
 اکریلیک  ومبیل سازی استفاده شد؟رنگ شیمیایی که با خواص دوام و درخشندگی برای اولین بار در صنعت ات

 مومن  نام دیگر کدام سوره غافر است؟

 خون   در رشته پزشکی، شاخه هماتولوژی به بررسی چه چیزی می پردازد؟

 مورچه  کدام حیوان شمارش بلد است و قدم هایش را برای مسیریابی می شمارد؟

 شیرینی  تنها مزه ای که جنین در رحم مادر می فهمد چیست؟

 ایران  کدام کشور برای اولین بار از نیروی باد برای تولید انرژی استفاده کرد؟

 سیامک  اولین شاهزاده ایرانی و فرزند کیومرث، در شاهنامه چه کسی بود؟

 آیکیدو  تنها ورزش رسمی جهان که مبارزات تن به تن آن به دلیل آسیب های جدی ورزشکاران ممنوع شده چیست؟

 هیرمند  کشور افغانستان چیست؟طوالنی ترین رود 

 محمدرضا هنرمند  مجموعه تلویزیون " زیرتیغ " ساخته چه کسی بود؟

 هانس کریستین اندرسون  داستان " دخترک کبریت فروش" نوشته کیست؟

 سیب  خوردن کدام میوه در اول صبح باعث دور شدن خواب آلودگی می شود؟

 سمور دریایی  کدام حیوان هنگام شناکردن دست های همدیگر را می گیرند تا همدیگر را گم نکنند؟

 موتزارت   سالگی نوشت کیست؟ ۷ه اتریشی موسیقی کالسیک که اولین سمفونی خود را در نابغ

 ونزوئال  سیمون بولیوار، رهبر جنبش استقالل طلبانه، اهل کدام کشور بود؟

 باز کردن راه تنفس  اقدام چیست؟  در برخورد با مصدوم بیهوش، مهم ترین

 سینما  هنر هفتم چیست؟

 مورچه  کشد؟ کدام حیوان صبح ها همانند انسان خمیازه می

 لیتر ۵  بدن انسان چند لیتر خون دارد؟

 قطب نما  وسیله ای که با استفاده از میدان مغناطیسی در جهت یابی مورد استفاده قرار می گیرد؟

 میل لنگ کدام قطعه در ماشین وظیفه اصلی تبدیل حرکت خطی پیستون ها به حرکت دورانی را برعهده دارد؟

 آیه استرجاع  ه راجعون " به چه چیزی معروف است؟آیه " انا هلل و انا الی

 تزریق وریدی  در کدام نوع تزریق نوک سوزن داخل بدن قرار می گیرد؟

 سمنان  آبشار " مجن " در کدام استان قرار دارد؟

 آژانس بین المللی انرژی اتمی  است؟ IAEA نام کدام سازمان بین المللی

 ویکتور هوگو  ؟نویسنده کتاب " رنج بران دریا " کیست

 کانگورو  کدام حیوان نمی تواند به عقب برود؟

 دو قهرمانی  اروگوئه چند قهرمانی در جام جهانی فوتبال دارد؟

 زرافه  کدام حیوان تار صوتی ندارد؟

 زال  نام پدر رستم چیست؟

 خرمشهر کدام شهر آزاد شد؟ ۱۶۳۱در سوم خرداد 

 مراکش  رار دارد؟قدیمی ترین کتابخانه جهان در کدام کشور ق

 ابن سینا  روز اول شهریورماه به مناسبت چه کسی روز پزشک نامگذاری شده است؟

 فرود آمدن  معنای کلمه هبوط چیست ؟

 آب استریل  مهم ترین حالل برای ساختن مایع تزریق در پزشکی کدام گزینه است؟

 صفین در کدام جنگ اتفاق افتاد؟واقعه معروف قرآن بر سر نیزه کردن از سوی دشمنان امیرالمومنین )ع( 

 کالچ  نام سیستمی از خودرو که عمل اتصال یا قطع اتصال موتور به جعبه دنده را برعهده دارد؟

 A ویتامین  کمبود کدام ویتامین باعث عوارض شب کوری می شود؟

 گرم ۰۲۲ تند؟نوزادانی که از مادران سیگاری متولد می شوند حدودا چند گرم سبکتر از نوزادان طبیعی هس

 سعید کاظمی آشتیانی  کدام دانشمند ایرانی بنیان گذار پژوهشکده رویان است؟

 ایران  رتبه نخستین تولید واکسن و سرم در خاورمیانه متعلق به کدام کشور است؟

 کیلومتر در ساعت ۵۵  در طول روز حداکثر سرعت در جاده های کشور چند کیلومتر است؟
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 زهر  یست؟معنای کلمه " شرنگ " چ

 مکروه  قرآن خواندن در سجده چه حکمی دارد؟

 دوم  کتاب قانون ابوعلی سینا چندمین کتابی بود که در اروپا به چاپ رسید؟

 شهید محمد بروجردی  به کدامیک از شهدا مسیح کردستان می گویند؟

 ویتامین دی  کدام ویتامین در بدن به جذب کلسیم و تقویت استخوان ها کمک می کند؟

 دلکو  کدام قطعه در خودرو وظیفه تولید برق و انرژی را برعهده دارد؟

 تزریقات  در پزشکی به چه عملی اینجکشن می گویند؟

 حلزون  سال بخوابد؟ ۶کدام حیوان قادر است 

 محمود فرشچیان  تابلو " عصر عاشورا " اثر کیست؟

 و تربیتی ملل متحد  سازمان علمی فرهنگی یونسکو نام اختصاری کدام سازمان است؟

 ابوالوفا بوزجانی  استفاده از اعداد منفی در ریاضیات ابتدا توسط کدام دانشمند مسلمان ابداع شد؟

 شهید آبشناسان  شیر صحرا " لقب کدام تکاور ارتش است؟ "

 روسیه  رودخانه " دن " در کدام کشور قرار دارد؟

 امانیس  واحد پول تاجیکستان چیست؟

 پروانه  کدام حشره از طریق پاهایش مزه را می چشد؟

 ایران  داروی گیاهی درمان ایدز برای اولین بار توسط دانشمندان کدام کشور اختراع شد؟

 خرس قطبی  بزرگترین شکارچی روی خشکی کدام حیوان است؟

 آنژیوگرافی ار می دهد؟عملی که دقیق ترین اطالعات ممکن از عروق قلب را تهیه و در اختیار پزشک قر

 بهم ریختن اوضاع و احوال و شلوغ شدن  قمر در عقرب شدن " کنایه از چیست؟ "

 ویتامین سی  کدام ویتامین در بدن ذخیره نمی شود و میبایست بصورت مداوم مصرف شود؟

 چوب  چوگان نام چه چیزی در ورزش چوگان است؟

 سوره ۴  سجده های واجب قرآن در چند سوره است؟

 میلیارد سال ۵  عمر خورشید چند میلیارد سال است؟

 کشور ۶  رود راین در اروپا از چند کشور عبور می کند؟

 ارتفاع تور والیبال  کدام گزینه در ورزش برای آقایان و خانم ها متفاوت است؟

 تیروئید  اختالل در کارکرد کدامیک از غدد مترشحه داخلی باعث چاقی انسان می شود؟

 خلیج جغرافیا پیشروی آب در خشکی را چه می گویند؟در علم 

 دقیقه ۰۲  مدت بازی فوتسال دو وقت چند دقیقه ای است؟

 برابر ۰  پلک زدن زنان در مقایسه با مردان چقدر است؟

 خورشید  معنای کلمه " هور " چیست؟

 ذبح کردن  معنی کلمه " بسمل کردن " چیست؟

 مجلس شورای اسالمی المللی برعهده کدام نهاد است؟تصویب عهدنامه ها و قراردادهای بین 

 ۷۱رتبه   رتبه ایران در دسترسی به اینترنت کدام است؟

 همدان  کماج سوغات کدام شهر است؟

 پوند  واحد پول کشور مصر چیست؟

 پیانو  معروف ترین ساز پدالی جهان چیست؟

 از خود راضی بودن  از دماغ فیل افتادن " کنایه از چیست؟ "

 مخچه  دم تعادل مربوط به کدام قسمت مغز است؟ع

 شتر  ان قادر به شنا کردن نیست؟کدام حیو

 پریسکوپ  ابزاری که باالتر از سطح چشم انسان قرار دارد و با چشم قابل دیدن نیست؟

 فدک  نام قطعه زمینی که پیامبر به حضرت فاطمه )س( بخشیدند چه نام داشت؟

 اینشتین  پروفسور حسابی شاگرد کدام دانشمند بوده است؟
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 انگلستان  تمبر در سیستم پست استفاده شده است؟ نخستین بار در کدام کشور از

 ماگما  به مواد مذاب درون زمین که بسیار گرم بوده چه می گویند؟

 آیه مباهله  کدام آیه به مواجهه ی بین حضرت رسول اکرم )ص( و هیات مسیحی نجرانی مرتبط است؟

 تیروئید  شود؟ حیاتی تیروکسین به منظور کنترل متابولیسم در کجا ترشح می  هورمون

 خرمشهر  منطقه آزاد اروند در کدام شهر واقع شده است؟

 از سلطان نمی هراسم  نه هرگز بر اندیشم از پادشاه" یعنی من هرگز "

 رئیس جمهور  ریاست هیات وزیران برعهده چه کسی است؟

 سومری ها  خط میخی توسط کدام قوم ابداع و معرفی شد؟

 شاه عباس  عصر اقتدار سلسله صفوی در زمان چه کسی بود؟

 فیل  کدامیک از جانداران عمری به اندازه ی عمر انسان دارند؟

 جفت ۷۰  بدن انسان چند جفت دنده دارد؟

 سامانه موقعیت یاب جهانی  جی پی اس " چیست؟ "

 فاخته ی دهد؟چه پرنده ای تخم خود را به منظور پرورش در النه سایر پرندگان قرار م

 میلیشیا سازمان نظامی گروهک تروریستی منافقین چه نام داشت؟

 درصد ۷۵  ربع سه پنجم پولی، چند درصد آن پول است؟

 واحه  به منطقه ای سرسبز در میان صحرا چه می گویند؟

 عبدهللا . روح القدس . روح هللا لقب حضرت مسیح )ع( در قرآن کریم چیست؟

 روسیه  سردترین شهر دنیا در کدام کشور قرار دارد؟

 کربن عنصر اصلی تمام مواد آلی که به وسیله موجودات زنده ساخته می شود، چیست؟

 عید قربان  یوم االضحی کدام روز است؟

 دماغه  ی خشکی در دریا را چه می نامند؟پیشرو

 ده درصد  چند درصد اعداد دو رقمی، رقم هایشان تکراری است؟

 مغز استخوان وظیفه تولید گلبول های سفید بدن برعهده چه ارگانی است؟

 لهستان  ورشو پایتخت کدام کشور است؟

 ترموستات یست؟برای ثابت نگهداشتن دمای یک سامانه استفاده می شود چ  دستگاهی که

 با هیبهت بودن  یال و کوپال داشتن " کنایه از چیست؟ "

 بار ۰۵  نام حضرت عیسی مسیح چند بار در قرآن کریم آمده است؟

 شیخ عباس قمی  مفاتیح الجنان توسط چه کسی گردآوری شده است؟

 مالتونین کدام هورمون وظیفه تنظیم چرخه خواب و بیداری و ساعت داخلی بدن را برعهده دارد؟

 یکسال قمری  مهلت پرداخت دیه در جرایم عمدی چه میزان است؟

 چارلز دیکنز  کتاب دیوید کاپرفیلد نوشته کیست؟

 فالت تبت  گسترده ترین و بلندترین فالت ایران چه نام دارد؟

 غضروف کدام یک از ساختارهای بدن موجب حرکت راحت استخوان های بدن در کنار یکدیگر می شود؟

 قم  قدیمی ترین سد قوسی جهان در کدام شهر قرار دارد؟

 جنگل های آمازون  ریه تنفسی جهان چیست؟

 سانتی متر ۰۵۲  هر چارک چند سانتی متر است؟

 شهریار بحرانی  کارگردان سلایر حضرت مریم )س( کیست؟

 تایپوگرافی  هنر طراحی خالقانه و چیدمان حروف چیست؟

 میل گاردان وتور را به چرخ های عقب منتقل می کند؟قسمتی از ماشین که نیروی م

 یارد  اینچ معادل چیست؟ ۶۳هر 

 محمد عوفی  کتاب " لباب االلباب " از کیست؟

 دوچرخه سواری، شنا، دوومیدانی  ورزش سه گانه شامل کدام ورزشها است؟
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 روسیه  پهناورترین کشور جهان چیست؟

 سوره علق  به کدام سوره بود؟ اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد مربوط

قایق رانی  یکی از رشته های قایقرانی که با قایق های پارویی در آب های خروشان با سرعت باال انجام می شود چه نام دارد؟

 اساللوم

 جزیره قشم  بزرگترین جزیره ایران چیست؟

 خوک  کدام حیوان قادر به دیدن آسمان نیست؟

 لرستان  ان است؟سرزمین آبشارها لقب کدام است

 همدان  باباطاهر اهل کدام شهر بود؟

 در دست گرفتن امور توسط افراد ناالیق  در حوضی که ماهی نیست قورباغه سپهساالره " کنایه از چیست؟ "

 کلبه عمو تام  چه رمانی به موضوع تبعیض نژادی می پردازد؟

 شوش  محوطه باستانی هفت تپه در کدام شهر قرار دارد؟

 کوثر  دارد؟  جنگنده که بطور کامل در ایران ساخته شده است چه ناماولین 

 آپاندیس  روده کور به کدامیک از اعضای بدن می گویند؟

 (حضرت داوود )ع  کتاب " زبور " متعلق به کدام یک از پیامبران بوده است؟

 شیراز  بازار وکیل در کدام شهر است؟

 اندونزی  ور است؟پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان کدام کش

 آبی پرچم سازمان ملل چه رنگی است؟

 چیزی که دیگران دارند با ارزش تر است مرغ همسایه غاز است " کنایه از چیست؟ "

 هفت  موسیقی ایرانی شامل چند دستگاه است؟

 به دلیل حرص زیاد، ضرر کردن  از هول حلیم افتاد تو دیگ " کنایه از چیست؟ "

 سیتوپالسم  ون سلول ها را پر می کند چه نام دارد؟ماده ای ژله ای که در

 ایران  دومین منابع گاز جهان متعلق به چه کشوری است؟

 پاپاراتزی  به عکاسانی که کارشان تهیه عکس های مخفیانه از چهره های سرشناس است چه می گویند؟

 چابهار  ساحل مکران در کدام شهر است؟

 سیلندر   پیستون درون آن حرکت می کند را چه می گویند؟ فضایی استوانه ای شکل در ماشین که

 بازسازی  مرمت " به چه معناست؟ "

 دقیقه ۵  در شطرنج سرعتی هر بازیکن برای همه حرکات خود در یک بازی چند دقیقه وقت دارد؟

 تهران  بنای شمس العماره در کدام شهر قرار دارد؟

 تارتان  وند؟پیست های دوومیدانی از چه جنسی ساخته می ش

 البرز  کوچکترین استان ایران کدام است؟

 قوه قضائیه  رسیدگی به دارایی مسئولین کشور بر عهده کدام نهاد است؟

 قانون  ابن سینا کدام اثر خود را با موضوع طب نوشته است؟

 کوچک تر  تصویر در آینه محدب ) برآمده ( نسبت به خود جسم چگونه است؟

 تومان ۰۲  تومان به او بدهد چند تومان بیش از او خواهد داشت؟ ۳۶تومان بیشتر از علی دارد  ۷۷اگر احمد که 

 عنبیه  قسمت رنگی چشم چه نام دارد؟

 استفاده از کلماتی با چند معنی  صنعت ادبی ایهام به چه معناست؟

 خود اتکا کردنفقط به   کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من " کنایه از چیست؟ "

 کرمان  خورشت " بز قورمه " غذای محلی کدام استان است؟

 اشکانیان  قلعه ضحاک از بناهای تاریخی کدام دوره است؟

 میعان  می گویند؟  تبدیل گاز به مایع را چه

 ویتامین کا  ویتامین انعقاد خون کدام است؟

 بارش باران شدید  در کدام مورد نماز آیات واجب نیست؟



 شهرری  گاه " دهخدا " کجاست؟آرام

 کوزه  آوند " به چه معناست؟ "

 استخوان ران بلندترین استخوان بدن و جزو محکم ترین استخوان های بدن کدام است؟

 قرن هشتم  حافظ در چه قرنی میزیست؟

 کولن  واحد اندازه گیری بار الکتریکی چیست؟

 بندر روتردام  بزرگترین بندر اروپا کدام است؟

 الهام تکنولوژی از جانداران  " بیونیک " چیست؟علم 

 هانس کریستین اندرسن  داستان جوجه اردک زشت نوشته کدام نویسنده است؟

 الپاز  پایتخت بولیوی چه نام دارد؟

 (حضرت آدم )ع  لقب " صفی هللا " لقب کدام یک از پیامبران الهی است؟

 گانهرمز  بندر لنگه در کدام استان ایران قرار دارد؟

 آب قلیل  آبی که از زمین نجوشد و از " کر " کمتر باشد چیست؟

 کار بیهوده انجام دادن  آب در هاون کوبیدن کنایه از چیست؟

 تبریز  پل آجی چای از آثار تاریخی کدام شهر است؟

 سیستان و بلوچستان  شیرینی لندو، از سوغاتی های کدام استان است؟

 نماز غفیله  و عشا خوانده می شود؟نمازی مستحب که بین نماز مغرب 

 (حضرت ابراهیم )ع  خلیل هللا لقب کدام پیامبر است؟

 اکسیژن. سوخت. گرما  برای ایجاد آتش چه چیزی مورد نیاز است؟

 داود میرباقری  مجموعه " معصومیت از دست رفته " ساخته کدام کارگردان است؟

 کوه کلیمانجارو  بلندترین کوه آفریقا چیست؟

 میگو  کدام جانور به رنگ آبی است؟ خون

 سمنان  شیرمال " از سوغاتی های کدام شهر است؟ "

 بار ۳  تیم ملی فوتبال ایران در رقابت های جام ملت های آسیا چند بار به قهرمانی رسیده است؟

 شیفته  معنای کلمه " واله " چیست؟

 هندوستان  ورزش بدمینتون از کدام کشور آغاز شده است؟

 زونا  کدام بیماری ویروس است؟ عامل

 نقاله  در وسایل اندازه گیری، زاویه را با کدام وسیله اندازه می گیرند؟

 کسوف  اگر سایه ماه بر زمین بیفتد کدام اتفاق فیزیکی قابل مشاهده است؟

 کسی را مستاصل کردن  دست کسی را در حنا گذاشتن " کنایه از چیست؟ "

 رها   معنای کلمه " یله " چیست؟

 محمد زکریای رازی  کتاب " الحاوی " دانشنامه پزشکی ایران نوشته کدام دانشمند ایرانی است؟

 نوار قلب الکتروکاردیوگرام " به چه چیزی اطالق می شود؟  پزشکی به "  در علم

 مازندران  بندر " امیرآباد " در کدام استان قرار دارد؟

 بار ۷۴  را درست نشان می دهد؟ یک ساعت خراب، در طول هفته چند بار ساعت


