
 ناصرخسرو  رساله سعادت نامه اثر کیست؟

 انی به ماهیچه قلبخون رس  رگ های کرونر چه وظیفه ای برعهده دارند؟

 ایران  متفقین به کدام کشور لقب "پل پیروزی" دادند؟

 فریدون جیرانی  فیلم سینمایی "قرمز" اثر کیست؟

 پینوشه  دیکتاتور شیلی که با حمایت آمریکا روی کار آمد کیست؟

 هپکو  اولین کارخانه تولید ماشین آالت راه سازی در ایران و خاورمیانه چه نام دارد؟

 چهارمحال و بختیاری  استان کشور به بام ایران معروف است؟ کدام

 درصد ۰۹  دریای خزر چند درصد از خاویار جهان را تامین می کند؟

 سوئیس  مقر فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در کدام کشور است؟

 

 هاوانا  پایتخت کوبا کدام شهر است؟

 نهروان  حضرت علی )ع( در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟

 آفریقای جنوبی  ئیس جمهور کدام کشور آفریقایی است؟نلسون ماندال رهبر سیاسی مخالف آپارتاید، اولین ر

 میرزا محمدتقی خان فراهانی  امیرکبیر لقب کدامیک از صدراعظم های ناصرالدین شاه بود؟

 هموگلوبین  کم خونی یا آنمی، اختالل خونی ناشی از فقر کدامیک از پروتئین های خونی است؟

 فرانسه  پیمان ورسای در کدام کشور منعقد شد؟

 عطار نیشابوری  مختارنامه اثر کیست؟

 کمال الملک   محمد غفاری نام اصلی کدام شخصیت شناخته شده است؟

 عقرب  اشعه رادیواکتیو بر کدام حیوان تاثیری ندارد؟

 بهروز افخمی    فیلم سینمایی شوکران اثر کیست؟

 زجاجیه  ماده ژله ای و تیره ای که فضای پشت چشم را پر میکند چیست؟

 نماز آیات  کدام نماز را بعد از وقوع سانحه طبیعی و ترسیدن باید خواند؟

 هخامنشی  ود کرد؟اسکندر کدام حکومت در ایران را ناب

 فیل  کدام حیوان چهار زانو دارد؟
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 یوسف   کدام سوره در قرآن به احسن االقصص معروف است؟

 کلسیم -فسفر   مواد معدنی تشکیل دهنده استخوان کدام است؟

 نیروی گرانش ماه  عامل ایجاد جذر و مد دریا چیست؟

 هخزان  کلیه دریافت های دولت در چه حسابی متمرکز می شود؟

 یوزپلنگ  سریعترین چهارپای دنیا کدام است؟

 نور خورشید  منبع اصلی تامین ویتامین دی کدام است؟

 داریوش مهرجویی  فیلم سینمایی مهمان مامان اثر کیست؟

 الکتوز  کدام نوع قند در شیر به وفوور یافت می شود و به قند شیر معروف است؟

 استانبول  تنها شهر جهان که در دو قاره قرار دارد؟

 هندوستان  اثر حماسی مهابهاراتا مربوط به کدام کشور است؟

 زنجان  چاقو از صنایع دستی کدام شهر است؟

 کنگو  پاتریس لومومبا نخست وزیر کدام کشور بوده است؟

 موزه لوور   تابلوی نقاشی لبخند ژکوند در کدام موزه قرار دارد؟

 سعدی  است؟شیخ اجل، لقب کدام شاعر پارسی گوی ایرانی 

 مجسمه  معنی کلمه "تندیس" چیست؟

 احمدشاه  آخرین پادشاه قاجار چه کسی بود؟

 زنجان   غار کتله خور در کدام استان قرار دارد؟

 ونسان ونگوک  نقاش معروف هلندی قرن نوزدهم که در آخر عمر خودکشی کرد؟

 فینا   فدراسیون بین المللی شنا چه نام دارد؟

 سالگی ۰۲تا  ۰۹  اسکلت بدن در چه محدوده سنی به اندازه نهایی خود می رسد؟

 علی شریعتی  کتاب "فاطمه، فاطمه است" از آثار کدام شخصیت ایران است؟

 مدیترانه   بزرگترین دریای جهان کدام است؟

 یزد  ترمه از سوغات معروف کدام شهر است؟



 همدان   هگمتانه نام قدیم کدام شهر ایران است؟

 ناز کردن  پشت چشم نازک کردن به چه معناست؟

 عراق   آمریکا عملیات طوفان صحرا را علیه کدام کشور انجام داد؟

 دیمیتری مندلیف  ابداع جدول تناوبی عناصر توسط کدام شیمیدان انجام شده است؟

 

 اندونزی  بزرگترین مجمع الجزایر جهان کدام است؟

 اسکندر مقدونی  چه کسی تخت جمشید و کاخ های آن را به آتش کشید؟

 

 کیلومتر ۲۰   دو ماراتن در چند کیلومتر انجام می شود؟

 اصفهان  هنر قلم زنی مربوط به کدام شهر است؟

 یک سوم  انسان چه مدت از عمر خود را در خواب است؟

 آذربایجان غربی   آبشار شلماش در کدام استان است؟

 ایتالیا  نبرد بالکان توسط کدام کشور صورت گرفت؟

 داریوش بزرگ  کتیبیه بیستون شرح پیروزی کدام پادشاه ایرانی است؟

 لرستان  دریاچه گهر معروف به نگین اشترانکوه در کدام استان قرار دارد؟

 آلمان  کدام کشور خط تولید سالح شیمیایی در عراق ایجاد کرد؟

 دینامیت  نیتروگلیسیرین از عناصر اصلی ساخت کدام ماده منفجره است؟

 انسولین  هورمونی که مصرف قند در بدن را کنترل می کند چیست؟

 شترمرغ  پرنده جهان کدام است؟ بزرگترین

 ایتالیا  برج کج پیزا از دیدنی های کدام کشور است؟

 آل نهیان  کدام خاندان بر امارات متحده عربی حکمرانی می کند؟

 حافظ  شعر یوسف گمگشده باز آید به کنعان غم مخور از کیست؟

 سو و شون  کدام کتاب از سیمین دانشور است؟

 سیاهرگ  انتقال خون از اندام های بدن به قلب را برعهده دارد؟کدام رگ در قلب وظیفه 

 زنبورها  پیچیده ترین سیستم زندگی اجتماعی به کدام گروه از جانوران تعلق دارد؟



 رشته خشکار  از محبوب ترین سوغاتی ها رشت که در واقع نوعی شیرینی سنتی محسوب می شود کدام است؟

 مهاتما گاندی  کشورش را از استعمار بریتانیا نجات داد؟ رهبر سیاسی و معنوی هندوستان که

  چک  جنگ های سی ساله در قرن هفدهم بین پروتستان ها و کاتولیک ها از کجا آغاز شد؟

 عثمانی انگلیس  نبرد گالیپولی میان چه نیروهایی درگرفت؟

 شولوخوف  رمان دن آرام اثر کیست؟

 بهارات  نام قدیم هندوستان چیست؟

 کانال پاناما  اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام از کدام طریق بهم متصل می شوند؟

 مازندران  ورزش کشتی لوچو متعلق به کدام استان است؟

 عطار نیشابوری  کدام عارف و شاعر ایرانی به دست مغول ها کشته شد؟

 کبد  مرکز سم زدایی بدن کدام اندام است؟

 مکزیک  ر است؟تاکو غذای سنتی و مشهور کدام کشو

 آیت هللا کاشانی  رهبر مذهبی نهضت ملی شدن صنعت نفت چه کسی بود؟

 کلروفیل  ماده شیمیایی که در برگ و ساقه تمام گیاهان وجود دارد و رنگ آنها را سبز می کند چه نام دارد؟

 یزد  باقلوا از سوغاتی های محبوب کدام شهر است؟

 ۰۹۹۲  حمله آمریکا به افغانستان در چه سالی اتفاق افتاد؟

 الکساندر فلمینگ  کاشف پنی سیلین چه کسی بود؟

 توله سگ  نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟

 اتللو  کدام کتاب از شکسپیر است؟

 سعدی  ی از کیست؟شعر " تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدم

 آب مروارید   کدر شدن عدسی چشم را چه می نامند؟

 ساحل عاج  کدام کشور بزرگترین تولید کننده کاکائو در دنیاست؟

 مهدی فخیم زاده  سریال والیت عشق اثر کیست؟

 فرانسه  کدام تیم ملی فوتبال است؟ ۸۹۹۱قهرمان جام جهانی 
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 بولیوی  چه گوارا در کدام کشور کشته شد؟

 نستعلیق  میرعماد خوشنویس پرآوازه از سرآمدان کدام نوع خط بوده است؟

 مراغه  برج مدور از بناهای تاریخی کدام شهر است؟

 نفر ۶  تعداد داوران یک مسابقه بسکتبال چند نفر است؟

 ناصرخسرو  ابومعین لقب کدام شاعر ایرانی است؟

 حمیدسوریان   ظر تعداد و کیفیت مدال بهترین کشتی گیر همه ادوار ایران کدام است؟از ن

 مسعود ده نمکی  سه گانه اخراجی ها اثر کیست؟

  لتیان   کدام سد بر روی رودخانه جاجرود احداث شده است؟

 ادیسون  کدام چهاره سرشناس فاقد تحصیالت ابتدایی بوده است؟

 اردبیل  پل هفت چشمه در کدام استان قرار دارد؟

 درام  واحد پول ارمنستان چیست؟

 سیروس مقدم  کارگردان سریال پایتخت کیست؟

 جدایی  معنای کلمه " فراق " چیست؟

 کاراته  کدام ورزش رزمی در المپیک حضور ندارد؟

 خنجر  معنی کلمه دشنه چیست؟

 کیوان  نام دیگر سیاره زحل چیست؟

 

 ویتامین کا  کمبود کدام ویتامین سبب رقیق شدن خون انسان و نهایتا خونریزی می شود؟

 ستاره دریایی  کدام حیوان مغز ندارد؟

 سوئیس  سیستم حکومتی کدام کشور پادشاهی نیست؟

 ابوعلی سینا  کتاب "قانون در طب" که در دانشگاه های معتبر جهان تدریس می شود متعلق به کیست؟

 موالنا  دیوان شمس اثر کیست؟

 رئال مادرید  پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا چه تیمی است؟

 زنده باد   در زبان شیرین آذری کلمه " یاشاسین " به چه معناست؟
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 بتهوون   کدام موسیقیدان مشهور جهان بخشی از آثارش را در زمانی که ناشنوا بود خلق کرد؟

 ۶۰۲۶    کریم چه تعداد است؟ تعداد آیات قرآن

 فشار خون   کدام بیماری اصلی ترین عامل مرگ و میر انسان است؟

 گردو   غذای مغز " به کدامیک از موارد زیر اطالق می شود؟ "

 شهید بهشتی   فاجعه هفتم تیر مربوط به ترور کدامیک از شخصیت های انقالب اسالمی است؟

 او منفی   مشابه خود می تواند دریافت کند؟ کدام گروه خونی فقط از گروه خونی

  هزار میلیمتر   ده دسی متر چند میلیمتر است؟

 مشت دست  اندازه قلب هر کس برابر با اندازه کدام بخش بدن است؟

 آفریقا    کدام قاره دومین قاره بزرگ دنیا است؟

 نفر    واحد شمارش درخت خرما چیست؟

 ثانیه ۲۱دقیقه و  ۸   شید به زمین برسد؟چند دقیقه طول میکشد که نور خور

 استانبول   نام قدیم کدام شهر است؟  قسطنطنیه" "

 خودروسازی    بزرگترین صنعت جهان کدام است؟

 قرنیه   کدام قسمت از بدن اصال خون ندارد؟

 جمهوری پارلمانی   نوع حکومت یونان چیست؟

 ندامتگاه شاوشنگ   شناخته شده است؟کدام فیلم به عنوان محبوبترین فیلم سینمایی جهان 

 رضا ناجی   کدامیک از بازیگران ایرانی موفق به دریافت خرس نقره ای از جشنواره برلین شد؟

 شهید همت   سردار خیبر" لقب کدامیک از فرماندهان جنگ تحمیلی است؟"

 برن   پایتخت سوئیس کدام است؟

 موزه بریتانیا   شود؟ منشور حقوق بشر کوروش در کدام موزه نگهداری می

 نیل   طوالنی ترین رود جهان کدام است؟

 مازندران   کدام استان به مهد کشتی آزاد معروف است؟

 کاشان   امیرکبیر در کدام شهر به قتل رسید؟



 نی    استاد "حسن کسایی" بیشتر به عنوان نوازنده کدام آلت موسیقی شناخته شده است؟

  محمد  رایج ترین اسم در دنیا کدام است؟

 رودیوم   گرانبهاترین فلز دنیا چیست؟

مخترعی که در سه کشور کرواسی، صربستان و آمریکا به عنوان قهرمان ملی مورد تجلیل قرار گرفته است کدام 

 نیکوال تسال  است؟

 پیکاسو    سبک نقاشی کوبیسم متعلق به کدام نقاش است ؟

 شهید مهدی باکری   ی جنگ تحمیلی در سمت شهردار ارومیه بوده است؟کدامیک از شهدا

 ۲۱   شخصی از هر دو طرف صف نفر نهم است، چند نفر در صف هستند؟

 شامپانزه   باهوش ترین حیوان جهان کدام است؟

 ۶۲   تعداد خانه های زمین شطرنج چه تعداد است؟

 روسیه   پهناورترین کشور دنیا کدام است؟

 محمود نامجو   ولین مدال طالی وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی کیست؟برنده ا

 علی حاتمی   فیلم مادر ساخته چه کسی است؟

 طوس  آرامگاه فردوسی در کدام شهر است؟

 قوه مقننه  دیوان محاسبات زیر مجموعه کدام قوه است؟

 یمن    ایران با کدام کشور مرز آبی ندارد؟

 روباه  ا خاکستری می بیند؟کدام حیوان تصویر ر

 نهیلیسم  پوچ گرایی تعریف کدام مکتب است؟

 وحشی بافقی  تو ابرو، او اشارت های ابرو ( اثر کیست؟ -  ) تو مو بینی و مجنون پیچش مو  شعر

 سهند  به کدام یک عروس کوه های ایران می گویند؟

 نفر ۲۹   پسر دارند و هر پسر یک خواهر دارد، این خانواده چند نفر دارد؟ ۷یک زن و شوهر، 

 جبرئیل  روح االمین لقب کیست؟

 کا.گ.ب  سازمان جاسوسی شوروی سابق چه نام دارد؟

 ویکتور هوگو  رمان بینوایان اثر کیست؟



 نماز میت  کدام نماز وضو نمی خواهد؟

 اصفهان  هر است؟بریانی غذای معروف کدام ش

 ارمنستان  کوتاه ترین مرز خاکی مشترک ایران با چه کشوری است؟

 بلژیک  زبان رسمی دارد؟ ۳کدام کشور 

 مایکل فلپس  کدام ورزشکار رکوردار بیشترین مدال در تاریخ المپیک است؟

 محمدرضا پهلوی   در زمان کدام پادشاه، بحرین از خاک ایران جدا شد؟

 متر ۰۲   عمیق ترین نقطه خلیج فارس چند متر است؟

 نفر ۵  تعداد نمایندگان شهر اصفهان در مجلس شورای اسالمی چند نفر است؟

 جالل آل احمد  داستان " مدیر مدرسه " اثر کیست؟

 جنگ نهروان  حضرت علی )ع( در کدام جنگ مقابل خوارج ایستاد؟

 سلول  کوچکترین واحد ساختمانی بدن کدام است؟

  زین الدین زیدان آلمان چه کسی بود؟ ۶۰۰۲بهترین بازیکن جام جهانی 

 کوثر   کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد؟

 پسر کوچک  در بمباران اتمی ژاپن توسط امریکا، نام بمبی که بر روی شهر هیروشیما انداخته شد چه بود؟

 بایکال   عمیق ترین دریاچه جهان کدام است؟

 گرگ  ر هنگام خواب یک چشم خود را باز نگه میدارد؟کدام حیوان د

 سال ۰۵   حق قرارداد رویتر چند سال بود؟

 چرب زبان  کدام مورد معادل مناسب تری برای واژه " کارنگ " است؟

 موریانه   کدام حشره بیشترین طول عمر را دارد؟

 بابل   شهر بهارنارنج لقب کدام شهر ایران است؟

 نفر ۰۰۹  ورای اسالمی چند نفر است؟تعداد اعضای مجلس ش

 بروجرد  پاریس کوچولو لقب کدام شهر ایران است؟

 درصد ۶۹  چند درصد بدن را آب تشکیل می دهد؟



 قیراط  واحد اندازه گیری الماس چیست؟

 لوزالمعده  جزایز النگرهانس در کجا قرار دارد؟

 علی دایی آقای گل ملی جهان کیست؟

 سال ۵۹۹  د سال طول می کشد؟تجزیه ظروف پالستیکی چن

 سال ۲۲۶  جنگ صد ساله چند سال طول کشید؟

 فرانسه گیوتین اختراع کدام کشور است؟

  زیتون  کدام درخت نماد صلح است؟

 داوینچی   تابلوی لبخند ژکوند اثر کیست؟

 ابراهیم حاتمی کیا  ؟کدام کارگردان رکورددار دریافت سیمرغ بهترین فیلم و کارگردانی در جشنواره فیلم فجر است

 رسول خادم   آتالنتا شد؟ ۸۹۹۲کدام ورزشکار ایرانی موفق به کسب مدال طالی المپیک 

 بیت المقدس  خرمشهر در کدام عملیات آزاد شد؟

 آذربایجان شرقی   ارتفاعات سهند در کدام استان قرار دارد؟

 نفر ۲۰   تعداد اعضای شورای نگهبان چند نفر است؟

 عدد ۵   تعداد حلقه های المپیک چند عدد است؟

 


