
 ژاپن  قدیمی ترین خاندان پادشاهی جهان به کدام کشور تعلق دارد؟

 برابر 82  قدرت دید جغد چند برابر انسان است؟

 مغز پسین  مخچه در کدامیک از ساختارهای زیر قرار دارد؟

 اطلس  مودا در کدام اقیانوس است؟مثلث بر

 علم کوه  کدام از قله های رشته کوه زاگرس نیست؟

 چهار  رنگدانه دارد؟  پوست انسان چند

 مرغ  پرشمارترین و شایع ترین جانور اهلی در جهان کدام است؟

 استرس  دلش مثل سیر و سرکه می چوشد " کنایه از چیست؟ "

 پوچ گرایی  نیهیلیسم به چه معناست؟

 ذغال سنگ سمنان  کدام ترکیب از نظر امالیی غلط است؟

 تفتان  از قله های رشته کوه البرز کدام قله است؟

 دو روز  موریانه چند روز می تواند زیر آب زنده بماند؟

 متر 51در  28  ابعاد زمین بسکتبال چند متر است؟

 دریابد  و رسته باالتری دارد؟  کدام درجه ، رتبه

 ساعت 4تا  2  مدت ماندن غذا در معده چند ساعت است؟طول 

 13 سال باشد، سن زهرا کدام است؟ 81سال کوچکتر است. اگر جمع سن آن ها  2برابر سن خواهرش اکرم  3زهرا از 

 زبان  کدام مورد همانند اثر انگشت در بین انسان ها متفاوت است؟

 عسل  تنها ماده غذایی که فاسد نمی شود چه نام دارد؟

 ژاپن  شبه جزیره کره تا پیش از پایان جنگ جهانی دوم تحت سیطره کدام کشور بود؟

 دهمین  ایران چندمین کشور دنیا در زمینه ساخت زیردریایی است؟

 چوپان دروغگو  کدام مورد از شگردهای کالهبرداری پیامکی است؟

 سامورایی  کدامیک جزو شمشیرهای رشته شمشیربازی نمی باشد؟

 لیتر 15  متوسط هوایی که انسان در شبانه روز تنفس می کند چند لیتر است؟ مقدار

 مخچه  عدم تعادل مرتبط با کدام قسمت مغز است؟

 سعدی  مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان " سروده کیست؟ "

 ژوهانسبورگ  بزرگترین شهر آفریقای جنوبی چیست؟

 کرال سینه  سریعترین نوع شنا کدام است؟

 وستوک  یمایی که نخستین انسان را به فضا برد چه نام داشت؟فضاپ

 هور  ماهی مخصوص تن ماهی کدام است؟

 فوریه  روز دارد؟ ۸۲کدام ماه میالدی 

 میلیون کیلومتر مربع ۰۱۵  وسعت کره زمین چقدر است؟

 چابهار  ساحل خرچنگ ها در کجا قرار دارد؟

 تندر  ند؟صدای ایجاد شده ناشی از آذرخش را چه می گوی

 آنژیوگرافی در پزشکی رگ نگاری یا پرتو نگاری از رگ های خونی پس از تزریق ماده مخصوص را چه می گویند؟

 مالیر  اولین پایتخت سلسله زندیه کدام شهر است؟

 سال ۵۰  سال است، بعد از پنج سال مجموع سن آنها چقدر می شود؟ ۰۴نفر  ۵مجموع سن 

 زمین  ماه، قمر کدام سیاره است؟

 ساسانیان  تاسیس و بهره برداری شد؟  نخستین دانشگاه ایران در چه زمانی در ایران

 پرو  کشور قرار دارد؟  مرتفع ترین شهر جهان در کدام

 صوراسرافیل از نشریه های صدر مشروطیت که با همکاری دهخدا منتشر میشد؟

 پلک  سریع ترین عضله بدن انسان کدام است؟

 آزاد کردن پدال ترمز ه خیس ترمز کرده وسیله نقلیه شروع به لغزش کرده، اولین گام برای حل مشکل چیست؟اگر بر روی یک جاد



 بسکتبال  قوانین رانینگ مربوط به کدام ورزش است؟

 امپراتوری اینکا  امپراتوری مردم بومی آمریکای جنوبی که آثار متعددی از آنها برجای مانده است چیست؟

 شهرری  جا قرار دارد؟مزار ستارخان در ک

 مارک تواین  نویسنده رمان " ماجراهای هاکلبری فین" چه کسی است؟

 کبد  مرکز تنظیم گلوکوز در بدن کدام اندام است؟

 مهر  نام دیگر ماه خورشیدی میزان چیست؟

 مغز  محل ماده خاکستری دستگاه عصبی در کجاست؟

 کربن  الماس از کدامیک از عناصر بدست می آید؟

 هشت  واحد کمتر است، آن عدد چیست؟ ۲۸ف عددی از دو برابر آن عدد نص

 توفند  بارندگی شدید توام با بادهای پرسرعت و سیالب است چه می گویند؟  به سامانه به شدت متالطم که همراه با

 همدان   آش سماق از غذاهای کدام شهر است؟

 شیخ بهایی   رار دارد؟مقبره کدام شخصیت در آستان مقدس حضرت امام رضا )ع( ق

 منتها علیه جنوب شرقی ایران چه نام دارد؟

 روباه قطبی  کدامیک از جاندارن به خواب زمستانی فرو نمی رود؟

 برزیل   چه تیمی بود؟ ۲۹۹۲نایب قهرمان جام جهانی 

 ستون ۰۵  کاخ چهلستون اصفهان چند ستون دارد؟

 نیمروز   نام قدیم زابل چه بود؟

 کالله  ناحیه پذیرنده دانه گرده در گیاهان را چه می گویند؟

 رودابه  نام مادر رستم چیست؟

 بدر  به حالتی از کره ماه که زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد بطوریکه تمام ماه از نظر ما روشن است چه می گویند؟

 خیش  ت؟زدن زمین است چیس  نام دیگر گاوآهن که ابزاری برای کندن و شخم

 کافو  کدام بازیکن در سه فینال پی در پی در فینال جام جهانی حضور داشته است؟

 سال ۰۲٫۰  هر یکسال سیاره زحل معادل چند سال زمینی است؟

 زرشک  میوه ی درختچه خاردار که به عنوان سوغات بیرجند محسوب می شود؟

 باغ   معنای کلمه " پالیز " چیست؟

 عارف قزوینی  تصنیف " از خون جوانان وطن الله دمیده " از کیست؟

 دریاچه ارومیه  شده است؟ جزیره اسالمی در کجا واقع

 دریای مرمره  کوچکترین دریای جهان کدام است؟

 آلبانی  کدام کشور اروپایی عضو سازمان همکاری های اسالمی است؟

 آفریقا -اروپا  -آسیا   یونان در محل پیوند کدام قاره ها قرار دارد؟

 زردکوه  سرچشمه اصلی رود زاینده رود کدام است؟

 سرخک  ابتال به کدام بیماری پیشگیری می کند؟ واکسن ام.ام.آر از

 هفت پیکر نظامی  داستان الک پشتی که در زبان نامناسب لب به سخن گشود، مربوط به کدام اثر فارسی است؟

 تقطیر  برای جداسازی مواد موجود در نفت خام از چه چیزی استفاده می شود؟

 مولوی  عبارت " چون که صد آمد نود هم پیش ماست " سروده کیست؟

 کیلومتر بر ساعت ۰۵  حداکثر سرعت در معابر محلی و میادین شهر چند است؟

 پنی سیلین  الکساندر فلمینگ، دانشمند اسکاتلندی به خاطر کشف کدام ماده مشهور است؟

 نفر ۱۰  تعداد کل بازیکنان والیبال در هر تیم چند نفر است؟

 بامبو  غذای اصلی خرس پاندا چیست؟

 کوثر  کوتاه ترین سوره قرآن چیست؟

 شبکیه  داخلی ترین قسمت چشم چیست؟

 محمد خوارزمی  پدر علم جبر کدام دانشمند است؟
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 قاسم رضایی  دارد کیست؟  تنها کشتی گیر فرنگی تاریخ ایران که دو مدال المپیک

 یره با حاشیه قرمزدا  تابلوهای راهنمایی و رانندگی که فرمانی را صادر می کنند چه شکلی هستند؟

 سانتی متر ۰۵  هر فوت حدود چند سانتی متر است؟

 عدد ۲۵   چند عدد دو رقمی داریم؟

 مرزبان اقتصادی  نقش گمرگ در تجارت خارجی کشور چیست؟

 غده فوق کلیوی  محل تولید آدرنالین، که در زمان هیجان در بدن تولید می شود کجاست؟

 برابر ۰۲  شود؟ معکبی را سه برابر کنیم حجم آن چند برابر می  اگر ضلع

 فرشاد پیوس  گل زده چه کسی است؟ ۸۲۸گل تاریخ ادوار لیگ فوتبال ایران با  آقای

 نوشهر  پارک جنگلی سی سنگان در نزدیکی کدام شهر قرار دارد؟

 گرم ۱۰۵۵  یک انسان بالغ بطور متوسط چقدر وزن دارد؟مغز 

 دو جفت  زنبور چند جفت بال دارد؟

 حواریون   یسی )ع( چه میگفتند؟به یاران خاص حضرت ع

 جرم  وقتی یخ ذوب می شود کدام مورد ثابت می ماند؟

 پرحرفی کردن  روده درازی کردن کنایه از چیست؟

 (حضرت نوح )ع  در حرم حضرت علی )ع( کدام پیامبر دفن است؟

 اسید معده  کدام ماده در بدن انسان از لحاظ قدرت خورندگی قادر به خوردن فلز است؟

 کراتین  جنس مو از چیست؟

 ستارخان   سردار ملی لقب کیست؟

 پنجمین  یعی، ایران چندمین کشور جهان است؟از نظر دارایی منابع طب

 محمد شاه  قائم مقام فراهانی به دستور کدام شاه به قتل رسید؟

 شهید ابراهیم هادی  کتاب پرفروش " سالم بر ابراهیم " زندگینامه کدام شهید است؟

 دادگاه انقالب  رسیدگی به قاچاق کاالی ممنوعه کدام است؟  مرجع صالح

 یوسف  به " احسن القصص " معروف است؟کدام سوره قرآن 

 محمدولی خان تنکابنی  سپهدار اعظم ، لقب کدامیک از فاتحان تهران در زمان استبداد صغیر بوده است؟

 دیود  قطعات یک سو کننده جریان را در مهندسی الکترونیک چه می گویند؟

 داستایوفسکی  کتاب " برادران کارامازوف " اثر کیست؟

 ۱۰۰۲بهمن  ۱۲   فرماندهان نیروی هوایی ارتش در چه تاریخی با امام دیدار کردند؟

 شاه بوف  بزرگترین نوع جغد کدام است؟

 امامعلی حبیبی  اولین ایرانی که در مسابقات المپیک مدال طال گرفته است، چه کسی است؟

 سال حبس ۰ماه تا  ۵  مجازات جرایم فرار مالیاتی چیست؟

 زردپی  نام دیگر تاندون چیست؟

 تبریز  ارگ علیشاه از آثار تاریخی کدام شهر است؟

 استفاده سوء  از آب گل آلود ماهی گرفتن " نشانه چیست؟ "

 سوره ۱۱۱  قرآن چند سوره دارد؟

 پوشاک  کدام صنعت بیشترین پتانسیل اشتغال زایی در ایران را دارد؟

 مقعر   آینه مورد استفاده در دندانپزشکی چه نوع آینه ای است؟

 پانکراس  تنظیم قند خون بر عهده کدام غده در بدن است؟

 (حضرت آدم )ع  خانه کعبه را چه کسی بنا نهاد؟

 سانتی متر ۲۵  متر برابر چند سانتی متر است؟ ۰درصد  ۰۴

 واکسن هاری  لویی پاستور کاشف کدام واکسن بوده است؟

 از نماز  اولین محاسبه در روز قیامت از چیست؟

 برابر ۰۲  ثانیه تعداد باکتری ها چند برابر شده است؟ ۰برابر می شود، پس از  ۰تعداد باکتری ها در روی یک سطح در هر ثانیه 

https://mojbaz.com/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
https://mojbaz.com/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C/
https://mojbaz.com/%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA/
https://mojbaz.com/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
https://mojbaz.com/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
https://mojbaz.com/%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://mojbaz.com/%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://mojbaz.com/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
https://mojbaz.com/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
https://mojbaz.com/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F/
https://mojbaz.com/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD/
https://mojbaz.com/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD/


 حیرانی  از چیست؟  میان زمین و آسمان ماندن " کنایه "

 خرمن کوب  به وسیله ای در کشاورزی که گندم را از ساقه جدا می کند چه می گویند؟

 هور  نام دیگر مرداب چیست؟

 سال ۰۰  قرآن در چند سال بر پیامبر نازل شد؟

 فوالد خوزستان  ح لیگ برتر فوتبال ایران شود؟بار فات ۸تیم های شهرستانی موفق شده است   کدامیک از

 الرحمن  کدام سوره به عروس قرآن معروف است؟

 ایالم  کم جمعیت ترین استان کشور چه استانی است؟

 منجنیق  اسلحه ی باستانی که برای پرتاب اشیاء در زمان جنگ استفاده می شده است چه نام دارد؟

 ۱۰۰۲پانزدهم بهمن   ینی تعیین شد؟دولت موقت در چه تاریخی توسط امام خم

روز به انجام  ۸روز بوسیله یک کارگر انجام شده است، چند کارگر الزم است که بقیه کار را در مدت  ۰۴دو سوم کاری در مدت 

 کارگر ۱۰  رساند؟

 ماه ۱۰  روز را دارد؟ ۸۹در هر سال چند ماه 

 کشتن اژدها  چیست؟  خوان " سوم " شاهنامه

 داروشناسی  کی، شاخه فارماکولوژی چیست؟در رشته پزش

 اقیانوس  بزرگترین زیست بوم کره زمین کجاست؟

 ایران  داروی درمان میگرن برای اولین در کدام کشور کشف شد؟

 شترمرغ  چشم کدام پرنده از مغزش بزرگتر است؟

 جنبیدن   معنی " اهتزاز " چیست؟

 سال ۱۰  اق افتاد؟تحریم تنباکو چند سال قبل از انقالب مشروط اتف

 اقیانوس اطلس  کشور پرتغال از غرب با کدام اقیانوس محدود شده است؟

 گوستاو فلوبر  رمان " مادام بواری " نوشته کیست؟

 هخامنشیان  سریع ترین سیستم پستی جهان در گذشته، زمان کدام حکومت بوده است؟

 بحر المیت  ق نمی شود چه نام دارد؟شورترین دریاچه جهان که از شدت شوری هیچ انسانی در آن غر

 خلیج خوک ها  کودتای ناموفق آمریکا علیه حکومت فیدل کاسترو در کوبا چه نام دارد؟

 متری ۱۰۵  در چه فاصله ای از پیچ ها دور زدن ممنوع است؟

 ایران  اولین دبیرکل سازمان اوپک از کدام کشور انتخاب شد؟

 اینترپل سازمان بین المللی که برای مبارزه با مجرمان بین المللی فعالیت می کند چیست؟

 رکعت ۱۱  مجموع رکعت های نماز یومیه مسافر چند رکعت است؟

 تمام ادیان الهی  در چه دین هایی نماز وجود داشته است؟

 متر ۱۵۵  سبقت ممنوع است؟  در چند متری ورودی تونل ها

 اسکیت روی یخ  یگر کدام ورزش است؟د  پاتیناژ نام

 چاقی  مهمترین عامل دیابت کدام است؟

 روز ۰۵   چند روز پس از پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد؟  در ایراناولین انتخابات سراسری 

 (حضرت موسی )ع   معجزه ید بیضا متعلق به کدام پیامبر است؟

 شش ثانیه  اجازه ندارد توپ را بیشتر از چند ثانیه در اختیار داشته باشد؟  دروازه بان

 تکیلومتر بر ساع ۲۵  حداقل سرعت در آزادراه ها چقدر است؟

 قنوت  از واجبات نماز نیست؟

  ۰۵  باشد، آن عدد چند است؟ ۸۴اگر دو برابر ثلث عددی برابر 

 غده هیپوتاالموس  وظیفه اتصال سیستم عصبی و هورمونی به یکدیگر برعهده کدام غده درون ریز بدن است؟

 ادموند هیالری  اولین فاتح قله اورست کیست؟

 اسپانیا  ؟کاخ الحمرا در کدام کشور قرار دارد

 چیتا  سریع ترین جانور روی زمین چیست؟
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 باطل است  خواندن سوره های سجده دار در نماز چه حکمی دارد؟

 قیراط  از واحدهای اندازه گیری جرم چیست؟

 تصعید  به تغییر حالت ماده از جامد به گاز بدون تغییر به حالت مایع چه می گویند؟

 سال ۰۲  چند سال دوام آورد؟ دیوار برلین به عنوان نماد جنگ سرد

 هیروگلیف  بیشترین نوشته های باقیمانده از مصریان باستان به کدام خط است؟

 اشکانیان  کدام سلسله پادشاهی ایران را از دست حکومت یونانیان پس گرفت؟

 قوبالی خان  سفرنامه مارکوپولو در چین در دربار کدام شاه چین بوده است؟

 برگستوان  به چه معناست؟زره و پوشش اسب "  "

 کمپکتور  کدام ماشین در راهسازی وظیفه الیه کوبی را برعهده دارد؟

 امید  نخستین ماهواره کامال ایرانی چه نام داشت؟

 کشند  نام دیگر پدیده جزر و مد چیست؟

 شش  خاقانی در چه قرنی می زیست؟

 درصد ۲۰  چند درصد بدن انسان آب است؟

 شیالت  شناسایی، تکثیر و نگهداری ماهیان و آبزیان می پردازد چیست؟مجموعه علومی که به 

 یک لیتر  دهان انسان بطور متوسط روزانه چند لیتر بزاق تولید می کند؟

 میرزا تقی خان فراهانی  هفته نامه وقایع اتفاقیه توسط چه کسی منتشر شد؟

 سه شنبه  چه روزی این حرف را زده است؟شخصی گفت: " دیروز اگر فردا بود امروز یکشنبه بود. این شخص 

 شوش   مقبره حضرت دانیال در کدام شهر است؟

 تیلر  نام دیگر تراکتور دو چرخ که در زمین های کشاورزی کاربرد دارد چیست؟

 مورچه  کدام حیوان ریه ندارد و نمی خوابد؟

 سرهنگ جانباز رفیع غفاری  شکارچی تانک لقب کیست؟

 نصف زمین  چند برابر کره زمین است؟اندازه تقریبی مریخ 

 نماز جمعه  کدام نماز فقط باید به جماعت خوانده شود؟

 ست ۰  هر بازی هاکی روی یخ در چند ست برگزار می شود؟

 شش  کدام عضو بدن حالت اسفنجی دارد؟

 نجم جهانپ  نظر فارغ التحصیالن علوم دانشی و حوزه فناوری و مهندسی، در چه جایگاهی است؟  ایران از

 یثرب  نام شهر مدینه قبل از اسالم چه بود؟

 اسب دریایی  کدام ماهی از رده سوزان ماهیان است؟

 ناتو  کدام سازمان وابسته به سازمان ملل متحد نیست؟

 آتن  اولین المپیک مدرن در کدام شهر برگزار شد؟

 ریشتر  مقایس اندازه گیری بزرگی زلزله چیست؟

 فین کنشتاین  عهدنامه ای که ناپلئون بناپارت با حکومت ایران امضاء کرد و در آن عهدشکنی کرد چیست؟

 


