ورزش
-1

معروفترین قهرمان اتومبیلرانی فرمول یک جهان؟ میشائیل شوماخر

-2

اصطالحی در اتومبیلرانی که به معنای کم پیچی میباشد؟  under steerآندر استیر

-3

در اتومبیلرانی حالت آندر استیر بیشتر در چه اتومبیلهایی رخ میدهد؟ دیفرانسیل جلو

-4

در اتومبیلرانی در حالت آندر استیر با چه حرکتی اصالح میشود؟ رها کردن پدال گاز

-5

در اتومبیلرانی به خط آغاز هر مسابقه که کلیه شرکت کنندگان در پشت آن قرار میگیرند؟ استارت

-6

نوعی کاربراتور دو دهانه ایتالیایی که قدرت اتومبیل را زیاد میکند؟  weberوبر

-7
-8

در اتومبیلرانی واژه هدرز به چه معناست؟ مانیفولد بهینه دود
در اتومبیلرانی به نوعی اتصاالت بسیار مستحکم گفته میشود که بین دو سر کمک فنرهای اتومبیل نصب می

شود؟  stress barاسترس بار
-9

نوعی اتصاالت محکم در اتومبیل که باعث میگردد در مانورهای سریع فشار وارد بر اتاق کاهش یابد؟ stress

 barاسترس بار
-11

در اتومبیلرانی وسیلهای که گازهای خروجی از سیلندرها را به ترتیب و سهولت خارج میکند؟ headersهدرز

-11

در اتومبیلرانی نوعی مسابقه مارپیچ است که به صورت تک نفره و در یک مسیر با مانعهای کله قندی انجام می

شود؟  slalomاساللوم
-12

در مسابقات اساللوم مالک موفقیت چیست؟ مانور خوب بین موانع

-13

در اتومبیلرانی به نوعی الستیک بدون عاج میگویند؟  slickاسلیک

-14

در اتومبیلرانی به نوعی الستیک گویند که روی آسفالت خشک چسبندگی خوبی دارد؟  slickاسلیک

-15

در اتومبیلرانی به نوعی الستیک گویند که با گرم شدن چسبندگی خوبی دارد؟  slickاسلیک

-16

در اتومبیلرانی به نوعی الستیک گویند که به دلیل نداشتن عاج بر روی مسیرهای خیس و لغزنده کارایی ندارد؟
 slickاسلیک

-17

الستیک اسلیک به دلیل نداشتن عاج در چه مسیرهایی کارایی ندارد؟ خیس و لغزنده

-18

اصطالح اور استیر در اتومبیل رانی به چه معناست؟ زیاد پیچی یا پر فرمانی

-19

در اتومبیل رانی به حالتی گویند که در پیچ با آنکه فرمان مقدار کمی پیچیده است ولی ماشین میچرخد؟ over

 steerاور استیر
-21

حالت اوراِستیر بیشتر در چه اتومبیل هایی ایجاد میشود؟ دیفرانسیل عقب

-21

در اتومبیلرانی حالت اور استیر با چه حرکتی اصالح می شود؟ رها کردن پدال گاز

-22
-23

در اتومبیلرانی اگر حالت اور استیر اصالح نشد منجر به چه چیزی میشود؟  spinاسپین
اصطالحی در اتومبیل رانی که به حالتی گویند که اتومبیل بسته یه سرعتی که دارد به دور خود چرخیده و از

مسیر خارج شود؟  spinاسپین
-24

در اتومبیلرانی به دیواره الستیک گویند؟  profileپروفایل

-25

واژه پروفایل در اتومبیلرانی به چه معناست؟ دیواره الستیک

-26

اصطالحی در اتومبیلرانی به معنای حد فاصل دایره داخلی و محیط خارجی الستیک؟  profileپروفایل

-27

در اتومبیلرانی هرچه دیواره الستیک کوتاهتر باشد اتومبیل از چه مزیتی برخوردار است؟ فرمان پذیری بهتر

-28
-29

نام دیگر واژه هندلینگ در اتومبیلرانی؟ فرمان پذیری
واژهای در اتومبیل رانی که عبارت است از تراشکاری بسیار ظریف سر سیلندر که موجب کاهش حجم اتاقک

انفجار میشود؟  polishپولیش
-31

نوعی کاربراتور برای تقویت و آماده سازی اتومبیلهای مسابقهای؟  weberوبر

-31

در اتومبیلرانی تراشکاری زیاد سر سیلندر باعث چه چیزی میشود؟ باالرفتن دمای موتور

-32

واژهای در اتومبیلرانی که به زاویه افقی چرخ ها با راستای طولی اتومبیل گویند؟  toeتو

-33

در اتومبیلرانی چنانچه چرخ ها به سمت داخل متمایل باشند گویند؟  toe inتو این

-34

در اتومبیلرانی چنانچه چرخ ها به سمت خارج متمایل باشند گویند؟  toe outتو آوت

-35

در اتومبیلرانی به مجموعه اقداماتی گفته میشود که جهت بهینه سازی قسمت های مختلف اتومبیل صورت

میگیرد؟  Tuningتیونینگ
-36

در اتومبیلرانی به مجموع حجم محفظههایی از سیلندر گویند که پیستونها در آن در حرکتند؟ حجم موتور

-37

افزایش حجم موتور باعث افزایش قدرت موتور میشود یا کاهش؟ افزایش

-38

افزایش حجم موتور چه تاثیری روی مصرف سوخت دارد؟ باعث افزایش می شود.

-39

در اتومبیلرانی به مسابقهای گویند که در مسیر مستقیم به طول  044متر  0444متر یا بیشتر برگزار میشود؟
 dragدراگ

-41

در اتومبیلرانی به مسابقهای گویند که هدف از آن فقط تست خودروهاست؟  dragدراگ

-41

در اتومبیلرانی به مسابقهای گویند که هدف از آن فهمیدن مهارت راننده در شتابگیری صحیح است؟ drag

دراگ
-42

واژهای در اتومبیلرانی که به معنای عبور از یک پیچ با حداکثر سرعت ممکن است؟  driftدریفت

-43

در اتومبیلرانی به حالتی گویند که  2یا  0چرخ اتومبیل به سرعت زیاد به لغزش درآمده و اتومبیل زاویه دار

جاده را طی میکند؟ دریفت
-44

در اتومبیلرانی دور مارشال چه زمانی برگزار میشود؟ قبل از شروع مسابقه

-45

آیا عمل دریفت در اتومبیلهای دیفرانسیل جلو و عقب یکسان رخ میدهد؟ خیر

-46

در اتومبیلرانی به مسابقهای که در مسیر بستهای به نام پیست برگزار میشود گویند؟  raceریس

-47

اساس مسابقه ریس چه چیزی است؟ سرعت بیشتر

-48
-49

مسابقات ریس در چه مکانی برگزار میشود؟ پیست
در اتومبیل رانی به خط فرضی گویند که رانندگان برای عبور از پیچ با سرعت بیشتر در زمان کمتر در نظر می-

گیرد؟ خط مسابقه
-51

نام دیگر واژهی ریس الین در اتومبیلرانی؟ خط مسابقه

-51

واژهای به معنای لوله ی رابط هدرزو منبع اگزوز میباشد؟ سنتر

-52

واژهای در اتومبیلرانی که به  0تکهای گفته میشود که در قسمت پایین اتاق و سپرها نصب میشود؟ فالپ

-53

در اتومبیلرانی چه چیزی باعث پایداری بیشتر اتومبیل در مقابل جریان شدید هوا میشود؟ فالپ

-54

واژهای در در اتومبیلرانی که عبارتست از زاویهدار بودن راستای عمودی چرخها با راستای قائم؟ camber

کمبر
-55

اگر کمبر به سمت بیرون اتومبیل باشد به آن چه گویند؟ کمبر مثبت

-56

اگر کمبر به سمت د اخل اتومبیل باشد به آن چه گویند؟ کمبر منفی

-57

در اتومبیلرانی کدام نوع کمبر باعث واژگون شدن اتومبیل میشود؟ کمبر مثبت

-58

اصطالحی در واژه اتومبیلرانی به معنای میل سوپاپ؟  cam shaftکم شافت

-59

در اتومبیلرانی به پروسه تقویت موتور گویند؟ نصب کم شافت

-61

در اتومبیلرانی یکی از مواردی که باعث کارایی بیشتر موتور میشود؟ نصب کم شافت

-61

واژهای در اتومبیلرانی که عبارت است از فاصله نقطه مرگ باال و مرگ پایین پیستون؟ کورس پیستون

-62

واژهای در اتومبیلرانی که به معنای نیروی وارد بر میل لنگ است؟ نیروی تورک

-63

نام دیگر نیروی تورک چیست؟ گشتاور

-64

در اتومبیلرانی چه چیزی باعث ایجاد شتاب میشود؟  Torqueنیروی تورک

-65

در اتومبیلرانی به مسیری که از استارت شروع شده و به آن پایان مییابد چه گویند؟  lapلپ

-66

در اتومبیلرانی نام دیگر واژه لپ چیست؟ دور

-67

اصطالحی در اتومبیلرانی که به معنای ورود اتومبیلهای مسابقه به پیست و حرکت پشت سر اتومبیل راهنما

قبل از مسابقه؟  warm upوارم آپ
-68

در اتومبیلرانی نام دیگر اصطالح وارم آپ؟ دور مارشال

-69

در اتومبیلرانی نام دیگر اصطالح دور مارشال چیست؟ دور وارم آپ

-71

اصطالحی در اتومبیلرانی به معنای اتومبیل راهنما؟ مارشال

-71

نام دیگر اتومبیل مارشال در اتومبیلرانی؟ اتومبیل راهنما

-72

بازی بسکتبال در چند کوارتر انجام میشود؟ چهار کوارتر

-73

زمان استراحت بین کوارترهای بسکتبال چند دقیقه است؟ دو دقیقه

-74

زمان استراحت بین دو نیمه بازی بسکتبال چند دقیقه است؟ 04دقیقه

-75

وقت اضافه در بسکتبال چند دقیقه است؟  5دقیقه

-76

آیا در بین دو نیمه بازی بسکتبال زمین حمله و دفاع دو تیم عوض میشود؟ بله

-77

در بازی بسکتبال اصطالحا به زمین حریف گویند؟ زمین حمله

-78

در بازی بسکتبال اصطالحا به زمین خودی گویند؟ زمین دفاع

-79

آیا در زمانی که توپ در بازی بسکتبال در جریان نیست بازی متوقف میشود؟ بله

-81

در بازی بسکتبال هنگامی که خطایی رخ می دهد بازی متوقف میشود؟ بله

-81

اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای خوردن توپ به زمین و بلند شدن آن؟ بونس

-82

اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای ایجاد سدی قانونی در مقابل حریف برای جلوگیری از نزدیک شدن وی به

حلقه؟ بالک حلقه
-83

اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای دریبل کردن توپ برخالف معمول در دست نگه داشتن و با خود بردن؟
حمل توپ

-84
-85

قطر حلقه بسکتبال چند سانتیمتر است؟  05سانتیمتر
در 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
-86

نخستین حضور بسکتبال ایران در میدانهای بینالمللی در کجا بود؟ المپیک لندن 0408

-87

در بازی بسکتبال حرکتی که بازیکن صاحب توپ در داخل زمین یک یا دو پای خود را بدون توجه به محدودیت

حرکت دهد گویند؟ رانینگ
-88

در بازی بسکتبال دویدن با توپ بدون دریبل بیش از یک گام چه تخلفی است؟ رانینگ

-89

در بازی بسکتبال برداشتن گام اضافه در سه گام چه تخلفی است؟ رانینگ

-91

در بازی بسکتبال برداشتن گام ریز در سه گام بطوری که قابل تشخیص نباشد چه تخلفی است؟ رانینگ

-91

قانون سه ،پنج  ،هشت و  20ثانیه مربوط به کدام ورزش است؟ بازی بسکتبال

-92

قانون نیمه مربوط به کدام ورزش است؟ بازی بسکتبال

-93

اصطالحی در بازی بسکتبال زمانی که بازیکنی پرتاب انجام میدهد یاران حریف میتوانند در هنگام سیر

صعودی توپ آن را با دست منحرف کنند؟ بالک
-94

در بازی بسکتبال پرتاب منطقه ای درون قوس چند امتیاز دارد؟  2امتیاز

-95

در بازی بسکتبال پرتاب منطقه ای بیرون از قوس چند امتیاز دارد؟  3امتیاز

-96

در بازی بسکتبال پرتاب آزاد یا پنالتی چند امتیاز دارد؟  0امتیاز

-97

در بازی بسکتبال در چه موردی پرتاب آزاد آخر ریباند ندارد؟ تکنیکال فول

-98

اصطالحی در بازی بسکتبال به معنای حرکتی که از طرف بازیکنی صورت گیرد که تیم حریف را صاحب توپ

کند؟ ترنوور
-99

در بازی بسکتبال به پاس اشتباه چه گویند؟ ترنوور

 -111در بازی بسکتبال به دزدیده شدن توپ توسط حریف چه گویند؟ ترنوور
 -111در بازی بسکتبال به دادن اوت بی مورد به حریف چه گویند؟ ترنوور
 -112در بازی بسکتبال به خطای حمله چه گویند؟ ترنوور
 -113در بازی بسکتبال نام دیگر خطای حمله چیست؟ شارژینگ
 -114در بازی بسکتبال به خطایی که یک بازیکن در موقع حمله روی بازیکن تیم مدافع انجام میدهد چه گویند؟
خطای حمله
 -115بازی والیبال در چه سالی ابداع شد؟ 0845

 -116بازی والیبال در چه کشوری ابداع شد؟ ماساچوست آمریکا
 -117بازی والیبال توسط چه کسی ابداع گردید؟ ویلیام جی مورگان
 -118بازی والیبال در ایران در چه سالی آغاز شد؟ 0244
 -119بازی والیبال توسط چه کسی وارد ایران شد؟ سید مهدی ورزنده
 -111تکنیک پنجه مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 -111تکنیک ساعد مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 -112تکنیک سرویس مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 -113تکنیک اسپک مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 -114تکنیک توپ گیری مربوط به کدام ورزش است؟ بازی والیبال
 -115ارسال پاس مناسب هم از نظر تکنیکی و هم از نظر تاکتیکی از وظایف کدام پست در بازی والیبال است؟ پاسور
 -116در بازی والیبال یکی از انواع تکنیک ساعد که در آن زاویه دست با بدن کمتر از  44درجه است؟ ساعد روبرو
 -117در بازی والیبال یکی از انواع تکنیک ساعد که در آن زاویه دست با بدن  44درجه است؟ ساعد بلند
 -118در بازی والیبال یکی از انواع تکنیک ساعد که در آن زاویه دست با بدن بیشتر از  44درجه است؟ ساعد پشت
سر
 -119در بازی والیبال به سرویسی که بالفاصله پس از سوت داور بدون هیچ تاملی زده شود چه میگویند؟ سرویس
پاولوفی
 -121پرتاب سرویس چکشی و پرشی مربوط به کدام ورزش است؟ والیبال
 -121ارتفاع تور والیبال برای آقایان؟  2متر و  03سانتیمتر
 -122ارتفاع تور والیبال برای بانوان؟  2متر و  20سانتیمتر
 -123وزن توپ والیبال چقدر است؟  284گرم
 -124محیط توپ والیبال چند سانتیمتر است؟  76سانتیمتر
 -125در بازی والیبال به سرویسی که با خوابیدن مستقیم در زمین حریف به امتیاز تبدیل شود چه گویند؟ سرویس
یک ضرب
 -126در بازی والیبال هر تیم در هر ست به غیر از استراحت فنی چند تایم استراحت می تواند داشته باشد؟  2تایم
 -127در بازی والیبال هر تیم چند تعویض در هر ست دارد؟  7تعویض
 -128در بازی والیبال مدت زمانی که زننده سرویس برای پرتاب سرویس فرصت دارد؟  8ثانیه
 -129خطایی در بازی والیبال در رابطه با کسی که پایش در هنگام سرویس روی خط باشد؟ خطای خط
 -131در بازی والیبال اگر دست و پای بازیکن از خط زیر تور عبور کند چه نوع خطایی است؟ خطای خط زیر تور
 -131در بازی والیبال برخورد هر قسمت از بدن بازیکن به تور چه خطایی است؟ خطای تور
 -132در بازی والیبال اگر هر بازیکن  2بار پی در پی به توپ ضربه زند چه خطایی است؟ خطای  2ضرب
 -133در بازی والیبال اگر هر تیم بیشتر از  3بار به توپ ضربه زند چه خطایی است؟ خطای  0ضرب

 -134در بازی والیبال اگر توپ روی دست بازیکن مکث داشته باشد چه خطایی است؟ خطای حمل
 -135در بازی والیبال به ترتیب قرار نگرفتن بازیکنان در زمین چه خطایی است؟ خطای اَرِنج
 -136در بازی والیبال به ضربه محکمی که از ارتفاع باالی تور به سمت میدان حریف زده می شود گویند؟ اسپک
 -137در بازی والیبال مهارتی را که برای دریافت توپ های کم ارتفاع میباشد چه میگویند؟ ساعد
 -138در بازی والیبال برای ارسال توپ های با سرعت کم و ارتفاع زیاد از چه مهارتی استفاده میکنند؟ پنجه
 -139در بازی والیبال به بازیکنی که توپ را برای مهاجمان خودی ارسال میکند گویند؟ پاسور
 -141در بازی والیبال بازیکنی که در شرایط مختلف توپ را به جهات مختلف هدایت میکند گویند؟ ارسال کننده
 -141در بازی والیبال به بازیکنی که توپ را دریافت میکند گویند؟ دریافت کننده
 -142در بازی والیبال به ضربهای که به معنای به جریان افتادن توپ از منطقه مجاز به منظور شروع بازی است گویند؟
سرویس
 -143حرکتی در بازی والیبال به معنای سد کردن توپ مهاجم حریف توسط دستهای باالی تور؟ دفاع روی تور
 -144در بازی والیبال یک نوع سرویس که محل فرود آمدن آن مشخص نیست گویند؟ سرویس موجی
 -145در بازی والیبال یکی از شیوه های حرکت بازیکن که بیشتر به معنای دفاع است گویند؟ پای پهلو
 -146در بازی والیبال به وسیله ای که روی نوار طرفین تور وصل می کنند گویند؟ آنتن
 -147اصطالحی به معنای دهمین قهرمانی اروپا در بازی های لیگ قهرمانی اروپا؟ الدسیما
 -148اصطالحی در فوتبال به معنای بازی های درون شهری؟ دربی
 -149بهترین گل مرحله مقدماتیِ صعود به جام جهانی  48در آسیا توسط چه کسی زده شد؟ مهدی مهدوی کیا
 -151ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی  48در بازی با چین در کشور چین به چه نتیجه ای دست یافت؟ برد  0بر 2
 -151جام جهانی فوتبال  48فرانسه چندمین دوره از جام جهانی بود؟ شانزدهمین دوره
 -152آقای گل جام جهانی فوتبال  48در فرانسه چه کسی بود؟ داور شوکر
 -153بهترین گلزن تاریخ فوتبال کرواسی چه کسی است؟ داور شوکر
 -154دروازبان سابق تیم ملی کلمبیا و خالق ضربه عقرب در مقابل تیم انگلستان؟ خوزه رنه هیگوئیتا
 -155نامدارترین دروازبان تیم ملی فوتبال شوروی و از بهترین دروازبانهای تاریخ فوتبال؟ لئو یاشین
 -156بزرگترین گل زن تاریخ فوتسال ایران چه نام دارد؟ وحید شمسایی
 -157بزرگترین گل زن تاریخ فوتبال ایران چه نام دارد؟ علی دایی
 -158بزرگترین گل زن تاریخ فوتبال ملی جهان چه نام دارد؟ علی دایی
 -159رکورد دار کسب توپ طالی جهان؟ لیونل مسی
 -161تعداد گل های علی دایی در بازی های ملی؟ 044
 -161پرافتخار ترین کشتی گیر فرنگی ایرانی در جام جهانی؟ حمید سوریان
 -162برترین گل زن تاریخ بارسلونا؟ مسی
 -163برترین گل زن تاریخ رئال مادرید؟ کریستیانو رونالدو

 -164سرمربی ایران در جام جهانی 0468؟ حشمت مهاجرانی
 -165سرمربی ایران در جام جهانی 0448؟ جالل طالبی
 -166سرمربی ایران در جام جهانی 2447؟ برانکو ایوانکوویچ
 -167سرمربی ایران در جام جهانی 2400؟ کارلوس کی روش
 -168بهترین مدافع والیبال لیگ جهانی 2405؟ محمد موسوی
 -169تیم ملی فوتبال ایران چند دوره به جام جهانی رفت؟ چهار دوره
 -171آقای خاص لقب کدام سرمربی فوتبال است؟ خوزه مورینیو
 -171نائب قهرمان مسابقات جام جهانی کشتی آزاد  2405در آمریکا؟ آمریکا
 -172قهرمان لیگ جهانی والیبال 2405؟ فرانسه
 -173تیم ملی والیبال ایران در اولین حضورش در لیگ جهانی چندم شد؟ نهم
 -174ایران چند دوره در لیگ جهانی والیبال بوده است؟ چهار دوره
 -175سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل در سال 2442؟ لوئیس فیلیپه اسکوالری
 -176سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل در سال 2400؟ لوئیس فیلیپه اسکوالری
 -177سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در سال 2447؟ یورگن کلینزمن
 -178قهرمان مسابقات جام جهانی کشتی آزاد  2405در آمریکا کدام کشور است؟ ایران
 -179بلندترین بازیکن والیبال ایران؟ محمد حسن صنوبر
 -181لقب تیم ملی انگلیس چیست؟ سه شیرها
 -181زننده گل نخست بارسلونا به رئال مادرید در ال کالسیکوی سال  2402-2400چه کسی بود؟ ژاوی هرناندز
 -182چه کسی عنوان بهترین فوتبالیست سال جهان در سال  2446را از آن خود کرد؟ کاکا
 -183سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال برزیل مقابل چه تیمی بود؟ 0-6مقابل آلمان
 -184پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا چه تیمی است؟ رئال مادرید
 -185سرمربی لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا در معجزهی استانبول چه کسی بود؟ رافائل بنیتز
 -186تک گل تیم ملی کرواسی مقابل برزیل در دیدار افتتاحیه جام جهانی  2400چه کسی بود؟ مارسلو گل به خودی
 -187میان تیم های آفریقایی حاضر در جام جهانی  2400چه تیمی بدترین عملکرد را داشت؟ کامرون
 -188از میان بازیکنان تیم ملی هلند در جام جهانی  2400گل کدام بازیکن نامزد دریافت زیباترین گل سال  2400بود؟
روبین فن پرسی
 -189میان تیم های آمریکایی حاضر در جام جهانی  2400چه تیمی بدترین عملکرد را داشت؟ هندوراس
 -191میزبان جام جهانی  0448کدام کشور بود؟ فرانسه
 -191میزبان جام جهانی  2442کدام کشور بود؟ مشترک کره جنوبی و ژاپن
 -192میزبان جام جهانی  2447کدام کشور بود؟ آلمان
 -193میزبان جام جهانی  2404کدام کشور بود؟ آفریقای جنوبی

 -194میزبان جام جهانی  2400کدام کشور بود؟ برزیل
 -195میزبان جام ملتهای آمریکای جنوبی در سال  2405کدام کشور بود؟ شیلی
 -196میان تیم های اروپایی حاضر در جام جهانی  2400چه تیمی بدترین عملکرد را داشت؟ انگلیس
 -197تک گل ایران در جام جهانی  2400را چه کسی زد؟ رضا قوچان نژاد
 -198تک گل ایران در جام جهانی  2400مقابل چه تیمی به ثمر رسید؟ بوسنی
 -199لقب تیم ملی برزیل؟ قناری کوچک
 -211تنها کلین شیت ایران در ادوار جام های جهانی مقابل کدام تیم بوده است؟ نیجریه
 -211گل نخوردن یک تیم فوتبال در یک بازی را چه میگویند؟ کلین شیت
 -212بازیکنی که در یک مسابقه فوتبال  3گل بزند اصطالحا به آن چه می گویند؟ هتریک
 -213لقب تیم ملی ایتالیا چیست؟ الجوردی پوشان
 -214بدترین تفاضل گل را در مرحله گروهی جام جهانی  2400چه تیمی داشت؟ کامرون
 -215تیم ملی هلند در جام جهانی  2400مقابل کاستاریکا در ضربات پنالتی با چه نتیجهای پیروز شد؟ 0 – 3
 -216چه تیمی عنوان سومی جام جهانی  2400را کسب کرد؟ هلند
 -217چه تیمی عنوان دومی جام جهانی  2400را کسب کرد؟ آرژانتین
 -218چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  2400را کسب کرد؟ آلمان
 -219چه تیمی عنوان سومی جام جهانی  2404را کسب کرد؟ آلمان
 -211چه تیمی عنوان دومی جام جهانی  2404را کسب کرد؟ هلند
 -211چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  2404را کسب کرد؟ اسپانیا
 -212چه تیمی عنوان چهارمی جام جهانی  2404را کسب کرد؟ اروگوئه
 -213چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  2447را کسب کرد؟ ایتالیا
 -214چه تیمی عنوان نائب قهرمانی جام جهانی  2447را کسب کرد؟ فرانسه
 -215چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  2442را کسب کرد؟ برزیل
 -216چه تیمی عنوان نائب قهرمانی جام جهانی  2442را کسب کرد؟ آلمان
 -217چه تیمی عنوان قهرمانی جام جهانی  0448را کسب کرد؟ فرانسه
 -218چه تیمی عنوان نائب قهرمانی جام جهانی  0448را کسب کرد؟ برزیل
 -219کاپیتان تیم ملی یونان در جام جهانی  2400چه کسی بود؟ کاراگونیس
 -221کاپیتان تیم ملی ژاپن در جام جهانی  2400چه کسی بود؟ ماکوتو هاسبه
 -221کاپیتان تیم ملی ایران در جام جهانی  2400چه کسی بود؟ جواد نکونام
 -222کاپیتان تیم ملی آلمان در جام جهانی  2400چه کسی بود؟ فیلیپ الم
 -223کاپیتان تیم ملی آرژانتین در جام جهانی  2400چه کسی بود؟ لیونل مسی
 -224کاپیتان تیم ملی هلند در جام جهانی  2400چه کسی بود؟ فن پرسی

 -225کاپیتان تیم ملی برزیل در جام جهانی  2400چه کسی بود؟ تیاگو سیلوا
 -226گزارشگر فینال جام جهانی  2400چه کسی بود؟ مزدک میرزایی
 -227گزارشگر بازی دو تیم ایران و نیجریه در جام جهانی  2400چه کسی بود؟ محمدرضا احمدی
 -228بهترین خط حمله جام جهانی  2400را چه تیمی داشت؟ آلمان
 -229لقب تیم ملی فرانسه چیست؟ خروس ها
 -231بدترین خط دفاع را در جام جهانی  2400چه تیمی داشت؟ برزیل
 -231بهترین خط دفاع را در جام جهانی  2400چه تیمی داشت؟ کاستاریکا
 -232آقای گل جام جهانی  2400چه بازیکنی بود؟ خامس رودریگز از کلمبیا
 -233میزبان جام جهانی  2408چه کشوری خواهد بود؟ روسیه
 -234میزبان جام جهانی  2422چه کشوری خواهد بود؟ قطر
 -235نام توپ جام جهانی  2400چه بود؟ برازوکا
 -236داور فینال جام جهانی  2404چه کسی بود؟ هاوارد وب
 -237بهترین گل زن برزیل در  2400چه کسی بود؟ نیمار
 -238میان تیم های آسیایی حاضر در جام جهانی  2400چه تیمی بدترین عملکرد را داشت؟ استرالیا
 -239میزبان جام ملتهای آسیا در  2405چه کشوری بود؟ استرالیا
 -241چه تیمی قهرمان جام ملتهای آسیا  2405شد؟ استرالیا
 -241چه تیمی نائب قهرمان جام ملتهای آسیا  2405شد؟ کره جنوبی
 -242میزبان جام ملتهای آسیا  2404چه کشوری خواهد بود؟ امارات
 -243میزبان جام ملتهای اروپا  2407چه کشوری بود؟ فرانسه
 -244زننده گل قهرمانی اسپانیا به هلند در فینال جام جهانی  2404چه کسی بود؟ آندرس اینیستا
 -245قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در سال  2403چه تیمی بود؟ بایرن مونیخ
 -246قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در سال  2402چه تیمی بود؟ چلسی
 -247در تاریخ فوتبال باشگاهی چه تیمی دو بار سه جام در یک فصل فتح کرده است؟ بارسلونا
 -248لقب تیم ملی آلمان چیست؟ ژرمن ها
 -249لقب تیم ملی هلند چیست؟ الله های نارنجی
 -251درمیان تیم های آسیایی چه کشوری بهترین عنوان را در جام جهانی کسب نموده است؟ کره جنوبی
 -251غزال تیزپای فوتبال آسیا چه بازیکنی است؟ خداداد عزیزی
 -252دروازبان تیم ملی کرواسی در جام جهانی  2400برزیل چه کسی بود؟ استیپه پلیتکاسا
 -253نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه تاتنهام انگلیس چیست؟ وایت هارت لن
 -254نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه چلسی انگلیس چیست؟ استمفورد بریج
 -255نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه منچستر یونایتد انگلیس چیست؟ الد ترافورد

 -256نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه منچسترسیتی انگلیس چیست؟ اتحاد
 -257نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه آرسنال انگلیس چیست؟ امارات
 -258نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه لیورپول انگلیس چیست؟ آنفیلد
 -259نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه بارسلونا اسپانیا چیست؟ نیو کمپ
 -261نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه رئال مادرید اسپانیا چیست؟ سانتیاگو برنابئو
 -261نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه والنسیا اسپانیا چیست؟ مستایا
 -262نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه اتلتیکو مادرید اسپانیا چیست؟ ویسنته کالدرون
 -263نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه بایرن مونیخ آلمان چیست؟ آلیانز آرنا
 -264نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه دورتموند آلمان چیست؟ وست فالن
 -265نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه یوونتوس ایتالیا چیست؟ یوونتوس آرنا
 -266نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه رم ایتالیا چیست؟ المپیک رم
 -267نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه اینترمیالن ایتالیا چیست؟ جوزپه مه آتزا
 -268نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه آ.ث میالن ایتالیا چیست؟ سن سیرو
 -269نام ورزشگاه اختصاصی باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه چیست؟ پارک دِ پرنس
 -271انسان های اولیه از پرداختن به افزایش قدرت و استقامت بدنی چه هدفی داشتند؟ امنیت
 -271مسابقات خاموش ،نام مسابقات کدام دسته از معلوالن است؟ ناشنوایان
 -272در دوران یونان هدف نهایی تربیت بدنی چه بود؟ پرورش مرد عمل
 -273معروفترین مسابقات ورزشی که در دوره آتن قدیم برگزار میشد چه نام داشت؟ المپیک
 -274معروفترین مسابقات ورزشی که در دوره آتن قدیم برگزار میشد در چه مکانی بود؟ المپیا
 -275معروفترین مسابقات ورزشی که در دوره آتن قدیم برگزار میشد به افتخار چه کسی بود؟به افتخار زئوس
 -276چه ورزشی همه برنامه های ورزشی جشنها و سرگرمیهای ایام تعطیل رومیها را تشکیل میداد؟ اسب
سواری و ارابه رانی
 -277چه کسی به عنوان موسس ورزش در مدارس آلمان شناخته شده است؟ آدلف اسپیس
 -278کدام یک از المپیک ها از سوی ایران تحریم شد؟  0484مسکو و  0480لسآنجلس
 -279اولین بانوان ایرانی در چه سالی در بازی های المپیک شرکت کردند؟  0470توکیو
 -281چه کسی اولین بار تدریس تربیت بدنی را در مدارس فرانسه شروع کرد؟ رِی گولیت
 -281در قرون وسطی شرکت در برنامه های ورزشی برای دانش آموزان اختیاری بود یا اجباری؟ اجباری
 -282سیستم بیچر از سیستم های آموزشی تربیت بدنی در آمریکا برای دختران بود یا پسران؟ دختران
 -283پرچم المپیک اولین بار در کدام ورزشگاه المپیک به اهتزاز درآمد؟ آنتورپ
 -284نهضت المپیک نتیجه همیاری کدام سازمان ها با کمیته ملی المپیک است؟ فدراسیونهای بینالمللی ورزشی
 -285اولین بار ایران در کدام پارالمپیک شرکت کرد؟  0488سئول

 -286درس ورزش از چه سالی به صورت اجباری در مدارس ایران اجرا شد؟ 0347
 -287انجام حرکت بدنی و تکرار آن به گونه ای که باعث افزایش توان و ورزیدگی بیشتر شود ،تعریف ورزش از چه

دیدگاهی است؟ اسالم
 -288پیامبر اکرم (ص) چه ورزشی را رکن اصلی استراتژی در تمرینات نظامی میدانستند؟ تیراندازی
 -289پرورش چه عواملی در تعریف تربیت بدنی از دیدگاه لوبوش اهمیت دارد؟ عوامل بیولوژیکی و روانی حرکتی
 -291آمادگی حرکتی در اثر آموزش ایجاد می شود یا ذاتی است؟ آموزش
 -291اصطالح توبوک در ورزش تکواندو به چه معناست؟ لباس تکواندو
 -292به مربی ورزش تکواندو چه گویند؟ کان جن نیم
 -293ادای احترام در ورزش تکواندو چه نام دارد؟ کیونگ ره
 -294کلمه کی هاپ در ورزش تکواندو به معنای چیست؟ صدای بلند
 -295کلمه شی یو در ورزش تکواندو به چه معناست؟ استراحت
 -296ضربه آپ سوگی مربوط به کدام ورزش است؟ ورزش تکواندو
 -297اصطالح شی جاک مربوط به کدام ورزش است؟ ورزش تکواندو
 -298کلمه چاریوت در ورزش تکواندو به معنای چیست؟ خبردار ایستادن
 -299در ورزش تکواندو کلمه چون بی به معنای چیست؟ آماده باش
 -311در ورزش تکواندو کلمه دوجانگ به معنای چیست؟ محل تمرین
 -311در ورزش تکواندو چونگ تی کدام کمربند است؟ کمربند آبی
 -312نام دیگر ورزش تنیس روی میز چیست؟ پینگ پنگ
 -313تعداد افراد شرکت کننده در ورزش تنیس روی میز؟  2یا  0نفر
 -314وسیله مورد نیاز برای ضربه زدن به توپ در ورزش تنیس؟ راکت
 -315رنگ توپ در ورزش تنیس روی میز؟ سفید یا نارنجی
 -316جنس میز تنیس روی میز؟ چوب
 -317خاستگاه ورزش تنیس روی میز؟ بریتانیا
 -318اصطالحی در ورزش تنیس روی میز که به معنای مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است؟ رالی
 -319اصطالحی در ورزش تنیس روی میز به این معنا که یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور نمیشود؟ یک
لت
 -311به دستی که در ورزش تنیس روی میز راکت را میگیرد گویند؟ دست بازی
 -311در ورزش تنیس روی میز به بازیکنی میگویند که اولین ضربه را در یک رالی به توپ وارد میکند؟ زننده
سرویس
 -312در ورزش تنیس روی میز به بازیکنی میگویند که دومین ضربه را در یک رالی به توپ وارد میکند؟ گیرنده
سرویس
 -313شخصی که برای کنترل مسابقه منصوب میشود چه نام دارد؟ داور

 -314شخصی که در زمان تصمیم گیریهای ویژه به داور کمک میکند؟ کمک داور
 -315در بازی تنیس روی میز توپ بعد از رها شدن از دست آزاد بازیکن حداقل چند سانتیمتر باید باال بیاید؟ 07
سانتیمتر
 -316در ورزش تنیس روی میز در زمان نگه داشتن توپ برای یک سرویس ،حریف باید قادر به دیدن چند درصد از

توپ باشد؟ %84
 -317بازی تنیس روی میز از چند گیم تشکیل می شود؟  5گیم
 -318در تنیس روی میز هر گیم چند امتیاز دارد؟  00امتیاز
 -319قطر توپ تنیس روی میز چند میلی متر است؟  04میلی متر
 -321وزن توپ تنیس روی میز چند گرم است؟  2/6گرم
 -321جنس توپ تنیس روی میز از چیست؟ سلولوئید
 -322ضریب ارتجاعی توپ تنیس روی میز چقدر است؟ 4/40
 -323چند درصد از ضخامت تیغه راکت تنیس روی میز باید از چوب باشد؟ %85
 -324آیا بازیکن می تواند در بازی تنیس روی میز در طول مسابقه راکتش را عوض کند؟ بله
 -325آیا در تنیس روی میز ،بازیکن باید هنگام تعویض راکت آن را به حریف و داور نشان دهد؟ بله
 -326پایه ورزش جودو چه هنر رزمی است؟ جوجیتسو
 -327هنر رزمی جوجیتسو پایه چه ورزشی است؟ جودو
 -328جوجیتسو به هنر های رزمی با دست خالی در کدام کشور معروف بود؟ ژاپن
 -329اولین بار در کدام المپیک ورزش جودو به عنوان یک رشته ورزشی پذیرفته شد؟ المپیک 0470
 -331جودو توسط چه کسی ابداع شد؟ جیگارو کانو
 -331در ورزش جودو به استاد چه می گویند؟ سِن سِی
 -332ریشه جودو در کدام ورزش باستانی ژاپن است؟ جوجیتسو و کشتی پهلوانی ژاپن
 -333ورزش جودو در چه سالی پایه ریزی شد؟ 0882
 -334اصطالح هاجیمه در ورزش جودو به چه معناست؟ دستور شروع مسابقه
 -335کودوکان نام اولیه کدام ورزش است؟ جودو
 -336تشک ورزش جودو چه نام دارد؟ تاتامی
 -337در ورزش جودو به امتیاز بزرگ معادل ده امتیاز چه میگویند؟ وازاری
 -338ورزش رزمی که در آن هیچ ضربه مشت و لگدی زده نمیشود؟ جودو
 -339ورزش رزمی که حریف هم از خود دفاع میکند هم مراقب است حریف صدمه نبیند چیست؟ جودو
 -341در ورزش رزمی جودو به امتیاز متوسط معدل  0امتیاز چه میگویند؟ یوکو
 -341در جودو ،فن ناگه وازا به چه معناست؟ فنون پرتابی
 -342نشستن رسمی ژاپن که از نشستن های در ورزش جودو نیز هست؟ سیزا
 -343در ورزش جودو نشستن به حالت چهار زانو چه نام دارد؟ آنزا

 -344در جودو درجات کمربند به چند سطح تقسیم می شود؟  2سطح
 -345سطح های کمربند ورزش جودو؟ کیو و دان
 -346در ورزش جودو کسانی که دارای درجه کیو هستند به چه نامی شناخته میشوند؟ مودانشا
 -347در ورزش جودو ،مودانشا به چه معناست؟ شخص بدون درجه
 -348در ورزش جودو دان به چه معناست؟ درجه کمربند
 -349در ورزش جودو کسانی که دارای درجه دان هستند به چه نامی شناخته میشوند؟ یودانشا
 -351در ورزش جودو یودانشا به چه معناست؟ شخص دارای درجه
 -351در زمان ابداع جودو درجه کیو چه کمربندی داشت؟ سفید
 -352فنون خاک در جودو چه نام دارد؟ نه وازا
 -353در ورزش جودو دان یک چه کمربندی دارد؟ سیاه
 -354در ورزش جودو دان دو چه کمربندی دارد؟ سیاه
 -355در ورزش جودو دان سه چه کمربندی دارد؟ سیاه
 -356در ورزش جودو دان چهار چه کمربندی دارد؟ سیاه
 -357در ورزش جودو دان پنج چه کمربندی دارد؟ سیاه
 -358رنگ لباس ورزش جودو؟ سفیدیا آبی
 -359زمین ورزش جودو گرد است یا مربع؟ مربع
 -361در ورزش جودو دان شش چه کمربندی دارد؟ سیاه یا قرمز و سفید
 -361در ورزش جودو دان هفت چه کمربندی دارد؟ سیاه یا قرمز و سفید
 -362در ورزش جودو دان هشت چه کمربندی دارد؟ سیاه یا قرمز و سفید
 -363در ورزش جودو کمربند دان نه چه رنگی است؟ کمربند سیاه یا قرمز تک رنگ
 -364در ورزش جودو دان ده چه کمربندی دارد؟ سیاه یا قرمز تک رنگ
 -365در ورزش جودو کالس ششم کیو چه کمربندی دارد؟ سفید
 -366در ورزش جودو کالس پنجم کیو چه کمربندی دارد؟ سفید
 -367در ورزش جودو کالس چهارم کیو چه کمربندی دارد؟ سفید
 -368در ورزش جودو کالس سوم کیو چه کمربندی دارد؟ قهوه ای
 -369در ورزش جودو کالس دوم کیو چه کمربندی دارد؟ قهوه ای
 -371در ورزش جودو کالس اول کیو چه کمربندی دارد؟ قهوه ای
 -371نام کمربند کالس ششم کیو در جودو چیست؟ روک کیو
 -372در جودو نام کمربند کالس پنجم کیو چیست؟ گو کیو
 -373در جودو نام کمربند کالس چهارم کیو چیست؟ یون کیو
 -374در جودو نام کمربند کالس سوم کیو چیست؟ سان کیو

 -375در جودو نام کمربند کالس دوم کیو چیست؟ نی کیو
 -376در جودو نام کمربند کالس اول کیو چیست؟ ای کیو
 -377در جودو نام کمربند دان یک چیست؟ شودان
 -378در جودو نام کمربند دان دو چیست؟ نی دان
 -379در جودو نام کمربند دان سه چیست؟ سان دان
 -381در جودو نام کمربند دان چهار چیست؟ یودان
 -381در جودو نام کمربند دان پنج چیست؟ گودان
 -382در جودو نام کمربند دان شش چیست؟ روکیودان
 -383در جودو نام کمربند دان هفت چیست؟ شیچی دان
 -384در جودو نام کمربند دان هشت چیست؟ هاچی دان
 -385در جودو نام کمربند دان نه چیست؟ کودان
 -386در جودو نام کمربند دان ده چیست؟ جودان
 -387کدام کمربند در ورزش جودو نشان دهنده انضباط و کار سخت است؟ کمربند سیاه
 -388نام لباس ورزش جودو؟ جودوگی
 -389کلمه جودو به چه زبانی است؟ ژاپنی
 -391در ورزش جودو کلمه گوشین هو به چه معناست؟ روش های دفاع از خود
 -391در ورزش جودو کلمه جی کان تای به چه معناست؟ تایم اوت

 -392در ورزش جودو کوشی وازا به چه معناست؟ فنون کمر
 -393در ورزش جودو کلمه رِی به چه معناست؟ دستور ادای احترام
 -394در ورزش جودو کلمه رِی گی ساهو به چه معناست؟ تشریفات و رسوم اخالق و احترام در جودو
 -395در ورزش جودو کلمه شی آی به چه معناست؟ مسابقه
 -396در ورزش جودو کلمه سو تای رنشو به چه معناست؟ حریف تمرینی
 -397در ورزش جودو به جودوکار چه می گویند؟ جودوکا
 -398در جودو به کمربندی که روی لباس می پوشند چه میگویند؟ اوبی
 -399در جودو به تکنیکهای پا چه می گویند؟ آشی وازا
 -411استقرار یا حالت دفاعی در ورزش جودو چه نام دارد؟ جیگو تای
 -411در جودو به تعظیم کردن در حالت نشسته چه میگویند؟ زارِی
 -412آنزا و سیزا از روش ایستادن در کدام ورزش است؟ جودو
 -413کلمه آنزا در ورزش جودو به چه معناست؟ چهار زانو نشستن
 -414نشستن معمول در ورزش جودو چه نوع نشستنی است؟ آنزا

 -415یون های کلسیم در کدام قسمت تار عضالنی ذخیره میشود .شبکه سارکوپالسمیک یا در میوزین؟ شبکه
سارکوپالسمیک
 -416تراکم مویرگی کم جزو ویژگی های تارهای عضالنی تند انقباض است یا کند انقباض؟ تند انقباض
 -417پس از تمرینات مقاومتی نخستین سازگاری و افزایش قدرت مربوط به کدام قسمت بدن است؟ عصبی و
عضالنی
 -418افزایش چگالی مویرگی پس از فعالیت های ورزشی استقامتی ایجاد میشود یا قدرتی؟ استقامتی
 -419در فعالیت های ورزشی بیشینه تهویه دقیقهای افراد ورزشکار بیشتر است یا غیر ورزشکار؟ ورزشکار
 -411هورمونهای تیروئیدی در انجام حرکتهای ورزشی در سرما افزایش مییابد یا در گرما؟ سرما
 -411کدام عضله در عمل دم دخالت دارد؟ دیافراگم
 -412در زمان فعالیت ورزشی ضربان قلب افزایش مییابد یا کاهش؟ افزایش
 -413افزایش تهویه از سازگاریهای فیزیولوژیکی بدن در ارتفاع به شمار میرود یا محیط های بسته؟ ارتفاع
 -414در چند درصد افراد بزرگسال کف پای صاف رایج است؟ حدود  24درصد
 -415در عارضه لوردوز کمری ضعف کدام عضالت موجب قوس کمر میشود؟ عضالت شکمی
 -416عارضهای که در نتیجه حرکت قوس کمر به جلو میشود چه نام دارد؟ گودی کمر
 -417حرکات کششی برای کمر درد مفید است یا مضر؟ مضر
 -418یک حرکت برای رفع گودی کمر؟ انقباض شکم
 -419برای رفع درد زانو تقویت چه ورزشی موثر است؟ یوگا
 -421کدام عضله به زائده غرابی متصل میشود؟ سینهای کوچک و دوسر بازویی
 -421حرکت دورانی بازو حول کدام محورهای حرکتی انجام میشود؟ فرونتال و افقی  -سهمی
 -422اصلیترین دورکننده بازو کدام عضله است؟ دلتوئید
 -423حرکات چرخشی ساعد و خم شدن آرنج در مفصل بین کدام استخوانها صورت میگیرد؟ بازو و زند زیرین و
زبرین
 -424حرکات آرنج حول چه محوری صورت میگیرد؟ افقی عرضی و عمودی
 -425عضله جناقی در کدام قسمت بدن قرار دارد؟ قفسه سینه
 -426عضالت راست شکمی ،مورب خارجی و داخلی در چه حرکت ورزشی درگیر میشوند؟ دراز و نشست
 -427ژیمناستهای روسی در چه دههای بر ژیمناستیک جهان سلطه داشتند؟ دهه64
 -428در دهه  64کدام ژیمناستها بر ژیمناستیک جهان سلطه داشتند؟ ژیمناست های روسی
 -429در دهه  64اصلیترین و جدیترین رقبای ژیمناستکاران روسی از کدام کشور بودند؟ چینی ها
 -431اسطوره ژیمناستیک چین در دهه  84میالدی؟ لی نینگ
 -431بوریس شاخلین ورزشکار مرد رشته ژیمناستیک اهل کدام کشور بود؟ اتحاد جماهیر شوروی
 -432اولین دوره قهرمانی ژیمناستیک جهان در چه سالی برگذار شد؟ 0443

 -433ژیمناستیک اولین بار در چه سالی در المپیک شرکت داشته است؟ المپیک  0847که اولین دوره المپیک بود
 -434در چه سالی اولین نسل ژیمناستیکهای چینی وارد رقابت های جهانی شدند؟ سال 0468
 -435مربی لی نینگ ،اسطوره ژیمناستیک چین چه کسی بود؟ ژانگ جیان
 -436پارالل از ابزارهای کدام رشته ورزشی است؟ ژیمناستیک
 -437جام جهانی ژیمناستیک در سال  0482در کجا برگزار شد؟ زاگرب
 -438میزبان المپیک  0480کدام کشور بود؟ آمریکا
 -439از رشتههای ژیمناستیک که اساس آن توانایی انجام حرکات سخت قدرتی و انعطافی به همراه موسیقی است؟
ژیمناستیک ایروبیک
 -441از ابزارهای ورزش ژیمناستیک هنری مردان که در آن از میله های موازی برای حرکات خود استفاده میکنند؟
میله پارالل
 -441میزبان المپیک در سال  0484کدام کشور بود؟ روسیه
 -442میزبان المپیک در سال  0467کدام شهر بود؟ مونترال کانادا
 -443میزبان المپیک در سال  0462کدام کشور بود؟ آلمان
 -444میزبان المپیک در سال  0470کدام کشور بود؟ ژاپن
 -445میزبان المپیک در سال  0442کدام کشور بود؟ اسپانیا
 -446سخت ترین نوع شنا چه نوعی است؟ پروانه
 -447نام دیگر شنای آزاد؟ کرال جلو
 -448نام دیگر کرال جلو؟ کرال استرالیایی
 -449یک نوع شنا که در آن هیچ محدودیتی برای چگونگی حرکت دست و پا وجود ندارد؟ شنای آزاد
 -451بهترین نوع شنا برای افرادی که تازه شروع کردن؟ شنای آزاد
 -451یک نوع شنا که در آن پشت بدن روی آب است؟ کرال پشت
 -452حداقل انرژی را که در یک ساعت شنا بدن میسوزاند چقدر است؟  544کالری
 -453بهترین نوع شنا برای کاهش وزن؟ پروانه
 -454در کدام نوع شنا بدن بیشتر عضله سازی میکند؟ پروانه
 -455اگر شدت حرکات در شنا زیاد باشد با چه ورزشی برابری میکند؟ دویدن
 -456شنا قدرت بدنی را افزایش یا کاهش میدهد؟ افزایش
 -457یکی از ورزشهایی که باعث کاهش استرس و فشارهای عصبی میشود چیست؟ شنا
 -458یکی از ابزاری که باعث باال رفتن سرعت شنا می شود چیست؟ کاله شنا
 -459اگر هدف از شنا فقط سالمتی باشد چند دقیقه در روز کافیست؟  34 – 05دقیقه
 -461اگر هدف از شنا فقط سالمتی باشد با چه شدتی کافیست؟ متوسط
 -461اگر هدف از شنا فقط سالمتی باشد چند روز در هفته کافیست؟  3یا  0مرتبه

 -462برای افرادی که در شهرها زندگی میکنند تنها انتخاب برای شنا کجاست؟ استخر
 -463ورزشی که نسبت به سایر ورزش ها بیشتر برای مشکالت مفصلی مفید است؟ شنا
 -464ورزشی که نسبت به سایر ورزش ها بیشتر برای مشکل پوکی استخوان مفید است؟ شنا
 -465یکی از مهمترین جنبه های شنا کردن چیست؟ تنظیم تنفس
 -466یکی از ورزشهایی که در آن تنفس و ماهیچه ها ارتباط زیادی با هم دارند چیست؟ شنا
 -467کسانی که در شنا باتجربه اند بهتر است برای کاهش وزن کدام نوع شنا را انجام دهند؟ پروانه
 -468در چه توانایی بدن توانایی بالقوه استقامتی محسوب میشود؟ ظرفیت ریه بیشتر
 -469مثلث سه گانه شامل چه مواردی در ورزش می شود؟ قدرت ،سرعت ،استقامت
 -471چهار زانو نشسته کدام طبقه از انعطاف پذیری را شامل میشود؟ ایستا
 -471مهمترین قابلیت مشروط در ورزش برای بدن چیست؟ قدرت
 -472به نوعی از انقباض عضالنی گفته میشود که در آن طول عضله تغییر کرده و سرعت تغییر طول عضله ثابت

است؟ انقباض ایزوکینتیک
 -473کدام دسته از ورزشها میتواند ماهیچهها را سفت و قوی سازد و همچنین تعادل و تناسب استخوان را بهبود

بخشد؟ ورزشهای بی هوازی
 -474توانایی نگه داشتن نقطه ثقل بدن در محدوده سطح اتکا شخص؟ تعادل
 -475ذخیره قدرت در کدام یک از ورزشها اهمیت ندارد؟ دارت
 -476توانایی ورزشکار در اعمال حداکثر قدرت بدون توجه به وزن بدن را چه میگویند؟ قدرت مطلق
 -477ورزشکاران حرفه ای باید افزایش و توسعه انعطاف پذیری مفاصل اصلی بدن خود را از چه زمانی آغاز کنند؟
پیش از دوره نوجوانی و جوانی
 -478این قدرت عبارت است از نیروی اعمال شده توسط یک عضله هنگام حرکت بدن مثل شنا است؟ قدرت پویا یا
دینامیک
 -479این قابلیت جسمانی عبارت است از توانایی حرکت آزادانه مفصل در هر جهت و یا در تمام طول دامنه حرکتی

مفصل؟ انعطافپذیری
 -481بازیهای المپیک از چه سالی در یونان برگزار میشده است؟  667قبل از میالدی
 -481بازیهای المپیک اولین بار در کدام کشور برگزار شد؟ یونان
 -482اولین مورد مرگ در المپیک در چه سالی بوده است؟ 0474
 -483آخرین مورد مرگ در بازیهای المپیک در چه سالی بوده است؟ 0474
 -484اولین و آخرین مورد مرگ در بازیهای المپیک  0474در اثر چه چیزی بوده است؟ داروهای نیروزا
 -485اولین و آخرین مورد مرگ در بازیهای المپیک در چه رشتهای بوده است؟ دوچرخه سواری
 -486اولین و آخرین مورد مرگ در بازهای المپیک 0474چه نام داشت؟ کنت انه مارک
 -487دوچرخه سوار دانمارکی که در المپیک  0474فوت کرد چه کسی بود؟ کنت انه مارک
 -488ایدهی بر پایی سکوی مدال برای ورزشکارن برنده در چه سالی به وجود آمد؟  0434در انتاریو

 -489حلقه  5گانه المپیک نشانه چیست؟ اتحاد میان  5قاره
 -491پرچم المپیک اولین بار در چه سالی برافراشته شد؟  0424میالدی
 -491فدراسیون جهانی والیبال در چه سالی بنیان گذاری شد؟  0406میالدی
 -492اصطالح جهانی برای بازی جوانمردانه ورزشی؟ fair play

 -493مادر ورزشها به چه ورزشی میگویند؟ دو میدانی
 -494اصل ورزش را از کدام کشور میدانند؟ یونان
 -495علت اینکه هنگام ورزش فشار خون باال نمیرود چیست؟ باال رفتن هموگلوبین
 -496وزن دستکش بوکس برای ورزشکاران سنگین وزن چقدر باید باشد؟ بیشتر از  304گرم
 -497مسابقه بوکس در چند راند  2دقیقهای انجام میشود؟  5راند
 -498در چه سالی باشگاه پرسپولیس به عنوان بهترین تیم آسیا شناخته شد؟ 0358
 -499در چه سالی تیم تاج ،به استقالل تغییر نام داد؟ 0356
 -511عضالت به هنگام ورزش چند برابر بیشتر به خون نیاز دارند؟ 04تا  08برابر
 -511در چه سالی تیم استقالل قهرمان آسیا شد؟0364
 -512قانونی در فوتبال که به داور این اجازه را میدهد تا به بازی اجازه دنبال شدن در زمانی مثل ارتکاب خطا را

بدهد؟ آوانتاژ
 -513اصطالحی که برای توصیف سبک بسیار دفاعی یا بسیار خشن فوتبال بهکار میرود؟ ضد فوتبال
 -514در فوتبال نزدیکترین یک سوم به دروازه حریف چه نام دارد؟ یک سوم تهاجمی
 -515نزدیکترین یک سوم به دروازه خودی چه نام دارد؟ یک سوم دفاعی
 -516فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه فوتبال چقدر است؟  00متر
 -517تنها نهاد دارای صالحیت قانونگذاری در ورزش فوتبال کدام نهاد است؟ هیئت بین المللی فوتبال
 -518مهمترین سازنده توپ فوتبال چه شرکتی است؟ آدیداس
 -519نخستین گل نقرهای در فوتبال در چه مسابقاتی به ثمر رسید؟ جام یوفا 2443
 -511فیفا دارای چند عضو است؟  244عضو
 -511مسئول سازماندهی و نظارت بر جام جهانی فوتبال چه نهادی است؟ فیفا
 -512محل استقرار فیفا کدام شهر است؟ زوریخ در سوئیس
 -513نام دیگر اصطالح شوت قیچی در فوتبال؟ قیچی برگردان
 -514ریاست فیفا قبل از سپ بالتر را چه کسی بر عهده داشت؟ ژائو هاوالنژ
 -515از قوانین حاکم بر زمین فوتبال که بازیکن با قرار گرفتن در آن موقعیت ،حق مشارکت فعال را ندارد؟
آفساید
 -516در فوتبال بازیکنی که جایگاهش بین مدافع و مهاجم است؟ هافبک
 -517در فوتبال بازیکنانی هستند که در نزدیکترین ردیف به دروازه حریف بازی میکنند و نقش گل زدن را دارند؟
فوروارد یا مهاجم

 -518به بازیکنی که در پست دفاعی بازی میکند چه گویند؟ مدافع
 -519به مسابقات ورزشی فوتبال که در چهارچوب خاص بین دو رقیب قوی در یک شهر برگزار میشود چه گویند؟
داربی
 -521اصطالحی در فوتبال به معنای پا به پا کردن توپ و رد کردن از حریف؟ دریبل زنی
 -521ضربهای برای شروع مجدد بازی فوتبال هنگامی که توپ آخرین بار توسط بازیکن مدافع لمس شده باشد؟ کرنر
 -522ضربهای چرخشی در فوتبال که توپ در هوا به صورت چرخشی در مسیری منحنی حرکت میکند؟ ضربه کات
دار
 -523تعداد داورها در بازی فوتبال؟  0داور
 -524در فوتبال نام داورهایی که کنار زمین قضاوت میکنند؟ داور خط نگهدار
 -525خطایی در فوتبال که در اثر برخورد توپ به دست بازیکن ایجاد می شود؟ خطای هند
 -526بیشترین گلهای علی دایی که در یک بازی زده شد مقابل چه تیمی بود؟ مالدیو
 -527اولین گل ایران در بازی سرنوشت ساز با استرالیا توسط چه کسی زده شده بود؟ کریم باقری
 -528دومین گل ایران در بازی سرنوشت ساز با استرالیا توسط چه کسی زده شده بود؟ خداداد عزیزی
 -529نتیجه بازی ایران و استرالیا که باعث صعود ایران به جام جهانی شد؟ مساوی  2بر 2
 -531اصطالحی در فوتبال که به معنای پرتاب توپ از گوشه زمین است؟ کرنر
 -531هجومیترین و گلزنترین هافبکها هستند که گاهی آنها را در پست مهاجم دستهبندی میکنند؟ وینگرها
 -532گل کدام بازیکن که در جام جهانی با دست زده شده بود بعدها لقب دست خدا گرفت؟ گل دیگو مارادونا
 -533از مهمترین تیمهای باشگاهی آرژانتین و رقیب سنتی ریور پالته؟ بوکا جونیورز
 -534بازدم در حالت استراحت عمل فعال است یا غیرفعال؟ غیرفعال
 -535بازدم در تنفس صحیح عمل فعال است یا غیر فعال؟ غیرفعال
 -536حداکثر حجم هوایی که بتوان پس از یک دم بسیار عمیق از ریهها خارج کرد چه نام دارد؟ ظرفیت حیاتی
 -537حداکثر مقدار هوایی که ریه ها میتوانند در خود جا دهد چه نام دارد؟ ظرفیت کل ریوی
 -538حامل و ناقل اکسیژن در عضله میوگلوبین است یا گلبول سفید؟ میوگلوبین
 -539تغییرات افزایش ناگهانی تدریجی و یکنواختی تهویه ریوی با آغاز تمرین است یا در طول تمرین؟ در آغاز
تمرین
 -541کاهش بیش از حد خون سرخرگی ورزشکاران نخبه در هنگام ورزش سنگین مربوط به سلول های قرمز خون

است یا سفید؟ سلولهای قرمز
 -541حداکثر حجم هوایی که می توان در انتهای یک بازدم معمولی وارد ریهها کرد؟ ظرفیت دمی
 -542در هنگام ورزش با تبخیر یک لیتر عرق چند کیلو کالری از دست می رود؟ 584
 -543فعالیت بدنی منظم می تواند حداکثر اکسیژن مصرفی را افزایش دهد یا کاهش؟ افزایش
 -544فعالیت بدنی منظم می تواند عوامل خطرزا را افزایش دهد یا کاهش؟ کاهش
 -545پرافتخارترین کشتیگیر فرنگی ایران چه کسانی هستند؟ حمید سوریان

 -546حمید سوریان کشتیگیر فرنگی ایران چند مدال طالی جهانی دارد؟  7مدال
 -547عبداهلل موحد پرافتخارترین کشتی گیر آزاد ایران چند مدال طالی جهانی دارد؟  7مدال
 -548اولین مدال طالی المپیک برای ایران در رشته کشتی فرنگی را چه کسی کسب کرد؟ حمید سوریان
 -549حمید سوریان اولین مدال طالی المپیک خود را در در چه المپیکی کسب کرد؟ المپیک لندن
 -551پر افتخارترین کشتی گیر فرنگی جهان از کدام کشور است؟ روسیه
 -551پر افتخارترین کشتی گیر فرنگی جهان چه کسی است؟ الکساندر کارلین
 -552پر افتخارترین کشتی گیر فرنگی جهان چند مدال طال دارد؟ 02مدال
 -553پر افتخارترین کشتی گیر فرنگی کوبایی کیست؟ میخاین لوپز
 -554میخاین لوپز پر افتخارترین کشتی گیر فرنگی کوبایی چند مدال طال دارد؟  7مدال
 -555پرافتخارترین کشتی گیر فرنگی بلغارستان کیست؟ پتار کروف
 -556الکساندر توموف کشتی گیر بلغارستان چند مدال طالی جهانی دارد؟  5مدال
 -557کشتی گیر آزادکار ایرانی که در سه فینال پیاپی خادارتسف را شکست داد؟ رسول خادم
 -558کشتی گیر آزادکار ایرانی که اجازه نداد خادارتسف کشتی گیر نامدار شوروی به رکورد مدوید برسد که بود؟
رسول خادم
 -559پر افتخارترین کشتی گیر آزادکار ایران کیست؟ عبداهلل موحد
 -561پرمدال ترین کشتی گیر امریکا چه کسی است؟ بروس بومگارتنر
 -561کشتی در چه سالی وارد المپیک شد؟ 640میالدی
 -562کشتی اولین بار در کدام سرزمین به یک ورزش واقعی تبدیل شد؟ یونان باستان
 -563در کشتی فرنگی گرفتن از کدام قسمت بدن ممنوع می باشد؟ پاها
 -564کشتی به چه معناست؟ گرفتن کمر
 -565ریشه نام کشتی از چه قومی گرفته شد؟ زرتشتیان
 -566ورزشی که نام آن از قوم زرتشتیان گرفته شد؟ کشتی
 -567ورزشی که نام آن گرفته شده است از کمربندی است که زرتشتیان به کمر خود میبستند؟ کشتی
 -568در چه سالی تعلیم ورزش کشتی با مقررات بین المللی در ایران آغاز شد؟ 0306
 -569تعلیم ورزش کشتی توسط چه کسی با مقررات بین المللی در ایران آغاز شد؟ حمید محمودپور
 -571اولین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در ایران در چه سالی بود؟ 0308
 -571اولین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در چه شهری بود؟ تهران
 -572اولین دوره مسابقات کشتی ازاد قهرمانی در کدام ورزشگاه بود؟ امجدیه تهران
 -573اولین تیم کشتی خارجی که وارد ایران شد؟ ترکیه
 -574ترکیه به عنوان اولین تیم کشتی خارجی در چه سالی وارد ایران شد؟ 0327
 -575فنی در کشتی که در آن پشت حریف به طوری که هر دو شانه به مدت  0ثانیه به تشک بچسبد؟ ضربه فنی

 -576اولین برنده مدال طالی کشتی ایران در بازیهای المپیک چه کسی بود؟ امامعلی حبیبی
 -577اولین مدال طالی ایران در بازیهای المپیک در چه رشتهای بود؟ کشتی
 -578اولین مدال طالی ایران در بازیهای المپیک در چه سالی بود؟  0457ملبورن
 -579به ارتفاعات بلندتر از  744متر نسبت به زمینهای اطراف آن چه میگویند؟ کوه
 -581به پیمودن تپه ها و کوه های خاکی آسان و راه های روی کوه ها چه میگویند؟ کوه پیمایی
 -581به نوردیدن کوهها بیآنکه پایبند مسیر یا منطقهای باشیم چه میگویند؟ کوه پیمایی
 -582به ورزشی که پیمودن عمودی صخره ها و دیوارهها با استفاده از دست و پا است چه میگویند؟ سنگ نوردی
 -583به ورزشی که مسیرهای یخی و برفی را با وسایل مخصوص میپیمایند ،چه میگویند؟ یخ نوردی
 -584پیمودن غارها و شکاف های عمودی و افقی در روی زمین را چه میگویند؟ غارنوردی
 -585به ورزشهایی که فرود از ارتفاعات توسط وسایل مخصوص انجام میگیرد چه میگویند؟ ورزشهای هوایی
 -586چتربال نام دیگر کدام پرش از ارتفاع است؟ پاراگالیدر
 -587کوهنوردی یک ورزش گروهی است یا انفرادی؟ گروهی
 -588ورزشی که گروهی انجام میشود و بدلیل خطرات جانی آن انفرادی توصیه نمیشود چیست؟ کوهنوردی
 -589مهم ترین اصل در ورزش کوهنوردی رعایت چه نکتهای است؟ بررسی وضعیت هوا
 -591در کوهنوردی طول و سختی مسیر بر اساس توانایی چه فردی از گروه انتخاب میشود؟ ضعیف ترین فرد گروه
 -591نام دیگر ورزش یخ نوردی؟ برف نوردی
 -592ابزار ورزش یخ نوردی چیست؟ تبر یخ و کرامپون
 -593کایت در کدام دسته از ورزشها قرار میگیرد؟ ورزشهای هوایی
 -594پاراگالیدر در کدام دسته از ورزش ها قرار میگیرد؟ هوایی
 -595کرامپون از ابزار کدام ورزش است؟ یخ نوردی
 -596یکی از اصول مهم که در ورزش کوهنوردی باید به آن احترام گذاشت؟ حفظ تمیزی محیط زیست
 -597در کوهپیمایی از چه مسیرهایی باید عبور کرد؟ عمومی و عالمت گذاری شده
 -598بهترین زمان برای آغاز کوهپیمایی؟ صبح زود
 -599برای تنفس صحیح باید هوا را از بینی وارد ریه کنیم یا دهان؟ بینی
 -611آیا داشتن آمادگی جسمانی و روانی برای کوهنوردی نیاز است؟ بله
 -611برای ورزش کوهنوردی چه آمادگی بدنی مورد نیاز است؟ جسمانی و روانی
 -612اندازهی قدمها و گامها در ورزش کوهنوردی چقدر است؟ به اندازهی عرض شانهها
 -613در هنگام کوهنوردی در سر باالییها به چه صورتی باید حرکت کرد؟ زیگزاگ
 -614در هنگام کوهنوردی در سرازیریها از چه حرکتی باید خودداری شود؟ حرکت با بغل پا
 -615در هنگام کوهنوردی در سرازیریها چگونه باید راه رفت؟ با کف پا
 -616در کوهنوردی در هنگام صعود باید سنگینی خود را به کدام طرف متمایل کنیم؟ به جلو

 -617در کوهنوردی در هنگام فرود باید سنگینی خود را به کدام طرف متمایل کنیم؟ به عقب
 -618قبل از شروع کوهنوردی انجام چه حرکاتی الزم است؟ حرکات کششی پا
 -619در ابتدای ورزش کوهنوردی در هر نیم ساعت چقدر استراحت الزم است؟  04دقیقه
 -611در کوهنوردی هر چه جلو میرویم زمان استراحت چه تغییری میکند؟ کمتر میشود
 -611در کوهنوردی هر چه جلو میرویم مدت حرکت چه تغییری میکند؟ بیشتر میشود
 -612در کوهنوردی هنگام استرحت ،خوردن چه مادهی غذایی توصیه میشود؟ خوردن آب و تنقالت و شیرینی-
جات
 -613برای آغاز کوهپیمایی بهتر است چه فصلی را انتخاب کنیم؟ تابستان و اوایل پاییز
 -614در مسیرهای طوالنی کوهپیمایی ،مسیر رفت را چگونه عالمت گذاری میکنند؟ با سنگ چین
 -615صخره نوردی و یخ نوردی جزء کدام دسته از ورزشها هستند؟ کوهنوردی
 -616نام فدراسیون جهانی فوتبال؟ فیفا
 -617پس از ژاو هاوالنژ چه کسی ریاست فیفا را برعهده گرفت؟ سپ بالتر
 -618نام اتحادیه فوتبال اروپا؟ یوفا
-619

فدراسیون بین المللی والیبال به اختصار چه نام دارد؟ FIVB

-621

نام کنفدراسیون فوتبال آسیا؟ AFC

-621

نام فدراسیون جهانی بسکتبال؟ FIBA

-622

نام فدراسیون جهانی هندبال؟ IHF

-623

نام فدراسیون جهانی شنا؟ FINA

-624

نام فدراسیون جهانی کشتی؟ فیال FILA

-625

نام فدراسیون جهانی تنیس؟ ITF

-626

نام فدراسیون جهانی دومیدانی؟ IAAF

-627
 -628نام فدراسیون جهانی کاراته؟ WKF

عالمت اختصاری فدراسیون هاکی روی یخ؟ IIHF

-629

نام فدراسیون جهانی بوکس؟ WBF

-631

نام فدراسیون جهانی جودو؟ IJF

-631

نام فدراسیون جهانی تکواندو؟ WTF

-632

عالمت اختصاری فدراسیون اسکوآش؟ WSF

-633

نام فدراسیون جهانی سوارکاری؟ FEI

-634

نام فدراسیون جهانی ژیمناستیک؟ FIG

-635

نام فدراسیون جهانی بدمینتون؟ BWF

-636

نام فدراسیون جهانی اسکی؟ FIS

-637

نام فدراسیون جهانی وزنه برداری؟ IWF

-638

عالمت اختصاری فدراسیون پرورش اندام؟ IFBB

-639

عالمت اختصاری فدراسیون ووشو؟ IWUF

-641

عالمت اختصاری فدراسیون اسکی روی آب؟ IWSF

-641

عالمت اختصاری فدراسیون اتومبیل رانی؟ FIA

-642

عالمت اختصاری فدراسیون موتور سواری؟ FIM

-643

عالمت اختصاری فدراسیون نجات غریق؟ ILSF

-644

عالمت اختصاری فدراسیون گلف؟ IGF

-645

عالمت اختصاری فدراسیون تنیس؟ ITF

-646

عالمت اختصاری فدراسیون تیراندازی؟ ISSF

-647

عالمت اختصاری فدراسیون پرورش اندام؟ IFBB

-648

عالمت اختصاری فدراسیون کوه نوردی؟ UIAA

 -649تعداد بازیکنان ورزش هندبال چند نفر است؟  6بازیکن
 -651ورزش هندبال در چه سالی ابداع گردید؟  0424میالدی
 -651زمان بازی هندبال در هر نیمه چقدر است؟  34دقیقه
 -652ابعاد زمین هندبال چقدر است؟ 24×04
 -653زمان استراحت بین دو نیمه هندبال؟  04الی  05دقیقه
 -654کارت زرد دوم در هندبال به چه معناست؟ اخراج موقت
 -655اخراج موقت در هندبال چند دقیقه است؟  2دقیقه
 -656در بازی والیبال به سرویسی که مستقیما بدون بازگشت توپ به زمین خودی منجر به کسب امتیاز شود چه می-
گویند؟ ایسACE

 -657نام دیگر آنتن روی تور والیبال چیست؟ آئریال
 -658در بازی والیبال به عمل بازی کردن با توپ بطرف و باالی تور چه میگویند؟ حمله
 -659در بازی والیبال به بازیکنی که سرویس میزند چه میگویند؟ مهاجم
 -661در بازی والیبال به بازیکنی که آبشار میزند چه میگویند؟ مهاجم
 -661در بازی والیبال به دفاعی که سعی در فرود آوردن توپ در زمین مهاجم مینماید چه میگویند؟ دفاع حمله
 -662به خطی که موازی خط مرکزی است و  3متر از آن فاصله دارد چه میگویند؟ خط حمله
 -663در بازی والیبال منطقه یک سوم چند متر از خط مرکزی فاصله دارد؟  3متر
 -664به سیستمی که تیم والیبال برای از هم پاشیدن دفاع تیم مقابل از آن استفاده میکند چه میگویند؟ سیستم
حمله
 -665در زمین والیبال منطقهی بین خط حمله و خط انتهای زمین را چه میگویند؟ منطقهی عقب زمین
 -666در بازی والیبال به آبشاری که توسط بازیکن عقب زمین زده میشود چه میگویند؟ آبشار از منطقهی عقب
زمین

 -667در بازی والیبال به پاسی که توسط پاسور از باالی سر ،به بازیکنی که پشت سر او قرار گرفته داده میشود چه

میگویند؟ پاس دادن به پشت
 -668در بازی والیبال به بازیکنانی که در دفاع شرکت نمیکنند و توپی را که از دفاع عبور کرده ،پوشش میدهند چه

میگویند؟ پوشش دفاعی
 -669در بازی والیبال به نوعی سرویس که بازیکن به هوا میپرد و مانند یک مهاجم به توپ ضربه میزند چه می-

گویند؟ سرویس پرشی
 -671در بازی والیبال به خطی که سرویس زن از پشت آن باید سرویس بزند چه نام دارد؟  BASE LINEخط انتهای
زمین
 -671در بازی والیبال به عمل حفاظت از منطقهای که توپ ممکن است به آنجا فرستاده شود چه میگویند؟ پوشش
 -672در بازی والیبال به توپی که دیگر در بازی نباشد چه میگویند؟ توپ مرده
 -673در بازی والیبال پاسی که از تور فاصله زیادی دارد چه میگویند؟ پاس عمقی
 -674در بازی والیبال به هر یک از بازیکنان یک تیم که صاحب توپ نباشند چه میگویند؟ بازیکن تدافعی
 -675در بازی والیبال به توپی که با قدرت به زمین حریف زده میشود و آنها توانایی برگرداندن آن را نداشته باشند

اصطالحا چه میگویند؟ کُشتن
 -676در بازی والیبال به پاس با قوس و ارتفاع زیاد چه میگویند؟ پاس لوب
 -677در بازی والیبال به توپی که با تور تماس پیدا کرده باشد چه میگویند؟ نت سرویس
 -678در والیبال بلند کردن توپ به هوا با دستان باز چه میگویند؟ باال بردن توپ
 -679اولین دوره مسابقات قهرمانی والیبال جهان در کجا برگزار شد؟ شهر پراگ چکسلواکی
 -681والیبال ساحلی از کدام المپیک به عنوان یک رشته رسمی شناخته میشود؟ المپیک  0447آتالنتا
 -681به توقفی که در خالل یک ست انجام میگیرد و مربی با بازیکنان صحبت میکند چه میگویند؟ تایم اوت
 -682در والیبال به مهارت اولیه برای زدن توپ به جلو یا پشت با استفاده از دو دست چه میگویند؟ والی
 -683تعداد بازیکنان والیبال داخل زمین چند نفر است؟  7نفر
 -684در والیبال بازیکنی که لباسش با سایر بازیکنان فرق دارد چه میگویند؟ لیبرو
 -685در والیبال به بازیکنی که به همه جای زمین می رود و کوتاه قدتر است چه میگویند؟ لیبرو
 -686تعداد ستهای والیبال چند تاست؟  5ست
 -687نام سرمربی تیم ملی والیبال ایران در اولین حضورش در لیگ جهانی چه بود؟ خولیو والسکو
 -688تیم ملی والیبال ایران در دومین حضورش در لیگ جهانی چندم شد؟ چهارم
 -689تیم ملی والیبال ایران در اولین حضورش در لیگ جهانی چندم شد؟ نهم
 -691تایم اوت در بازی والیبال چه زمانی میتواند انجام شود؟ توقف توپ
 -691عمل غیر قانونی در بازی والیبال که توسط تیم سرویس زننده برای جلوگیری از دید تیم مقابل انجام میگیرد؟
بستن مسیر دید
 -692مقر فدراسیون بین المللی والیبال در کدام کشور است؟ سوئیس

 -693اصطالحی در والیبال که وقتی سرویس عوض میشود بازیکنان در جهت عقربه های ساعت جای خود را عوض

میکنند؟ چرخش
 -694در حرکت چرخش در والیبال ،بازیکنان در چه جهتی حرکت میکنند؟ موافق عقربه های ساعت
 -695در وزنه برداری دو ضرب در مرحله اول وزنه از زمین تا کجا باال میآید؟ روی سینه
 -696در وزنه برداری دو ضرب مرحله دوم وزنه کجا قرار میگیرد؟ سینه تا باالی سر
 -697نخستین ایرانی که مدال وزنه برداری  74کیلوگرم در المپیک را به دست آورد؟ جعفر سلماسی
 -698نخستین مدالی که در وزنه برداری در وزن  74کیلو گرم توسط جعفر سلماسی گرفته شد چه مدالی بود؟ برنز
 -699نخستین مدالی که دروزنه برداری در المپیک ایران کسب کرد ،درچه وزنی بود؟  74کیلوگرم
 -711دومین ایرانی که در مسابقات وزنه برداری المپیک مدال کسب کرد چه کسی بود؟ محمود نامجو
 -711به سرعت بلندکردن وزنه در هر تکرار در ورزش وزنهبرداری چه میگویند؟ تمپو
 -712جعفر سلماسی در کدام مسابقات وزنه برداری اولین مدال المپیک را کسب کرد؟  0408لندن
 -713میزبان المپیک سال  0408کدام کشور بود؟ انگلستان
 -714میزبان المپیک  0457کدام کشور بود؟ استرالیا
 -715وقتی وزنه بردار ،وزنه را باال برد چه زمانی اجازهی پایین آوردن آن را دارد؟ با اجازهی داور
 -716آیا وزنه بردار مجاز است دست خود را هنگام باال و پایین آوردن وزنه خم کند؟ خیر
 -717آمادگی حرکتی در اثر آموزش ایجاد میشود یا ذاتی است؟ آموزش
 -718ورزشی که عالوه بر سالمتی انسان برای سالمتی محیط زیست هم با اهمیت است؟ دوچرخه سواری
 -719در دوچرخه سواری بیشتر کدام عضالت درگیرند؟ پاها
-711

نوعی دوچرخه پر طرفدار و برای تفریحات استفاده میشود؟ BMX

 -711نوعی دوچرخه دارای چرخ های نازک و بدنه ای سبک است؟ کورسی
 -712از کدام نوع دوچرخه معموال برای شتاب بیشتر استفاده میشود؟ کراس
 -713فرمان دوچرخه کراس معموال چه شکلی است؟ رو به پایین
 -714نوعی دوچرخه برای مسیرهای کوهستانی و پرفراز و نشیب؟ دوچرخه کوهستان
 -715کدام نوع دوچرخه دارای الستیکهای پهن و بدنهای مستحکم است؟ دوچرخه کوهستان
 -716فرمان دوچرخه کوهستان چه شکلی است؟ صاف و دارای شاخکهای رو به باال
 -717اولین دوچرخه در چه کشورهایی وجود داشته است؟ چین و مصر
 -718اولین دوچرخه شناخته شده رسمی در تاریخ چه نام دارد؟ سله ریفر
 -719جنس اولین دوچرخه ساخته شده از چه چیزی بود؟ از چوب
 -721در دوچرخههای قدیم کدام طوقه بزرگتر بود؟ طوقه جلو
 -721در دوچرخههای قدیم پدال و رکاب در کدام قسمت دوچرخه بود؟ چرخ جلو
 -722اولین مسابقه رسمی دوچرخه سواری در چه تاریخی بود؟ 0874
 -723اولین مسابقه رسمی در تاریخ دوچرخهسواری درکدام شهر بود؟ پاریس

 -724اولین مسابقه رسمی در تاریخ دوچرخهسواری چند کیلومتر بود؟  30کیلومتر
 -725اولین مسابقه رسمی در تاریخ دوچرخه سواری چند شرکت کننده داشت؟ 333
 -726اولین بار در زمان کدام سلسله دوچرخه به ایران آورده شد؟ قاجار
 -727دوچرخهسواری برای اولین بار توسط چه کسانی به ایران آورده شد؟ کارکنان سفارت انگلیس
 -728نخستین مسابقه دوچرخهسواری در کدام کشور انجام شد؟ انگلستان
 -729اولین اتحادیه ملی دوچرخه سواران در کجا تاسیس شد؟ انگلستان
 -731از تورهای جاده ای دوچرخه سواری در ایران؟ تور دور شمال و دریاچه ارومیه
 -731رشتهای از مسابقات دوچرخه سواری است که در استادیوم های مخصوص برگزار میشود؟ مسابقات پیست
 -732نام دیگر مسابقات پیست دوچرخهسواری؟ ولودروم
 -733نام اولین دوچرخهسوار ایرانی که در سال  0450به مسابقات آسیایی هند راه یافت؟ جاسم جاسم زاده
 -734پیشینه برگزاری اولین مسابقات دومیدانی به کدام کشور برمیگردد؟ یونان
 -735سابقه حضور زنان درمسابقات دو و میدانی المپیک به چه سالی برمیگردد؟  0428آمستردام
 -736نام اولین کسی که به عنوان اولین قهرمان دو و میدانی ثبت شده است چیست؟ کوروبوس
 -737در چه کشوری مسابقات دو و میدانی به صورت مدرن پایهگذاری شد؟ انگلیس
 -738در ادوار گذشته کدام رشتههای ورزشی به عنوان قلب بازیهای المپیک یاد شده است؟ شنا و دو و میدانی
 -739مسافت دوی ماراتون چند کیلومتر است؟  02کیلومتر و  045متر
 -741دوی ماراتون ریشه در چه جنگی دارد؟ جنگ ایران و آتن
 -741نام شخصی که باعث به وجود آمدن دوی ماراتون شد؟ فید پییوس
 -742پرش طول ،ارتفاع و سه گام از شاخههای کدام ورزش است؟ دو و میدانی
 -743میزبان المپیک  0428کدام کشور بود؟ آمستردام
 -744دوی  3444متر زنان اولین بار در کدام المپیک گنجانده شد؟ المپیک پکن
 -745اولین مدال دو و میدانی زنان ایرانی بعد از انقالب را چه کسی بدست آورد؟ لیال ابراهیمی
 -746رکورددار دوی  044متر با مانع زنان در ایران کیست؟ زهرا حسینی
 -747قبل از اینکه دو و میدانی به صورت مدرن آغاز شود بیشتر به چه صورتی برگزار میشد؟ مسابقات نظامی
 -748در شطرنج به اصطالحی به معنای باختن گروه که با کیش دادن شاه و قادر نبودن فرار شاه صورت میگیرد ،چه
میگویند؟ مات
 -749اصطالحی در شطرنج به معنای زمانی که مهرهها با قرار گرفتن خود در راستای شاه حریف ،آن را تهدید می-

کنند؟ کیش
 -751اصطالحی در شطرنج که به زمانی میگویند که دو مهره همزمان شاه را تهدید میکنند؟ کیش دوگانه
 -751به چه مهرههایی در شطرنج مهرههای سبک گویند؟ مهرههای کم ارزش
 -752به چه مهرههایی در شطرنج مهرههای سنگین گویند؟ مهرههای پرارزش
 -753مهرههای سرباز در شطرنج چه نوع مهرههایی هستند؟ سبک و کم ارزش

 -754مهرههای اسب در شطرنج چه نوع مهرههایی هستند؟ سبک و کم ارزش
 -755مهرههای فیل در شطرنج چه نوع مهرههایی هستند؟ سبک و کم ارزش
 -756مهره شاه در شطرنج چه نوع مهرهای است؟ سنگین یا پر ارزش
 -757مهره وزیر در شطرنج چه نوع مهرهای است؟ سنگین یا پر ارزش
 -758مهرههای رخ در شطرنج چه نوع مهرههایی هستند؟ سنگین یا پر ارزش
 -759نام دیگر مهره رخ در شطرنج؟ قلعه
 -761نام دیگر مهره قلعه در شطرنج؟ رخ
 -761اصطالحی در شطرنج که با علم تنظیم نقشه برای به هدف رساندن در مرحله خاصی از بازی سروکار دارد؟
استراتژی
 -762به ابزار اجرای استراتژی در شطرنج چه میگویند؟ تاکتیک
 -763در شطرنج به ستونی میگویند که فقط در آن پیاده حریف قرار دارد؟ ستون نیمه باز
 -764در شطرنج به ستونی میگویند که در آن هم پیاده خودی و هم پیاده حریف قرار دارد؟ ستون بسته
 -765در شطرنج به ستونی میگویند که فقط در آن پیاده خودی قرار دارد؟ ستون نیمه بسته
 -766بنیانگذار پارکور در فرانسه کیست؟ داوید بل
 -767جنبهی فیزیکی ورزش پارکور چیست؟ غلبه بر تمامی مانعها
 -768به کسانی که از اصول پارکور در زندگی بهره میبرند چه میگویند؟ تراسور
 -769پایه گذار ورزش پارکور در جهان؟ ریموند بِل
 -771ریموند بِل پایه گذار ورزش پارکور اهل کدام کشور بود؟ فرانسه
 -771نام پارکورکاران ایرانی که در مستند «لندن بپر» حضور داشتند؟ امیرحسین ایمانی و کوشا فتحی نژاد
 -772اولین گروه تخصصی پارکورکار در ایران؟ گروه رها
 -773اولین کسی که پارکور را در ایران آموزش داد؟ امیرحسین ایمانی
 -774در ورزش پارکور چه کفشی توصیه میشود؟ سبک با چسبندگی زیاد
 -775آیا ورزش پارکور نیاز به لباس مخصوصی دارد؟ خیر
 -776قدمت ورزش کاراته چند سال است؟  5444سال
« -777بودید هاراما» اولین استاد کاراته در جهان در چه سالی زندگی میکرده است؟  525سال قبل از میالد
 -778کاراته امروزی شکل تکامل یافتهی چه ورزشی است؟ بوکس چینی
 -779ورزش کاراته در چه سالی وارد ایران شد؟ 0302
 -781سبکهای کاراته به چند دسته تقسیم میشوند؟  3دسته
 -781سبکهای کلی ورزش کاراته؟ کنترلی ،غیرکنترلی و رینگی
 -782نام دیگر ورزش کبدی در ایران؟ زوو
 -783برای نخستین بار ورزش کبدی ایران در چه سالی وارد مسابقات جهانی شد؟ 0380

 -784ورزش کبدی در استان گیالن چه نام دارد؟ شیرین دودو
 -785ورزش کبدی در استان خراسان چه نام دارد؟ زوو
 -786در چه مسابقاتی ورزش کبدی به صورت نمایشی بازی شد؟ آسیایی 0482
 -787در چه سالی انجمن کبدی در ایران شروع به فعالیت کرد؟ 0365
 -788در اولین دورهی برگزاری مسابقات آسیایی کبدی ،ایران چه مقامی را کسب کرد؟ سوم
 -789اجرای بدون تفکر یک مهارت ژیمناستیک ،خصوصیت کدام مرحله از یادگیری حرکتی است؟ مرحله خودکاری
 -791وقتی مربی به ژیمناست در حرکت نیم وارو کمک میکند ،از چه روش آموزشی استفاده کرده است؟ روش ساده
سازی
 -791پدیده هماتوری در کدام یک از حرکات مربوط به ژیمناستیک رخ میدهد؟ حرکات زمینی
 -792کدام یک از عناصر معدنی عامل موفقیت ورزشکاران در رشته استقامتی میباشد؟ آهن
 -793فاصله بین  2پا در مهارت نیم پشتک ژیمناستیک تقریبا چقدر است؟ یک گام بلند
 -794ورزش کبدی در واقع ترکیبی از راگبی و کدام ورزش دیگر سنتی است؟ کشتی
 -795در ژیمناستیک زاویه شدن بدن در مهارت چرخ و فلک موازنه ناشی از چیست؟ ضعیف بودن ضربههای پا
 -796چه چیزی باعث میشود ژیمناست در باالنس برگشت (پرش خرک) فشار دست قوی ایجاد کند؟ کوتاه بودن
پرواز اول
 -797نیروی الزم برای پایین کشیدن میله در مهارت اسکلپکا از کدام ناحیه بدن ایجاد میشود؟ شانه ها
 -798سکسکه از مهارتهای کدام رشته ورزشی است؟ ژیمناستیک
 -799اولین اقدام در شروع کُشتی پهلوانی چیست؟ فرو کوبیدن
 -811در کدام یک از کُشتیهای سنتی ،ضربه به نواحی مختلف بدن حریف مجاز است؟ گیله مردی
 -811از دوره سوم مسابقات المپیک ،کشتی در چند وزن برگزار میشود؟ هفت وزن
 -812در کدام یک از فنون کشتی ،گرفتن کتف و آرنج حریف ضروری است؟ زیرگیری در مایه پیچ کمر
 -813جریمه ایران در مسابقات کشتی  0443به خاطر دوپینگ کشتی گیر ایرانی چه بود؟ عودت مدال طال
 -814در زمان جنگ بهرام با سپاه روم مالک شکست هر سپاه چه بود؟ مبارزه کشتی بین دو پهلوان
 -815چرا در مسابقات جهانی کشتی  0443تورنتو ،مدال طالی ایران به فیال عودت داده شد؟ دوپینگ کشتیگیر
ایرانی
 -816کدام المپیک نقطه سرآغاز نمایش جهانی قهرمانان ایرانی بود؟  0408لندن
 -817مجازات تظاهر به جراحت کشتیگیر چیست؟ یک اخطار و امتیاز به نفع حریف
 -818مجازات تظاهر به جراحت چند امتیاز به نفع حریف دارد؟  0امتیاز
 -819در ابتدا ورزش واترپولو به شکل اولیه در چه کشورهایی طرفدار داشت؟ انگلستان و اسکاتلند
 -811ورزش واترپولو در چه سالی برای اولین بار به طور رسمی وارد بازیهای المپیک شد؟ 0444
 -811تعداد بازیکنان داخل زمین در واترپولو؟  6نفر

 -812تعداد بازیکنان ذخیره در واترپلو چند نفر است؟  5نفر
 -813عمق آب در واترپلو چقدر است؟ حداقل  2متر
 -814عمق آب در واترپلو از چه اندازهای نباید کمتر باشد؟  0متر و  84سانت
 -815وزن توپ در واترپلو چقدر است؟  044تا  054گرم
 -816در ورزش واترپلو تعداد تعویض بازیکنان چند بار است؟ آزاد
 -817در ورزش واترپلو استراحت بعد از هر دوره چقدر است؟  2دقیقه
 -818در ورزش واترپلو هر دوره چقدر استراحت دارد؟ دو استراحت  0دقیقهای
 -819در ورزش واترپلو چند رنگ خط وجود دارد؟  0رنگ
 -821در ورزش واترپلو در کدام منطقه بازیکنان آزاد میباشند؟  6متر آزاد
 -821در ورزش واترپلو اخراج یک بازیکن چند ثانیه میباشد؟  24ثانیه
 -822در ورزش واترپلو یک بازیکن در هنگام اخراج در کدام منطقه مجاز است قرار بگیرد؟ پشت خط دروازهی
خودی
 -823زمان بازی در ورزش واترپلو چند ست است؟  0ست
 -824در ورزش واترپلوی زنان هر دوره (هر ست) چند دقیقه است؟  0تا  7دقیقه
 -825اولین مهارت الزم در ورزش واترپلو چیست؟ شنا
 -826آیا بازیکنان در ورزش واترپلو مجاز هستند که توپ را با دو دست نگه دارند؟ خیر
 -827کدام منطقه در بازی واترپلو است که ورزشکاران حریف بدون توپ مجاز به وارد شدن در آن نیستند؟ دروازه تا
خط  2متری
 -828در واترپلو ورزشکاران با استفاده از چه نوع مهارتی خود را روی آب نگه میدارند؟ دوچرخه
 -829آئین پهلوانی نام دیگر کدام ورزش باستانی در ایران است؟ ورزش زورخانهای
 -831به مکانی که در آن ورزشهای باستانی انجام میشود چه میگویند؟ زورخانه
 -831ورزش زورخانهای در چه قرنی در ایران آغاز شده است؟ قرن  6خورشیدی
 -832ورزش زورخانهای توسط چه کسی در ایران آغاز شد؟ پوریای ولی
 -833به کسی که در زورخانه برای تهیج ورزشکاران آهنگ میزند و شعر میخواند چه میگویند؟ مرشد
 -834کباده از ابزار کدام ورزش باستانی است؟ ورزش زورخانهای
 -835تاریخچه ورزش زورخانهای به کدام آیین و دین برمیگردد؟ زرتشت
 -836نام فدراسیون ورزش زورخانهای ایران؟ دلیرستان
 -837در ورزش تیراندازی معموال از چند نوع اسلحه استفاده میشود؟  3نوع
 -838در ورزش تیراندازی معموال از چه نوع اسلحههایی استفاده میشود؟ تپانچه ،تفنگ ،تفنگ شکاری
 -839ورزش یوگا از کدام کشور منشا گرفته است؟ هند
 -841معنی واژهی یوگا به زبان سانسکریت؟ اتحاد و یکپارچه سازی

 -841کاهش استرس و آوردن آرامش از خصوصیات کدام رشتهی ورزشی است؟ یوگا
 -842جدول بگنال وایلد شبیه کدام نوع جدول مسابقات است؟ دو حذفی
 -843در صورتی که چیدن دقیق تیمها در جدول اهمیتی نداشته باشد جهت مسابقات از کدامیک از جداول استفاده
میشود؟ مسابقات گسترده
 -844بهترین نوع جدول برای تعیین رده و مقام تمامی شرکتکنندگان کدام است؟ دورهای
 -845کدامیک از جداول در مسابقات ورزشی از لحاظ عملکردی شبیه جدول ضربدری است؟ رده بندی مستقیم
 -846در یک جدول دو حذفی  02تیمی ،تیم اول باالی جدول ،بدون باخت با چند بازی قهرمان خواهد شد؟  0بازی
 -847در یک جدول دورهای با  4تیم ،در هر دوره چند مسابقه برگزارمیشود؟  0مسابقه
 -848در برگزاری مسابقات با  32تیم به روش جدول المپیک تعداد کل مسابقات چقدر است؟  62مسابقه
 -849در جدول مسابقات جام جهانی فوتبال تیمها به چند گروه تقسیم میشوند؟  8گروه
 -851با توجه به قوانین ورزشی دانشجویان هر شناگر در چند رشته انفرادی میتواند شرکت کند؟  3رشته
 -851با توجه به قوانین ورزشی دانشجویان هر شناگر در چند رشته تیمی میتواند شرکت کند؟  2رشته
 -852با توجه به قوانین و مقررات فنی مسابقات شطرنج پسران ،هر تیم از چه تعداد ورزشکار تشکیل میشود؟ 7
ورزشکار
 -853چه چیزی جزء دستورالعمل اجرایی مسابقات قرار نمیگیرد؟ تعیین داور
 -854از نظر قانون آیا تماشاچیان در استادیوم موظف به رعایت آییننامه ورزشی هستند (ورزشکار محسوب می-

شوند)؟ خیر
 -855کدام نهاد مستقل ،مسئول رسیدگی به تخلفات ورزشی میباشد؟ کمیته انضباطی
 -856اساسنامه دادگاه حکمیت در ورزش از چه سالی اجرایی شد؟ 0480
 -857وظیفه حقوقی مراقبت از تمامیت جسمانی ،روانی و حیثیتی ورزشکار به عهده کیست؟ مدیر فنی
 -858مدیران اداری مستقیما با ورزشکاران در تماس هستند یا در قبال آنها مسئولیت دارند؟ مسئولیت دارند
 -859استفاده غیر مجاز از وسیله نقلیه سازمان ورزشی چه جرمی محسوب میشود؟ تصرف غیر قانونی
 -861آیا در ورزش کبدی محدویت برای تعویض بازیکنان وجود دارد؟ خیر
 -861چه کسانی وظیفه دارند جهت تماشاگران مسابقات ورزشی جایگاه ایمن تدارک ببینند؟ مدیران ورزشی
 -862کمیسیون اخالق کمیته بین المللی المپیک در چه سالی شکل گرفت؟ 0444
 -863کدام رشته یا فعالیت ورزشی بر برتری زنان تاکید دارد؟ باله
 -864دادن داور به ورزشکار توسط حریف جهت کاهش کارایی وی یا بدنام کردن ورزشکار را چه مینامند؟ پارا
دوپینگ
 -865نام دیگر زورافزایی در ورزش چیست؟ دوپینگ
 -866موضوع علمی دوپینگ در ورزشکاران از شاخههای اصلی کدام رشته میباشد؟ پزشکی ورزشی
 -867دوپینگ آگاهانه برای دومین بار چه مجازاتی را در پی دارد؟ محرومیت مادام العمر از شرکت در مسابقات
رسمی

 -868در دوپینگ ناآگاهانه ،محرومیت مادام العمر از شرکت در مسابقات ورزشی چه زمانی اعمال میشود؟ در سومین
مورد تخلف
 -869آیا شخصی که دوپینگ کرده و دوران محرومیتش را سپری میکند در مسابقات داخلی میتواند شرکت کند؟
خیر
 -871در صورتی که بیش از  2نفر از اعضای یک تیم دوپینگ کرده باشند ،در نتایج تیم چه تاثیری میگذارد؟ باطل
میشود
 -871فدراسیون پزشکی ورزشی ایران در چه سالی تاسیس شد؟ 0324
 -872چه کسی برای اولین بار استفاده از فرآوردههای گیاهی محرک را برای افزایش کارایی ورزشکاران در یونان

باستان گزارش نمود؟ جالینوس
 -873انواع شنای کرال؟ پشت و سینه
 -874نام لباس مخصوص شنا؟ مایو
 -875در کدام یک از شناها حرکت پا به صورت مداوم و پیوسته نمیباشد؟ پروانه
 -876نام ورزشگاه اختصاصی تیم فوتبال رئال مادرید؟ سانتیاگو برنابئو
 -877نام ورزشگاه اختصاصی تیم فوتبال بارسلونا؟ نیو کمپ
 -878نام ورزشگاه اختصاصی تیم فوتبال چلسی؟ استمفورد بریج
 -879نام ورزشگاه اختصاصی تیم فوتبال اتلتیکو مادرید؟ ویسنته کالدرون
 -881نام ورزشگاه اختصاصی تیم فوتبال آرسنال؟ امارات
 -881تفاوت قانون استارت کانادایی با قانون فینا در چیست؟ تعداد استارت با توجه به خطای شناگر
 -882آیا شرط بندی در ورزش از نظر اسالم صحیح است؟ خیر
 -883عارضه بیش تمرینی در شنا در اثر چه چیزی به وجود میآید؟ اضافه بار بیش از حد
 -884اضافه بار بیش از حد در شنا سبب چه عارضهای میشود؟ بیش تمرینی
 -885واژه خزیدن به کدامیک از شنا اطالق میشود؟ شنای کرال
 -886اصطالحی به معنای توانایی طبیعی ویژه و قابلیت دستیابی به هدف یا موفقیت؟ استعداد
 -887پوشیدن لباسهای شنای صیقلی کدام یک از نیروهای مقاوم را کاهش میدهد؟ نیروی مقاوم اصطکاکی
 -888یادگیری شنا آماده بودن برای یاد گرفتن کدام ورزش آبی است؟ واتر پلو
 -889وقتی شناگر با نوک انگشتان ،کف دست و ساعد به آب فشار واردمیکند اصطالحا چه نام دارد؟ گرفتن آب
 -891در رشته شمشیر بازی چراغهای رنگی اعالمکننده چه ضربههایی است؟ قابل قبول
 -891کدام شنا ،شنای برگزیده در رشتههای آزاد میباشد؟ کرال سینه
 -892در رشته ورزشی شمشیربازی چند رشته وجود دارد؟  3رشته
 -893شمشیربازی در چه رشتههایی برگزار میشود؟ فلوره ،اپه ،سابر
 -894به محل بازی شمشیربازی چه میگویند؟ پیست
 -895به خطوطی که در  2متری خط وسط زمین شمشیربازی وجود دارد چه میگویند؟ خطوط گارد

 -896خطوط گارد در چند متری خط وسط زمین شمشیربازی قرار دارند؟  2متری
 -897در رشته شمشیربازی ضربهها با چه چیزی ثبت میشود؟ دستگاه ثبت کننده الکترونیکی
 -898در شمشیربازی چراغ اعالم کنندهی ضربههای غیرقابل قبول چه رنگی است؟ سفید
 -899در شمشیربازی چراغهای رنگی ،اعالم کنندهی ضربههای قابل قبول است یا غیرقابل قبول؟ قابل قبول
 -911در سبک اپه در شمشیربازی ضربهها با کدام قسمت شمشیر زده میشود؟ نوک شمشیر
 -911در سبک فلوره در شمشیربازی ضربهها با کدام قسمت شمشیر زده میشود؟ نوک شمشیر
 -912در سبک «سابر» در شمشیربازی ضربهها با کدام قسمت شمشیر زده میشود؟ بغل تیغه شمشیر
 -913کدام نوع از شمشیرهای رشتهی شمشیربازی است که درگذشته اسلحه دوئل بوده است؟ شمشیر اپه
 -914چه چیزی در ابتدا باعث به وجودآمدن ورزش شمشیربازی در گذشتههای دور شده بود؟ دفاع از خود
 -915پیامبر اسالم (ص) رکن اصلی استراتژی در تمرینات نظامی را کدام رشته ورزشی میدانستند؟ تیراندازی
 -916آخرین مسابقهای که در مراسم بزرگداشت مردگان در دوره یونان هومری برگزار میشد چه ورزشی بود؟ پرتاب
نیزه
 -917مدارس کُشتی در آتن قدیم چه نام داشت؟ پاالسترا
 -918شرطبندی در جنگ حیوانات از سرگرمی چه تمدنی بود؟ هند
 -919در آموزش شوالیهگری جوانان عالوه بر مهارتهای مبارزه و همچنین اخالق چه چیزی اهمیت داشت؟ آموزش
مذهبی
 -911ورزشهایی مانند کشتی ،بولینگ ،نعلبازی از بازیهای مخصوص کدام دوره از حکومت قرون وسطی است؟
فئودالیسم
 -911درس تربیت بدنی از چه سالی جزء دروس الزامی مدارس ابتدایی و متوسطه انگلستان اعالم شد؟  0408میالدی
 -912اولین کسی که درس تربیت بدنی را جزء دروس الزامی برنامه تعلیم و تربیت آمریکا قرار داد که بود؟ وبستر
 -913پرچم المپیک نخستین بار در کدام شهر به نمایش گذاشته شد؟ پاریس
 -914معلوالن ذهنی از چه سالی وارد پارالمپیک شدند؟  0484میالدی
 -915رقابتهای زمستانی پارالمپیک از چه سالی شروع شد؟ 0467
 -916نخستین قهرمان المپیک کیست؟ کروئبوس
 -917نوزدهمین دوره بازیهای المپیک در سال 0478در کجا برگزار شد؟ مکزیکو سیتی
 -918پرچم المپیک در چه سالی انتخاب شد؟ 0400
 -919شایعترین آسیب بدنی در شنا در کدام قسمت بدن است؟ شانهها
 -921رقابتهای پاراالمپیک برای اولین بار در کجا برگزارشد؟ رم
 -921حرکات دراز و نشست جزء کدام دسته از تمرینات است؟ قدرتی
 -922آیا افزایش حجم پالسما از فواید ورزش است؟ خیر
 -923تغذیه هنگام مسابقه در چه فعالیتهایی از اهمیت باالیی برخوردار است؟ استقامتی

 -924در چه تمرینی ،از چربی به عنوان سوخت اصلی استفاده میشود؟ تمرینهای بلندمدت با شدت پایین
 -925در موقع حمل بار باید از کمر خم شد یا نه؟ خیر
 -926بهترین ورزشی که برای درمان کمردرد شدید توصیه میشود؟ شنا
 -927بزرگترین و پیچیدهترین مفصل بدن کدام مفصل میباشد؟ مفصل زانو
 -928اصطالح «نشئگی دویدن» در بحث آمادگی جسمانی چه زمانی به کار میرود؟ احساس شادی درتمرین
 -929یکی از بهترین و متنوعترین شیوه های حفظ آمادگی جسمانی چه تمرینی است؟ پیاده روی
 -931در پیادهروی سریع ،کدام عضالت کار اصلی را انجام میدهد؟ عضالت سرینی و زانو
 -931اصطالح چهارشانه به کدام تیپ بدنی گفته میشود؟ مزومورف
-932

کدام ویتامین برای لخته شدن خون در بدن مفید است؟ K

 -933برای ثابت نگه داشتن وزن باید نسبت کالری دریافتی به کالری مصرفی چگونه باشد؟ مساوی باشد
 -934استفاده از دستگاههای بدنسازی برای چه دسته از افراد توصیه نمیشود؟ کمردرد شدید
 -935در چه حالتی است که با کاهش تونیسیته عضله فرد شروع به چاقی میکند؟ توقف تمرین مقاومتی
 -936الزمه اجرای صحیح شنای کرال پشت چیست؟ حرکت قوی و پیوسته پا
 -937آیا هنگام نفسگیری در شنای کرال پشت ،دم از راه بینی انجام میشود؟ خیر
 -938پا زدن سه بعدی از مشخصات کدام یک از شناها میباشد؟ قورباغه
 -939طی کردن مسافت بیشتر توسط دستها از مشخصات کدام نوع شنای قورباغه است؟ اروپایی
 -941کدام داور مسئول اخراج شناگری است که از استارت زدن خودداری میکند؟ سرداور
 -941ورزشگاه  024هزار نفری معروف «ماراکانا» در کجا قرار دارد؟ برزیل
 -942نام ورزشگاه قدیمی و معروفی در اسکاتلند؟ گالسکو
 -943نام ورزشگاهی در لندن که به گفتهی پله (بازیکن افسانهای جهان) کلیسای فوتبال جهان است؟ ومبلی لندن
 -944نام استادیوم ملی انگلستان؟ ومبلی
 -945ورزشگاهی معروف در ایتالیا که خانه دوم تیم آث میالن و اینتر است؟ سن سیرو
 -946نام ورزشگاهی در اسپانیا که در جنگهای داخلی ویران شد ،و سانتیاگو برنابئو به جای آن ساخته شد؟ نووو
شامارتین
 -947نام ورزشگاهی در برزیل که برگرفته از نام یک رودخانه است؟ ماراکانا
 -948جام ملتهای آسیا از چه سالی شروع شد؟ 0335
 -949احسان حدادی در مسابقات آسیایی  2400اینچئون در پرتاب دیسک چه مدالی به دست آورد؟ طال
 -951رکورد احسان حدادی در پرتاب دیسک چقدر است؟  74متر و  32سانت
 -951کدام کشور رکورد بیشترین میزبانی را برای بازیهای آسیایی دارد؟ تایلند
 -952کدام کشور رکورددار بیشترین قهرمانی را در مسابقات آسیایی دارد؟ ژاپن
 -953اولین میزبان غرب آسیا در مسابقات آسیایی کدام کشور است؟ ایران

 -954بهترین عملکرد کاروان ایران در بازیهای آسیایی در چه سالی است؟  0460تهران
 -955بدترین عملکرد ایران در مسابقات آسیایی مربوط به چه سالی است؟  2442بوسان
 -956مسئوالن ایران در بازیهای آسیایی  2404گوانگژو به چه دلیل مراسم افتتاحیه را ترک کردند؟ در اعتراض به نام
خلیج عربی
 -957کدام کشتیگیر ایرانی در فرهنگ ورزش ایران نماد پهلوانی است؟ غالمرضا تختی
 -958اولین کشتیگیر ایرانی که موفق شد در سه وزن مختلف صاحب مدالهای جهانی و المپیک شود؟ غالمرضا
تختی
 -959هرکول ایرانی لقب کدام وزنه بردار سبک وزن ایرانی است؟ محمد نصیری سرشت
 -961ایران تاکنون چند بار در بازیهای المپیک شرکت کرده است؟  06بار
 -961کل مدالهای کسب شدهی ورزشکاران ایرانی در بازیهای المپیک چقدر است؟  74مدال
 -962دارنده رکورد یکضرب جهان در دسته فوق سنگین ،از آن کدام وزنه بردار ایرانی است؟ بهداد سلیمی
 -963پرافتخارترین قهرمان تاریخ المپیک از کدام رشته ورزشی است؟ شنا
 -964رکورددار کسب بیشترین مدال در یک دوره المپیک چه کسی است؟ مایکل فلپس
 -965نماد  5حلقه المپیک به چه معناست؟  5قاره جهان
 -966فدراسیون بازیهای اتحادیه کشورهای متحدالمنافع در کجا قرار دارد؟ لندن
-967

«آسیاد» نام دیگر کدام رویداد ورزشی است؟ بازیهای آسیایی یا AG

 -968نام توپ فوتبال جام جهانی  2404آفریقای جنوبی؟ جابوالنی
 -969نوعی اسکی که در آن پای اسکی باز فقط از جلو به چوب اسکی محکم میشود؟ اسکی نوردیک
 -971ورزشی گروهی از خانواده راگبی که در آمریکا بسیار رایج است؟ فوتبال آمریکایی
 -971اتحادیه فوتبال انگلیس در چه سالی تاسیس شد؟ 0873
 -972قدیمیترین فدراسیون فوتبال ملی ،فدراسیون کدام کشور است؟ اتحادیه فوتبال انگلیس
 -973سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی  2404چه کسی بود؟ ویسنته دلبوسکه
 -974آخرین قهرمانی تیم ملی بسکتبال ایران در بازیهای آسیایی در چه سالی بود؟ 2403
 -975ورزش بسکتبال به طور رسمی توسط چه کسی به ایرانیان شناسانده شد؟ فریدون شریفزاده
 -976اولین حضور تیم ملی بسکتبال ایران در کدام المپیک بود؟ المپیک  0408لندن
 -977کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران چه کسی است؟ صمد نیکخواه بهرامی
-978

اتحادیه ملی بسکتبال بزرگساالن آمریکا چه نام دارد؟ NBA

-979

معتبرترین لیگ بسکتبال جهان چه نام دارد؟ NBA

 -981بزرگترین بازیکن بسکتبال تمام دورانها چه کسی است؟ مایکل جردن
 -981از برترین بازیکنان بسکتبال« ان بی اِی» آمریکا که در سال  2443به عنوان مرد اخالق شناخته شد؟ شکیل
اونیل

« -982کَسیوس مارسلوس کلی جونیور» نام سابق کدام ورزشکار سرشناس جهان است؟ محمدعلی کِلی
 -983محمدعلی کِلی با کدام بازیکن جنجالی سه بار مبارزه کرده است؟ جو فریزیر (فریزر)
 -984مبارزه مشهور به نبرد قرن بین کدام بوکسورهای جهان درگرفت؟ محمدعلی کلی و جو فریزیر
 -985اولین لژیونر ایرانی که در مسابقات لیگ بسکتبال آمریکا بازی کرده است؟ حامد حدادی
 -986کدام بازیکن در مسابقات قهرمانی والیبال آسیا در سال  2403به عنوان با ارزشترین بازیکن انتخاب شد؟ سعید
معروف
 -987مشهورترین بازیکن تاریخ بیس بال چه کسی است؟ بیب روث
 -988سلطان ضربه لقب کدام بازیکن مشهور بیس بال است؟ بیب روث
 -989ورزش بیس بال ریشه در کدام ورزش دارد؟ کریکت
 -991محبوبترین ورزش در پاکستان و هند کدام ورزش است؟ کریکت
 -991جام باشگاههای فوتبال جهان در چه سالی بنیانگذاری شد؟ 2444
 -992مقر کنونی فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال کدام شهر است؟ ابوظبی امارات
 -993لیست برترین باشگاههای فوتبال جهان هر چند وقت یکبار به روز رسانی میشود؟ هر سال یکبار
 -994تنها تیم فوتبال ایران که توانست به جام باشگاههای فوتبال جهان راه پیدا کند ،کدام تیم است؟ سپاهان
اصفهان
 -995در کدام جام جهانی ،توپ فوتبال آن دوره لقب گردترین توپ فوتبال را گرفت؟ 2447
 -996ستاره آلمانی جام جهانی فوتبال  0460چه کسی بود؟ فرانتس بکن باوئر
 -997از برترین بازیکنان فوتبال آژاکس آمستردام در دهه هشتاد و آقای گل اروپا در سال 0487؟ مارکو فان باستن
 -998داور سرشناس ایتالیایی و بهترین داور سال فیفا در شش دوره متوالی؟ پیر لوئیجی کولینا
 -999بازیکن برجسته سابق آرژانتین در دهه هفتاد و هشتاد که در بازیهای تیم ملی هرگز اخطار نگرفته است؟ ماریو
کِمپِس
 -1111رکورددار جهانی وزنه برداری جهان در حرکت دوضرب فوق سنگین چه کسی است؟ حسین رضا زاده

