
 گرانیت  نیروی مغناطیسی از چه چیزی عبور نمی کند؟

 

 پستانداران  وال " جزو کدام گروه است؟ "

 صندوق بین المللی پول  بعد از کنفرانس برتون وودز کدام سازمان بین المللی تاسیس شد؟

 آند  طوالنی ترین رشته کوه جهان چه نام دارد؟

 پرتو  معنای کلمه " بارقه " چیست؟

 آگرا  مسجد موتی یا مسجد مروارید که از آثار تاریخی هندوستان است در کدام شهر قرار دارد؟

 تموچین  نام اصلی چنگیز خان مغول چیست؟

 خوی  مقبره شمس تبریزی در کدام شهر است؟

 روبل  واحد پول کشور روسیه چیست؟

 غیرمستقیم و با کنایه حرف زدن  وار بشنود " کنایه از چیست؟ضرب المثل " به درب گفت که دی

 عمر خیام  تقویم جاللی توسط کدام دانشمند ایرانی ابداع و تنظیم شد؟

 غده لوزه  کدام غده از ورود میکروب به بدن از طریق دهان جلوگیری می کند؟

 عملیات خیبر  شهید همت در جریان کدام عملیات به شهادت رسید؟

 از مال دیگران بخشیدن و منت نهادن  ز دریا بخشیدن " کنایه از چیست؟آب ا "

 سفره  معنای کلمه " خوان " چیست؟

 کیات  پول میانمار چیست؟واحد 

 متر ۱۱  فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه فوتبال چند متر است؟

 شغاد   چیست؟  نام برادر رستم

 طرابلس  پایتخت لیبی کدام شهر است؟

 دیه  به جریمه مالی که فرد صدمه زننده میبایست به دیگری پرداخت نماید چه میگویند؟

 برلین  پایتخت کشور آلمان کدام شهر است؟

 دو پهلو حرف زدن  یکی به نعل یکی میخ زدن " کنایه از چیست؟ "

 پلنگ منچوری  نادرترین زیرگونه پلنگ کدام است؟

 دو نیمه  ورزش گلبال چند نیمه دارد؟

 متر ۹در  ۱۱  طول و عرض زمین والیبال چقدر است؟
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 نمل سوره  بسم هللا دارد؟ ۲کدام سوره 

 کاری را بدون میل انجام دادن  گهواره را با پا جنباندن " کنایه از چیست؟ "

 کاال متاع " چیست؟ " معنی کلمه

 کاریکاتور  نوعی نقاشی که با برجسته نشان دادن اجزای تصویر نشان داده می شود؟

 هفت نفر  تعداد بازیکنان داخل زمین برای هر تیم هندبال چند نفر است؟

 یک  عدد به توان صفر چند است؟حاصل هر 

 یزد  اولین شهر خشتی جهان کدام شهر است؟

 لیله المبیت  شبی که حضرت علی )ع( در بستر پیامبر )ص( خوابید تا سوقصد دشمنان را خنثی کند چه نام دارد؟

 رادیم  کدامیک فلز رادیواکتیو است؟

 ابوالفضل زرویی نصرآباد  است؟  گل آقا " شخصیت مالنصرالدین متعلق به کدامیک از طنزپردازان مجله "

 مشکلی بزرگتر ایجاد کردن  برای حل مشکل،  دمش می بست " کنایه از چیست؟  ضرب المثل " موش تو سوراخ نمیرفت / جارو به

 سرعین اردبیل  بیشترین چشمه های آب گرم در کدام شهر قرار دارد؟

 چین  است؟بزرگترین تولید کننده برنج در دنیا کدام کشور 

 دوشنبه  پایتخت تاجیکستان کجاست؟

 احترام به ظاهر و ثروت  آستین نو بخور پلو " کنایه از چیست؟ "

 ایران  تخمه ژاپنی محصول کدام کشور است؟

 پایتخت ۳  کشور آفریقای جنوبی چند پایتخت دارد؟

 لیره  واحد پول لبنان چیست؟

 ()تیر  طاردع  نزدیک ترین سیاره به خورشید چه نام دارد؟

 دزفول  دانشگاه باستانی جندی شاپور در کدام شهر بنا شده است؟

 تولی دوستی با دوستان خدا و دوست داشتن چهارده معصوم را چه می نامند؟

 تکواندو  ورزش ملی کره جنوبی چیست؟

 اردبیل  حلوای سیاه )قره حلوا( از سوغاتی های محبوب کدام شهر است؟

 سونامی  به لرزش شدید آب دریا که در پی زمین لرزه های زیر دریا بوجود می آید چه می گویند؟

 ایتالیا  نام کدام کشور به معنی " سرزمین گاوها " است؟



 خموش  تخلص مولوی چیست؟

 شوش  پایتخت تمدن ایالم چه نام داشت؟

 تضی آوینیسید مر  سازنده ی مجموعه مستند روایت فتح، چه کسی بوده است؟

 تکدی گری  از مصادیق جرم بدون خسارات چیست؟

 سالگی ۶  اولین دندان دائمی در چه سنی میروید؟

 نماز میت  برای کدام نماز، وضو داشتن شرط نیست؟

 برزیل  کدام تیم در تمام دوره های رقابت های جام جهانی حضور داشته است؟

 یمن  معنی کلمه " شگون " چیست؟

 خشایار شاه  امنشی سپاه یونان را شکست داد و فاتح یونان شد؟کدام پادشاه هخ

 مدال فیلدز  جایزه ای جهانی که به ابتکار یک ریاضیدان داده می شود چه نام دارد؟

 اسپانیا  پابلو پیکاسو، نقاش سبک کوبیسم اهل کدام کشور است؟

 سال دوم هجرت  در چه سالی تغییر قلبه از سمت بیت المقدس به سمت کعبه صورت گرفت؟

 مشهد  هنر فیروزه کوبی از کدام شهر آغاز شده است؟

 یک سوم  یک فرد در وصیت نامه خود چه مقدار از اموال منقول و غیرمنقولش را می تواند وصیت کند؟

 هشت پا  قلب دارد؟ ۳کدام جاندار 

 گرم ۵۷  است؟  هر " سیر " چند گرم

 آمینو اسید  دارد؟ واحد اصلی تشکیل دهنده پروتئین ها چه نام

 رستم  چه کسی پسر رستم را کشت؟

 تبدیل جامد به گاز  به چه معناست؟  تصعید

 بزرگ نمایی  از کاه کوه ساختن " کنایه از چیست؟ "

 آذربایجان شرقی  بناب " از شهرهای کدام استان است؟ "

 جنگ احد  شهادت رسید؟  حضرت حمزه عموی پیامبر )ص( در کدام جنگ به

 قاجاریه  ستان در زمان کدام حکومت پادشاهی بصورت کامل از ایران جدا شد؟افغان

 خواجه نصیر طوسی  بنیان گذار رصدخانه مراغه چه کسی بود؟

 اسب  سن کدام حیوان را از روی دندان های پیش آن می توان تخمین زد؟



 کرمان  قوتو " از جمله سوغاتی های کدام شهر است؟ "

 صحیفه سجادیه  محمد معروف است؟ کدام کتاب به زبور آل

 کلیه  مرکز تصفیه بدن کدام اندام است؟

 غرور  از دماغ فیل افتادن " نشانه چیست؟ "

 سیب زمینی  با اضافه کردن چه ماده ای طعم شوری غذا گرفته می شود؟

 وزیر کبیر  لقب خواجه نظام الملک چه بود؟

 قزوین  پایتخت خوشنویسی ایران کدام شهر است؟

 اعتکاف  اعمال ام داوود در چه ایامی برگزار می شود؟

 درجه ۶   به ازای هر هزار متر که از کوه باال میرویم دمای هوا چند درجه کاهش می یابد؟

 مرصاد  انجام شد؟ ۸۹۵بعد از پذیرش قطعنامه   کدام عملیات

 ایران  نخستین آسیاب های بادی دنیا در کدام کشور ساخته شده اند؟

 درجه ۳۵  تعادل بدن که اندام های بدن در حالت تعادل قرار دارند چند درجه است؟دمای م

 کربال  امیر کبیر در کدام شهر دفن شده است؟

 تهمینه  نام همسر رستم چیست؟

 لژ سواری  ورزش زمستانی که بوسیله سورتمه یک نفره یا دو نفره انجام می شود چه نام دارد؟

 گالب ایران  ی شستشو می شود؟هر سال خانه کعبه با چه چیز

 التون  مرتفع ترین آبشار ایران کدام است؟

 چارلی چاپلین  کدام سینماگر به اتهام اقدام سیاسی مجبور به ترک آمریکا شد و خارج از آمریکا درگذشت؟

 کیلوگرم ۳۳۳  هر خروار چند کیلوگرم است؟

 مانکر  هنر " پته دوزی " مربوط به کدام قسمت ایران میباشد؟

 فردوسی  این شعر از کیست: " توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود " ؟

 بقره  آیت الکرسی در کدام سوره قرار دارد؟

 پورتره  شاخه ای از عکاسی که از چهره انسان عکاسی می شود؟

 الجزایر  بزرگترین کشور قاره آفریقا کدام کشور است؟

 حافظ  شعر " گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید / گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید " از کیست؟



 روش  چیست؟  " نمط "  معنی کلمه

 گیالن  گردنه حیران در کدام استان ایران قرار دارد؟

 خداداد عزیزی  شد؟  فرانسه توسط چه کسی زده ۸۹۹۵گل راهیابی ایران به جام جهانی 

 زکریای رازی  یورماه به مناسبت بزرگداشت چه کسی روز داروسازی نام گذاری شده است؟شهر ۸روز 

 جیمز وات  ماشین بخار اختراع کیست؟

 عطار نیشابوری  منظومه " منطق الطیر " از کیست؟

 ایدز  بیماری نقص سیستم ایمنی بدن انسان کدام است؟

 کرمانشاه  شیرینی کاک از سوغاتی های کدام شهر است؟

 ابن بطوطه  کدام جغرافیدان مسلمان در کتاب " التفهیم " نقشه مدوری از جهان ترسیم نمود؟

 انگلستان  ورزش اسکواش توسط کدام کشور ابداع و ارائه شد؟

 دندان ۰۳  تعداد دندان های شیری انسان به چه تعداد می رسد؟

 نبهچوب پ  محصول گیاهی که از قسمت مرده برخی درختان گرفته می شود؟

 محمدجواد باهنر  نخست وزیر دولت شهید محمدعلی رجایی چه کسی بود؟

 انار  معروف ترین محصول شهر ساوه کدام است؟

 پاکستان -کوه کی تو   سخت ترین مسیر صعود کوهستانی جهان کدام است؟

 شهر ۱۰۵  چند شهر ایران در دوران دفاع مقدس مورد حمله موشکی بعثی ها قرار گرفت؟

 سهند  س کوه های ایران متعلق به کدام کوه است؟لقب عرو

 مجلس شورای اسالمی  عهدنامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب کدام نهاد برسد؟

 هزار نفر ۱۵   تعداد شهدای ترور در ایران چند نفر است؟

 پیشانی  معنای کلمه ی " جبین " چیست؟

 شیراز  روف کدام شهر است؟مسقطی از سوغاتی های مع

 آزادگان  طوالنی ترین بزرگراه تهران کدام است؟

 سرخرگ  خون کثیف از چه طریقی وارد کلیه می شود؟

 ژیمناستیک  دار حلقه، پارالل و خرک از ابزارهای کدام رشته ورزشی است؟

 معده  برابر خود می تواند بزرگ شود؟ ۲۲کدام عضو بدن تا 



 اصفهان  کدام شهر است؟ پولکی از سوغاتی های

 ژاپن  کدام کشور معروف به " سرزمین آفتاب تابان " است؟

 پسر بزرگتر  بعد از مرگ پدر قضای نماز و روزه او برعهده چه کسی است؟

 بند ناف  سلول های بنیادی از کدام مورد تهیه می شود؟

 روم  نام کدام کشور در قرآن آمده است؟

 مرکزی  ر دارد؟شهر ساوه در کدام استان قرا

 ده درصد  انسان از چند درصد مغز خود می تواند استفاده کند؟

 علم جبر  محمد خوارزمی" دانشمند ایرانی به پدر کدام علم معروف است؟ "

 فردوسی  شعر " همه سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم" از کیست؟

 دریفت  ای عبور از یک پیچ با حداکثر سرعت ممکن است؟واژه ای در اتومبیلرانی که به معن

 نادان  معنی کلمه "کاهل" چیست؟

 تبریز  پنیر لیقوان سوغات کدام شهر است؟

 پزو  واحد پول کشور مکزیک چیست؟

 ایتالیا  هنر اپرا از کدام کشور آغاز شده است؟

 هشت کشور  تاکنون چند کشور موفق به قهرمانی در جام جهانی فوتبال شده اند؟

 مکزیک ور اسپانیایی زبان در دنیا کدام کشور است؟بزرگترین کش

 میگو  قلب کدام حیوان در سر آن قرار دارد؟

 اهم  واحد مقاومت الکتریکی چیست؟

 فردوسی  کدام شاعر ایرانی در شهر طوس دفن شده است؟

 اصفهان  هنر میناکاری مربوط به کدام شهر است؟

 ایتالیا  پیما در جنگ توسط چه کشوری صورت گرفت؟اولین استفاده از هوا

 کونگ فوتوآ  مبدع و بنیانگذار کدام رشته ورزشی ایرانیان هستند؟

 نوامبر  روس ها در چه ماهی انقالب اکتبر را جشن می گیرند؟

 دریای خزر  رود ولگا در نهایت به کجا میریزد؟

 شاحمدرضا دروی  کارگردان فیلم سینمایی " دوئل" کیست؟
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 یزد  شهر بادگیرها لقب کدام شهر ایران است؟

 روسیه  داستایوفسکی نویسنده معروف اهل کدام کشور است؟

 شهید حسین خلعتبری  جهان کیست؟ ۴ -بهترین خلبان اف 

 هندوستان  بزرگترین تولید کننده فیلم در جهان کدام کشور است؟

 سوره توبه  کدام سوره قرآن "بسم هللا" ندارد؟

 آمازون  ن جنگل جهان معروف به ریه جهان چه نام دارد؟بزرگتری

 آلمانی  زبان رسمی اتریشی ها کدام است؟

 همدان  شهر نهاوند در کدام استان قرار دارد؟

 چوب تراش  درودگر به چه معناست؟

 آقا محمدخان قاجار  تهران در زمان چه کسی به پایتختی ایران برگزیده شد؟

 لویی بریل  ه کسی اختراع شد؟خط ویژه نابینایان توسط چ

 ارسطو  بنیانگذار مکتب فکری رئالیسم )واقع گرایی( چه کسی است؟

 ون گوک  تابلو " شب پرستاره" اثر کیست؟

 قرن ششم  خاقانی در چه قرنی می زیست؟

 صربستان  بلگراد پایتخت کدام کشور است؟

 زباله  طالی کثیف چیست؟

 ویتامین کا  خونریزی بینی در فصل های گرم سال نشانه کمبود کدام ویتامین است؟

 روزبه  نام ایرانی سلمان فارسی قبل از گرویدن به اسالم چه بوده است؟

 دوزیستان  قلب کدام دسته از حیوانات سه حفره ای است؟

 پرتغال  اولین استعمارگرانی که به خلیج فارس رسیدند؟

 جیوه  کدام است؟تنها فلز مایع 

 پاریس  کاخ الیزه در کدام شهر است؟

 سوره ناس آخرین سوره قرآن مجید کدام است؟

 کاشان  مزار " سهراب سپهری" در کجاست؟

 پزو  واحد پول کشور آرژانتین کدام گزینه است؟
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 ماندرین  بیشترین زبان مورد استفاده دنیا کدام است؟

 محمد خوارزمی  پدر علم جبر کدام دانشمند ایرانی است؟

 مراغه  صابون سوغات کدام شهر است؟

 میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه به دست چه کسی کشته شد؟

 جنگ با دیو سپید  خوان هفتم شاهنامه چه بود؟

 دقیقه ۷  وقت اضافه در بسکتبال چند دقیقه می باشد؟

 سیروس مقدم  کارگردان مجموعه تلویزیونی "نرگس" چه کسی است؟

 جاجرود  سد لتیان بر روی کدام رود ساخته شده است؟

 حمد  کدام سوره به مادر قرآن معروف است؟

 دقیقه ۰۳  دو وقت چند دقیقه ای است؟ورزش کبدی دارای 

 مازندران  رستم به کجا میرفت که با هفت خوان مواجه شد؟

 روشنی  معنای کلمه "سنا" چیست؟

 ناصرالدین شاه  قیام موسوم به تنباکو در زمان کدام پادشاه قاجار صورت گرفت؟

 همدان  رشته کوه الوند در کدام استان قرار دارد؟

 نفر  ت؟واحد شمارش شتر چیس

 کانادا  ه برای اولین بار در کدام کشور برگزار شد؟والیبال نشست

 نیکوتین  عنوان سم موجود در سیگار که در تولید بسیاری از حشره کش ها هم بکار می رود؟

 لسان الغیب  لقب حافظ شیرازی، عزل سرای پارسی گوی ایرانی، چیست؟

 ویتامین دی بیماری نرمی استخوان )راشیتیسم( در صورت کمبود کدام ویتامین بروز می کند؟

 کفتار  کدام حیوان به پاک کننده طبیعت معروف است؟

 زاگرس  قله دنا از قلل مهم کدام رشته کوه است؟

 دو  هر مسابقه والیبال چند داور اصلی دارد؟

 (امام حسین )ع  از کیست؟ سخن " اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید"

 هگمتانه  نام قبلی شهر همدان چیست؟
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