گردشگری
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قلعهای تاریخی و گردشگری در نزدیکی فومن که در فهرست آثار تاریخی و ملی ثبت شده است؟ قلعه
رودخان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری بابک در کدام منطقه قرار دارد ؟ کلیبر در آذربایجان شرقی
مکان قلعه تاریخی و گردشگری چوار در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
مکان قلعه تاریخی و گردشگری پور اشرف در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
مکان قلعه تاریخی و گردشگری عال در کدام استان قرار دارد ؟ خوزستان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری الویر در کدام شهر قرار دارد ؟ ساوه در استان مرکزی
مکان قلعه تاریخی و گردشگری جنت آباد در کدام استان قرار دارد ؟ یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری کامین در کدام استان قرار دارد ؟ تهران
مکان قلعه تاریخی و گردشگری شواز در کدام استان قرار دارد ؟ یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری شادی آباد در کدام شهر قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان رضوی
مکان قلعه تاریخی و گردشگری رحمانیه در کدام شهر قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان رضوی
مکان قلعه تاریخی و گردشگری سارو از مناطق گردشگری کدام استان قرار دارد ؟ سمنان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری یزدگرد (زرده) در کجا قرار دارد ؟ کرمانشاه
مکان قلعه تاریخی و گردشگری پرتقالی ها در کجا قرار دارد ؟ قشم در استان هرمزگان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری رباط در کجا قرار دارد ؟ ابرکوه در استان یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری ملک کیومرث در کجا قرار دارد ؟ نوشهر در استان مازندران
مکان قلعه باستانی ایزدخواست در کجا قرار دارد ؟ آباده در استان فارس
مکان قلعه تاریخی و گردشگری رحمت آباد در کجا قرار دارد ؟ یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری پاچنار در کجا قرار دارد ؟ سمنان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری شیخ نصوری در کجا قرار دارد ؟ بوشهر
مکان قلعه تاریخی و گردشگری کنجانچم در کجا قرار دارد ؟ ایالم
مکان دژ تاریخی و گردشگری برازجان در کدام استان قرار دارد؟ استان بوشهر
مکان قلعه تاریخی و گردشگری خان آباد در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری شامبراکان در کجا قرار دارد ؟ کهگیلویه و بویراحمد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری قمرود در کجا قرار دارد ؟ قم
مکان قلعه تاریخی و گردشگری روستای گرمه در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری سمیران در کجا قرار دارد ؟ قزوین
مکان قلعه تاریخی و گردشگری سیزان در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری قدیمی عال در کجا قرار دارد ؟ خوزستان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری کالت اهرم در کجا قرار دارد ؟ بوشهر
مکان قلعه تاریخی و گردشگری زینلآباد در کدام استان قرار دارد؟ خراسان جنوبی
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مکان قلعه تاریخی و گردشگری زینل در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
مکان قلعه یا دژ تاریخی و گردشگری توت در کجا قرار دارد ؟ ایالم
مکان قلعه تاریخی و گردشگری مچی در کدام استان قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری قمیشلو در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری سرماج در کجا قرار دارد ؟ هرسین در استان کرمانشاه
مکان قلعه تاریخی و گردشگری بارچین در کجا قرار دارد ؟ میبد در استان یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری سینوکان در کجا قرار دارد ؟ سراوان در استان سیستان و بلوچستان
مکان تاریخی و گردشگری تپه قلعه خندان در کجا قرار دارد ؟ گرگان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری چهل دختران در کجا قرار دارد ؟ زابل در استان سیستان و بلوچستان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری کنگلو در کجا قرار دارد ؟ سوادکوه در استان مازندران
مکان قلعه تاریخی و گردشگری قورتان در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری سریزد در کدام شهر استان یزد قرار دارد؟ مهریز
مکان قلعه تاریخی و گردشگری جیزد در کجا قرار دارد ؟ خراسان رضوی
مکان قلعه تاریخی و گردشگری فرخی کلیبر در کدام استان قرار دارد؟ آذربایجان شرقی
مکان قلعه تاریخی و گردشگری فلک االفالک در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری آردمین در کجا قرار دارد ؟ ساوه
مکان قلعه تاریخی و گردشگری آل و مات در کجا قرار دارد ؟ مشهد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری گاریز در کجا قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری اردالن (اشتران) در کجا قرار دارد ؟ تویسرکان در استان همدان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری یاوری در کدام استان قرار دارد؟ اصفهان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری اردشیر در کجا قرار دارد ؟ کرمان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری عسگرآباد در کجا قرار دارد ؟ ارومیه
مکان قلعه تاریخی و گردشگری رومیان در کجا قرار دارد ؟ بروجرد در استان لرستان
مکان تاریخی و گردشگری نارین قلعه (نارنج قلعه) در کجا قرار دارد ؟ میبد در استان یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری باستانی بمپور در کجا قرار دارد ؟ سیستان و بلوچستان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری جمشیدی یا قلعه گبری در کجا قرار دارد ؟ نیمور در استان مرکزی
مکان قلعه تاریخی و گردشگری شیرکوه در کجا قرار دارد ؟ قزوین
مکان قلعه تاریخی و گردشگری گردکوه یا گنبدان دژ در کجاست؟ دامغان در استان سمنان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری سینگان در کدام استان قرار دارد ؟ آذربایجان غربی
مکان قلعه تاریخی و گردشگری فورگ در کدام استان قرار دارد؟ خراسان جنوبی
مکان ارگ تاریخی و گردشگری کریمخان در کجا قرار دارد ؟ شیراز
مکان دژ قهقهه از بناهای تاریخی و گردشگری کدام شهر قرار دارد ؟ مشکینشهر در استان اردبیل
مکان قلعه تاریخی و گردشگری مارکوه در کجا قرار دارد ؟ رامسر در استان مازندران
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مکان قلعه تاریخی و گردشگری الموت در کجا قرار دارد ؟ قزوین
مکان قلعه تاریخی و گردشگری الویر در کجا قرار دارد ؟ ساوه
مکان قلعه تاریخی و گردشگری جنت آباد در کجا قرار دارد ؟ یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری خویدک در کجا قرار دارد ؟ یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری کامین در کجا قرار دارد ؟ شهر ری
مکان قلعه تاریخی و گردشگری کیقباد در کدام استان قرار دارد؟ البرز
مکان قلعه تاریخی و گردشگری گلخندان در کجا قرار دارد ؟ بومهن
مکان قلعه تاریخی و گردشگری شادی آباد در کجا قرار دارد ؟ بَردَسکَن در استان خراسان رضوی
مکان تاریخی و گردشگری برج چهاردر در کدام استان قرار دارد؟ یزد
نام دیگر قلعه تاریخی و گردشگری فلک الفالک چیست؟ دژ شاپور خواست
مکان قلعه تاریخی و گردشگری سپیده در کدام استان قرار دارد؟ یزد
مکان قلعه تاریخی و گردشگری شاهدژ در کجا قرار دارد ؟ ساری در استان مازندران
مکان قلعه تاریخی و گردشگری گاریز در کجا قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
معروفترین قلعه سیستان و بلوچستان چه نام دارد؟ قلعه بمپور
مکان دژ بسطام از بناهای تاریخی و گردشگری کدام شهر است؟ شهر چایپاره در استان آذربایجان غربی
مکان قلعه تاریخی و گردشگری دختر در کدام شهرستان استان فارس قرار دارد؟ فیروزآباد
مکان قلعهی تاریخی و گردشگری فلک االفالک در کدام دوره بنا شده است؟ ساسانیان
مکان دژ رودخان یا قلعه تاریخی و گردشگری حسامی در کدام شهر است؟ فومن در استان گیالن
مکان قلعه تاریخی و گردشگری ارجان در کدام شهر جنوبی قرار دارد؟ بهبهان در استان خوزستان
مکان قلعه تاریخی و گردشگری والی از بناهای تاریخی قاجار در کدام شهر قرار دارد ؟ ایالم
مکان ارگ گوگد از بناهای تاریخی و گردشگری کدام شهر قرار دارد ؟ گلپایگان در استان اصفهان
مکان ارگ تاریخی و گردشگری شیخ بهایی در کدام شهر قرار دارد؟ نجف آباد در استان اصفهان
مکان ارگ تاریخی و گردشگری راین اثر تاریخی کدام استان قرار دارد ؟ کرمان
مکان ارگ کریمخان از جاذبه های تاریخی و گردشگری کدام شهر قرار دارد ؟ شیراز
مکان گردشگری غار کرفتو در کجا قرار دارد ؟ دیواندره در استان کردستان
مکان گردشگری غار سیر در کجا قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان رضوی
مکان گردشگری غار آهوبم در کجا قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان رضوی
مکان گردشگری غار مغان در کدام استان قرار دارد؟ خراسان رضوی
مکان گردشگری غار زری در کجا قرار دارد ؟ مشهد
مکان گردشگری غار کارده در کجا قرار دارد ؟ مشهد
مکان گردشگری غار فاس در کجا قرار دارد ؟ گناباد در استان خراسان رضوی
مکان گردشگری غار مزدوران در کجا قرار دارد ؟ سرخس در استان خراسان رضوی
مکان گردشگری غار بزنگان در کجا قرار دارد ؟ سرخس در استان خراسان رضوی
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مکان گردشگری غار کنه گرم در کدام شهر قرار دارد ؟ بجنورد در استان خراسان شمالی
مکان گردشگری غار گنج کوه در کدام شهر قرار دارد ؟ بجنورد در استان خراسان شمالی
مکان گردشگری غار شاپور در کدام شهر قرار دارد ؟ کازرون در استان فارس
مکان گردشگری غار هنامه درکدام شهر قرار دارد ؟ شیروان در استان خراسان شمالی
مکان گردشگری غار پرقیستان در کدام شهر است؟ اسفراین در استان خراسان شمالی
نام دیگر مکان گردشگری غار وراء جهرم در استان فارس چیست؟ معبد خورشید
مکان گردشگری غار بونیز در کدام شهر قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
مکان گردشگری غار سنگتراشان در کجا قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
مکان گردشگری غار سلطان بالغ در کدام شهر قرار دارد ؟ قزوین
مکان گردشگری غار وشنوه در کدام استان قرار دارد ؟ قم
مکان گردشگری غار سالمستان در کدام استان قرار دارد ؟ قم
مکان گردشگری غار طرنگ در کدام شهر استان کرمان قرار دارد؟ بافت
مکان گردشگری غار میرزا در کدام شهر قرار دارد؟ رفسنجان در استان کرمان
مکان گردشگری غار شبپره در کدام شهرستان قرار دارد ؟ بافت در استان کرمان
مکان گردشگری غار جفریز در کدام شهرستان قرار دارد ؟ بافت در استان کرمان
مکان گردشگری غار کبوتر در کدام استان قرار دارد ؟ آذربایجان شرقی
مکان گردشگری غار عین هو در کدام استان قرار دارد؟ استان مرکزی
مکان گردشگری غار ماهی کور در کدام استان قرار دارد ؟ لرستان
مکان گردشگری غار کَلماکَره در کدام شهر قرار دارد ؟ پلدختر در استان لرستان
مکان گردشگری غار میرمالس در کدام شهر قرار دارد ؟ کوهدشت در استان لرستان
مکان گردشگری غار کلکچال در کدام شهر قرار دارد ؟ آمل در استان مازنداران
مکان گردشگری غار هوتو در کدام شهر قرار دارد ؟ بهشهر در استان مازندران
مکان گردشگری غار کمربند در کدام شهر قرار دارد ؟ بهشهر در استان مازندران
مکان گردشگری غار کهک در کدام استان قرار دارد ؟ مرکزی
مکان گردشگری غار امجک در کدام شهر قرار دارد ؟ تفرش در استان مرکزی
مکان گردشگری غار علیصدر در کدام شهر قرار دارد ؟ همدان
مکان گردشگری غار دودزا در کدام استان قرار دارد ؟ زنجان
مکان گردشگری غار پهلوان در کدام استان قرار دارد ؟ یزد
مکان گردشگری غار کسیل در کدام استان قرار دارد ؟ البرز
مکان گردشگری غار قهرمان در کدام شهر قرار دارد ؟ خمینیشهر در استان اصفهان
مکان گردشگری غار فریدون در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
مکان گردشگری غار پری هول در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
مکان گردشگری غار افوس در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
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مکان گردشگری غار اژدها در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
مکان گردشگری غار خورزن در کدام استان قرار دارد ؟ همدان
مکان گردشگری غار سورآوا در کدام استان قرار دارد ؟ کردستان
مکان گردشگری غار باش قشالق در کدام شهر قرار دارد ؟ دیواندره در استان کردستان
مکان گردشگری غار کمتاران در کدام استان قرار دارد ؟ کردستان
مکان گردشگری غار خاصه تراش در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
مکان گردشگری غار زمرد در کدام شهر قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
مکان گردشگری غار شهاب در کدام استان قرار دارد ؟ گیالن
مکان گردشگری غار هفت خم در کدام شهرستان قرار دارد ؟ املش در استان گیالن
مکان گردشگری غار جوجار در کدام استان قرار دارد ؟ کرمانشاه
مکان گردشگری غار شاهقنداب در کدام استان قرار دارد ؟ اصفهان
مکان گردشگری غار چاهک در کدام استان قرار دارد ؟ سیستان و بلوچستان
مکان گردشگری غار لور در کدام استان قرار دارد ؟ خراسان رضوی
مکان گردشگری غار شیربند در کدام شهر قرار دارد ؟ دامغان در استان سمنان
مکان گردشگری غار نباتی در کدام استان قرار دارد ؟ یزد
مکان گردشگری غار اسب در کدام استان ایران قرار دارد ؟ لرستان
طوالنیترین غار نمکی جهان معروف به غار نمکدان در کدام جزیره ایران قرار دارد؟ جزیره قشم
مکان گردشگری غار پَراو در کدام استان قرار دارد؟ کرمانشاه
مکان گردشگری غار قوری قلعه در کدام استان قرار دارد؟ کرمانشاه
مکان گردشگری غار گلجیک یا غار خفاش ها در کجا قرار دارد ؟ زنجان
مکان گردشگری غار کتله خور در کجا قرار دارد ؟ زنجان
مکان گردشگری غار سنگ شکنان در کجا قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
مکان گردشگری غار سم در کدام استان قرار دارد ؟ گلستان
مکان گردشگری غار طبیعی آب باد در کدام شهر قرار دارد ؟ بندرعباس
مکان گردشگری غار آب کمونه در کجا قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
مکان گردشگری غار آتشگاه در کجا قرار دارد ؟ کاشمر در استان خراسان رضوی
مکان گردشگری غار آرمادلو در کدام استان قرار دارد ؟ خراسان شمالی
مکان گردشگری غار آریا در کجا قرار دارد ؟ اردکان در استان فارس
مکان گردشگری غار آزادخان در کجا قرار دارد ؟ محالت در استان مرکزی
مکان گردشگری غار طلسم ایوان در کدام استان قرار دارد ؟ ایالم
مکان گردشگری غار شغالدره در کجا قرار دارد ؟ اراک
مکان گردشگری غار کیخسرو در کجا قرار دارد ؟ شازند در استان مرکزی
مکان گردشگری غار آسیلی در کجا قرار دارد ؟ اراک
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مکان گردشگری غار کنجی در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد
مکان گردشگری غار قمری در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد
مکان گردشگری غار یافته در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد
مکان گردشگری غار جوجار در کجا قرار دارد ؟ کرمانشاه
مکان گردشگری غار خون فوشه در کجا قرار دارد ؟ فومن در استان گیالن
مکان گردشگری غار شفق در کجا قرار دارد ؟ جهرم در استان فارس
مکان گردشگری غار سیاه استخر در کجا قرار دارد ؟ املش در استان گیالن
مکان گردشگری غار سنجیران در کجا قرار دارد ؟ رودسر در استان گیالن
مکان گردشگری غار چشمه باد در کجا قرار دارد ؟ منجیل در استان گیالن
مکان گردشگری غار تمتمان در کجا قرار دارد ؟ ارومیه
مکان گردشگری غار تنگ براق در کجا قرار دارد ؟ اقلید در استان فارس
مکان گردشگری چاه غار سیاه چال در کجا قرار دارد ؟ فیروزآباد در استان فارس
مکان گردشگری غار زرین غار در کدام استان قرار دارد؟ زنجان
مکان گردشگری غار سهوالن در کدام استان قرار دارد ؟ آذربایجان غربی
مکان گردشگری غار بورنیک در کدام استان قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری غار پوستین دوز در کدام شهرستان قرار دارد ؟ شیروان در استان خراسان شمالی
مکان گردشگری غار درونه در کدام شهرستان قرار دارد ؟ بردسکن در استان خراسان رضوی
مکان گردشگری غار چال نخجیر در کدام شهرستان قرار دارد ؟ دلیجان در استان استان مرکزی
مکان گردشگری غار رود افشان در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری غار یخی در کدام استان قرار دارد؟ چهار محال و بختیاری
مکان گردشگری غار قباد در کدام منطقه قرار دارد ؟ قوچان در استان خراسان رضوی
مکان گردشگری غار دیو زندان سلیمان در کدام منطقه قرار دارد ؟ تکاب در استان آذربایجان غربی
مکان گردشگری غار اسکان در کدام منطقه قرار دارد ؟کازرون در استان فارس
مکان گردشگری غار کاوات در کدام منطقه قرار دارد ؟ جوانرود در استان کرمانشاه
مکان گردشگری غار مس در کدام منطقه قرار دارد ؟ یاسوج
مکان گردشگری غار گل زرد در کدام منطقه قرار دارد ؟ پلور در استان مازندران
مکان گردشگری غار چالنخجیر در کدام منطقه قرار دارد ؟ شهرستان دلیجان در استان مرکزی
مکان گردشگری غار شاه بلبل در کدام منطقه قرار دارد ؟ محالت در استان مرکزی
مکان گردشگری غار شاپور در کدام شهر قرار دارد؟ کازرون
مکان گردشگری غار شیرآباد در کجا قرار دارد ؟ گرگان در استان گلستان
مکان گردشگری غار جهان نما در کجا قرار دارد ؟ کردکوی در استان گلستان
مکان گردشگری غار کیارام در کجا قرار دارد ؟ گالیکش در استان گلستان
مکان گردشگری غار دانیال از غارهای رودخانهای ایران در کدام رشته کوه قرار دارد؟ رشته کوه البرز
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مکان گردشگری غار آغ بوالق در کجا قرار دارد ؟ هشترود در استان آذربایجان شرقی
نام بزرگترین غار آبی خاورمیانه چیست؟ غار علیصدر
مکان گردشگری غار کبوتر یا غار هامپوبیل در کدام منطقه قرار دارد ؟ مراغه در استان آذربایجان شرقی
نام اولین غار چهار طبقه در ایران چیست؟ غار یخ مراد
مکان گردشگری آبشار التون در کدام شهر قرار دارد ؟ آستارا در استان گیالن
بلندترین آبشار ایران چه نام دارد؟ آبشار التون
مکان گردشگری آبشار سرنکوه در کدام منطقه قرار دارد ؟ جیرفت در استان کرمان
مکان گردشگری آبشار وروار در کدام منطقه قرار دارد ؟ جیرفت در استان کرمان
مکان گردشگری آبشار ریجاب یا آبشار پیران در کدام منطقه قرار دارد ؟ سر پل ذهاب در استان کرمانشاه
مکان گردشگری آبشار شِوی یا تَلهْزَنگ در کدام منطقه قرار دارد ؟ دزفول در استان خوزستان
مکان گردشگری آبشار کردوی کن یا تنگ زندان در کدام منطقه قرار دارد ؟ چهارمحال و بختیاری
مکان گردشگری آبشار مارگون در کدام شهر قرار دارد ؟ شهر سپیدان
مکان گردشگری آبشار نوژیان در کدام منطقه قرار دارد ؟ خرم آباد در استان لرستان
مکان گردشگری آبشار سپهساالر درکدام منطقه قرار دارد ؟ جاده کرج -چالوس
مکان گردشگری آبشار سوهان در کدام منطقه قرار دارد ؟ طالقان در استان البرز
مکان گردشگری آبشار آسکان در کدام منطقه قرار دارد ؟ طالقان در استان البرز
مکان گردشگری آبشارآقبالغ در کدام منطقه قرار دارد ؟ خلخال در استان اردبیل
مکان گردشگری آبشار سردابه در کدام منطقه قرار دارد ؟ اردبیل
مکان گردشگری آبشار شلماش در کدام منطقه قرار دارد ؟ سردشت در استان آذربایجان غربی
مکان گردشگری آبشار راین در کدام منطقه قرار دارد ؟ شهر راین در استان کرمان
مکان گردشگری آبشار شادگان باشت در کدام منطقه قرار دارد ؟ کهگیلویه و بویراحمد
مکان گردشگری آبشار بارانکوه در کدام منطقه قرار دارد ؟ گرگان
مکان گردشگری آبشار زمرد در کدام منطقه قرار دارد ؟ تالش در استان گیالن
مکان گردشگری آبشار آب سفید در کدام منطقه قرار دارد ؟ الیگودرز در استان لرستان
مکان گردشگری آبشار بیشه در کدام منطقه قرار دارد ؟ خرم آباد
مکان گردشگری آبشار قطره باران در کدام منطقه قرار دارد ؟ تفرش در استان مرکزی
مکان گردشگری آبشار آب پری درکدام منطقه قرار دارد ؟ نور در استان مازندران
مکان گردشگری آبشار کبود وال در کدام منطقه قرار دارد ؟ علی آباد کتول در استان گلستان
مکان گردشگری آبشار یخی در کدام منطقه قرار دارد ؟ مازندران
مکان گردشگری آبشار شاهان دشت در کدام منطقه قرار دارد ؟ الریجان در استان مازندران
مکان گردشگری رودخانه زرجوب در کجا قرار دارد ؟ رشت
مکان گردشگری آبشار سنگان درکدام منطقه قرار دارد ؟ روستای سنگان در استان تهران
مکان گردشگری آبشارآسیاب خرابه در کدام منطقه قرار دارد ؟ جلفا در استان آذربایجان شرقی
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مکان گردشگری چشمه نیلبرگ در کجا قرار دارد ؟ رامیان در استان گلستان
مکان گردشگری آبشار رِنگو در کجا قرار دارد ؟ گلستان
مکان گردشگری آبشار دوآب در کجا قرار دارد ؟ کردکوی در استان گلستان
مکان گردشگری آبشار دوقلوی زیارت در کجا قرار دارد ؟ گرگان
مکان گردشگری آبشار لوه در کجا قرار دارد ؟ مینو دشت در استان گلستان
مکان گردشگری آبشار شیرآباد در کجا قرار دارد ؟ رامیان در استان گلستان
مکان گردشگری آبشار آب پری در کدام شهرستان قرار دارد ؟ نور در استان مازندران
مکان گردشگری آبشار خضر در کجا قرار دارد ؟ سمیرم در استان اصفهان
مکان گردشگری آبشار تخت سلیمان در کجا قرار دارد ؟ سمیرم در استان اصفهان
مکان گردشگری آبشار دره عشق در کدام استان قرار دارد؟ چهارمحال و بختیاری
مکان گردشگری آبشار تاف در کدام استان قرار دارد؟ لرستان
مکان گردشگری آبشار نوژیان در کجا قرار دارد ؟ خرم آباد در استان لرستان
مکان گردشگری آبشار ایج یا ده قلو در کجا قرار دارد ؟ رامسر در استان مازندران
مکان گردشگری آبشار اوبن در کجا قرار دارد ؟ ساری
مکان گردشگری آبشار فاریاب در کجا قرار دارد ؟ دشتستان در استان بوشهر
مکان گردشگری آبشار مصنوعی آیدوغمش در کجا قرار دارد ؟ میانه در استان آذربایجان شرقی
مکان گردشگری آبشار افشار در کجا قرار دارد ؟ تویسرکان در استان همدان
مکان گردشگری آبشار میالش در کجا قرار دارد ؟ رودسر در استان گیالن
مکان گردشگری آبشار سوتک در کجا قرار دارد ؟ دربند در استان تهران
مکان گردشگری آبشار حمید از آبشارهای کدام شهر استان خراسان شمالی قرار دارد ؟ بجنورد
مکان گردشگری آبشار بیشه در کدام شهر قرار دارد ؟ خرم آباد
مکان گردشگری آبشار ریجاب یا آبشار پیران در کدام شهر قرار دارد ؟ سرپل ذهاب در استان کرمانشاه
مکان گردشگری آبشار ابوالفارس در کدام شهرستان قرار دارد ؟ رامهرمز در استان خوزستان
طوالنیترین و زیباترین آبشار مصنوعی خاورمیانه در کجا قرار دارد ؟ اهواز
مکان گردشگری آبشار شارشار از نقاط دیدنی کدام شهر قرار دارد ؟ زنجان
مکان گردشگری آبشار بارگه از جاذبه های گردشگری کدام شهرستان قرار دارد ؟ شهرستان بجنورد
مکان گردشگری آبشار اخلمد از جاذبه های گردشگری و تفریحی کدام شهرستان قرار دارد ؟ چناران
مکان گردشگری آبشار سردابه از جاذبه های گردشگری کدام شهر قرار دارد ؟ اردبیل
مکان گردشگری آبشار گورگور از جاذبه های طبیعی کدام شهر قرار دارد ؟ سرعین
مکان گردشگری آبشار ویکتوریا در کدام قاره قرار دارد ؟ جنوب قاره آفریقا
مکان گردشگری استخر شیطان در قاره آفریقا در باالی کدام آبشار قرار دارد؟ آبشار ویکتوریا
ترسناک ترین استخر دنیا در قاره آفریقا چه نام دارد؟ استخر شیطان
مکان گردشگری آبشار آنجل در کجا قرار دارد ؟ ونزوئال
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مکان گردشگری آبشار نیاگارا در کدام کشور واقع است؟ مرز آمریکا و کانادا
بلندترین آبشار جهان چه نام دارد؟ آنجل
مکان گردشگری آبشار هانگوشو در کدام کشور قرار دارد ؟ چین
مکان گردشگری آبشار اسکندر در کدام شهر قرار دارد ؟ تبریز
مکان گردشگری آبشار آسیاب خرابه در کدام شهر قرار دارد ؟ جلفا
مکان گردشگری آبشار ماهاران در کدام شهر قرار دارد ؟ جلفا
مکان گردشگری آبشار اسب فروشان در کدام شهر قرار دارد ؟ سراب در استان آذربایجان شرقی
مکان گردشگری آبشار سولک در کدام شهر قرار دارد ؟ ارومیه
مکان گردشگری آبشار مارمیشو در کدام شهر قرار دارد ؟ ارومیه
مکان گردشگری آبشار نیاسر در کدام شهر قرار دارد ؟ کاشان
مکان گردشگری آبشار طامه در کدام شهر قرار دارد ؟ نطنز در استان اصفهان
مکان گردشگری آبشار آسکان در کدام شهر قرار دارد ؟ طالقان در استان البرز
مکان گردشگری آبشار سوهان در کدام شهر قرار دارد ؟ طالقان در استان البرز
مکان گردشگری آبشار غالک در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات ،دارآباد
مکان گردشگری آبشار کبوترخوان در کدام منطقه قرار دارد ؟ شمیرانات ،دارآباد
مکان گردشگری آبشار چال محله در کدام استان قرار دارد ؟ شمیرانات ،دارآباد
مکان گردشگری آبشار اوسون در کدام منطقه قرار دارد ؟ شمیرانات ،دربند
مکان گردشگری آبشار رجب در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات ،دربند
مکان گردشگری آبشارهای درکه در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات
مکان گردشگری آبشار ایگل در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات اوشان
مکان گردشگری آبشار شکراب در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات فشم
مکان گردشگری آبشار الرمحله در کجا قرار دارد ؟ شمیرانات فشم
مکان گردشگری آبشار اللون در کدام شهر قرار دارد ؟ شمیرانات فشم
مکان گردشگری آبشار دره عشق در کدام استان قرار دارد ؟ چهارمحال و بختیاری
مکان گردشگری آبشار شیخ علیخان در کدام شهر قرار دارد ؟ کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری
مکان گردشگری آبشار پیرغار در کدام شهر قرار دارد ؟ فارسان در استان چهار محال و بختیاری
مکان گردشگری آبشار آتشگاه در کدام شهر قرار دارد ؟ لردگان در استان چهارمحال و بختیاری
مکان گردشگری آبشار معدن در کدام شهر قرار دارد ؟ لردگان در استان چهارمحال و بختیاری
مکان گردشگری آبشار کریز در کدام شهر قرار دارد ؟ کاشمر در استان خراسان رضوی
مکان گردشگری آبشار آبگرم در کدام استان قرار دارد ؟ خراسان رضوی
مکان گردشگری آبشار بار در کدام شهر قرار دارد ؟ نیشابور
مکان گردشگری آبشار بوژان در کدام شهر قرار دارد ؟ نیشابور
مکان گردشگری آبشار ایزی در کدام شهر قرار دارد ؟ اسفراین در استان خراسان شمالی
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مکان گردشگری آبشار نگین در کدام شهر قرار دارد ؟ مسجد سلیمان در استان خوزستان
مکان گردشگری آبشار شارشار در کدام شهر قرار دارد ؟ زنجان
مکان گردشگری آبشار چیکان در کدام استان قرار دارد ؟ فارس
مکان گردشگری آبشار آبسُر در کدام شهر قرار دارد ؟ رابر در استان کرمان
مکان گردشگری آبشار دوساری در کدام شهر قرار دارد ؟ جیرفت در استان کرمان
مکان گردشگری آبشار راین در کدام استان قرار دارد ؟ کرمان
مکان گردشگری آبشار طالیی در کدام شهر قرار دارد ؟ خرم آباد
مکان گردشگری آبشار بیشه در کدام استان قرار دارد؟ لرستان
مکان گردشگری آبشار وقت و ساعت در کدام شهر قرار دارد ؟ دورود در استان لرستان
مکان گردشگری آبشار دشت الر در کدام استان واقع است؟ مازندران
مکان گردشگری آبشار یخی دماوند در کدام شهر قرار دارد ؟ آمل
مکان گردشگری آبشار یخی نوا در کدام شهر قرار دارد ؟ آمل
مکان گردشگری آبشار سنگ نو در کدام شهر قرار دارد ؟ بهشهر
مکان گردشگری آبشار دره اندرس در کجا قرار دارد؟ جاده چالوس
مکان گردشگری آبشار سیاسرت در کدام شهر قرار دارد ؟ رامسر
مکان گردشگری آبشارهای جواهرده در کدام شهر قرار دارد ؟ رامسر
مکان گردشگری آبشار افشار در کدام شهر قرار دارد ؟ تویسرکان در استان همدان
مکان گردشگری آبشار درگاهان در کدام شهر قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
مکان گردشگری آبشارهای طزرجان در کدام شهر قرار دارد ؟ تفت در استان یزد
مکان گردشگری آبشارهای دوزخ دره در کدام استان قرار دارد ؟ همدان
مکان گردشگری آبشارهای بهشت آباد در کدام استان قرار دارد ؟ چهارمحال و بختیاری
مکان گردشگری آبشارهای اشترانکوه در کدام شهر قرار دارد ؟ ازنا در استان لرستان
مکان گردشگری آبشارهای چهل چشمه در کدام شهر قرار دارد ؟ مریوان در استان کردستان
مکان گردشگری آبشار لونک در کدام استان قرار دارد ؟ گیالن
مکان گردشگری آبشار ماربره در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
مکان گردشگری آبشار دارابکال در نزدیکی کدام استان قرار دارد؟ مازندران
مکان گردشگری آبشار زیبای بیبی سیدان در کدام استان قرار دارد؟ اصفهان
مکان گردشگری آبشار آدران در کدام استان قرار دارد؟ البرز
مکان گردشگری آبشار ویسادار در کدام استان ایران قرار دارد؟ گیالن
مکان گردشگری پارک جنگلی باراجین در کدام منطقه قرار دارد ؟ قزوین
مکان گردشگری پارک جنگلی میرزا کوچکخان در کدام منطقه قرار دارد ؟ آمل
مکان گردشگری پارک جنگلی شورآب در کدام منطقه قرار دارد ؟ خرم آباد
مکان گردشگری پارک جنگلی مخملکوه در کدام منطقه قرار دارد ؟ خرم آباد
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مکان گردشگری پارک جنگلی چالدره در کدام منطقه قرار دارد ؟ تنکابن
مکان گردشگری پارک جنگلی سیسنگان در کدام منطقه قرار دارد ؟ نوشهر
مکان گردشگری پارک جنگلی کشپل در کدام منطقه قرار دارد ؟ چمستان در استان مازندران
مکان گردشگری پارک جنگلی سراوان در کدام منطقه قرار دارد ؟ رشت
مکان گردشگری پارک جنگلی امام زاده هاشم در کدام استان قرار دارد؟ گیالن
مکان گردشگری پارک جنگلی قلعه رودخان در کدام منطقه قرار دارد ؟ فومن در استان گیالن
مکان گردشگری پارک جنگلی دکتر درستکار در کدام منطقه قرار دارد ؟ جاده انزلی-آستارا
مکان گردشگری پارک جنگلی بیبییانلو در کدام منطقه قرار دارد ؟ آستارا
مکان گردشگری پارک جنگلی خرگوشدره در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری پارک جنگلی کوهسار در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری پارک جنگلی لتمال کن در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری پارک جنگلی پردیسان در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری پارک جنگلی چیتگر در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری پارک جنگلی لویزان در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری پارک جنگلی وردآورد در کدام منطقه قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری پارک جنگلی صفارود در کدام منطقه قرار دارد ؟ رامسر
مکان گردشگری پارک جنگلی فین در کجا قرار دارد ؟ چالوس
مکان گردشگری منطقه حفاظت شده تاالب حلّه در کدام استان ایران قرار دارد؟ بوشهر
کدام پارک ملی به منطقه شُش تنفسی تهران مشهور می باشد؟ پارک ملی خجیر
مکان گردشگری پارک ملی کاله قاضی در کدام استان قرار دارد؟ اصفهان
مکان گردشگری پارک ملی قمیشلو در کجا قرار دارد ؟ اصفهان
مکان گردشگری پارک ملی دریایی دیّر -نخیلو در کدام استان قرار دارد؟ بوشهر
مکان گردشگری پارک ملی خُجیر در کجا قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری پارک ملی نای بند در کدام استان قرار دارد؟ بوشهر
مکان گردشگری پارک ملی سرخه حصار در کجا قرار دارد ؟ تهران
مکان گردشگری پارک ملی الر در کدام استانها قرار دارد؟ مرز تهران و مازندران
مکان گردشگری پارک ملی تنگ صیاد در کدام استان قرار دارد ؟ چهار محال و بختیاری
مکان گردشگری پارک ملی تندوره در کجا قرار دارد ؟ درگز در استان خراسان رضوی
مکان گردشگری پارک ملی سالوک در کدام استان واقع شده است؟ خراسان شمالی
مکان گردشگری پارک ملی ساریگل در کدام استان واقع شده است؟ خراسان شمالی
مکان گردشگری پارک ملی توران در کجا قرار دارد ؟ شاهرود در استان سمنان
مکان گردشگری پارک ملی کویر در کجا قرار دارد ؟ گرمسار در استان سمنان
مکان گردشگری پارک ملی بختگان در کدام استان قرار دارد ؟ فارس
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مکان گردشگری پارک ملی بمو در کجا قرار دارد ؟ شیراز در استان فارس
مکان گردشگری پارک ملی قطرویه در کجا قرار دارد ؟ نیریز در استان فارس
مکان گردشگری پارک ملی خبر در کجا قرار دارد ؟ بافت در استان کرمان
مکان گردشگری پارک ملی بوجاق در کجا قرار دارد ؟ آستانه اشرفیه در استان گیالن
مکان گردشگری پارک ملی پابند در کدام استان قرار دارد؟ مازندران
مکان گردشگری پارک ملی کیاسر در کدام استان قرار دارد ؟ مازندران
مکان گردشگری پارک ملی سیاهکوه در کجا قرار دارد ؟ اردکان در استان یزد
بزرگترین دشت بلوط ایران دشت برم در کدام استان قرار دارد؟ فارس
مکان گردشگری پارک جنگلی فندقلو (دشت بابونه) در کجا قرار دارد ؟ شهر نمین در استان اردبیل
مکان گردشگری جنگل سه هزار در کجا قرار دارد ؟ تنکابن
مکان گردشگری منطقه حفاظت شده هزار جریب در کدام استانها قرار دارد؟ مازندران و سمنان
مکان گردشگری جنگل دوهزار در کجا واقع است؟ تنکابن
مکان گردشگری جنگل ام الدبس در کدام استان قرار دارد؟ خوزستان
مکان گردشگری جنگل پیرداوود در کدام استان قرار دارد؟ آذربایجان شرقی
مکان گردشگری جنگل های پردانان در کجا قرار دارد ؟ پیرانشهر در استان آذربایجان غربی
مکان گردشگری جنگل و مرداب قادیکال در کجا قرار دارد ؟ قائمشهر در استان مازندران
مکان گردشگری جنگل نارنج بن در کجا قرار دارد ؟ شیرگاه در استان مازندران
مکان گردشگری جنگل درازنو در کجا قرار دارد ؟ کردکوی در استان گلستان
مکان گردشگری جنگل ابر در کجا قرار دارد ؟ شاهرود در استان سمنان
مکان گردشگری جنگل مشه در کجا قرار دارد ؟ نمین در استان اردبیل
مکان گردشگری جنگل اولنگ در کجا قرار دارد ؟ شاهرود در استان سمنان
مکان گردشگری منطقه حفاظت شده سروالت و جواهر دشت در کجا قرار دارد ؟ رودسر در استان گیالن
مکان گردشگری جنگل دالخانی در کجا قرار دارد ؟ رامسر
مکان گردشگری جنگلهای حرا در کجا قرار دارد ؟ قشم
مکان گردشگری جنگل درفک در کجا قرار دارد ؟ رودبار در استان گیالن
مکان گردشگری پارک جنگلی جوارم در کجا قرار دارد ؟ سوادکوه بین زیراب و شیرگاه
مکان گردشگری جنگل کوهسارکنده در کجا قرار دارد ؟ نکا در استان مازندران
مکان گردشگری پارک جنگلی گیسوم در کجا قرار دارد ؟ تالش در استان گیالن
مکان گردشگری پارک جنگلی النگدره در کجا قرار دارد ؟ گرگان
مکان گردشگری جنگل شصت کال در کجا قرار دارد ؟ گرگان
مکان گردشگری پارک جنگلی ناهارخوران در کجا قرار دارد ؟ گرگان
مکان گردشگری پارک جنگلی قرق در کجا قرار دارد ؟ گرگان
مکان گردشگری پارک و جنگل باقرآباد در کجا قرار دارد ؟ مینودشت در استان گلستان

مکان گردشگری پارک جنگلی چهلچای در کجا قرار دارد ؟ مینودشت در استان گلستان
مکان گردشگری جنگل زرینگل در کجا قرار دارد ؟ علی آبادکتول در استان گلستان
مکان گردشگری پارک جنگلی دلند در کدام استان قرار دارد؟ گلستان
مکان گردشگری دهکده توریستی جهان نما در کجا قرار دارد ؟ کردکوی در استان گلستان
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 -399مکان گردشگری جنگل ارسباران در دل طبیعت بکر و دست نخورده کدام استان قرار دارد؟ آذربایجان
شرقی
 -411مکان گردشگری پارک کوهسنگی در کجا قرار دارد ؟ مشهد
 -411مکان گردشگری پارک کیبل اسکی در کجا قرار دارد ؟ کیش
 -412کدام شهر به بام سبز ایران معروف است؟ شهرستان ماسال شاندرمن در استان گیالن
 -413مکان گردشگری پارک جنگلی خشکه داران در کدام استان قرار دارد ؟ مازندران
 -414مکان گردشگری پارک ملی بختگان در کدام استان قرار دارد ؟ فارس
 -415مکان گردشگری منطقه حفاظتشده و پارک ملی ساریگل در کدام شهرستان قرار دارد ؟ اسفراین در
استان خراسان شمالی
 -416نام بزرگترین پارک جنگلی ایران چیست؟ باراجین
 -417پیست اسکی آلوراس از جاذبههای تفریحی کدام شهر است؟ سرعین در استان اردبیل
 -418مهمترین پیست اسکی ایران چه نام دارد؟ دیزین
 -419پیست اسکی دیزین در کدام استان است؟ البرز
 -411تله کابین عون بن علی در کجاست؟ تبریز
 -411تله کابین حیران در کجاست؟ آستارا
 -412تلهکابین گنجنامه در کجاست؟ همدان
 -413تله کابین توچال در کجاست؟ شمال تهران
 -414تله کابین احرار یا بام سبز در کجاست؟ الهیجان در استان گیالن
 -415نام قلهای در شمال شهر مراغه است؟ سهند
 -416عروس کوهستانهای ایران چه نام دارد؟ سهند
 -417بلند ترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قله آتشفشانی آسیا چه نام دارد؟ دماوند
 -418جاذبه طبیعی و گردشگری کوه دماوند در کدام استان قرار دارد؟ مازندران
 -419جاذبه طبیعی و گردشگری کوه دنا یکی از بکرترین مناطق ایران برای گردشگری در کدام استان است؟
کهگیلویه و بویراحمد
 -421جاذبه طبیعی و گردشگری لیالکوه در کدام شهر استان گیالن قرار دارد؟ لنگرود
 -421جاذبه طبیعی و گردشگری کوه زردکوه در کجاست؟ چهارمحال و بختیاری
 -422جاذبه طبیعی و گردشگری کوه سیاالن در کدام استانها قرار دارد؟ قزوین و مازندران
 -423جاذبه طبیعی و گردشگری شیرکوه در کجا واقع است؟ یزد
 -424جاذبه طبیعی و گردشگری کوه شاهانکوه در کجاست؟ اصفهان
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جاذبه طبیعی و گردشگری کوه منار در کدام استان واقع است؟ البرز
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه شهباز در کجاست؟ استان مرکزی
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه پلنگ آبی در کجاست؟ قم
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه شاهجهان در کجاست؟ خراسان شمالی
جاذبه طبیعی و گردشگری کبیر کوه در کجاست؟ ایالم
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه خورموج در کجاست؟ بوشهر
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه های مریخی یا مینیاتوری در کجا هستند؟ سیستان و بلوچستان
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه عقاب در کجاست؟ تفت در استان یزد
جاذبه طبیعی و گردشگری شیطان کوه در کدام استان واقع است؟ گیالن
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه گزن در کدام شهر است؟ پاوه در استان کرمانشاه
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه الوند در کدام استان قرار دارد؟ همدان
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه هَزار در کدام استان واقع شده است؟ کرمان
بلند ترین کوه سیستان و بلوچستان چه نام دارد؟ تفتان
رشته کوه های البرز به چند قسمت تقسیم میشوند؟  3قسمت
کوههای ایران حدود چند درصد از مساحت کشور را فراگرفته است؟ %55
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه نایبند در کدام استان قرار دارد؟ خراسان جنوبی
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه سبالن در کدام استان قرار دارد؟ در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی
جاذبه طبیعی و گردشگری شیر کوه در کدام استان است؟ یزد
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه کرکس در کدام استان است؟ اصفهان
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه لیته یا لیتویه در کدام استان قرار دارد؟ فارس
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه آبیدر از تفرجگاه های کدام شهر است؟ سنندج
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه بینالود در کدام استان است؟ خراسان رضوی
بلندترین قله ی جهان کجاست؟ اورست
بلندترین کوه آتشفشانی جهان چه نام دارد؟ آکونگاگوا در آرژانتین
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه خلنو در کدام استان است؟ تهران
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه آزادکوه در کدام استان است؟ مازنداران
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه کلونبستک در کدام استان است؟ تهران
جاذبه طبیعی و گردشگری قله وروشت در کدام استان است؟ مازندران
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه آتشکوه در کدام استان است؟ مرکزی
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه خشچال در کدام استان است؟ قزوین
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه کهار در کدام استان است؟ مازندران
جاذبه طبیعی و گردشگری علم کوه در کدام استان است؟ مازندران
بلند ترین قله رشته کوه زاگرس چه نام دارد؟ دنا
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جاذبه طبیعی و گردشگری آتشفشان فعال ایران که در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد چه نام دارد؟
تفتان
کدام استان محل اتصال دو رشته کوه مهم ایران (البرز و زاگرس) است؟ آذربایجان شرقی
جاذبه طبیعی و گردشگری کوه چهل چشمه در کدام استان قرار دارد؟ کردستان
جاذبه طبیعی و گردشگری تشکوه از جاذبههای گردشگری کدام شهرستان است؟ رامهرمز در استان
خوزستان
شهرستان چناران در میان کدام کوهها واقع شده است؟ بینالود

-462
 -463جاذبه های طبیعی و گردشگری چشمه های قرخبالغ ،گوموش بالغی ،پری و گورانبالغی در کدام قله قرار
دارند؟ سهند
 -464جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه مهارلو در کدام استان قرار دارد؟ فارس
 -465جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه شورمست در کدام شهر است؟ سوادکوه در استان مازندران
 -466جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه کافتر در کدام شهرستان است؟ اقلید در استان فارس
 -467جاذبه طبیعی و گردشگری تاالب آالگل در کدام شهرستان است؟ گنبدکاووس در استان گلستان
 -468جاذبه طبیعی و گردشگری رود قرهسو به کدام دریاچه میریزد؟ خزر
 -469جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه آبگرم الریجان درکدام کوه قرار دارد؟ دماوند
 -471جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه صورتی در کدام بندر استان سیستان و بلوچستان است؟ بندر چابهار
 -471جاذبه طبیعی و گردشگری دره چاهکوه از نقاط دیدنی کدام جزیزه استان هرمزگان است؟ جزیره قشم
 -472جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه کوهرنگ در کدام استان است؟ چهارمحال و بختیاری
 -473جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه قیر روان در کدام استان قرار دارد؟ ایالم
 -474جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه آبگرم اسپیدژ در کدام استان قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان
 -475جاذبه طبیعی و گردشگری باداب سورت چشمه پلکانی تراورتنی در کدام شهرستان می باشد؟ ساری
 -476جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه بره سر در کجاست؟ رودبار در استان گیالن
 -477بزرگترین دریاچه ی داخلی ایران چه نام دارد؟ دریاچه ارومیه
 -478تنها رودخانه مرزی قابل کشتیرانی ایران چه نام دارد؟ اروندرود
 -479دریای عمان به کدام اقیانوس راه دارد؟ هند
 -481رود مرزی ایران ،آذربایجان و ارمنستان چه نام دارد؟ رود ارس
 -481تنها بندر اقیانوسی ایران که در حاشیه اقیانوس هند واقع شده است چه میباشد؟ چابهار
 -482تاالب بین المللی شادگان در کدام شهر است؟ شادگان در استان خوزستان
 -483طوالنیترین قنات ایران چه نام دارد؟ زارچ
 -484قنات زارچ در کدام استان قرار دارد؟ یزد
 -485جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه الیماالت در کدام شهرستان قرار دارد؟ نور
 -486جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه تار و هویر در کدام استان است؟ تهران
 -487جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه سیاسرد در کدام شهر استان چهارمحال و بختیاری است؟ بروجن

-488
-489
-491
-491
-492
-493
-494
-495
-496
-497
-498
-499
-511
-511
-512
-513
-514
-515
-516
-517
-518
-519
-511
-511
-512
-513
-514
-515
-516
-517

جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه های نمک و الهه نمک از جاذبه های کدام جزیره استان هرمزگان است؟
هرمز
جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه گَهَر در کدام استان است؟ لرستان
جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه گهر در کدام کوه قرار دارد؟ اشترانکوه
جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه محمد رسول اهلل (ص) از جاذبههای دیدنی کدام شهر است؟ اقلید
جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه ارژن در کدام شهرستان قرار دارد؟ کازرون
جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه شیهون یکی از زیباترین دریاچههای ایران در کدام شهرستان است؟
دزفول
جاذبه طبیعی و گردشگری چشمه بابا امان از جاذبه های تفریحی کجاست؟ بجنورد
جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه سد شیرین دره در کدام شهرستان است؟ بجنورد
دریاچه شورابیل از جاذبه های طبیعی کدام شهر است؟ اردبیل
جاذبه گردشگری پارک ساحلی سیمرغ در کجا قرار دارد؟ جزیرۀ کیش
جاذبه طبیعی و گردشگری دریاچه دوقلوی سیاه گاو پدیده گردشگری کدام شهر است؟ آبدانان در استان
ایالم
جاذبه گردشگری باغ هفت تنان در کدام شهر قرار دارد؟ شیراز
جاذبه گردشگری باغ جهان نما در کجاست؟ شیراز
جاذبه گردشگری باغ عفیف آباد در کجاست؟ شیراز
جاذبه گردشگری باغ شاهزاده یا باغ شازده در کجاست؟ شهر ماهان در استان کرمان
بزرگترین و زیباترین باغ تاریخی ایران چه نام دارد؟ باغ شاهزاده یا باغ شازده
کهن ترین باغ شیراز چه نام دارد؟ باغ جهان نما
جاذبه گردشگری باغ دلگشا در کدام شهر است؟ شیراز
جاذبه گردشگری باغ چهلتن از باغهای تاریخی و مشهور کدام شهراست؟ شیراز
جاذبه گردشگری باغ فین از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ کاشان
جاذبه گردشگری منطقه بهشت گمشده یا تنگ بستانک در کدام شهرستان است؟ مرودشت
جاذبه گردشگری مجموعه باغ خونی مربوط به دوره قاجار در کدام شهر است؟ مشهد
مهد پرورش گل و گیاهان زینتی در کشور کدام شهرستان است؟ محالت در استان مرکزی
جاذبه گردشگری نارنجستان قوام از بنا های تاریخی کدام شهر است؟ شیراز
جاذبه گردشگری باغ چهلستون اشرف در کدام شهر استان مازندران است؟ بهشهر
جاذبه گردشگری باغ مصلی از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ نائین در استان اصفهان
جاذبه گردشگری عمارت دهدشتی کدام شهر است؟ بوشهر
جاذبه گردشگری عمارت ملک مربوط به اواخر دوره قاجار در کدام شهر است؟ بوشهر
جاذبه تاریخی و گردشگری کاخ گلستان از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ تهران
جاذبه گردشگری دشت هویج یا گُرچال در کجاست؟ تهران
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جاذبه گردشگری دشت نرگس در کدام استان است؟ فارس
جاذبه گردشگری دشت مُغان در کجاست؟ اردبیل
جاذبه گردشگری دشت الله های واژگون در کجاست؟ چهار محال و بختیاری
جاذبه گردشگری دشت ناز در کجاست؟ ساری در استان مازندران
جاذبه گردشگری دشت ترارو در کدام استان است ؟ هرمزگان
جاذبه گردشگری دشت بزرگ در کدام استان قرار دارد؟ خوزستان
جاذبه گردشگری دشت الر بین کدام استانها قرار گرفته است؟ مازندران و تهران
منطقه حفاظت شده گاندو در کدام استان است؟ سیستان و بلوچستان
زیستگاه پرندگان در تاالب برمشیر در کدام استان ایران واقع شده است؟ استان کهگیلویه و بویراحمد
پناهگاه حیات وحش سلکه در کدام استان است؟ گیالن
پناهگاه حیات وحش شادگان در کدام استان است؟ خوزستان
زیستگاه تمساح پوزه کوتاه ایرانی کدام استان است؟ سیستان و بلوچستان
جاذبه گردشگری تاالب صورتی در کدام استان ایران قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان
پناهگاه حیات وحش کیامکی در کدام استان است؟ آذربایجان شرقی
پناهگاه حیات وحش دشت ناز در کدام استان است؟ مازندران
پناهگاه حیات وحش موته در کدام استان است؟ اصفهان
اولین باغ پرندگان ایران چه نام دارد؟ باغ پرندگان آستارا
بزرگترین باغ پرندگان ایران کجاست؟ باغ پرندگان تهران
جاذبه گردشگری کویر تل گندم بریان یا ریگ سوخته در کجاست؟ کرمان
جاذبه گردشگری کویر ریگ جن در کدام استان قرار دارد؟ سمنان
جاذبه گردشگری کویر لوت در کدام استان قرار دارد؟ کرمان
جاذبه گردشگری کویر مصر در کدام استان قرار دارد؟ اصفهان
جاذبه گردشگری کویر ساغند در کجاست؟ یزد
جاذبه گردشگری کویر درانجیر در کجاست؟ بافق در استان یزد
جاذبه گردشگری کویر ابرقو در کجاست؟ ابرکوه در استان یزد
جاذبه گردشگری کویر اردکان در کجاست؟ یزد
جاذبه گردشگری تپه های ماسه ای ورزنه یا ریگ سرا در کجاست؟ اصفهان

 -545جاذبه گردشگری کویر شهداد در کجاست؟ کرمان
 -546بزرگترین دریاچه فصلی نمک ایران کجاست؟ دریاچه نمک خور
 -547جاذبه گردشگری دریاچه نمک خور (کویر نمک خور) در کجاست؟ اصفهان
 -548جاذبه گردشگری کویر دق سرخ در کجاست؟ اردستان در استان اصفهان
 -549جاذبه گردشگری کویر اشتهارد (قارپوزآباد) در کجاست؟ البرز
 -551جاذبه گردشگری کویر مرنجاب در کجاست؟ آران و بیدگل در استان اصفهان
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جاذبه گردشگری کویر کوه سرخ و پرنده همای سعادت در کجاست؟ سمنان
جاذبه گردشگری کویر چوپانان در کجاست؟ اصفهان
جاذبه گردشگری تاالب کویری میقان در کجاست؟ اراک
بزرگترین کلوت های ایران در کجاست؟ شهداد کرمان
مکان توریستی و گردشگری موزه تخصصی نان در ایران و خاورمیانه در کدام شهر است؟ مشهد
مکان توریستی و گردشگری موزه دانشکده افسری در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه پارس در کدام شهر است؟ شیراز
مکان توریستی و گردشگری موزه ملی ملک در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه پروفسور حسابی در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه تماشاگه پول در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه تماشاگه تاریخ در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه مجلس شورای اسالمی در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه هنرهای معاصر در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه ایران باستان در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه فرش ایران در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه سبز در کدام مجموعه از کاخهای تهران است؟ سعدآباد
مکان توریستی و گردشگری موزه عکاسخانه شهر ،در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه آبگینه در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه جواهرات در خزانه کدام بانک قرار دارد؟ بانک مرکزی
مکان توریستی و گردشگری موزه آثار طبیعی و حیات وحش ایران در کدام شهر قرار دارد؟ تهران
اولین موزه ایران چه نام دارد؟ موزه ملی ایران
مکان توریستی و گردشگری موزه ایران باستان در کدام شهر است؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه ارتباطات در کجاست؟ تهران
مکان توریستی و گردشگری موزه حمام زنانه گنجعلیخان در کجاست؟ کرمان
مکان توریستی و گردشگری موزه مردم شناسی زرتشتیان در کجاست؟ کرمان
مکان توریستی و گردشگری موزه نارنجستان قوام در کدام شهر است؟ شیراز
مکان توریستی و گردشگری باغ موزه هرندی در کدام شهر است؟ کرمان
مکان توریستی و گردشگری موزه عشایری ایل سنگسر از موزههای مردمشناسی کدام شهرستان است؟
مهدی شهر در استان سمنان
مکان توریستی و گردشگری موزه میراث روستایی در کدام شهر است؟ رشت
مکان توریستی و گردشگری موزه مفاخر دینی در کدام شهر است؟ اردبیل
مکان توریستی و گردشگری خانه موزه استاد هیمن در کدام استان است؟ آذربایجان غربی
مکان توریستی و گردشگری موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس در کدام شهر است؟ بوشهر

 -583مکان توریستی و گردشگری موزه خطایی در کدام شهر است؟ اردبیل
 -584مکان توریستی و گردشگری موزه عبرت در کدام شهر است؟ تهران
 -585مکان توریستی و گردشگری موزه سعد آباد در کدام شهر است؟ تهران
 -586مکان توریستی و گردشگری موزه پارینه سنگی زاگرس در کدام شهر است؟ کرمانشاه
 -587مکان توریستی و گردشگری موزه قرآن و کتابت در کدام شهر است؟ تبریز
 -588مکان توریستی و گردشگری موزه سنجش در کدام شهر است؟ تبریز
 -589مکان توریستی و گردشگری موزه حیدرزاده درکدام شهر است؟ یزد
 -591مکان توریستی و گردشگری موزه رباط ویرانی در کدام شهر است؟ شاندیز در استان خراسان رضوی
 -591مکان توریستی و گردشگری موزه چهارفصل در کدام شهر است؟ اراک
 -592مکان توریستی و گردشگری باغ موزه قصر در کدام شهر است؟ تهران
 -593مکان توریستی و گردشگری موزه مقدم در کدام شهر است؟ تهران
 -594مکان توریستی و گردشگری موزه هگمتانه در کدام شهر است؟ همدان
 -595مکان توریستی و گردشگری موزه تاریخ و فرهنگ و هنر زرتشتیان در کدام شهر است؟ یزد
 -596مکان توریستی و گردشگری موزه زرتشتیان در کدام شهر است؟ کرمان
 -597مکان توریستی و گردشگری موزه قاجار در کدام شهر است؟ تبریز
 -598مکان توریستی و گردشگری موزه محرم در کدام شهر است؟ تبریز
 -599مکان توریستی و گردشگری موزه ملی خودرو ایران در کدام شهر است؟ کرج
 -611مکان توریستی و گردشگری موزه مردمشناسی خلیجفارس در کدام شهر قرار دارد؟ بندرعباس
 -611مکان توریستی و گردشگری گالری آزاد سازی هرمز در کدام یک از موزههای جنوب ایران قرار دارد؟ موزه
بزرگ بندرعباس
 -612مکان توریستی و گردشگری پل ورسک در کدام استان ایران قرار دارد؟ مازندران
 -613مکان توریستی و گردشگری مسجد تاریخانه در کدام شهر است؟ دامغان
 -614اَستر آباد نام قدیم کدام شهر است؟ گرگان
 -615بندر عسلویه در کدام استان قرار دارد؟ بوشهر
 -616کدام شهر به بام ایران معروف است؟ شهرکرد
 -617پایتخت سیاسی ایران به کدام استان ایران اطالق میگردد؟ تهران
 -618پایتخت معنوی ایران به کدام شهر ایران اطالق میگردد؟ مشهد
 -619شهرستان سنقر در کدام استان ایران قرار دارد؟ کرمانشاه
 -611گویش تنگستانی در کدام استان ایران رواج دارد؟ بوشهر
 -611مکان توریستی و گردشگری بنای سه گنبد از آثار تاریخی کدام شهر میباشد؟ ارومیه
 -612شهرستان اشنویه در کدام استان ایران قرار دارد؟ آذربایجان غربی
 -613مکان توریستی و گردشگری آرامگاه کمال الملک در کدام شهر قرار دارد؟ نیشابور
 -614قدیمیترین رصدخانه ایران کدام رصدخانه است؟ رصدخانه فیروزآباد

 -615برقع از پوشاک سنتی و محلی زنان ،بیشتر در کدام استان استفاده میشود؟ هرمزگان
 -616شهرستان نیریز در کدام استان قرار دارد؟ فارس
 -617جاذبه توریستی و گردشگری چشمه آبگرم الویج در نزدیکی کدام شهر قرار دارد؟ نور
 -618شهری باستانی در استان سیستان و بلوچستان و پیشرفتهترین شهر در دنیای باستان؟ شهرسوخته
 -619نیایشگاهی باستانی در استان خوزستان که در حدود  ۰۵۲۱پیش از میالد ساخته شده است؟ چغازنبیل
 -621شهرستان عجبشیر در نزدیکی کدام دریاچه قرار دارد؟ ارومیه
 -621شهرستان کلیبر در کدام استان ایران واقع شده است؟ آذربایجان شرقی
 -622چالدران در کدام استان ایران واقع شده است؟ آذربایجان غربی
 -623آرامگاه ابن سینا در کدام شهر قرار دارد؟ همدان
 -624مقبره شیخ حاجی محمد ابونجم در کدام استان قرار دارد؟ فارس
 -625منار شیخ دانیال خُنجی در کدام استان قرار دارد؟ فارس
 -626شهرستان سراوان در کدام استان قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان
 -627مسجد جامع شبستر در کدام استان ایران قرار دارد؟ آذربایجان شرقی
 -628شهرستان بسطام در کدام استان ایران قرار دارد؟ سمنان
 -629جاذبه توریستی و گردشگری کاخ خورشید از اماکن دیدنی کدام استان می باشد؟ خراسان رضوی
 -631شهرستان فالورجان در کدام استان ایران قرار دارد؟ اصفهان
 -631جاذبه توریستی و گردشگری بنای گنبدی بایزید بسطامی در کدام استان ایران قرار دارد؟ سمنان
 -632جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی از آثار تاریخی کدام شهر ایران است؟ کرمان
 -633اولین مسجد چهار ایوانی ایران کدام است؟ مسجد جامع زواره
 -634شهرستان تایباد در کدام استان ایران قرار دارد؟ خراسان رضوی
 -635شهرستان کامیاران در کدام استان ایران قرار دارد؟ کردستان
 -636شهرستان سلماس در کدام استان ایران قرار دارد؟ آذربایجان غربی
 -637جاذبه توریستی و گردشگری تاالر سنگلج در کدام شهر واقع شده است؟ تهران
 -638جاذبه توریستی و گردشگری برج آجری مهماندوست در کدام استان ایران واقع شده است؟ سمنان
 -639شهرستان شبستر در کدام استان ایران قرار دارد؟ آذربایجان شرقی
 -641جاذبه توریستی و گردشگری برج کاشمر در کدام استان قرار دارد؟ خراسان رضوی
 -641منطقه ی باستانی تپه مارلیک در کدام استان ایران قرار دارد؟ گیالن
 -642جاذبه توریستی و گردشگری ساختمان شمسالعماره معروف به بنای خورشید در کجا قرار دارد؟ کاخ
گلستان تهران
 -643مجموعه باستانی تخت سلیمان در کدام استان ایران واقع شده است؟ آذربایجان غربی
 -644اولین چاه نفت خاورمیانه در کدام شهر ایران بود؟ مسجد سلیمان
 -645جاذبه توریستی و گردشگری جزیره هندورابی در کدام استان قرار دارد؟ هرمزگان
 -646جاذبه توریستی و گردشگری جزیره خارک در کدام استان قرار دارد؟ بوشهر

 -647جاذبه توریستی و گردشگری جزیره شیدور از جزایر کدام استان است؟ هرمزگان
 -648جاذبه توریستی و گردشگری جزیره نَخیلو از جزایر کدام استان است؟ بوشهر
 -649جاذبه توریستی و گردشگری گنبد نمکی کَرمُستَج در کدام شهرستان استان فارس قرار دارد؟ الرستان
 -651جاذبه توریستی و گردشگری خانه ابریشمی که نماد معماری اصیل گیالنی است در کدام شهر قرار دارد؟
رشت
 -651جاذبه توریستی و گردشگری تونل برفی ازنا در کدام استان قرار دارد؟ لرستان
 -652جاذبه توریستی و گردشگری گنبد های نمکی ایوانکی در کدام استان قرار دارند؟ سمنان
 -653جاذبه توریستی و گردشگری مسجد جامع عتیق معروف به مسجد جمعه در کدام شهر قرار دارد؟ شیراز
 -654اولین مسجد چوبی ایران در کدام شهر قرار دارد؟ نیشابور
 -655تکیه معاون الملک در کدام شهر است؟ کرمانشاه
 -656جاذبه توریستی و گردشگری برجطغرل در کجاست؟ شهرری
 -657تنها برجی که توانایی تعیین چهار فصل ،سال کبیسه و آغاز نوروز را دارد چه نام دارد؟ برج رادکان مشهد
 -658جاذبه توریستی و گردشگری برج رادکان مشهد اثر کیست؟ خواجه نصیرالدین طوسی
 -659ارتفاع برج رادکان مشهد چند متر است؟  35متر
 -661جاذبه توریستی و گردشگری مناره آجری درکدام شهر استان لرستان است؟ خرم آباد
 -661جاذبه توریستی و گردشگری آب انبار کفشگیری در کدام شهر است؟ گرگان
 -662منطقه حفاظت شده بهرام گور در کدام استان است؟ فارس
 -663روستای دشت شقایق کالپوش درکجاست؟ سمنان
 -664روستای آبندانکش اولین بوستان روستایی کشور در کدام استان قرار دارد؟ مازندران
 -665جاذبه توریستی و گردشگری کاخ کوروش مربوط به دوره هخامنشی در کدام شهر است؟ برازجان در استان
بوشهر
 -666مسجد سپهساالر در کدام شهر است؟ تهران
 -667برج شیخ شِبْلی از آثار قرون  ۴و  ۲هجری قمری در دوران سلجوقی در کدام شهر است؟ دماوند
 -668کاخ سلیمانیه از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ کرج
 -669آبدانان از شهر های کدام استان است؟ ایالم
 -671کاخ فالحتی مربوط به دوره قاجار در کدام شهر است؟ ایالم
 -671جاذبه توریستی و گردشگری نقش برجسته گلگل ملکشاهی مربوط به تمدن باستانی آشور در کدام استان
است؟ ایالم
 -672جاذبه توریستی و گردشگری طاق شیرین و فرهاد مربوط به دوره ساسانیان در کدام استان است؟ ایالم
 -673جاذبه توریستی و گردشگری تنگ بهرام چوبین در کدام استان است؟ ایالم
 -674جاذبه توریستی و گردشگری خانه قاضی مربوط به دوره زند از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ بوشهر
 -675جاذبه توریستی و گردشگری آب انبار قوام از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ بوشهر

 -676جاذبه توریستی و گردشگری آتشکده ساسانی مربوط به دوره ساسانیان از جاذبه های گردشگری کدام

شهر است؟ نطنز اصفهان
 -677اولین سد چند منظوره ایران چه نام دارد؟ سد امیرکبیر
 -678جاذبه توریستی و گردشگری سد امیرکبیر در کدام استان است؟ البرز
 -679جاذبه توریستی تنگه واشی یا تنگه ساواشی از جاذبههای گردشگری کجاست؟ فیروزکوه
 -681جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه بابا پیر یا شیخ اباعدنان در کدام شهر است؟ خوانسار در استان
اصفهان
 -681جاذبه توریستی و گردشگری مسجد آقا بزرگ از باشکوهترین و زیباترین مساجد دوره قاجار در کدام شهر
قرار دارد؟ کاشان
 -682جاذبه توریستی و گردشگری دیوار سلجوقی از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ کاشان
 -683جاذبه توریستی و گردشگری خانه عباسیان از خانه های قدیمی کدام شهر است؟ کاشان
 -684جاذبه توریستی و گردشگری خانه طباطبایی ها در کدام شهر است؟ کاشان
 -685جاذبه توریستی و گردشگری خانه بروجردی ها در کدام شهر است؟ کاشان
 -686جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه نادر در کدام شهر است؟ مشهد
 -687جاذبه توریستی و گردشگری کاروانسرای بابا قدرت مربوط به دوره قاجار در کجاست؟ مشهد
 -688روستای سنگان در کدام شهر قرار دارد؟ تهران
 -689بزرگترین بازار سرپوشیده جهان در کجاست؟ بازار تبریز
 -691جاذبه توریستی و گردشگری برج خلعتپوشان از آثار تاریخی مربوط به دوره صفویان در کدام شهر است؟
تبریز
 -691جاذبه توریستی و گردشگری خانه بهنام از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ تبریز
 -692جاذبه توریستی و گردشگری خانه مشروطه یا خانه ترک اغوز از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ تبریز
 -693شهرستان هریس در کدام استان است؟ آذربایجان شرقی
 -694جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه شمس تبریزی از مکانهای گردشگری و زیارتی کدام شهرستان
است؟ خوی
 -695جاذبه توریستی و گردشگری عمارت آقازاده از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ اردبیل
 -696جاذبه توریستی و گردشگری عمارت صمیمی یا باغ امیر سپهدار از باغ های سکونتی-حکومتی دوره قاجار
در کدام شهرستان است؟ رامهرمز
 -697جاذبه توریستی و گردشگری تفریحگاه ساحلی دز که علی کله نیز نامیده می شود ،از تفریحگاه های
ساحلی کدام شهرستان است؟ دزفول
 -698جندی شاپور از بناهای تاریخی کدام شهر است؟ شرق شوش ،شمال غربی شوشتر و جنوب شرقی دزفول
 -699جاذبه توریستی و گردشگری روستای تاریخی کندوان در کدام استان است؟ آذربایجان شرقی
 -711جاذبه توریستی و گردشگری گنبد سلطانیه از آثار تاریخی کدام استان است؟ زنجان
 -711شهرستان ماهنشان در کدام استان است؟ زنجان

 -712روستای روبین در کدام شهرستان است؟ اسفراین
 -713بش قارداش از جاذبههای طبیعی و گردشگری کدام شهرستان است؟ بجنورد
 -714عمارت مفخم بزرگترین و شاخصترین اثر معماری از دوره قاجار در کدام شهرستان است؟ بجنورد
 -715جاذبه توریستی و گردشگری بقعه شیخ طبرسی در کجاست؟ مشهد
 -716شهر پاسارگاد در کدام استان است؟ فارس
 -717حوضچه دختر گبر از جاذبههای دیدنی کدام شهر است؟ اقلید در استان فارس
 -718منطقه شکار ممنوع بصیران در کدام شهرستان است؟ اقلید
 -719خواهر دو قلوی بازار وکیل شیراز کجاست؟ بازار جهرم
 -711شهرستان داراب در کدام استان است؟ فارس
 -711جاذبه توریستی و گردشگری مجموعه کاخ ساسانی از آثار تاریخی کدام شهرستان استان فارس میباشد؟
سروستان
 -712جاذبه توریستی و گردشگری ایوان موزائیک از بناهای تاریخی دوره ساسانی در کدام شهرستان است؟
کازرون
 -713جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه مادر نادرشاه بنایی تاریخی واقع در کدام شهرستان است؟ الرستان
 -714جاذبه توریستی و گردشگری بازار تاریخی قیصریه در کدام شهرستان استان فارس قرار دارد؟ الرستان
 -715جاذبه توریستی و گردشگری حمام حضرت یا حمام پهنه در کدام شهر است؟ سمنان
 -716مهدی شهر از شهرستان های کدام استان است؟ سمنان
 -717جاذبه توریستی و گردشگری بنای معین التجار (خانه شیخ خزعل) مربوط به دوره قاجار در کجاست؟ اهواز
 -718جاذبه توریستی و گردشگری میدان چهارشیر یا میدان شهید بندر کنونی در کدام شهر است؟ اهواز
 -719جزیره مینو از جزیره های کدام استان است؟ خوزستان
 -721بندر لِنگه در کدام استان ایران قرار دارد؟ هرمزگان
 -721جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه یعقوب لیث صفاری در کدام شهرستان است؟ روستای شاه آباد دزفول
 -722جاذبه توریستی و گردشگری عمارت آصف از آثار فرهنگی و تاریخی کدام شهر است؟ سنندج
 -723جاذبه توریستی و گردشگری عمارت وکیلالملک از بناهای قدیمی و دیدنی کجاست؟ سنندج
 -724سنگنوشته اورامان یا کتیبه تنگی ور ،متعلق به تمدن آشور در کدام شهر است؟ شهرستان کامیاران
 -725بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران چه نام دارد؟ سردار بزرگ
 -726جاذبه توریستی و گردشگری آب انبار سردار بزرگ در کجاست؟ قزوین
 -727جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه حمداهلل مستوفی مربوط به دوره ایلخانی در کجاست؟ قزوین
 -728جاذبه توریستی و گردشگری بنای پیغمبریه مربوط به دوره صفوی در کجاست؟ قزوین
 -729جاذبه توریستی و گردشگری حمام بلور از حمامهای منسوب به دوره صفویه و قاجاریه در کدام شهر است؟
قزوین
 -731جاذبه توریستی و گردشگری سردر عالی قاپو یکی از آثار تاریخی و گردشگری کدام شهر است؟ قزوین
 -731جاذبه توریستی و گردشگری دروازه تهران قدیم یا دروازه قدیم تهران در کدام شهر است؟ قزوین

 -732شهداد از شهرهای کدام استان است؟ کرمان
 -733انار از شهر های کدام استان است؟ کرمان
 -734تکیه بیگلربیگی در کدام شهر است؟ کرمانشاه
 -735جاذبه توریستی و گردشگری مجسمه هرکول در کدام شهر است؟ کرمانشاه
 -736جاذبه توریستی و گردشگری طاق بستان جاذبه گردشگری کدام شهر است؟ کرمانشاه
 -737شهرستان داالهو در کدام استان است؟ کرمانشاه
 -738جاذبه توریستی و گردشگری پیکره گودرز در دامنه کدام کوه است؟ بیستون
 -739جاذبه توریستی و گردشگری بنای تاریخی معبد آناهیتا در کدام شهر است؟ کنگاور
 -741جاذبه توریستی و گردشگری سنگ نوشته بیستون در کجاست؟ هرسین در استان کرمانشاه
 -741جاذبه توریستی و گردشگری گنبد جبلیه از جاذبه های گردشگری کدام شهر است؟ کرمان
 -742جاذبه توریستی و گردشگری مسجد ملک یا مسجد امام ،از بناهای دوران سلجوقی در کدام شهر است؟
کرمان
 -743جاذبه توریستی و گردشگری مجموعه گنجعلیخان از آثار تاریخی کدام شهر است؟ کرمان
 -744شهر ماهان در کدام استان است؟ کرمان
 -745کدام روستا به ماسوله فارس معروف است؟ روستای دوان در کازرون
 -746نام روستایی در بجنورد و جزء مناطق نمونه گردشگری استان خراسان شمالی است؟ اسفیدان
 -747سمبل روستای اسفیدان در خراسان شمالی چه درختی است؟ سندل
 -748شروع ساخت بنای عالی قاپو در زمان کدام پادشاه صفوی است؟ شاه عباس اول
 -749جاذبه توریستی و گردشگری زندان اسکندر یا همان مدرسه ضیائیه در کدام شهر ایران است؟ یزد
 -751نام بزرگترین دیوار ایران چیست؟ دیوار گرگان یا دیوار سرخ یا مار سرخ
 -751جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه بابا طاهر در کدام شهر است؟ همدان
 -752اثر گردشگری تخت سلیمان در کدام شهر آذربایجان غربی است؟ تکاب
 -753اثر گردشگری و معبد تاریخی چغازنبیل در کدام شهر استان خوزستان است؟ شوش
 -754اثر گردشگری و تاریخی بازار وکیل در شهر شیراز متعلق به چه دورهای است؟ زندیه
 -755جاذبه توریستی و گردشگری مجموعه گنجعلیخان و حمام آن از آثار گردشگری کدام شهر است؟ کرمان
 -756جاذبه توریستی و گردشگری معبد آناهیتا در کدام شهر استان کرمانشاه است؟ کنگاور
 -757شبه جزیره میانکاله در کدام استان است؟ مازندران
 -758آرامگاه دکتر حسابی در کدام شهرستان است؟ تفرش
 -759جاذبه توریستی و گردشگری برج شیشه در کدام شهر استان مرکزی است؟ اراک
 -761جاذبه توریستی و گردشگری حمام چهار فصل بزرگترین حمام ایران در کدام شهر است؟ اراک
 -761جاذبه توریستی و گردشگری آب انبار بلور در کدام شهر استان مرکزی است؟ تفرش
 -762جاذبه توریستی و گردشگری آب انبار رستم گیو در کدام شهر است؟ یزد
 -763بقعه دوازده امام در کدام شهر است؟ یزد

 -764جاذبه توریستی و گردشگری میدان تاریخی امیر چخماق در کدام شهر است؟ یزد
 -765جاذبه توریستی و گردشگری خانه الریها که مربوط به دوره قاجار است در کدام شهر است؟ یزد
 -766شهر بادگیرها نام کدام شهر است؟ یزد
 -767جاذبه توریستی و گردشگری مجسمه شیر سنگی از آثار تاریخی کدام شهر است؟ همدان
 -768نخستین پایتخت ایران کجا بوده است؟ هگمتانه
 -769طوالنی ترین پل تاریخی ایران در استان هرمزگان چه نام دارد؟ پل التیدان
 -771جاذبه توریستی و گردشگری پرستشگاه هندوها یا معبد هندوها از آثار تاریخی کدام شهر ایران است؟
بندرعباس
 -771جاذبه توریستی و گردشگری مسجد نصیرالملک در کجاست؟ شیراز
 -772جاذبه توریستی و گردشگری کتیبه های گنج نامه در کجاست؟ همدان
 -773جاذبه توریستی و گردشگری تپه نوشیجان در کدام استان قرار دارد؟ همدان
 -774جاذبه توریستی و گردشگری گنبد علویان در کجاست؟ همدان
 -775جاذبه توریستی و گردشگری پل قلعه حاتم در کدام شهر قرار دارد؟ بروجرد
 -776دارالعباده نام قدیم کدام شهر است؟ یزد
 -777مسن ترین سرو جهان در کجاست؟ سرو ابرکوه یزد
 -778بلندترین باد گیر جهان در کجاست؟ یزد
 -779نام بلندترین بادگیر جهان چیست؟ بادگیر باغ دولت آباد یزد
 -781سلطان آباد نام قدیم کدام شهر است؟ اراک
 -781بار فروش نام قدیم کدام شهر است؟ بابل
 -782گمبرون نام قدیم کدام شهر است؟ بندرعباس
 -783خمسه نام قدیم کدام شهر است؟ زنجان
 -784ده کرد نام قدیم کدام شهر است؟ شهرکرد
 -785جرجان نام قدیم کجاست؟ گرگان
 -786سناباد نام قدیم کجاست؟ مشهد
 -787تل خسرو نام قدیم کدام شهر است؟ یاسوج
 -788ایساتیس نام قدیم کدام شهر است؟ یزد
 -789جاذبه توریستی و گردشگری کاخ تمیشان درکدام شهرستان قرار دارد؟ نور
 -791جاذبه توریستی و گردشگری کاخ تمیشان در چه دوره از تاریخ ایران ساخته شده است؟ سلطنت پهلوی
دوم
 -791آرامگاه نیما یوشیج کجاست؟ روستای یوش
 -792کلیسای آنتوان مقدس در کدام شهرک ساحلی شهرستان نور قرار دارد؟ هایکاشن
 -793معروف ترین مرز ایران و ترکیه کدام مرز است؟ بازرگان
 -794جاذبه توریستی و گردشگری آبگرم زیارت در کجاست؟ گرگان

-795
-796
-797
-798
-799
-811
-811
-812
-813
-814
-815
-816
-817
-818
-819
-811
-811
-812
-813
-814
-815
-816
-817

جاذبه توریستی و گردشگری جزیره آشوراده در کجاست؟ بندر ترکمن در استان گلستان
جاذبه توریستی و گردشگری سد وشمگیر در کجاست؟ آق قال در استان گلستان
جاذبه توریستی و گردشگری دره راگه در کجاست؟ رفسنجان در استان کرمان
جاذبه توریستی و گردشگری عمارت مشیر دیوان در کجاست؟ سنندج در استان کردستان
جاذبه توریستی و گردشگری دره ستارهها در کدام شهر قرار دارد؟ قشم
جاذبه توریستی و گردشگری ساحل صدف در کدام شهر قرار دارد؟ آستارا
پل دو آب در کدام منطقه قرار دارد؟ اراک استان مرکزی
تاالب آب شیرین زریبار یا زریوار در کدام شهر است؟ مریوان در استان کردستان
جاذبه توریستی و گردشگری سد دز در کدام شهرستان است؟ اندیمشک
بزرگترین سد خاکی ایران چه نام دارد؟ سد کرخه
جاذبه توریستی و گردشگری سد کرخه در کدام شهرستان است؟ اندیمشک
جاذبه توریستی و گردشگری نقش رستم در کدام منطقه است؟ مرودشت در استان فارس
آرامگاه کوروش کبیر در کدام منطقه است؟ پاسارگاد در استان فارس
کعبه زرتشت در کدام شهرستان قرار دارد؟ مرودشت در استان فارس
جاذبه توریستی و گردشگری دروازه ملل در کدام منطقه باستانی قرار دارد؟ تختجمشید در استان فارس
جاذبه توریستی و گردشگری کاخ اردشیر بابکان در کدام منطقه است؟ فیروزآباد در استان فارس
کلیسای سنت استپانوس در کدام منطقه ایران است؟ آذربایجان شرقی در نزدیکی جلفا
جاذبه توریستی و گردشگری مقبره الشعرا در کدام شهر قرار دارد؟ شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی
جاذبه توریستی و گردشگری گنبد سرخ و گنبد کبود در کدام قرار دارد؟ شهر مراغه در استان آذربایجان
شرقی
جاذبه توریستی و گردشگری عمارت ایلگلی در کدام شهر قرار دارد؟ شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی
جاذبه توریستی و گردشگری تخت سلیمان در کدام شهر قرار دارد؟ شهر تکاب در استان آذربایجان غربی
جاذبه توریستی و گردشگری تپه باستانی حسن لو در کدام شهر است؟ شهر نقده در استان آذربایجان غربی
جاذبه توریستی و گردشگری قره کلیسا ،کلیسای طاطائوس یا تادئوس در کدام منطقه است؟ شهر چالدران
در استان آذربایجان غربی
جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه شیخ صفی در کدام شهر است؟ اردبیل
جاذبه توریستی و گردشگری طاق شیرین و فرهاد در کدام شهر است؟ شهر ایوان در استان ایالم
جاذبه توریستی و گردشگری آتشکده سیاهکل در کدام شهر است؟ شهر ایوان در استان ایالم
نام نخستین خانه تاریخی قزوین که در زمان قاجار ساخته شده است؟ خانه بهروزی

-818
-819
-821
-821
 -822جاذبه توریستی و گردشگری مقبره حیات الغیب و مقبره شهاب الدین الیاس لنبکی در کدام استان واقع
شده است؟ لرستان
 -823شهر سوخته در کدام استان قرار دارد؟ سیستان و بلوچستان
 -824شهرستان خمیر در کدام استان قرار دارد؟ هرمزگان

نام روستایی در خراسان جنوبی که به سرزمین رنگهای ایران معروف است؟ روستای چنشت از بیرجند
بندری در ایران در کنار اقیانوس هند؟ بندر چابهار
خانه میرزا کوچک جنگلی در کدام شهر است؟ رشت
جاذبه توریستی و گردشگری کاروانسرای الت در کدام شهر است؟ رشت

-825
-826
-827
-828
 -829جاذبه توریستی و گردشگری شهر زیرزمینی (اویی) در زیر بافت شهر نوش آباد در کدام استان قرار دارد؟
اصفهان
 -831نام دیگر کلیسای مریم مقدس در استان آذربایجان غربی چیست؟ زور زور
 -831جاذبه توریستی و گردشگری کلیسای مریم مقدس در کدام شهر استان آذربایجان غربی است؟ ماکو
 -832بزرگترین شهر ایران چه شهری است؟ تهران
 -833جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه خواجه ربیع در کجاست؟ مشهد
 -834جاذبه توریستی و گردشگری شهر باستانی حریره در کجا قرار دارد؟ کیش
 -835جاذبه توریستی و گردشگری تفرجگاه باراجین در کدام استان است؟ قزوین
 -836جاذبه توریستی و گردشگری طاق بستان در کدام شهر است؟ کرمانشاه
 -837جاذبه توریستی و گردشگری کشتی رافائل در ساحل کدام شهر ایران غرق شد؟ ساحل بوشهر
 -838جاذبه توریستی و گردشگری کلبه هور در کجاست؟ کیش
 -839جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه خواجوی کرمانی در کجاست؟ شیراز
 -841جاذبه توریستی و گردشگری سرای مشیر یا سرای گلشن در کدام شهر است؟ شیراز
 -841جاذبه توریستی و گردشگری خانه فروغ الملک در کجاست؟ شیراز
 -842جاذبه توریستی و گردشگری نقش رستم در کدام شهر قرار دارد؟ مرودشت
 -843جاذبه توریستی و گردشگری پل جمعه بازار که به خشت پل نیز معروف است در کدام شهر استان مازندران
است؟ جویبار
 -844جاذبه توریستی و گردشگری کاخ مرمر در کدام شهر شمالی قرار دارد؟ رامسر
 -845جاذبه توریستی و گردشگری پل شکسته یا پل شاپوری یکی از شاهکارهای معماری دوره ساسانیان در
کجاست؟ خرم آباد
 -846جاذبه توریستی و گردشگری پل گیشه دمرده در کدام شهر است؟ رشت
 -847جاذبه توریستی و گردشگری خانۀ اعینی از جاذبه های گردشگری کجاست؟ کیش
 -848جاذبه توریستی و گردشگری پل لیشاوندان در کدام شهر است؟ رشت
 -849جاذبه توریستی و گردشگری تاالب گمیشان در کدام استان ایران قرار دارد؟ گلستان
 -851جاذبه توریستی و گردشگری جلگه مغان در کدام استان کشور قرار دارد؟ اردبیل
 -851نام تاالبی در فالت مرکزی ایران در استان اصفهان که زاینده رود به آنجا میریزد چیست؟ گاوخونی
 -852آتشکده آذرفرنبغ در کجا واقع است؟ کاریان الرستان در استان فارس
 -853آتشکده آذربُرزین مِهر در کجا قرار دارد؟ فشتنق سبزوار در استان خراسان رضوی
 -854آتشکده آذر گُشنَسب در کجا قرار دارد؟ تخت سلیمان تکاب در استان آذربایجان غربی

جاذبه توریستی و گردشگری کشتی یونانی در کدام جزیره ایران به گل نشسته است؟ جزیره کیش
پایتخت سفال ایران کجاست؟ اللجین همدان
چاقو از صنایع کدام شهر ایران میباشد؟ زنجان
پایتخت هنر خوشنویسی ایران کجاست؟ قزوین
سوزن دوزی هنر مخصوص کدام استان است؟ سیستان و بلوچستان
انواع انگشتر و زینت آالت فیروزه و عقیق از صنایع دستی کدام استان است؟ خراسان رضوی
ظروف سنگی ازصنایع دستی کدام استان است؟ خراسان رضوی
حصیربافی هنر اصلی کدام استان است؟ سیستان و بلوچستان
حکاکی روی مس از صنایع دستی کدام شهر است؟ زنجان
مروارید بافی ازصنایع دستی کدام استان است؟ گیالن
پته دوزی از صنایع دستی کدام شهر است؟ کرمان

-855
-856
-857
-858
-859
-861
-861
-862
-863
-864
-865
 -866در صنایع دستی ایران قطعه مشبکی ساخته شده از چوب که نقشهای زیبایی در آن ایجاد کردهاند چه نام
دارد؟ ارسی
 -867مرکز کشت چای در ایران کدام شهر است؟ الهیجان
 -868کُلُمپه شیرینی سنتی کدام شهر ایران میباشد؟ کرمان
 -869آش یخ از غذاهای معروف کدام استان میباشد؟ آذربایجان شرقی
 -871خورش شش انداز غذای محلی کدام استان است؟ گیالن
 -871آش کلم برگ غذای محلی کدام شهر میباشد؟ تبریز
 -872آش غلغل آش محلی کدام شهر است؟ شوشتر در استان خوزستان
 -873غذای محلی بُزقرمه مربوط به کدام استان میباشد؟ کرمان
 -874خَمفَروش از شیرینیهای کدام منطقه ایران است؟ مردم ساحل خلیج فارس
 -875نان خرمایی از سوغاتیهای مخصوص کدام استان است؟ کرمانشاه
 -876کاک سوغات کدام منطقه است؟ کرمانشاه
 -877دیماج از غذاهای سنتی کدام استان میباشد؟ قزوین
 -878حاجی بادام سوغات مخصوص کدام منطقه است؟ یزد
 -879قطاب سوغات کدام منطقه است؟ یزد
 -881نقل ،عرق بیدمشک ،حلوای گردو سوغات کدام استان است؟ آذربایجان غربی
 -881رشته خشکار گردو سوغات کدام استان است؟ گیالن
 -882کلوچه وچای سوغات کدام منطقه است؟ الهیجان
 -883قرابیه شیرینی معروف کدام منطقه است؟ تبریز
 -884نوقا شیرینی معروف کدام منطقه است؟ تبریز
 -885نان فتیر سوغات کدام منطقه است؟ اراک
 -886انار سوغات کدام منطقه است؟ ساوه

-887
-888
-889
-891
-891
-892
-893
-894
-895
-896
-897
-898
-899
-911
-911
-912
-913
-914
-915
-916
-917
-918
-919
-911
-911
-912
-913
-914
-915
-916
-917
-918
-919

زیتون پرورده سوغات کدام استان است؟ گیالن
آبنبات زنجبیلی سوغات کدام منطقه است؟ مشهد
قاووت سوغات کجاست؟ کرمان
کوفته ،غذای سنتی کدام منطقه است؟ تبریز
دوپیازه ،غذای سنتی کدام منطقه است؟ شیراز
بریانی ،غذای سنتی کدام منطقه است؟ اصفهان
خورش خالل بادام غذای سنتی کدام منطقه است؟ کرمانشاه
مَهوه یا مَهیاوه از خوردنیهای رایج کدام منطقه است؟ الرستان و هرمزگان
موفلک غذای سنتی کدام استان است؟ هرمزگان
آش سماق غذای سنتی کدام منطقه است؟ اصفهان
خورش هویج غذای سنتی کدام منطقه است؟ تبریز
کباب تهتالی (تتالی) غذای سنتی کدام منطقه است؟ اراک
آش قنبید غذای سنتی کدام منطقه است؟ قم
آش گزنه غذای سنتی کدام استان است؟ مازندران
ناز خاتون غذای سنتی کدام منطقه است؟ شمال ایران
کباب ترش غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
شیش انداز غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
باقال قاتق غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
میرزا قاسمی غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
انارپیچ غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
مرغ ترش غذای سنتی کدام منطقه است؟ شمال ایران
ماهی فویج غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
کال کباب غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
گل در چمن ،غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
سیر قلیه ،غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
کولی غورابیج غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
ترش تره غذای سنتی کدام منطقه است؟ گیالن
چکدرمه غذای محلی کدام استان کشورمان است؟ استان گلستان
سوغات قم که به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود ،چیست؟ سوهان
لوز پسته از سوغاتهای کدام استان میباشد؟ یزد
قیمهنثار غذای سنتی کدام منطقه است؟ قزوین
شیشلیک غذای سنتی کدام منطقه است؟ خراسان رضوی
کوکوی پاغازه غذای سنتی کدام منطقه است؟ کرمانشاه
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سیب پلو غذای سنتی کدام منطقه است؟ کرمانشاه
کالنه ،نان محلی کدام منطقه است؟ کردستان
قیمه نخود غذای سنتی کدام منطقه است؟ یزد
آش خیار چنبر غذای سنتی کدام استان است؟ مرکزی
ماهی تنوری صُبور غذای سنتی کدام منطقه است؟ خوزستان
خورش ماست غذای سنتی کدام منطقه است؟ اصفهان
اکبرجوجه غذای سنتی کدام منطقه است؟ مازندران
آغوز مسما غذای سنتی کدام منطقه است؟ مازندران
یخمه تُرُش غذای سنتی کدام منطقه است؟ اصفهان
کلم پلو غذای سنتی کدام منطقه است؟ شیراز
کتلت آبدار غذای سنتی کدام منطقه است؟ شمال ایران
آش مصطفی غذای سنتی کدام منطقه است؟ اراک
نام پیست اسکی مشهور شهر ارزروم ترکیه چیست؟ پاالندوکن
یکی از معروفترین و گرانقیمتترین خیابانهای پاریس چه نام دارد؟ شانزلیزه
معروفترین موزه جهان که در شهر پاریس واقع است چه نام دارد؟ لوور
شهری در مراکش که به مروارید آبی هم مشهور است؟ شفشاون
سردترین ،خشکترین و پر بادترین بیابان جهان کجاست؟ بیابان قطب جنوب
صحرای بزرگ یکی از گرمترین نقاط روی زمین واقع در کجاست؟ شمال آفریقا
بیابانی که دامنه گستردگی آن یمنن ،خلنیج فنارس ،عمنان ،اردن و عنراق را شنامل منی شنود؟ بیاباان
عرب
از بزرگترین بیابان های آسنیا کنه شنمال و شنمالغرب چنین و جننوب مغولسنتان را در بنر منیگینرد؟
گُبی
بیابان کاالهاری در کدام قاره قرار دارد؟ آفریقا
نام بزرگترین بیابان آرژانتین چیست؟ پاتاگونیا
نام بزرگترین بیابان استرالیا چیست؟ گریت ویکتوریا
نام بزرگترین بیابان آمریکا چیست؟ گریت بیسین
پلی معلق در سوئیس ،که مرتفع ترین پل پیادهرو در اروپاست؟ تیتلیس
جاذبه توریستی و گردشگری سردیس خدایان کوه نمرود در کدام کشور است؟ ترکیه
جاذبه توریستی و گردشگری سردیس اولمک در کدام کشور است؟ مکزیک
جاذبه توریستی و گردشگری کاخ الحمرا در کدام کشور اروپایی قرار دارد؟ اسپانیا
پهناورترین کشور جهان چه نام دارد؟ روسیه
جاذبه توریستی و تاریخی کاخ کرملین از جاذبه های گردشگری کدام کشور است؟ روسیه
جاذبه توریستی و گردشگری کاخ پترگوف در کدام شهر روسیه است؟ سن پترزبورگ
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نام کلیسایی در روسیه که یکی از نمادهای کشور روسیه به حساب می آید؟ کلیسای جامع سنت باسیل
پایتخت جمهوری چک چه نام دارد؟ پراگ
به نقل از کتاب گینس سرزمین بزرگترین و قدیمی ترین قلعه های دنیا کجاست؟ شهر پراگ
هفتاد و دو ملت نام کدام کشور است؟ هندوستان
جاذبه توریستی و گردشگری شهر میسور در هندوستان معروف به چه شهری است؟ شهر کاخ ها
جاذبه توریستی و گردشگری کلیسای درختی در کدام کشور اروپایی قرار دارد؟ ایتالیا
شهر ایروان در کدام کشور است؟ ارمنستان
نام دریاچه ای در ارمنستان که یکی از بزرگترین دریاچههای آب شیرین دنیاست؟ دریاچه سوان
جاذبه توریستی و گردشگری ساختمان اپرا گاسگاد در ارمنستان به چه نامی معروف است؟ هزار پله
عمیق ترین دریاچه آمریکا چه نام دارد؟ دریاچه کراتر
سیدنی نماد کدام کشور است؟ استرالیا
ساحل معروف بوندی در کدام شهر استرالیا است؟ شهر سیدنی
مشهورترین پارک آمستردام چه نام دارد؟ واندل پارک
بزرگترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ دریاچه خزر
عمیق ترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ دریاچه بایکال
بزرگترین غار آبی جهان چه نام دارد؟ غار علیصدر
بلندترین قله اروپا چه نام دارد؟ البروس
بزرگترین سنگ نوشته جهان در کجاست؟ ایران
نام بزرگترین سنگ نوشته جهان چیست؟ سنگنوشتۀ بیستون
بزرگترین سینمای روباز جهان در کجاست؟ آبیدر در سنندج
بزرگترین قاره ی کرهی زمین چه نام دارد؟ آسیا
بزرگترین اقیانوس چه نام دارد؟ آرام یا کبیر
بزرگترین جزیره ی جهان کجاست؟ گرینلند
بزرگترین دریای جهان چه نام دارد؟ دریای کورال
بزرگترین خلیج جهان؟ خلیج بنگال

طوالنی ترین رود جهان چه نام دارد؟ نیل
پرآب ترین رود جهان چه نام دارد؟ آمازون
کوچکترین کشور مستقل جهان چه نام دارد؟ واتیکان
بلندترین سد جهان چه نام دارد؟ روگونسکی در تاجیکستان
عظیم ترین یخچال جهان چه نام دارد؟ یخچال های قطب جنوب
بزرگترین فالت زمین چه نام دارد؟ تبت
بزرگترین مسجد جهان کدام مسجد است؟ مسجدالحرام
بزرگترین دیوار جهان کجاست؟ دیوار چین

 -984بزرگترین سد خاکی خاورمیانه چه نام دارد؟ سد کرخه
 -985اولین چاه نفت خاورمیانه در کجاست؟ مسجد سلیمان
 -986بلندترین سازه ساخت بشر در جهان کجاست؟ برج خلیفه در امارات
 -987اولین شهر خشتی جهان کجاست؟ یزد
 -988آب های کِراال از مکانهای تفریحی کدام کشور است؟ هندوستان
 -989جاذبه توریستی و گردشگری آرامگاه همایون در کدام کشور است؟ هندوستان
 -991جاذبه توریستی و گردشگری قصر هوا محل در کدام کشور است؟ هندوستان
 -991جاذبه توریستی و گردشگری کاخ ورسای در کدام شهر است؟ پاریس
 -992شهر نور ،شهر ابریشم ،پایتخت آلپ و پایتخت آشپزی فرانسه کجاست؟ لیون
 -993جاذبه توریستی و گردشگری کلیسای نتردام در کدام شهر است؟ پاریس
 -994جاذبه توریستی و گردشگری باغ لوکزامبورگ در کجاست؟ پاریس
 -995جاذبه توریستی و گردشگری پل نئوف از جاذبه های معماری کدام شهر است؟ پاریس
 -996جاذبه توریستی و گردشگری شهر ممنوعه از مکان های تاریخی کدام کشور است؟ چین
 -997جاذبه توریستی و گردشگری کاخ توپکاپی در کجا قرار دارد؟ استانبول ترکیه
 -998جاذبه توریستی و گردشگری موزۀ آتاتورک در کجا قرار دارد؟ آنتالیا در کشور ترکیه
 -999جاذبه توریستی و گردشگری موزه متروپولیتن در کدام شهر قرار دارد؟ نیویورک
 -1111جاذبه توریستی و گردشگری موزه آرمیتاژ در کدام کشور قرار دارد؟ روسیه

