929-1924
 )5۰8۰جاذبه گردشگری باغ جهان نما در کجاست؟ شیراز
 )5۰81بجز  cpuکدام سخت افزار معموال دارای فن هست؟کارت گرافیک
 )5۰82درطول دفاع مقدس چندنفر از رزمندگان با درصد باالیی جانباز شدند؟ 32۰هزار نفر
 )5۰83برگزاری جشن های مکررشاه جزء کدام فعالیت رژیم شاه بود؟ سیاسی
 )5۰84کدام اثر ادبی به عنوان کارنامه اخالق و تربیت و تمدن و روحیه تفکر ایرانیان به شمار میآید؟
شاهنامه
 )5۰85از سوی عدالت جزایی خداوند با کسانی که به آنها تکلیفی ابالغ نشده چگونه برخورد میشود؟
مجازات نمیشود
 )5۰86هنرمند و نگارگر برجسته ایرانی و نقاش اثر «ضامن آهو»؟ محمود فرشچیان
 )5۰87کدام کشورها در طول جنگ جهانی دو ،ادعای رهبری اقتصادی و سیاسی جهان را داشتند؟
آمریکا و انگلیس
 )5۰88جاذبه گردشگری باغ عفیف آباد در کجاست؟ شیراز
 )5۰89کدام سخت افزار وظیفه خنک نگه داشتن  cpuرا برعهده دارد؟فن
 )5۰9۰در حال حاضر چند جانباز شیمیایی در کشور وجود دارد؟

1۰۰هزار نفر

 )5۰91امامت اولین نماز جمعه تهران پس از پیروزی انقالب برعهده چه کسی بود؟ آیت اهلل طالقانی
 )5۰92استفاده از کدام یک از صنایع معنوی ،شعر حافظ را به عالیترین مرتبه خود رسانده است؟ ایجاز و
ایهام
 )5۰93روش استنباط و استدالل به وجود خدا اگر ترکیبی از مقدمات عقلی و نقلی باشد را چه مینامند؟
روش کالمی
 )5۰94نگاره «بهرام و گل اندام» و همچنین «ابریق مرا شکستی» از آثار کدام مینیاتوریست مشهور
ایرانی است؟ حسین بهزاد

 )5۰95طرح پیشنویس اولیه پیشنهاد صندوق تثبیت ملل متحد و بانکترمیم و توسعه در طی چه سالی
ارائه شد؟فوریه 1942

