
جغرافیه صنف یازدمه مجموعه سواالت   

وبستان سرک وبستان اکبل ، مقابل کوچه آدرس آموزشگاه:  1                                                                                             ویمــــق اهلل قیــــری عتیــانجن  هتیه و تریتب:  

 از زراعت در کدام موارد استفاده صورت میگیرد؟ .1

   ( مواد غذایی2  ( در انکشاف صنایع1

 همه درست است. (4   ( تقویه اقتصادی3

 چند عامل باالی تولیدات زراعت تاثیر دارد؟ .2

   چهار عامل (2   عامل( سه 1

 ( نه عامل4   ( شش عامل3

نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم، و منابع آبی از جمله کدام  .3

 عوامل میباشد؟

  ( عوامل کیمیاوی2   عوامل فزیکی (1

 ( هیچکدام4    ( هردو3

 عوامل فزیکی بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی را چگونه تاثیر دارد؟ .4

   مستقیم (2   ( غیر مستقیم1

 ( تاثیر ندارد4   ( مساوی 3

چند میلیون هکتار زمین آن تحت از تمام رقبه های افغانستان  .5

 زراعت قرار دارد؟

  میلیون هکتار 7.9( 2  میلیون هکتار 9.7( 1

 میلیون هکتار 9.7( 4  میلیون هکتار 9.9( 3

 چند میلیون هکتار زمین افغانستان قابل آبیاری است؟ .7

  میلیون هکتار 5.3 (2  هکتارمیلیون  3.5( 1

 میلیون هکتار  7.2( 4  میلیون هکتار 2.7( 3

بنابر قلت آب همه ساله چند میلیون هکتار زمین زراعتی افغانستان  .9

 آبیاری میگردد؟

  هکتار میلیون 3.9( 2  هکتار میلیون 2.7( 1

 میلیون هکتار 7.3( 4  میلیون هکتار 7.2( 3

 چیست؟در شیوه قدیمی هدف دهاقین  .8

   ( محصوالت بیشتر بخاطر صادرات و واردات1

 بخاطر رفع نیازمندی های خودشان (2

      ( تولیدات کم و ناچیز3

 ( هیچکدام4

فیصد منابع زمین و کار به منظور تولیدات..... اختصاص  86الی  76 .7

 داده شده است؟

   ( سبزیجات2   ( میوه جات1

 (حبوبات4   غله جات  (3

ت عموم چند فیصد از محصوالت خود را به بازار دهاقین به صور .16

 عرضه میکنند؟

1 )46%    2 )56%  

3 )76%    4 )36 

قرار احصائیه دولت مصارف گندم به حیث مواد غذائی برای هر نفر  .11

 ساالنه چند کیلوگرام وانمود گردیده است؟

  کیلو گرام 127( 2   کیلو گرام172 (1

 کیلوگرام 271( 4   کیلو گرام 217( 3

 تن افزایش یافته است؟ 25666تولیدات کچالو از چند تن به  .12

   تن 466( از 2   تن 366از ( 1

 تن 766( از 4   تن 566از  (3

 زرع متکاثف به معنی: .13

  ( زمین کم حاصل کم2  ( زمین زیاد حاصل زیاد1

 ( زمین زیاد حاصل کم4  زمین کم حاصل زیاد (3

زمین و کار به تولید غله جات در حدود چند فیصد از منابع  .14

 تخصیص داده شده است؟

  فیصد 86الی  76 (2   فیصد 46الی  26( 1

 فیصد 166الی  86( 4   فیصد 76الی  46( 3

 در حدود چند فیصد افغانستان کوهستانی و بیابان است؟ .15

1) 86%    2 )46%    

3 )76%    4 )76% 

 چند فیصد از خاک ما برای زراعت مساعد است؟ .17

1) 16%    2) 15%   

3 )26%    4)25% 

از همین خاک که برای کشت زراعت مساعد میباشد چند فیصد ان  .19

 زیر کشت است؟

1 )8%    2 )7%    

3) 9.5%    4 )8.5% 

ساحه مجموعی زراعتی افغانستان به چند میلیون هکتار زمین  .18

 میرسد؟

  میلیون هکتار 28 (2  میلیون هکتار 82( 1

 میلیون هکتار 48( 4  هکتارمیلیون  38( 3

از چند میلیون ساحه زراعتی افغانستان به چند میلیون هکتار زمین  .17

 میرسد؟

  میلیون هکتار 5.4( 2  میلیون هکتار 4.5 (1

 میلیون هکتار 5.3( 4  میلیون هکتار 3.5( 3

در حدود چند فیصد از اراضی آبیاری شده را اراضی للمی در بر  .26

 میگیرد؟

1 )38%    2) 38%  

3 )93%    4 )73% 



جغرافیه صنف یازدمه مجموعه سواالت   

وبستان سرک وبستان اکبل ، مقابل کوچه آدرس آموزشگاه:  2                                                                                             ویمــــق اهلل قیــــری عتیــانجن  هتیه و تریتب:  

میوه جات، سبزیها، و نباتات صنعتی چند هزار هکتار از اراضی  .21

 آبیاری شده زراعتی را اشغال میکند؟

  هزار هکتار 463( 2   هزار هکتار 436 (1

 هزار هکتار 364( 4   هزار هکتار 346( 3

 کدام یکی از گزینه های ذیل احتیاج غذائی مردم مارا رفع میکند؟ .22

   ( کچالو2    ( برنج1

 ( همه درست است.4    گندم (3

در حدود چند فیصد از اراضی افغانستان برای کشت گندم اختصاص  .23

 یافته است؟

  فیصد 76الی  56( 2   فیصد 56الی  46( 1

 فیصد 86الی  96( 4   فیصد 96الی  76 (3

 گندم در کدام ارتفاعات قابل زرع و کشت میباشد؟ .24

  متر 3366الی  466 (2  متر 4366الی  366( 1

 متر 3366الی  366( 4  متر 4466الی  466( 3

اراضی که برای غله جات در نظر گرفته شده است چند فیصد آنرا  .25

 گندم تشکیل میدهد؟

1 )16%    2 )86%   

3 )26%    4 )76% 

کشور ما افغانستان از نظر داشتن گندم بهاری و گندم خزانی در  .27

 به خود اختصاص دهد؟جهان توانسته مقام چندم را 

    ( دوم2    اول (1

 ( چهارم4    ( سوم3

 گندم به طور عموم در کدام عرض البلد ها میروید؟ .29

 ( عرض البلد های پائین2  ( عرض البلد های بلند1

 ( هیچکدام4 ( عرض البلد های متوسط3

 گندم بهاری چگونه گندم است؟ .28

   سخت است (2   ( نرم است1

 هیچکدام( 4   ( متوسط است3

 گندم نرم چگونه گندم است؟ .27

   ( تابستانی2    ( بهاری1

 ( زمستانی4    خزانی (3

 وایلوف عالم............. است؟ .36

   ( فرانسوی2   ( انگلیسی1

 امریکایی (4    ( روسی3

کدام مناطق افغانستان مرکز اولیه زرع گندم نرم در براعظم آسیا  .31

 میباشد؟

   ( غرب2    ( شرق1

 ( جنوب4    شمال (3

افغانستان با داشتن چند فیصد از نوع گندم نرمدر تمام جهان مقام  .32

 اول را دارد؟

1 )95%    2) 59%    

3 )79%    4)99% 

 زرع گندم نرم در کدام فصل صورت میگیرد؟ .33

   ( تابستان 2    ( بهار1

 ( زمستان4    خزان (3

 قسمت اعظم تولید شده گندم از کدام مزراع بدست میآید؟ .34

   مزارع آبی (2   ( مزارع للمی1

 ( هیچکدام4    ( هر دو3

 مقدار حاصالت گندم للمی نسبت به گندم آبی چطور است؟ .35

   کم است (2   ( زیاد است1

 ( هیچکدام4   ( مساوی است3

چند فیصد از اراضی برای کشت گندم آبی اختصاص داده شده  .37

 است؟

1 )54%    2 )47%    

3 )44%    4) 57% 

صد از اراضی برای کشت گندم للمی اختصاص داده شده چند فی .39

 است؟

1 )54%    2 )47%    

3) 44    4 )57% 

منطقه بزرگ و وسیع زرع گندم للمی در کدام قسمت مملکت ما  .38

 واقع است؟

   ( جنوب2    شمال (1

 ( غرب4    ( شرق3

 مناطق مخصوص گندم آبی عبارت است از: .37

   ( نواحی غربی2   ( نواحی جنوبی1

 همه درست است (4    ( مرکزی3

برنج معموالً در مناطقی زرع میگردد که دارای مشخصات ذیل  .46

 باشد؟

   ( کم ارتفاع2   ( آب فراوان1

 ( همه درست است.4    ( گرم 3

 کدام نوع از برنج که دارای شهرت زیاد میباشد؟ .41

   برنج باریک (2   ( برنج لک1

 ( هیچکدام4    ( هردو 3
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تولید  و اندازه مصرف برنج باریک نسبت به برنج لک قیمت، مقدار  .42

 چگونه است؟

   زیاد است (2    ( کم است1

 ( هیچکدام4   ( مساوی است3

 برنج باریک در کدام والیات کشور به پیمانه وسیع زرع میگردد؟ .43

 ( والیات شمالی و جنوبی2  والیات شمالی و شرقی (1

 و غربی ( والیات جنوبی4  ( والیات جنوبی وشرقی3

 برنج باریک در کدام یکی از والیات ذیل زرع میگردد؟ .44

   ( لغمان2    ( کنر1

 همه درست است (4    ( ننگرهار3

 در بغالن، کندز و تخار کدام نوع برنج به پیمانه وسیع زرع میگردد؟ .45

   ( برنج باریک2   ( برنج لک1

 ( هیجکدام4    ( هردو 3

 کشت و زرع میگردد؟برنج لک معموالً در کدام والیات  .47

   ( لوگر و تخار2   ( میدان وردک1

 همه درست است. (4    ( بغالن 3

 جواری در کدام مناطق زرع میگردد: .49

   ( مرطوب2    ( گرم1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 ساحات زرع جواری عبارت است از: .48

   ( پکتیا2    ( پکتیا1

 همه درست است (4   ( لوگر ، ننگرهار3

غله جات ذیل نسبت به گندم درهوای سرد مقاومت  کدام یکی از .47

 دارد.

   ( جواری2    جو (1

 ( همه درست است.4    ( برنج3

 جو به صورت عموم به تغزیه .......... به مصرف میرسد؟ .56

   حیوانات (2    ( نباتات1

 ( همه درست است.4   ( انسان ها 3

هرت ..... افغانستان از لحاظ داشتن میوه های برگریز و ستروس ش .51

 دارد؟

   ( کشوری2    ( منطقوی1

 ( هیچکدام4    جهانی (3

 نباتات صنعتی عبارت است از: .52

   ( نیشکر2    ( پنبه1

 همه درست است. (4    ( لبلبو3

 کشت پنبه در کدام صفحات امکان پذیر است؟ .53

   ( شرق2    شمال( 1

 ( همه درست است.4    ( غرب3

بیشتر در والیت کندز و بغالن زرع کدام یکی از نباتات ذیل قبالً  .54

   میگردید؟

   ( نیشکر2    ( پنبه1

 ( همه درست است4    ( لبلبو3

 نیشکر بیشتر در کجا زرع میگردد؟ .55

    ( کنر2   جالل آباد (1

 ( همه غلط است.4    ( لغمان3

 در ساختن گر بیشتر از کدام نوع نبات استفاده صورت میگیرد؟ .57

    ( بوره2    ( لبلبو1

 ( همه درست است4    نیشکر (3

 گر یک نوع قند تصفیه ناشده ........... رنگ میباشد؟ .59

   نصواری (2    ( زرد1

 ( هیچکدام4    (  نارنجی3

 از جمله نباتات طبی به شمار میرود؟ .58

  ( زیره ، مومالیی2  ( زعفران، شرین بویه1

 هیچکدام (4   ( اسپند، خاکشیر3

 حبوبات روغنی عبارت است از: .57

   ( شرشم2   ( زغر، کنجد1

 همه درست است (4   ( گل آفتاب پرست3

 تربوز، خربوزه بیشتر درکدام والیات رواج دارد؟ .76

   ( جنوبی2    شمالی (1

 ( غربی4    ( شرقی3

 کدام یکی از میوه های ذیل در والیات شرقی کشت میشود؟ .71

   ( مالته2    ( لیمو1

 همه  درست است. (4    ( نارنج3

افغانستان در حدود چند فیصد از مردم در سکتور زراعت در  .72

 مصروف اند؟

1 )46%    2) 86%    

3 )76%    4)26% 

صادرات قالین از پشم و پوستین باب صنعتی شده چند فیصد از  .73

 صادرات کشور را تشکیل میدهد؟

1 )2%    2 )3%    

3) 1%    4 )4% 
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وبستان سرک وبستان اکبل ، مقابل کوچه آدرس آموزشگاه:  4                                                                                             ویمــــق اهلل قیــــری عتیــانجن  هتیه و تریتب:  

موارد و فیات از اثر جنگ های سی ساله و خشک سالی و غیره  .74

 ساالنه حیوانات به چند فیصد تخمین زده شده است؟

1) 26%    2 )15%    

3 )16%    4 )25% 

 گوسفند قره قل بیشتر در کدام صفحات افغانستان پرورش مییابد؟ .75

   ( غرب2    ( شرق1

 ( جنوب4    شمال (3

پرورش کدام یکی از حیوانات ذیل در تمام والیات کم و بیش صورت  .77

 میگیرد؟

   ( اسپ2   ( مرکب، گاو1

  همه درست است. (4    ( شتر3

 در کدام سال جهت معالجه حیوانات مریض کلینیک ساخته شد: .79

   ه ش 1313( 2   ه ش 1312( 1

 ه ش 1326( 4   ه ش 1315 (3

 اولین کلینیک در کجا اعمار گردید؟ .78

   ( هرات2   ( بدخشان1

 ( هیچکدام4    کابل (3

ه ش در حدود چند کلینیک در والیت های  1345 تا اواخر سال .77

 مختلف تاسیس گردید؟

  کلینیک 8( 2   کلینیک 16( 1

 کلینیک 11( 4   کلینیک 7 (3

 کلینیک رسید؟ 19در کدام سال تعداد کلینیک ها به  .96

   ه ش 1345( 2   ه ش 1335( 1

 ه ش  1353 (4   ه ش 1354( 3

 اهمیت حیوانان عبارت است از: .91

   ( شکار2   ساحین( جلب 1

 همه درست است (4   ( توازن طبیعت3

 از جمله حیوانات ذوحیاتین و خزنده گان به شمار میرود؟ .92

   ( چلپاسه2    ( بقه1

 همه درست است. (4    ( مار3

 در افغانستان وجود چند نوع مار ثبت شده است؟ .93

   نوع 29 (2    نوع 39( 1

 ( هیچکدام4    نوع 19( 3

 زهری در افغانستان وجود دارد؟چند نوع مار  .94

   نوع 23( 2    نوع 2( 1

 نوع 9 (4    نوع 5( 3

نوع مار که در افغانستان وجود دارد چند نوع آن کبرا  29ا ز .95

 میباشد:

   نوع 5( 2    نوع 23( 1

 نوع 13( 4    نوع  2 (3

 جند نوع مار در افغانستان افعی میباشد؟ .97

   نوع 9( 2    نوع 5 (1

 نوع 11( 4    نوع 7(3

 چند نوع پستاندار در افغانستان ثبت شده است؟ .99

  نوع 126 (2   نوع 162( 1

 نوع 261( 4   نوع 216( 3

 پلنگ در کدام دره دیده میشود؟ .98

   ( هندوکش2    پامیر(1

 ( سپین غر4    ( بابا3

 کفتار در کدام قسمت های کشور زنده گی میکند؟ .97

  قسمت های مرکزی (2  ( قسمت های شرقی1

 ( قسمت های جنوبی4   ( قسمت شمالی3

 کدام یکی از حیوانات ذیل در تمام قسمت های کشور پراگنده اند: .86

   ( روباه سرخ2  ( گرگ، پشک خورد1

 همه درست است. (4   ( پشک کوهی3

 یک سروی که در کشور صورت گرفت چند نوع پرنده وجود داشت: .81

   نوع 266( 2   نوع 366 (1

 نوع 166( 4   نوع 466( 3

 آیا افغانستان از جمله کشور های پیشرفته به حساب میآید؟ .82

   نخیر (2    ( بلی 1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 چند درصد خانواده ها روزانه مصرف غذائی بسیار کم دارند؟ .83

   درصد 24 (2   درصد 42( 1

 درصد 44( 4   درصد 36( 3

ی را مصرف چند درصد نفوس افغانستان کمتر از نیازشان مواد غذای .84

 میکنند؟

   درصد 26( 2   درصد 36 (1

 درصد 46( 4   درصد 16( 3

تقریباً چند درصد کودکان زیر سن سه سال دچار کمبود وزن و سوء  .85

 تغذی اند:

   درصد 33( 2   درصد 46 (1

 درصد 11( 4    ( درصد3
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به طور کل چند درصد نفوس افغانستان به درجات مختلف مشکالت  .87

 غذائی دارند؟

   درصد 57( 2   رصدد 77 (1

 درصد 34( 4   درصد 44 (3

 کدام فعالیت ها مستقیماً به انرژی وابسته گی دارد؟ .89

   ( صنعت2    ( تجارت1

 همه درست است (4   ( حمل و نقل3

 منابع مهم انرژی به چی تعداد میرسد؟ .88

1 )4     2) 7    

3 )2    4 )3 

 نفت و گاز نسبت به زغال سنگ: .87

   ( ارزان اند2  گران قیمت تر اند (1

 ( هیچکدام4   ( متوسط اند3

تولید انرژِی افغانستان در حال حاضر کدام یکی از منابع ذیل به  .76

 شکل عمده میباشد؟

   ( گاز2    ( نفت1

 ( همه درست است.4   ( زغال سنگ3 

 در طبیعت چند نوع از منابع انرژی وجود دارد؟ .71

  ( شش نوع2    ( سه نوع1

 ( چهار نوع4    دو نوع (3

..... عبارت از منابع است که در طبیعت به شکل وفرت منابع انرژی  .72

 پیدا شود و انسان میتواند از آن به شکل دوامدار استفاده کند:

  قابل تجدید (2   ( غیر قابل تجدید1

 ( چهار نوع4    ( هردو3

 از جمله انرژی های به شمار می آیند که قابل تجدید اند: .73

   ( آفتاب2    ( آب 1

 همه درست است. (4    ( باد3

 آیا امکان استفاده دوباره از منابع قابل تجدید وجود دارد؟ .74

   ( شاید2    بلی (1

 ( هیچکدام4    ( نخیر3

 در کدام نوع از انرژی امکان استفاده دوباره از منابع وجود دارد؟ .75

  ( انرژی غیر قابل تجدید2  انرژی قابل تجدید (1

 ( هیچکدام4    هردو  (3

 از جمله منابع انرژی غیر قابل تجدید بشمار میرود؟ .77

    ( نفت2   ( زغال سنگ1

 ( همه درست است.4    ( گاز3

آیا انسان ها میتوانند از انرژِی قابل تجدید به شکل دوامدار استفاده  .79

 کنند؟

   ( شاید2    ( نخیر1

 ( هیچکدام4    بلی (3

نوع انرژِی یعنی غیر قابل تجدید و قابل  آیا در افغانستان از دو .78

 تجدید استفاده صورت میگیرد؟

    بلی(2    ( نخیر1

 ( هیچکدام4   ( امکان دارد3

 از کدام نوع انرژی قابل تجدید در افغانستان صورت میگیرد؟ .77

    ( آب2    ( باد1

 همه (4    ( آفتاب3

پیمانه وسیع از کدام نوع انرژی قابل تجدید در افغانستان به  .166

 استفاده صورت میگیرد؟

    ( باد2    ( آفتاب1

 ( همه4    آب (3

 از نیمه اول کدام قرن استفاده از برق در کشور آغاز یافت؟ .161

   ( قرن نزده2  ( قرن بیست و یک1

 ( قرن هجده4   قرن بیست (3

داینموی کوچک برق که برای اولین بار از آن در افغانستان استفاده  .162

 ند چراغ را داشت؟شد ظرفیت چ

1 )36    2 )26    

3) 46     4 )15 

 داینموی کوچک برق در کدام سال در شهر کابل به کار افتاد؟ .163

   ه ش 1239( 2    ه ش1229( 1

 ه ش 1292 (4   ه ش 1295( 3

ه ش چندین دستگاه کوچک برق  1299الی  1295در سال های  .164

 دیگر از انرژی ................ به کار افتاد؟

    ( گاز2    ( نفت1

 ( زغال سنگ4    بخار (3

 اولین دستگاه کوچک برق در کدام والیت به کار انداخته شد: .165

    کابل (2   ( جالل آباد1

 ( قندهار4    ( هرات3

در کدام سال یک پایه ماشین تولید برق در شهر جالل آباد به کار  .167

 انداخته شد:

   ه ش 1295( 2   ه ش 1276 (1

 ( هیچکدام4   شه   1299( 3
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یک پایه ماشین تولید برق که در شهر جالل اباد به کار انداخته شد  .169

 به چی اندازه ظرفیت داشت:

   کیلووات 18( 2   کیلووات 26( 1

 کیلووات 17 (4   کیلووات 19( 3

دستگاه برق که در شهر جالل آباد به کار انداخته شده بود توسط  .168

 کدام انرژی فعالیت میکرد؟

    ( نفت2   سنگزغال ( 1

 ( گاز4    بخار (3

بند های برق که در افغانستان اعمار گردیده از مدت چند سال به  .167

 بدینسو هیچ گونه انکشاف و پیشرفت در آن صورت نگرفته:

  سال 35( 2    سال 36( 1

 سال 45( 4   سال  46 (3 

 افغانستان دارای چند هزار میگاوات ظرفیت برقی میباشد؟ .116

 میگاوات 21666( 2   میگاوات 23666( 1

 میگاوات 24666 (4   میگاوات 22666( 3

 از جمله چند هزار میگاوات برق افغانستان آبی میباشد؟ .111

  میگاوات 23666 (2   میگاوات 1666( 1

 ( هیچکدام4   میگاوات 24666( 3

کیلووات  41در کدام سال تولید سرانه انرژی برق در افغانستان به  .112

 ساعت رسید؟

  میالدی 1797 (2    م 7871( 1

 م 1779( 4    م 1789( 3

افغانستان از اوسط تولید سرانه انرِژی برق در جهان چند مرتبه  .113

 کمتر بود؟

   مرتبه 44( 2   مرتبه 24( 1

 مرتبه22( 4   مرتبه 42 (3

در حدود چند میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان  .114

 استحصال شده میتواند:

1 )5.2    2) 2.5    

3 )2.8     4 )8.2 

 بند جبل السراج روی کدام دریا اعمار گردیده است؟دستگاه برق  .115

   ( دریای غزنی2   ( دریای کندز1

 دریای سالنگ (4   ( دریای کنر3

 ارتفاع دستگاه بند برق جبل السراج با توربین چند متر میباشد؟ .117

   متر 39 (2    متر 29( 1

 متر 19( 4    متر 49( 3

 کار ساختمان دستگاه برق جبل السراج چند سال را دربر گرفت: .119

   سال 5 (2    سال 7( 1

 سال 3( 4    سال 4( 3

 کار دستگاه بند برق جبل السراج در کدام سال آغاز شد؟ .118

   ه ش 1277( 2   ه ش 1272( 1

 ه ش 1278( 4   ه ش 1274 (3

 دستگاه بند برق جبل السراج دارای چند توربین میباشد؟ .117

   سه توربین (2   ( دو توربین1

 ( چهار توربین4   ( شش توربین3

آیا دوره استهالک دستگاه بند برق جبل السراج تکمیل گردیده  .126

 است:

  ( نخیر2    بلی  (1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

امور ساختمانی فابریکه برق آبی چک وردک چند سال را دربر  .121

 گرفت:

   سه سال را  (2   ( یک سال را 1

 ( شش سال را4   ( چهار سال را3

امور ساختمانی فابریکه برق آبی چک وردک با کدام هزینه اعمار  .122

 گردید؟

  میلیون دالر  15( 2  میلیون افغانی 15 (1

 ( هیچکدام4   میلیون یورو 15( 3

فابریکه برق آبی چک وردک در قسمت تحتانی چند متر ارتفاع  .123

 دارد؟

   متر11( 2    متر 7 (1

 متر 15( 4    متر 13( 3

 امور ساختمانی فابریکه برق آبی چک وردک در کدام سال آغاز شد: .124

   ه ش 1317 (2   ه ش 1326( 1

 ه ش 1337( 4   ه ش 1317( 3

 فابریکه برق آبی چک وردک دارای چند توربین فعال میباشد: .125

   ( چهار توربین2   ( دو توربین1

 ( شش توربین4   سه توربین (3

برق چک وردگ ظرفیت چند متر مکعب آب را در یک فابریکه آبی  .127

 ثانیه دارا میباشد:

  متر مکعب آب 13( 2  متر مکعب آب 15( 1

 متر مکعب 17( 4  متر مکعب آب 19 (3

کیلومتر با استفاده از یک  55از کدام دستگاه برق به مسافه تخمیناً  .129

 پایه به کابل انتقال به کابل انتقال داده شد؟ 55لین هوایی و 
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  ( دستگاه برق سروبی2  ( دستگاه برق پلخمری1

 ( دستگاه جبل السراج4  ( دستگاه چک وردگ3

 بند برق پلخمری در باالی کدام یکی از دریا های ذیل اعمار شد؟ .128

   ( دریای کندز2   ( دریای کنر1

 ( دریای آمو4   ( دریای غزنی3

ظرفیت نهائی بند برق پلخمری به چند کیلووات در فی ساعت  .127

 میرسد؟

  کیلووات 8466( 2   کیلو وات 4866 (1

 کیلووات 4668( 4   کیلووات 3366( 3

 کار امور ساختمانی بند برق پلخمری چند سال را دربر گرفت؟ .136

  سال 17 (2    سال 16( 1

 سال 37( 4    سال 27( 3

ه ش  1326کار ساختمانی کدام یکی از دستگاه های برق در سال  .131

 آغاز به فعالیت کرد؟

  ( دستگاه چک وردک2  ( دستگاه برق کجکی1

 ( دستگاه نغلو4   دستگاه پلخمری (3

متخصصین اتحاد دو دستگاه بند برق دوم و سوم پلخمری ذریعه  .132

 شوروی سابق سروی شده و درکدام سال به کار آغاز کرد؟

   ه ش 1341 (2   ه ش 1346( 1

 ه ش 1342( 4   ه ش 1337( 3

های تولیدی برق در ولسوالی کجکی یکی از بزرگترین دستگاه  .133

 ......... میباشد؟

   ( جالل آباد2    ( هرات1

 ( کابل4    هلمند (3

دستگاه برق کجکی در چند کیلومتری شمال غرب کندهار موقعیت  .134

 دارد:

( 3  کیلومتری 516( 2  کیلو متری 156 (1

 کیلومتری 526( 4  کیلو متری 256

قسمت کشور در نظر گرفته  بزرگترین دستگاه بند برق در کدام .135

 شده است؟

   ( در کندهار2   در هلمند (1

 ( در بدخشان4   ( در کابل3

ظرفیت بند برق کجکی با اعمار آن به چند کیلووات در فی ساعت  .137

 خواهد رسید؟

  کیلووات 126666 (2  کیلووات 216666( 1

 کیلووات 33666( 4  کیلووات166666( 3

 کی در کدام سال آغاز شد؟کار ساختمانی دستگاه برق کج .139

   ه ش 1633( 2   ه ش 1336 (1

 ه ش 1337( 4   ه ش 1332( 3

 کار ساختانی دستگاه برق کجکی چند سال را در بر گرفت. .138

   سال را 2 (2   سال را 4( 1

 سال را 7( 4   سال را 3( 3

 از برق دستگاه کجکی برای تنویر کدام مناطق استفاده میکنند؟ .137

   ( هلمند2   ( شهر کندهار1

 همه درست است. (4   ( لشکرگاه3

ه ش  1332امور ساختمانی کدام یکی از بند های برق در سال  .146

 خاتمه یافت؟

  ( بند پلخمری2   بند جبل السراج( 1

 بند برق کجکی (4   ( بند برق ماهیپر3

دستگاه برق آبی سروبی در چند کیلو متری دهانه پنجشیر باالی  .141

 احداث شد؟دریای کابل در سروبی 

  کیلومتری 15 (2   کیلومتری 16( 1

 کیلومتری 25( 4   کیلومتری 26( 3

 دستگاه برق آبی سروبی از بحر چند متر ارتفاع دارد؟ .142

   متر 1757( 2   متر 1757( 2

 متر 1775( 4   متر 1577( 3

 دستگاه برق آبی سروبی دارای چند توربین میباشد؟ .143

   توربین 4( 2   ( سه توربین1

 توربین 7( 4   توربین 2( 3

 کار ساختمانی دستگاه برق آبی سروبی در کدام سال آغاز شد؟ .144

   ه ش 1336 (2   ه ش 1326( 1

 ه ش 1333( 4   ه ش 1332( 3

 دستگاه برق آبی سروبی دارای چند امتیاز مهم میباشد؟ .145

  ( سه امتیاز مهم2   دو امتیاز مهم (1

 ( شش امتیاز مهم4   ( چهار امتیاز مهم3

متر مکعب  94در کدام فصل سال دبت دریای کابل در ناحیه سروبی  .147

 فی ثانیه میباشد؟

  ( خزان2   ( زمستان 1

 

 ( تابستان4    بهار (3

 دریای کابل در جریان جند ماه آب کافی ندارد؟ .149

   ماه 5 (2    ماه 9( 1

 ماه 7( 4    ماه 7( 3
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 میشود؟برق تولید شده سروبی برای کدام موارد استفاده  .148

  ( فابریکه گلبهار2  برای تنویر شهر کابل( 1

 همه درست است (4  ( موسسات صنعتی3

ظرفیت هر توربین برق آبی سروبی چند کیلووات در فی ساعت  .147

 میباشد؟

 کیلووات 16666( 2   کیلووات 11666( 1

 کیلووات 26666( 4   کیلووات 22666( 3

 به انجام پذیرفت:کار ساختمانی برق آبی سروبی در کدام سال  .156

   ه ش 1337( 2   ه ش 1332( 1

 ه ش 1337( 4   ه ش 1345( 3

 کیلومتری ........... کابل موقعیت دارد؟ 46دستگاه برق ماهیپر در  .151

   ( جنوب کابل2   ( شمال کابل1

 ( غرب کابل4   شرق کابل (3

 دستگاه برق ماهیپر دارای چند توربین میباشد؟ .152

   ینتورب 2( 2   توربین 3( 1

 ( هیچکدام4   توربین 4( 3

 ظرفیت هر توربین برق ماهیپر به چند کیلووات میرسد؟ .153

  کیلووات 22666 (2   کیلووات 11666( 1

 کیلووات 33666( 4   کیلووات 77666( 3

 کار ساختمانی دستگاه برق ماهیپر در کدام سال آغاز شد؟ .154

   ه ش 1332( 2   ه ش 1336( 1

 شه  1333( 4   ه ش 1331 (3

 کدام یکی از دستگاه های ذیل دستگاه برق موسمی به شمار میرود: .155

  ( دستگاه سروبی2   ( دستگاه کجکی1

 دستگاه ماهیپر (4   ( دستگاه پلخمری3

 دستگاه برق آبی سروبی در چند ماه سال جریان منظم آب دارد؟ .157

   ماه 9( 2    ماه 5( 1

 ماه 8( 4    ماه 7( 3

 بند آبرگردان است:آیا بند برق ماهیپر دارای  .159

  ( شاید2    بلی (1

 ( هیچکدام4    ( نخیر3

در کدام فصل سال موقیعکه آب دریا کم میشود سبب پرچوی برق  .158

 در دستگاه ماهیپیر میشود؟

  فصل تابستان (2   ( فصل بهار1

 ( فصل زمستان4   ( فصل خزان3

 کار ساختمانی بند برق ماهیپر چند سال را دربر گرفت: .157

 سال 14 (2    سال 16( 1

 سال 24( 4    سال 17( 3

 کار ساختمانی بند برق ماهیپر در کدام سال به پایه اکمال رسید: .176

   ه ش 1334( 2   ه ش 1345 (1

 ه ش 1343( 4   ه ش 1337( 3

 ظرفیت مجموعی بند برق ماهیپر چند کیلووات است؟ .171

  کیلووات 77666 (2   کیلووات 55666( 1

 کیلووات 33666( 4   کیلووات 44666( 3

 کدام یکی از بند های برق دارای بند آبگردان میباشد؟ .172

   ( سروبی2    ماهیپر (1

 ( کجکی4    ( نغلو3

قرار داد بازسازی دستگاه برق ماهیپر همرای کدام کمپنی عقد  .173

 گردید؟

  ( کمپنی امریکایی2   ( کمپنی روسی1

 ( هیچکدام4  کمپنی زیمنس جرمنی (3

 ماهیپر در کجا به مصرف میرسد؟برق تولید شده  .174

   ( در هلمند2    در کابل (1

 ( در موسی قلعه4   ( در هرات3

 کار ساختمانی فابریکه بند درونته در کدام سال آغاز شد: .175

   ه ش 1331( 2   ه ش  1327( 1

 ه ش 1337( 4   ه ش 1337 (3

 دستگاه برق درونته دارای چند توربین میباشد؟ .177

   توربین 4( 2   توربین 1( 1

 توربین 3 (4   توربین 2( 3

برق تولید شده درونته چند فیصد مشکالت اهالی و صنایع جالل  .179

 آباد را مرفوع میسازد؟

1 )26%    2 )46%    

3 )76%    4) 36% 

از برق تولید درونته برای آبیاری چند هزار جریب زمین استفاده  .178

 میشود؟

  جریب 23566( 2   جریب 25366( 1

 جریب 35266( 4   جریب 32566 (3

 بازسازی دستگاه برق درونته با کدام کمپنی عقد گردید؟ .177

  ( کمپنی روسی2   ( زیمنس جرمنی1

 ( هیچکدام4  اداره انکشافی امریکا (3
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 از جمله بزرگترین دستگاه مولد برق افغانستان بشمار میرود؟ .196

   بند نغلو (2   ( بند کجکی1

 م( هیچکدا4   ( بند ماهیپر3

دستگاه بند برق نغلو به فاصله چند کیلومتری در شرق کابل  .191

 موقعیت دارد؟

  کیلومتری 76( 2   کیلومتری 56( 1

 کیلومتری 86( 4   کیلومتری 96( 3

 ظرفیت مجموعی بند برق نغلو چند هزار کیلووات فی ساعت است؟ .192

  کیلووات 76666( 2  کیلووات 166666 (1

 کیلووات 96666( 4   کیلووات 86666( 3

 دستگاه بند برق نغلو دارای چند توربین میباشد: .193

   توربین 4( 2   توربین 3( 1

 ( هیچکدام4   توربین 2( 3

 کار ساختمانی بند برق نغلو در کدام سال آغاز شد؟ .194

   ه ش 1346( 2   ه ش 1133( 1

 ه ش 1339( 4   ه ش 1337 (3

 رسید؟کار ساختمانی دستگاه نغلو در کدام سال به پایین  .195

   ه ش 1343( 2   ه ش 1347 (1

 ه ش 1342( 4   ه ش 1345( 3

کار ساختمانی پروژه تمدید برق ازبکستان در کدام سال آغاز  .197

 گردید:

   ه ش 1387 (2   ه ش 1378( 1

 ه ش 1379( 4   ه ش 1397( 3

کیلووات از سرحد ازبکستان به  226تمدید لین انتقال دبل سرکت  .199

 ده است؟کدام طول به حیرتان رسی

   کیلومتر 52( 2   کیلو متر 56( 1

 کیلومتر 51( 4   کیلومتر 53 (3

کیلووات از نایب آباد به کدام  226تمدید لین انتقال دبل سرکت  .198

 کیلومتر است؟ 23والیت به طول 

    ( کابل2    قندهار(1

 مزارشریف (4    ( هرات3

پلخمری به کیلووات از نایب آباد به  226تمدید لین دبل سرکت  .197

 کدام طول تمدید یافت؟

  کیلومتر 174( 2   کیلومتر 147( 1

 کیلومتر 173( 4   کیلومتر 137( 3

تمدید لین دبل سرکت که از نایب اباد به پلخمری تمدید شده است  .186

 به چی اندازه ظرفیت دارد؟

  میگاوات 356( 2   میگاوات 256( 1

 میگاوات 266( 4   میگاوات 366 (3

 معموالً از سوختاندن چی حاصل میشود؟برق حرارتی  .181

   ( نفت 2   ( زغال سنگ1

 همه درست است. (4    ( گاز3

 اولین فابریکه برق دیزلی در کدام سال در کابل تاسیس شد: .182

   ه ش 1351 (2   ه ش 1315( 1

 ه ش 1331( 4   ه ش 1352( 3

ه ش فابریکه دیزلی در کندهار به کدام ظرفیت  1352در سال  .183

 شده است؟ساخته 

  میگاوات 256( 2   میگاوات 366( 1

 کیلووات 366 (4   کیلووات 256( 3

ه ش چند پایه ماشین تولید برق دیزلی به ظرفیت  1331در سال  .184

 کیلووات در شهر هرات ساخته شد؟ 566

   پایه 4( 2    پایه 3( 1

 ( هیچکدام4    پایه 2( 3

متری غرب بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در چند کیلو .185

 مزارشریف موقعیت دارد؟

  کیلومتری 25( 2   کیلومتری 26( 1

 کیلومتری 35( 4   کیلومتری 36( 3

 دستگاه برق حرارتی مزارشریف در کدام سال احداث شد؟ .187

   ه ش  1343 (2   ه ش 1334( 1

 ه ش 1344( 4   ه ش 1347( 3

 دستگاه برق حرارتی مزارشریف دارای چند توربین میباشد؟ .189

   توربین 2( 2   توربین 3 (1

 توربین 7( 4   توربین 4( 3

 دستگاه برق حرارتی کندهار به کدام ظرفیت شروع به فعالیت نمود: .188

  کیلووات 3666 (2   کیلووات 2666( 1

 کیلووات 7666( 4  کیلووات 4666( 3

دستگاه برق حرارتی کندهار عالوه از دیزل دیگر از کدام مواد  .187

 استفاده میشود؟

  ( پطرول2    ( چوب1

 ( نفت4   زغال سنگ (3

 کار ساختمانی دستگاه حرارتی کابل در کدام سال تکمیل شد؟ .176

   ه ش 1355( 2   ه ش 1357( 1

 ه ش 1376( 4   ه ش 1359 (3
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 دستگاه برق حرارتی کابل دارای کدام ظرفیت میباشد: .171

  هزار کیلووات 45 (2  هزار کیلووات 46( 1

 هزار کیلووات 43( 4  هزار کیلووات 48( 3

 دستگاه برق حرارتی دارای چند توربین میباشد؟ .172

   توربین 7( 2   ( سه توربین1

 توربین 4( 4   توربین 2 (3

 مواد سوخت دستگاه حرارتی کابل عبارت از: .173

   ( زغال  سنگ2    دیزل (1

 ( گاز4    ( نفت3

چند فیصد از برق تولید شده حرارتی کابل در کابل به مصرف  .174

 میرسد؟

1 )36%    2 )35%    

3)46%    4)45% 

 دستگاه دیگر برق حرارتی کابل به کدام سمت موقعیت دارد؟ .175

   ( شمال کابل2   شرق کابل (1

 ( غرب کابل4   ( جنوب کابل3

آیا ذغال سنگ ذغال سنگ افغانستان از کیفیت خوبی برخوردار  .177

 است؟

 ( نخیر2    بلی (1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 سنگ افغانستان بیشتر از کدام معادن میباشد؟تولید ذغال  .179

  ( دره صوف2   کرکر و آشپشته (1

 ( هیچکدام4   ( سبزک هرات3

تولیدات ذغال سنگ افغانستان که ازمعادن آشپشته و کرکر صورت  .178

 میگیرد چند فیصد را دربر میگیرد؟

1 )86%    2 )96%   

3)76%    4 )166% 

ته و کرکر چند فیصد آن از ذغال سنگ تولید شده معادن آشپش .177

 برای  سوخت در دستگاه های صنعتی و غیره صورت میگیرد؟

1 )77%    2 )97%    

3 )93%    4)99% 

ذغال سنگ دره صوف از لحاظ خصوصیات و تقدیم نسبت به دیگر  .266

 مناطق افغانستان مقام چندم را دارد؟

   ( مقام سوم را2   ( مقام دوم را 1

 مقام چهارم را( 4   مقام اول را (3

دره صوف از بزرگترین منبع زغال سنگ در کدام یکی از والیات  .261

 ذیل موقعیت دارد؟

   سمنگان (2    ( هرات1

 ( غزنی4    ( کابل3

 ذخایر معدن زغال سنگ دره صوف به چند میلون تن میرسد؟ .262

   میلیون 92( 2   میلیون 96( 1

 میلیون 94 (4   میلیون 91( 3

 ن دره صوف چگونه میباشد؟جنسیت ذغال سنگ معد .263

  ( اعلی2    عالی (1

 ( متوسط4    ( خوب3

یک اندازه زغال سنگ دره صوف به کابل انتقال داده میشود و  .264

 والیات ذیل منتقل میگردد؟متباقی آن به کدام یکی از 

   ( کندهار2    ( هرات1

 ( ننگرهار4    بلخ (3

 میباشد؟معدن ذغال سنگ آشپشته در کدام والیت واقع  .265

    ( تخار2    بغالن (1

 ( هرات4    ( بلخ3

معدن زغال سنگ آشپشته به مسافه چند کیلومتری جنوب شهر  .267

 صنعتی پلخمری در دره سیغان واقع میباشد؟

  کیلومتری 116( 2   کیلومتری 161( 1

 کیلومتری 113( 4   کیلومتری 115( 3

کیلومتر معدن ذغال سنگ آشپشته با دو آب و میخ زرین چند  .269

 فاصله دارد؟

   کیلومتر 15( 2   کیلو متر 16( 1

 کیلومتر 25( 4   کیلومتر 26 (3

آیا ذغال سنگ معدن آشپشته از نظر کیفیت و کمیت حایز اهمیت  .268

 میباشد یا خیر؟

  نخیر (2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

ذخایر ذغال سنگ معدن آشپشته به چند صد هزار تن تخمین  .267

 ؟گردیده است

  هزار تن 466( 2   هزار تن 166( 1

 هزار تن 266( 4   هزار تن 566 (3

از ذغال سنگ تولید شده معدن آشپشته به کدام منظور استفاده به  .216

 عمل می آید؟

   ( شفاخانه ها2   ( دوایر دولتی1

 همه درست است. (4   ( شهر کابل3

معدن کرکر در چند کیلومتری شرق پلخمری و به سمت جنوب  .211

 این شهر متصل کوه کرکر میباشد؟ شرق
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  کیلومتری 16 (2   کیلومتری 5( 1

 کیلومتری 26( 4   کیلومتری 15( 3

 طبقات معدن ذغال سنگ کرکر چند متر ضخامت دارد؟ .212

   متر 3الی  2 (2   متر 2الی  1( 1

 متر 4الی  2( 4   متر 4الی  3( 3

 ذخایر زغال سنگ معدن کرکر به چند میلیون تن میرسد؟ .213

 میلیون تن 26( 2   میلیون تن 16( 1

 میلیون تن 25( 4  میلیون تن 15 (3 

 جنسیت زغال سنگ معدن کرکر ...... و قابل استفاده است. .214

  ( عالی2    ( خوب1

 ( متوسط4    ( اعلی 3

ه ش یکجا با سمنت  1385کدام یکی از معدن های ذیل در سال  .215

 غوری به سکتور  خصوصی سپرده شد؟

   معدن کرکر (2   ته( معدن آشپش1

 ( معدن دره صوف4  ( معدن سبزک هرات3

ه ش بیش از چند تن  1389از معدن ذغال سنگ کرکر در سال  .217

 ذغال سنگ استخراج گردید؟

   تن 3466( 2   تن 3766( 1

 تن 3866 (4   تن 3266( 3

 تولیدات وسطی روزانه معدن زغال سنگ کرکر به چند تن میرسد؟ .219

  تن 366الی  266( 2   تن 266الی  166( 1

 تن 466الی  366 (4   تن 566الی  466( 3

معدن ذغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات در چند کیلومتری  .218

 شمال شرق والیت هرات قرار دارد؟

  کیلومتری 156( 2   کیلومتری 166( 1

 کیلومتری 116 (4   کیلومتری 86( 3

تن ذخایر ذغال سنک مسجد چوبی سبزک هرات به چند میلیون  .217

 میرسد؟

  میلیون تن 7.4( 2   میلیون تن 7.1( 1

 میلیون تن 7.5 (4   میلیون تن 7.2( 3

 معدن سبزک هرات در کدام سال به سکتور خصوصی سپرده شد؟ .226

   ه ش 1398( 2   ه ش 1389( 1

 ه ش 1385( 4   ه ش 1387 (3

تولید  ساالنه ذغال سنگ مسجد سبزک هرات به چند میلیون تن  .221

 میرسد؟

   هزار تن 36( 2   هزار تن 25( 1

 هزار تن 46 (4   هزار تن 35( 3

عواید که در یک سال از معدن زغال سنگ سبزک هرات به دست  .222

 میآید اضافتر از چند میلیون افغانی میباشد؟

   میلیون 15( 2   میلیون 16( 1

 میلیون 25( 4   میلیون 26 (3

 است؟جنسیت زغال سنگ معدن سبزک هرات به کدام کیفیت  .223

   ( اعلی 2    ( خوب1

 ( متوسط4    ( عالی3

قرار داد معدن زغال سنگ مسجد سبزک هرات همرای کمپنی  .224

 برادران خوشک برای چند سال عقد گردید؟

  سال 16 (2    سال 5( 1

 سال 26( 4   سال 15( 3 

 نفت و گاز از جمله مواد محروقاتی بوده که تولید میکند: .225

   ( انرژی 2    ( حرارت1

 ( هیچکدام4    هر دو (3

 نفت ....... است. .227

    ( گاز2    مایع (1

 ( همه درست است4    ( جامد3

نفت مایعی است قابل احتراق که در اعماق زمین تا چند متر پیدا  .229

 میشود؟

   متر 1766( 2   متر 1566( 1

 متر 1966( 4   متر 1866 (3

 نفت گاهی به کدام عوامل به باال صعود میکند؟ .228

  ( حرارت داخلی زمین2    فشار( 1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 نفت خام دارای کدام رنگ میباشد؟ .227

  سیاه (2    ( سفید1

 ( سرخ4    ( آبی3

 نفت بعد از تصفیه کدام رنگ را به خود میگیرد؟ .236

   ( سفید2    ( سیاه1

 بنفش (4    ( آبی3

به در رابر مصنوعی کدام یکی از مواد های ذیل استعمال شده و  .231

 مصرف میرسد؟

    ( نفت2    ( گاز1

 ( هیچکدام4   ( زغال سنگ3

تشکیل گاز ازبقایای موجودات حیه در نتیجه ترسب مواد عضوی و  .232

 در اثر کدام موارد تغییر شکل نموده به گاز تبدیل میشود؟
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   ( حرارت2    ( فشار1

 همه درست است (4   ( نرسیدن هوا3

دن گاز خواجه گوگردک به تعداد مجموعی چاه های حفر شده مع .233

 چند حلقه میرسد؟

   حلقه 56( 2   حلقه 46 (1

 حلقه 54( 4   حلقه 52( 3

تا اکنون چند میلیارد متر مکعب خواجه گوگردک استخراج شده  .234

 است؟

 میلیارد متر مکعب گاز 44 (2  میلیارد متر مکعب گاز 42( 1

 گازمیلیارد متر مکعب  47( 4  میلیارد متر مکعب گاز 46( 3

در منطقه گاز خواجه گوگردک تثبیت شده  "سلفردار"آیا گاز ترش  .235

 است؟

  ( نخیر2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

معدن گاز یتیم تاق در چند کیلومتری شرق شهر شبر غان موقعیت  .237

 دارد؟

 کیلومتری 36( 2   کیلومتری 23( 1

 کیلومتری 15( 4   کیلومتری 18 (3

تحت برمه قرار داشت که شعله ور  4نمبر ه ش چاه  1341در سال  .239

 گردیده و طی چند سال میلیارد متر مکعب گاز ها حریق شد؟

   سه سال (2    ( دو سال1

 ( چهار سال4   ( یک سال3

کیلومتری .......... شهر شبرغان موقعیت  15معدن گاز جرقدوق در  .238

 دارد؟

   ( شمال غرب2   ( شمال شرق1

 شرق( جنوب 4   جنوب غرب (3

 معدن گاز جرقدوق دارای چند حلقه میباشد؟ .237

1 )36    2 )32    

3 )31    4 )33 

عمق وسطی چاه که در معدن گاز جرقدوق حفر گردیده عبارت  .246

 است از:

   متر 2166( 2   متر 2266 (1

 متر 2366( 4   متر 2666( 3

از جمله چند میلیارد متر مکعب گاز جرقدوق استخراج گردیده  .241

 است؟

 میلیارد 15.723( 2   میلیارد 15.321( 1

 میلیارد 17.372( 4   میلیارد 15.372 (3

 میباشد؟ "سلفر دار  "گاز کدام یکی از معادن ذیل نوع ترش  .242

  ( یتیم تاق2   ( خواجه گوگردک1

 ( همه درست است4   جرقدوق (3

 کیلومتری ..... شبرغان موقعیت دارد؟ 36معدن گاز خواجه بوالن در  .243

  شرق (2    ( شمال1

 ( غرب4    ( جنوب3

 کار برمه کاری معدن گاز خواجه بوالن درکدام آغاز گردید؟ .244

   ه ش 1326( 2   ه ش 1324( 1

 ه ش 1346( 4   ه ش 1342 (3

ه ش در افغانستان تولید  1324از همین گاز که در سال در سال  .245

 شده بود چند میلیون متر مکعب آن به خارج صادر شد.

  میلیون 2856 (2   میلیون 2586( 1

 میلیون 156( 4   میلیون 2658( 3

ه ش در افغانستان  1354سه میلیارد متر مکعب گاز که در سال  .247

 تولید شده بود پند میلیون آن در کشور به مصرف رسیده است؟

   میلیون 146( 2   میلیون 126( 1

 میلیون 136( 4   میلیون 156 (3

نفت در افغانستان به پیمانه کوچک  مطالعات در باره تثبیت ذخایر .249

در کدام سال توسط جیولوجیست های افغانی و خارجی آغاز 

 گردید؟

   ه ش 1312( 2   ه ش 1311( 1

 ه ش 1314 (4   ه ش 1313( 3

برای اولین بار یک کمپنی امریکایی طبقات شیل های دارای نفت را  .248

 درکدام قسمت افغانستان دریافت نمودند؟

   جنوب( 2    شمال (1

 ( غرب4    ( شرق3

در کدام سال یک کمپنی سویدنی امور تفصحاتی نفت را به صورت  .247

 منظم در ساحه والیت سرپل آغاز نمود؟

   ه ش 1333 (2   ه ش 1336( 1

 ه ش 1332( 4   ه ش 1334( 3

معدن نفت انگوت در چند کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل  .256

 موقعیت دارد؟

  کیلومتری 16( 2   کیلومتری 5 (1

 کیلومتری 26( 4   کیلومتری 15( 3

 ذخایر جیولوجیکی معدن نفت انگوت به چند میلیون تن میرسد؟ .251

   میلیون 9.2( 2   میلیون 9( 1

 میلیون 9.1 (4   میلیون 9.3( 3
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 ذخایر قابل استخراج معدن نفت انگوت به چند میلیون تن میرسد؟ .252

  میلیون تن 2.67 (2   میلیون تن 2.76( 1

 میلیون 3.76( 4   میلیون تن 3.67 (3

کدام یکی از معدن های ذیل در پنج کیلومتری جنوب شرق شهر  .253

 سرپل موقعیت دارد:

  ( معدن نفت آق دریا2  ( معدن نفت قشقری1

 ( هیچکدام4  معدن نفت انگوت (3

معدن نفت انگوت در پنج کیلومتری کدام سمت شهر سرپل  .254

 موقعیت دارد؟

   جنوب غرب( 2   ( شمال شرق1

 جنوب شرق (4   ( شمال غرب3

 ذخیره مجموعی معدن تفت آق دریا به چند میلیون تن میرسد؟ .255

   میلیون 7( 2   میلیون 16( 1

 میلیون 11( 4   میلیون 12 (3

ذخایر ثابت و قابل بهره برداری معدن نفت آق دریا به چند میلیون  .257

 تن میرسد؟

  میلیون تن 4 (2   میلیون تن 2(  1

 میلیون تن 3( 4   میلیون تن 7( 3

معدن نفت قشقری در چند کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل قرار  .259

 دارد؟

 کیلومتری 11( 2   کیلومتری 16( 1

 کیلومتری 12 (4   کیلومتری 13( 3

 ذخایر جیولوجیکی معدن نفت قشقری به چند میلیون تن میرسد؟ .258

  میلیون تن 18.7( 2   میلیون تن 17.7 (1

 میلیون تن 17( 4   میلیون تن 19.7( 3

ذخایر قابل استخراج معدن نفت قشقری به چند میلیون تن  .257

 میرسد؟

  میلیون تن 7.813( 2  میلیون تن 7.138( 1

 ( هیچکدام4  میلیون تن 7.381 (3

معدن نفت زمرد سای در چند کیلومتری جنوب غرب شهر شبرغان  .276

 موقیت دارد؟

 کیلو متری 76 (2   کیلومتری 58( 1

 کیلومتری 74( 4  کیلومتری 72( 3 

 ذخایر مجموعی معدن نفت زمرد سای به چند میلیون تن میرسد؟ .271

  میلیون تن 7.17 (2   میلیون تن 7.71( 1

 میلیون تن 17.1( 4   میلیون تن 17.7( 3

ذخایر قابل استخراج معدن نفت زمردسای به چند میلیون تن  .272

 میرسد؟

  تن میلیون 4.3( 2   میلیون تن 3.4( 1

 میلیون تن 3.2( 4   میلیون تن 2.3( 3

 اولین فلزی که انسان با آن معرفت حاصل نمود عبارت است از: .273

    مس (2    ( آهن1

 ( طال4    ( المونیم3

معدن آهن حاجی گک در چند کیلومتری جنوب شرق بامیان  .274

 موقعیت دارد؟

  کیلومتری 35( 2   کیلومتری 40( 1

 کیلومتری 36( 4   کیلومتری 45 (3

 ذخایر معدن حاجیگک به چند میلیارد تن بالغ گردیده است؟ .275

  میلیارد تن 1.8 (2   میلیارد تن 1.7( 1

 میلیارد تن 1.7( 4   میلیارد تن 1.9( 3

 فیصدی آهن معدن حاجیگک عبارت است از: .277

1 )73.2%    2 )73.4%   

3) 73.5%    4 )73.3% 

معدن حاجیگک به چند ارقام جدید وزارت معادن ذخایر ثبت شده  .279

 میلیون تن میرسد؟

  میلیون تن 166( 2   میلیون 116( 1

 میلیون 126( 4   میلیون تن 76( 3

 ذخایر پیشبینی شده معدن حاجی گک به چند میلیون تن میرسد؟ .278

  میلیون تن 2669( 2  میلیون تن 2966( 1

 ( هیچکدام4  میلیون تن 2696 (3

 بهره برداری است یا خیر؟ آیا از ذخایر معدن حاجی گک امکان .277

    ( بلی2    ( نخیر1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

در کدام سال معدن آهن حاجی گک به سکتور خصوصی سپرده  .296

 شد؟

   ه ش 1389( 2   ه ش 1385( 1

 ه ش 1388 (4   ه ش 1387( 3

در طول چند سال آینده امور ساختمانی معدن آهن حاجیگک  .291

 تکمیل خواهد شد؟

   سال 5الی  4( 2   سال 3الی  2( 1

 4الی  3( 4   سال 7الی  5 (3

از معدن آهن حاجیگک میتوان در یک سال چند میلیون فوالد  .292

 میتوان تولید نمود؟
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  ( سه میلیون تن2   یک میلیون تن (1

 ( دو میلیون تن4   ( چهار میلیون تن3

در ناحیه خاکریز قندهار مقدار مقدار ذخایر آن در حدود چند  .293

 تن تخمین زده شده است؟ میلیون

 میلیون تن 8.23( 2   میلیون تن 8.32( 1

 میلیون تن 8.12( 4   میلیون تن 8.21 (3

معدن غوریان هرات در کدام سال با یک کمپنی ایرانی به عقد قرار   .294

 داده شده است؟

   ه ش 1387( 2   ه ش 1389( 1

 ه ش 1385( 4   ه ش 1388 (3

قرار دارند ذخایر آنها به چند معدن های که در ناحیه قندهار  .295

 میلیون تن میرسد؟

  میلیون تن 1.38 (2   میلیون تن 1.83( 1

 میلیون تن 1.82( 4   میلیون تن 1.28( 3

معدن آهن جبل السراج اندازه ذخیره آهن آن به چند میلیون تن  .297

 میرسد؟

   میلیون 7( 2   میلیون 9( 1

 میلیون 8( 4   میلیون 16( 3

 جبل السراج عبارت است از: فیصدی آهن معدن .299

1) 45%    2 )56%   

3)35%    4 )36% 

معادن مس ساحه وسیع بین کدام یکی از والیت های ذیل را دربر  .298

 میگیرد؟

   ( کندهار2    ( پروان1

 همه درست است. (4    ( فراه3

 معدن مس به کدام شکل وجود دارد؟ .297

  ( پارابولی2    خطی (1

 ( منحنی4    ( دایروی3

 معدن مس عینک لوگر در کدام سمت کابل قرار دارد؟ .286

   ( جنوب غرب2   ( شمال شرق1

 جنوب شرق (4   ( شمال غرب3

 ذخایر تخمینی معدن مس عینک لوگر چند میلیون تن میباشد؟ .281

  میلیون تن 4 (2   میلیون تن 3( 1

 میلیون تن 1( 4   میلیون تن 2( 3

فیصد محاسبه شده اندازه مس در معدن مس عینک لوگر چند  .282

 است؟

  فیصد 1.5الی  1.2 (2  فیصد 1.7الی  1.3( 1

 فیصد 1.5الی  1.3( 4  فیصد 1.7الی  1.2( 3

ذخایر پیشبینی شده مس در معدن مس عینک لوگر بیشتر از چند  .283

 میلیون تن میباشد:

  میلیون تن 7 (2   میلیون تن 4( 1

 میلیون تن 2( 4   میلیون تن 8( 3

ش امور داوطلبی معدن مس عینک با کدام یکی از ه  1389در سال  .284

 کمپنی های ذیل عقد گردید؟

  ( کمپنی جاپانی2   کمپنی چینائی (1

 ( زیمنس جرمنی4   ( کمپنی امریکائی3

کار معدن مس عینک بعد از چند ماه به بهره برداری سپرده شده  .285

 است؟

   ماه 76( 2    ماه 76 (1

 ماه 126( 4    ماه 36( 3

مس عینک ساالنه در حدود چند هزارتن مس خالص تولید  از معدن .287

 خواهد شد؟

  هزار تن 266 (2   هزار تن 156( 1

 هزار تن 56( 4   هزار تن 166( 3

طال در افغانستان در نواحی متفرق در دو طرف کدام سلسله کوه ها  .289

 وجود دارد؟

  کوه هندوکش (2    ( کوه بابا1

 کستان( کوه تیربند تر4   ( کوه سلیمان3

 معادن مهم طال در کجا موقعیت دارد؟ .288

  ( یفتل بدخشان2   ( مقر غزنی1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 درناحیه یفتل چند رگ از احجار کوارتز و طال وجود دارند؟ .287

   ( دو رگ2    ( سه رگ1

 چهار رگ (4   ( شش رگ3

درکدام یکی از نواحی های ذیل که معدن سرب و جست وجود  .276

 دارد؟

  ( فرنجل غوربند2  هزاره جات( تولک 1

 ( هیچکدام4    ( هردو3

طبق ارقام جدید وزارت معادن استخراج وسطی ساالنه سنگ کروم  .271

 خوست به چند هزار تن میرسد؟

   تن 936666 (2   تن 96666( 1

 تن 926666( 4   تن 916666( 3
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معدن سنگ کروم خوست با یک کمپنی برای چند سال عقد  .272

 گردید؟

  سال 5( 2    سال 16 (1

 سال 26( 4    سال 15( 3

استراج وسطی ساالنه معدن کرومایت میدان وردک به چند هزار تن  .273

 میرسد؟

   تن 35666( 2   تن 36666( 1

 تن 456666( 4   تن 46666 (3

افغانستان از لحاظ داشتن ذخایر فلزی  از جمله کدام کشور ها  .274

 بشمار میرود؟

 ( متوسط2   کشور غنی (1

 ( هیچکدام4   پائین  ( کشور3

 آیا فلزات ارزش خاص دارد یا خیر؟ .275

 بلی دارد (2   ( نخیر ندارد1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

در توسعه فعالیت های اقتصادی در کدام رشته ها فه فلزات ضرورت  .277

 است؟

 ( تجارت و تخنیک2    ( زراعت1

 همه درست است (4   ( امور حیاتی3

 ضد زنگ را داردکدام یکی از فلزات ذیل خاصیت  .279

  ( سرب2    ( قلعی1

 هیچکدام (4    ( نکل3

از کدام یکی از فلزات ذیل به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها  .278

 استفاده مینمایند؟

   ( طال2    ( مس 1

 ( المونیم4    ( آهن3

از کدام یکی از فلزات ذیل در مسکوکات نقریی و زیورات کار  .277

 میگیرند؟

  ( مس 2    ( طال1

 ( المونیم4    نقره (3

 کدام یکی از فلزات ذیل انتقال برق و حرارت را دارند؟ .366

  ( نقره 2    ( مس 1

 همه درست است (4    ( المونیم3

 از مخلوط کدام دو فلز برنج حاصل میشود؟ .361

 ( مس و المونیم2   ( جست و المونیم1

 ( مس و آهن4   مس و جست (3

 .......... است؟سنگ گرانیت از جمله احجار ناریه  .362

  غیر خروجی (2    ( خروجی1

 ( غیر دوخولی4    ( دوخولی3

 سنگ گرانیت از کدام یکی از منرال های ذیل تشکیل شده است؟ .363

  ( مایکا2    ( فلدسپار1

 همه درست است (4    ( کوارتز3

 سنگ های گرانیت از چند منرال مختلف تشکیل شده است؟ .364

 ل مختلفسه منرا (2   ( دو منرال مختلف1

 ( چهار منرال مختلف4  ( شش منرال مختلف3

 از جمله سنگ های ناریه خروجی به شمار میرود؟ .365

 ( احجار متحوله2   ( سنگ گرانیت1

 ( همه درست است4    بزلت (3

 منرال های مهم بزلت عبارت است از؟ .367

  ( فلدسپار2   ( پیروکسین1

 همه درست است (4    ( الیوین3

 تهداب تعمیرات استفاده میشود؟از کدام نوع سنگ در  .369

 ( احجار متحوله2   سنگ بزلت (1

 ( همه درست است4   ( سنگ مرمر3

کدام یکی از سنگ های ذیل از رسوبات دریایی و احجار آهکی به  .368

 وجود می آید؟

  ( بزلت2   ( سنگ گرانیت1

 ( همه درست است4   احجار متحوله (3

ارد به سنگ مرمر تبدیل احجار آهکی به مرور زمان در اثر کدام مو .367

 میشود؟

 ( در اثر حرارت2   ( در اثر فشار1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 سنگ مرمر و رخام نمونه: .316

  ( سنگ های بزلت است2  ( سنگ های گرانیت است1

 ( همه درست است4  احجار متحوله است (3

 مرمر خالص دارای کدام رنگ میباشد؟ .311

  ( سیاه2    سفید (1

 هیچکدام( 4    ( جگری3

 در حوزه کابل سنگ مرمر و رخام در کدام جاها دریافت میشود؟ .312

 

 ( ریشخور، قرغه2    ( بادام باغ1

 همه درست است (4   ( تره خیل3



جغرافیه صنف یازدمه مجموعه سواالت   

وبستان سرک وبستان اکبل ، مقابل کوچه آدرس آموزشگاه:  16                                                                                             ویمــــق اهلل قیــــری عتیــانجن  هتیه و تریتب:  

 احجار کریمه عبارت است از: .313

 ( یاقوت، الجورد2   ( الماس ، لعل1

 ( همه درست است4    ( زمرد3

 از جمله احجار نیمه قیمتی به شمار میرود؟ .314

  ( میتست2    الجورد( 1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 ازجمله احجار قیمتی به شمار میرود؟ .315

 ( یاقوت2    ( الماس1

 همه درست است (4   ( زمرد، لعل پیازی3

 الماس نسبت به دیگر دارای کدام خاصیت ذیل میباشد؟ .317

  ( مقاومت زیاد2  ( دارای درجه بلند سختی1

 همه درست است (4   ( رنگ شفاف3

 امکان پیدایش الماس در کدام یکی از مناطق ذیل وجود دارد؟ .319

 ( مناطق شمالی2   مناطق مرکزی (1

 ( مناطق غربی4   ( مناطق شرقی3

 از کدام یکی از احجار ذیل برای برش و تراش استفاده میشود؟ .318

 الماس (2    ( یاقوت1

 ( هیچکدام4    ( طال3

 ای ذیل وجود دارد؟امکان پیدایش الماس در کدام یکی از والیت ه .317

  ( لوگر2   ( بدخشان1

 همه درست است (4    ( غوربند3

 تولیدات الجورد در جرم بدخشان در کدام سال آغاز شد؟ .326

1 )1731    2 )1733  

3) 1734    4 )1732 

 از الجورد در کدام یکی از موارد ذیل استفاده میشود؟ .321

  ( بخاطر تزئین2   ( بخاطر تخنیک1

 درست است 3و 2گزینه  (4   ( بخاطر زیورات3

 آیا تاکنون در افغانستان الماس پیدا شده است؟ .322

  نخیر (2    ( بلی 1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 الجورد از جمله احجار : .323

 نیمه قیمتی میباشد (2   ( قیمتی میباشد1

 ( هیچکدام4   ( قیمت نیست3

در شمال شرق افغانستان موجودیت چند ذخیره الجورد مطالعه  .324

 است؟ شده

 ذخیره 29 (2   ذخیره 24( 1

 ذخیره 25( 4   ذخیره 27( 3

 ذخایر موجود الجورد در تمام افغانستان به چند هزار تن میرسد؟ .325

 تن 1276 (2   تن 1267( 1

 تن 1762( 4   تن 1726( 3

تن الجورد به کدام  141درمنطقه سرسنگ به تنهایی موجودیت  .327

 درجه میباشد؟

  م( درجه سو2   درجه اول (1

 ( درجه چهارم4   ( درجه دوم3

 چند تن الجورد به درجه دوم تثبیت شده است؟ .329

  تن 75 (2    تن 76( 1

 تن 95( 4    تن 96( 3

الجورد که در موزیم لندن گذاشته شده است از جمله الجورد  .328

 افغانستان بوده که چند هزار سال قبل استخراج گردیده بود؟

 قبلسال  3766( 2   سال قبل 3366( 1

 سال قبل 3566( 4   سال قبل 3866 (3

 آیا الجورد استعمال تخنیکی دارد، یاخیر؟ .327

  نخیر (2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 بنابر به کدام عوامل استخراج الجورد صورت نمیگیرد؟ .336

 ( سیاسی2    امنیتی (1

 ( اقتصادی4    ( فرهنگی3

 دارد؟معدن لعل در کدام یکی از مناطق ذیل وجود  .331

 ( جکدلک سروبی2  ( اشکاشم بدخشان1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 معدن لعل پیازی درکدام یکی از مناطق واقع است؟ .332

 ( اشکاشم بدخشان2   ( خاکریز قندهار1

 ( همه درست است4   ( جکدلک سروبی3

 لعل درجه سختی....... دارد: .333

 ( پائین 2    ( بلند1

 ( پایینی4    بلندی (3

 یکی از رنگ های ذیل دریافت میشود؟ لعل به کدام .334

  ( سرخ متمایل به سبز2  ( سرخ متمایل به بنفش1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 لعل دیگر به کدام رنگ ها پیدا میشود؟ .335

   زرد (2    ( آبی1

 ( همه درست است4    ( سیاه3
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 آیا یاقوت قابلیت تورق شدن را دارد؟ .337

  ( شاید2    ( بلی1

 ام( هیچکد4    ( نخیر3

 یاقوت دارای کدام رنگ میباشد؟ .339

 ( جالی شیشه ای2   ( سرخ روش1

 ( گالبی4   همه درست است (3

 یاقوت در کدام منطقه دریافت میشود؟ .338

  ( اشکاشم بدخشان2   جگدلک سروبی (1

 ( همه درست است4   ( خاکریز قندهار3

 زمرد پنجشیر دارای کدام رنگ میباشد؟ .337

 ضعیف آبی نما( پرداز های 2   ( سبز زمردی1

 ( هیچکدام4    هردو (3

ذخایر زمرد پنجشیر در حدود چندکیلو گرام تخمین زده شده  .346

 است؟

 کیلو گرام 436( 2   کیلوگرام 446( 1

 کیلوگرام 416( 4   کیلوگرام 426( 3

آیا تاکنون از ذخایر احجار کریمه افغانستان به صورت فنی و مدرن  .341

 استفاده صورت گرفته است یا خیر؟

  نخیر (2    بلی (1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

یگانه ذخیره ثبت شده نفت در کدام یکی از والیت ها ذیل قرار  .342

 دارد؟

  ( کندز2    ( بغالن 1

 جوزجان (4    ( تخار3

در والیات شمالی  کشور نفت از کدام والیت شروع شده تا سرحد  .343

 ایران ادامه دارد؟

  ( سمنگان2    تخار (1

 ( کنر4    ( جوزجان3

از ذخایر معدن مس کشور در کدام مناطق به پیمانه کوچک و محلی  .344

 استفاده میکنند؟

 ( شیدایی هرات2   ( کندهاالن کابل1

 همه درست است (4   ( دربند کابل3

 فعالیت های صنعتی عبارت است از؟ .345

  ( به غرض افزایش2  ( عملیه تغیر شکل مواد1

 همه درست است (4   ( کمیت و کیفیت3

 انقالب صنعتی در کدام سال آغاز یافت؟ .347

 

 ( اواخر قرن هجدهم2  ( اوایل قرن هجدهم1

 ( نیمه سوم قرن هجدهم4  نیمه دوم قرن هجدهم (3

صنعت یک فعالیت تولیدی است که توسط یکی از اجزای ذیل  .349

 صورت میگیرد؟

 ( ماشین2    ( دست1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 اهمیت صنایع ماشینی در چیست؟ .348

  (باال رفتن کمیت2  در وقت کم مواد زیاد (1

 همه درست است (4   ( باال رفتن ارزش3

 از جمله مواد خام یا اولیه به شمار میرود؟ .347

 ( نیشکر2    ( پنبه1

 همه درست است (4    ( چوب3

 از جمله مواد صنعتی شده بشمار میرود؟ .356

  ( نان2    ( قالین1

 همه درست است (4    ( بوت3

 گزینه های ذیل مواد اولیه بشمار میرود؟ کدام یکی از .351

 ( روغن2    ( پنیر1

 ( همه درست است4    آهن (3

 کدام یکی از گزینه های مواد صنعتی شده به شمار  میرود؟ .352

  ( چوب2  درست است 4و  3 (1

 ( روغن4    ( پنیر3

 صنایع را میتوان به کدام اشکال مطالعه نمود؟ .353

 ماشینی( صنایع 2   ( صنایع دستی1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 منابع مهم حیوانی که در صنعت استفاده میشود، عبارت است از: .354

 ( پت، موی2    ( پشم1

 همه درست است (4  ( ماده ترشح کرم پیله3

 منابع مهم نباتی که در صنعت استفاده میشود عبارت است از: .355

  ( کتان2    ( پنبه1

 همه درست است (4    ( سند3

 معدنی که در صنعت استفاده میشود عبارت است از: منابع مهم .357

  ( مس2    ( آهن1

 همه درست است (4   ( طال و نقره3

 گل عادی که در صنعت استفاده از جمله کدام منابع میباشد؟ .359

  منابع معدنی (2    ( منابع نباتی1

 ( همه درست است4\   ( منابع حیوانی3
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 میرود؟ازجمله محصوالت صنعتی دستی به شمار  .358

  ( نمد2    ( قالین1

 همه درست است (4    ( گلیم3

 یکی از عمده ترین اقالم صادراتی افغانستان بشمار میرود؟ .357

  ( قاقمه2    ( نمد1

 ( گلیم4    قالین (3

 قالین بیشتر در کدام والیات تولید میشود؟ .376

  ( غرب2    ( شمال1

 همه درست است (4   ( شمال غرب3

 صنعتی دستی که از الیاف پنبه ساخته میشود؟از جمله محصوالت  .371

  ( کرباس2   همه درست است (1

 ( پتو4    ( کشمیره3

کدام اشخاص از فلزات کار آمد مانند: بیل، تبر، زیورات و غیره  .372

 ساخته میشود؟

 ( مسگران2   ( آهنگران1

 ( همه درست است4    ( زرگران3

 میشود؟لنگی ، شطرنجی، کشمیره و غیره از چی ساخته  .373

   ( پنبه2    ( کتان1

 ( همه درست است4    ( سند3

صنایع جدید ماشین و فابریکه های عصری باری بار اول در کدام  .374

 سال به وجود آمد:

  م 1889 (2    م 1898( 1

 م 1998( 4    م 1989( 3

در زمان امیر عبدالرحمن خان اولین فابریکه عصری به کدام نام  .375

 تاسیس شد؟

 ماشین خانه کابل (2  هرات ( ماشین خانه1

 ( کاشین خانه بلخ4  ( ماشین خانه کندهار3

 فابریکه ماشین خانه کابل کدام موارد ذیل را فراهم مینمود؟ .377

   تفنگ( توپ ، 2  ( اسلحه سرد و گرم1

 همه درست است (4   ( مهمات حربی3

ه ش به چه تعداد موسسه فعال صنعتی در کشور  1375در سال  .379

 وجود داشت؟

1) 371    2 )373   

3 )375    4 )379 

موسسه صنعتی چند موسسه آن مربوط سکتور  371از جمله  .378

 شخصی میشد:

1 )296    2 )292  

3 )294    4 )119 

موسسه صنعتی چند موسسه آن مربوط سکتور دولتی  371از جمله  .377

 و مختلط بودن:

1 )113    2 )119   

3 )117    4) 119 

در سال های اخیر کدام قرن فابریکه و صنایع جدید نسبتاً به شکل   .396

 پیشرفته تر آن به وجود آمد:

  18( قرن 2    17( قرن 1

 21( قرن 4    26( قرن 3

  

موسسه صنعتی در  371در کدام یکی از سال های ذیل به تعداد  .391

 کشور وجود داشت؟

  ه ش 1375 (2   ه ش 1373( 1

 ه ش 1377( 4   ه ش 1379( 3

توریزم یا جهانگردی یک نوع مسافرت است که به منظور صورت  .392

 میگیرد؟

 ( تفریح2   ( گردش، سیاحت1

 همه درست است (4  ( بررسی های علمی3

 سفر های توریستی معموالً اهداف: .393

  ( کاری دارند2   ( تفریحی دارند1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 عالقمندی دارند؟توریست ها معموالً به کدام ساحه توریستی  .394

  ( طبیعت2    ( کلتوری1

 ( هیچکدام4    هردو (3

افغانستان در کدام سال عضویت سازمان جهانی توریزم را کسب  .395

 کرد؟

  ه ش 1337( 2   ه ش 1339( 1

 ه ش 1344 (4   ه ش 1341( 3

افغانستان به منظور فراهم آوری و انجام خدمات توریستی در کدام  .397

 لی را ایجاد کرد؟سال موسسه افغان تور فع

  ه ش 1339 (2   ه ش 1333( 1

 ه ش 1337( 4   ه ش 1335( 3

 اثار باستانی فراوان درکدام یکی از والیت های ذیل وجود داشت؟ .399

 ( غزنی، ننگرهار2   ( هرات، قندهار1

 همه درست است (4   ( بلخ و دره خیبر3
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 از جمله ساحات زیبای طبیعی افغانستان به شمار میرود؟ .398

 ( سواحل دریا ها2    آبشارها( 1

 همه درست است (4   ( کوه ها، جهیل ها3

 از جمله ساحات آثاری و کلتوری افغانستان به شمار میرود؟ .397

 ( آبدات مذهبی و تاریخی2   ( موزیم ها1

 همه درست است (4  ( بازار های صنایع دستی3

آیا شهر غزنی و بامیان مناطق مهم توریستی افغانستان به شمار  .386

 میرود؟

  ( نخیر2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 در بامیان کدام جاها سبب شده تا توریست ها را جلب کند؟ .381

  ( مجسمه ها2  اره های حکاکی شده  ( مغ1

 ( همه درست است4    ( بند امیر3

 زیارت و روضه شریف در کدام والیت موقعیت دارد؟ .382

 ( در والیت بامیان2   ( در والیت کابل1

 ( در والیت غزنی4   در والیت بلخ (3

 برج عیاران در کدام یکی از والیت های ذیل موقعیت دارد؟ .383

  والیت هرات (2   ( والیت کابل1

 ( والیت بامیان4   ( والیت کندهار3

 در کدام یکی از والیت های ذیل موقعیت دارد؟ "خواجه غلطان" .384

  در هرات (2    ( در غور1

 بامیان( در 4   ( در کندهار3

 در والیت غور کدام یکی از جاهای تاریخی وجود دارد؟ .385

  ( باال حصار2   منار جام (1

 ( باغ ممله4   ( تپه سردار3

 در والیت غزنی کدام یکی از مکان های تاریخی وجود دارد؟ .387

  ( تپه سردار2   ( منار های تاریخی1

 همه درست است (4   ( باالحصار3

افغانستان را به عنوان شهر های یونسکو کدام یکی از شهر های  .389

 تحت پوشش خود انتخاب کرده است؟

   ( بلخ2    هرات (1

 ( غرنی4    ( بامیان3

کدام یکی از شهر های افغانستان بنابر داشتن مزار ها و بناهای  .388

 تاریخی به حیث شهر فرهنگی بین اللملی توریستی شناخته شد؟

  ( هرات2    ( بلخ1

 ( بامیان4    غزنی (3

تجارت عبارت از داد و ستد امتعه ویا تبادله کاالهه های مورد نیاز  .387

 که در مقابل کریدیت پولی توسط کدم اشخاص صورت میگیرد؟

  ( مشتری2    ( بایع1

 ( هیچکدام4    هردو (3

اشیا و خدمات زمانی مورد تبادله و داد و ستد قرار میگیرد که چند  .376

 شرط فراهم گردد؟

  شرط 5( 2    شرط 3( 1

 شرط 7( 4    شرط 9( 3

 به طرف شرق آریانا کدام تمدن ها بود؟ .371

   ( فارس و یونان2   ( هند و چین1

 ( هیچکدام4    ( روم3

 به طرف غرب آریانا کدام تمدن ها وجود داشت؟ .372

   ( روم2    ( فارس1

 ( همه درست است4    ( یونان3

 میباشد؟فعالً بیالنس خارجی افغانستان کامالً ...........  .373

 نامتوازن (2    ( متوازن1

 ( هیچکدام4    ( مساوی3

حجم واردات نظر به صادارات در افغانستان به مراتب چگونه  .374

 میباشد؟

  ( زیاد میباشد2   ( کم میباشد1

 زیادتر میباشد (4   ( کمتر میباشد3

 کدام تبادله را بارتر مینامند؟ .375

 مال را( تبادله مال به 2  ( تبادله جنس به مال ار1

 ( هیچکدام4  تبادله جنس به جنس را (3

تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کدام ممالک صورت  .377

 میگیرفت؟

 ( ممالک هندوزمی2   اسالمی ( ممالک1

 ممالک سوسیالیستی (4  ( ممالک امپریالیستی3

 تجارت حوزه آزاد افغانستان به کدام ممالک صورت میگیرد؟ .379

  ( ایاالت متحده امریکا2   ( اروپای غربی1

 همه درست است (4    ( جاپان 3

 مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت است از: .378

  ( مواد خام2   ( مواد غذایی1

 ( هیچکدام4    ( هردو3

 حوزه نیم قاره هند چه نوع سابقه با افغانستان در تجارت دارد؟ .377

  ( جغرافیای2    تاریخی (1

 ی( فرهنگ4    ( سیاسی3
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 بانک یک کلمه ............ بوده که معنی یک نوع شرکت را میدهد؟ .466

 آلمانی (2   ( فرانسوی1

 ( یونانی4   ( ایتالیایی3

بعضی از دانشمندان عقیده دارند که بانک از کلمه ........ گرفته شده  .461

 که به معنی نیمکتی میدهد؟

 ( آلمانی2    ( رومی1

 ( یونانی4   ( ایتالیایی3

 کدام منظور استفاده میشود؟ نیمکتی به .462

  ( صنعت2    ( صرافی1

 ( هیچکدام4    سیاست (3

 بانک عبارت از یک اداره......... است. .463

  ( حقوقی 2    ( حقیقی1

 ( هیچکدام4    ( خیالی3

آیا موسسه را میتوان بانک نامید در صورتیکه عملیات پولی و مالی  .464

 را انجام دهد:

  ( نخیر2    بلی (1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 بانکها به صورت عموم به چند کتگوری تقسیم میشوند؟ .465

 سه بخش (2   ( چهار بخش1

 ( شش بخش4    ( دو بخش3

 کدام یکی از بانکهای ذیل به نام مادر بانک نیز استفاده میشود؟ .467

 ( بانک تخصصی2   ( بانک مرکزی1

 ( همه درست است4   ( بانک تجارتی3

بانک ها از جمله وظایف کدام یکی بانک نظارت و کنترول از سایر  .469

 های ذیل است؟

  بانک مرکزی (2   ( بانک تخصصی1

 ( هیچکدام4   ( بانک تجارتی3

 بانک ها به صورت عموم به چند کتگوری تقسیم شده است؟ .468

  ( بانک های مرکزی2  ( بانک های تجارتی 1

 همه درست است (4  ( بانک های شخصی3

 ز نام های ذیل یاد میشود؟بانک مرکزی به کدام یکی ا .467

  ( بانک بانک ها2   ( مادر بانک1

 همه درست است (4  ( د افغانستان بانک3

 بانک مرکزی در کدام سال تاسیس شد؟ .416

  ه ش 1318 (2   ه ش 1314( 1

 ه ش 1326( 4   ه ش 1317( 3

 بانک مرکزی به صورت عموم دارای چند وظیفه میباشد؟ .411

 وظیفه 3( 2    وظیفه 5( 1

 وظیفه 4( 4    وظیفه 2( 3

 به کدام بانک ، بانک های کوتاه مدت نیز گفته میشود؟ .412

  ( بانک تجارتی2   ( بانک مرکزی1

 ( هیچکدام4   ( بانک شخصی3

 بانک های تخصصی در کدام عرصه ها فعالیت میکنند؟ .413

  ( زراعت2    ( صنعت1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 کشور ها چگونه میباشد؟بانک ها داری در افغانستان نظربه سایر  .414

 خیلی تازه میباشد (2   ( تازه میباشد1

 ( خیلی قدیمی میباشد4   ( قدیمی میباشد3

 شرکت سهامی افغان در کدام سال بنام بانک ملی در آمد؟ .415

  ه ش 1312 (2   ه ش 1316( 1

 ه ش 1317( 4   ه ش 1314( 3

 عمده ترین فعالیت بانک های تخصصی در افغانستان چند است؟ .417

1 )7    2) 9  

3 )5    4 )4 

 میلیون دارلر واردات داشت؟ 454افغانستان در کدام سال به ارزش  .419

  ه ش 1389( 2   ه ش 1388( 1

 ه ش 1385( 4   ه ش 1387 (3

ه ش تفاوت بیالنس صادرات و واردات افغانستان به  1387در سال  .418

 چند میلیون دالر میرسد؟

1 )2578    2 )2758  

 هیچکدام( 4    2875( 3

در کدام سال تفاوت بیالنس صادرات و واردات افغانستان بیالنس  .417

 منفی را نشان میدهد؟

  ه ش 1389( 2   ه ش 1385( 1

 ه ش 1388( 4   ه ش 1387 (3

سکتور و یا بخشی که اکثریت نفوس کشور ما در آن مصروف اند  .426

 عبارت است از:

  ( خدمات2    ( صنعت1

 ( تجارت4    زراعت (3

 به طور متوازن در کره زمین تقسیم گردیده است؟ آیا آب .421

   ( نخیر2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3



جغرافیه صنف یازدمه مجموعه سواالت   

وبستان سرک وبستان اکبل ، مقابل کوچه آدرس آموزشگاه:  21                                                                                             ویمــــق اهلل قیــــری عتیــانجن  هتیه و تریتب:  

تقریباً چند فیصد آبهای کره زمین در ابحار و بحیره ها تجمع کرده  .422

 است؟

1 )79%    2 )75%   

3 )77%    4 )73% 

آبهای که در ابحار و بحیره ها تجمع نموده اند دارای کدام طمع  .423

 میباشد؟

  ( نسبتاً شور2    ( شیرین1

 ( نسبتاً شیرین4    شور (3

 بدون آب انسان در چند روز میمیرد؟ .424

 روز 3 (2    روز 1( 1

 روز 2( 4    روز 5( 3

چند فیصد از امراض در ممالک روبه انکشاف از سبب آبهای ناپاک یا  .425

 آلوده میباشد؟

1 )76%    2 )86%  

3 )56%    4 )96% 

 آب  در زراعت به مصرف میرسد؟در حدود چند فیصد  .427

1 )56%    2) 96%  

3 )76%    4 )86% 

 چند فیصد محصوالت زراعتی از آبیاری بدست می آید؟ .429

1 )32%    2 )34%  

3) 37%    4 )38% 

در گیری و کشمکش به سبب آب  569در چند سال گذشته، بیش از  .428

 صورت گرفته است؟

 سال 46( 2    سال 36( 1

 سال 26( 4    سال 56 (3

 چند درگیری مسلحانه به بخاطر آب صورت گرفته است؟ .427

  درگیری 23( 2   درگیری 26( 1

 درگیری 21 (4   درگیری 25( 3

 آب که ما انسانها استفاده میکنیم اندازه نمک آن عبارت است از: .436

  ( کم است2   بسیار کم است (1

 ( بسیار زیاد است4   ( زیاد است3

 به کمبود آب صحی و پاک مواجه اند: کدام یکی از قاره های ذیل .431

  قاره آسیا و افریقا (2   ( قاره اروپا و آسیا1

 ( قاره اروپا و امریکا4  ( قاره افریقا و امریکا3

در شهر مکسیکو آب توسط پایپ الین ها به کدام فاصله انتقال  .432

 میکند؟

 135( 4 کیلومتر 125 (3 کیلومتر 136( 2 کیلومتر 126( 1

 کیلومتر

مجموعه آب های که در کره زمین موجود است، چند فیصد آن از  .433

 شیرین میباشد؟

1) 3%    2)79%  

3 )4%    4 )96% 

در مناطقی از جهان که بارنده گی نسبتاً کافی بوده اندازه تقریبی  .434

 آن به چند میلی متر میرسد؟

 میلیمتر 446( 2   میلیمتر 476( 1

 میلمتر 496( 4   میلیمتر 456 (3

نشان داده است که زراعت به سطح جهانی در مجموع،  تحقیقات .435

 چند فیصد آب را به مصرف میرساند؟

1 )76%    2) 96%  

3 )56%    4 )46% 

 در جریان آّبیاری نادرست چند فیصد آب ضایع میگردد؟ .437

1 )76%    2 )56%  

3 )96%    4 )86% 

برای بدست آوردن یک کیلو گرام غله چند هزار لیتر آب ضرورت  .439

 ت؟اس

  لیتر 2566( 2   لیتر 2666( 1

 لیتر 1666 (4   لیتر 1566( 3

اسرائیل به قلت آب مواجه است ، آب مورد نیاز خود را از کدام  .438

 کشور توسط پایپ الین انتقال میدهد؟

 ترکیه (2    ( ایران1

 ( تاجکستان4   ( افغانستان3

 آیا انسان سبب آلوده گی آب میشود؟ .437

   ( شاید2    ( نخیر1

 ( هیچکدام4    بلی (3

 آلوده گی آب شامل کدام تغییرات میشود؟ .446

 ( کیمیاوی2    ( فزیکی1

 همه درست است (4   ( میکروبی3

 

شیوه ها و سیستم های زراعتی در همه یی جهان یکسان است یا  .441

 خیر؟

  ( نخیر2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3
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 زراعت به شکل جهانی به چند بخش تقسیم شده است؟ .442

  ( سه بخش2    دو بخش (1

 ( شش بخش4   ( چهار بخش3

 میالدی به چی اندازه گندم در جهان تولید شده بود؟ 2665در سال  .443

  تن 721616854( 2   تن 728161635 (1

 ( هیچکدام4  تن 7216164536( 3

 چند فیصد گندم تولید شده در جهان به چین تعلق دارد؟ .444

1 )16%    2) 15%   

3)26%    4 )25% 

میالدی متعلق به کدام کشور  2665گندم در جهان در سال  12.5% .445

 میشود؟

  ( چین2  ( ایاالت متحده امریکا1

 هند (4    ( روسیه3

میالدی مربوط  2665چند فیصد گندم تولید شده در جهان در سال  .447

 فرانسه میباشد؟

1 )4.1%    2 )7.1%  

3) 5.7%    4 )9.5% 

متعلق به دیگر کشور ها  2665سال چند فیصد گندم تولید شده در  .449

 است ؟

1 )32.4%    2) 32.2%  

3 )32.7%    4 )32.8% 

میالدی مربوط به  2665چند فیصد گندم تولید شده جهان در سال  .448

 آلمان میشود؟

1) 3.8%    2 )4.8%  

3 )5.8%    4)7.8% 

 2665آسترالیا چند فیصد از گندم تولید شده جهان را در سال  .447

 د اختصاص داده است؟میالدی به خو

1 )3.3%    2) 3.8%  

3 )9.5%    4 )3.4% 

میالدی در تولیدات گندم و برنج مقام دوم  2665کشوریکه در سال  .456

 را کسب کرده عبارت است از:

 ( فرانسه2    ( چین1

 هند (4  ( ایاالت متحده امریکا3

میالدی در تولیدات  2665کدام یکی از کشور های ذیل در سال  .451

 مقام دوم را به خود اختصاص داده بود؟برنج 

  هند (2    ( چین 1

 ( روسیه4  ( ایاالت متحده امریکا3

میالدی در تولید جواری  2665کدام یکی از کشور های ذیل در سال  .452

 مقام اول را به خود اختصاص داده بود؟

  ( ایاالت متحده امریکا2    ( چین1

 ( هند4    ( برازیل3

میالدی در تولید  2665توانسته بود در سال  ایاالت متحده امریکا .453

 کدام یکی از غله های ذیل مقام اول را کسب کند؟

   ( برنج2    ( گندم1

 ( هیچکدام4    جواری (3

میالدی کدام کشور توانسته بود در تولید کچالو مقام  2665در سال  .454

 اول را به خود اختصاص داده بود؟

  چین (2    ( روسیه1

 ( هند4    ( امریکا3

میالدی در تولید کدام مواد توانسته  2665کشور روسیه در سال  .455

 بود مقام دوم را به خود اختصاص دهد؟

  ( گوشت2    کچالو (1

 ( گندم4    ( برنج3

میالدی در تولید گوشت مقام  2665ایاالت متحده امریکا در سال  .457

 چند را گرفت؟

   ( سوم2    دوم (1

 ( اول4    ( چهارم3

میالدی چند فیصد گوشت  2665های جهان در سال  سایر کشور .459

 جهان را تولید نموده بودند؟

1 )33.2%    2 )32.3%  

3 )32.2%    4 )33.3% 

 %32.6میالدی به اندازه    2665سایر کشور های جهان در سال  .458

 کدام مواد را تولید کرده بودند؟

 کچالو (2    ( گوشت1

 ( گندم4    ( برنج3

 کار و تحرک را داشته باشد دارای:هرچیزی که قابلیت  .457

  انرژی است (2   ( حرارت است1

 ( هیچکدام4   ( قوه است3

 آیا وجود انسان انرژی دارد؟ .476

   ( نخیر2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 در کدام قرن استفاده از انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرد؟ .471

  ( قرون وسطی2   ( قرون گذشته1

 هیچکدام( 4   ( قرون جدید3
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 در کدام قرن ماشین بخار اختراع شد؟ .472

  26( در قرن 2   17( در قرن 1

 21( در قرن 4   18( در قرن 3

 منابع مهم انرژی را بنویسید؟ .473

  ( نفت و گاز2   ( زغال سنگ1

 همه درست است (4    ( آب3

 انرژی برق از چند مورد حاصل میشود؟ .474

  ( چهار مورد2   ( سه مورد1

 ( دو مورد4   پنج مورد (3

 کدام منبع تولید برق ارزان و بزرگ و است؟ .475

   آب (2    ( آفتاب1

 ( همه درست است4    ( باد3

 در تولید برق آبی چند عامل رول دارد؟ .477

  عامل 3 (2    عامل 4( 1

 عامل 7( 4    عامل 2( 3

 در چند ناحیه جهان نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته است؟ .479

 ناحیه 5 (2    ناحیه 3( 1

 ناحیه 2( 4    ناحیه 4( 3

  

 در آسیا کدام ناحیه است که برق آبی آن بسیار توسعه یافته است؟ .478

  ( تاجکستان2    ( ترکیه1

 ( ترکمنستان4    جاپان (3

 کوه اسکاندیناوی در کدام قسمت اروپا موقعیت دارد؟ .477

  ( شرق2    شمال (1

 ( جنوب4    ( غرب3

 اروپا موقعیت دارد؟کوه آلپ در کدام قسمت  .496

   مرکز (2    ( شمال1

 ( غرب4    ( جنوب3

آیاالت متحده امریکا چند درصد از نیروی برق آبی استفاده  .491

 میکنند؟

  درصد 13 (2   درصد 11( 1

 درصد 12( 4   درصد 14( 3

چند بند بزرگ مولد برق آبی جهان در باالی دریای والگا احداث  .492

 شده است؟

  بند 4( 2    بند 2 (1

 بند 5( 4    بند 3( 3

 دریای ولگا در کدام کشور موقعیت دارد؟ .493

 روسیه (3  ( امریکا2  ( آلمان1

 ( کانادا4 

ازجمله کشور های که در اروپا نیروی برقی فراوان دارند عبارت اند  .494

 از:

 ( ناروی2    ( سویدن1

 همه درست است (4    ( فرانسه3

روگاه برق آبی این چند فیصد برق مورد نیاز کشور سویدن از نی .495

 کشور فراهم میکند؟

1 )76%    2 )74%  

3 )75%    4 )77% 

آیا توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزانتر به خاطر تولید  .497

 برق است یا خیر؟

  ( نخیر2    بلی (1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

بعد از اروپا، امریکای شمالی در تولید برق از انرژی بادی مقام چندم  .499

 را دارد؟

  ( چهارم2    ( سوم1

 ( ششم4    دوم (3

 چند فیصد از برق اروپا از انرژی بادی تولید میشود؟ .498

1 )76%    2 )55%  

3 )56%    4) 75% 

 چند فیصد برق از امریکای شمالی از برق بادی میباشد؟ .497

1 )26%    2) 22%  

3 )24%    4 )27% 

 چند فیصد برق آسیا از برق بادی میباشد؟ .486

1) 12%    2 )16%   

3 )14%    4)11% 

 منبع بزرگ انرژی در کره زمین است؟ .481

 آفتاب (2    ( آب1

 ( هیچکدام4    ( باد3

 همین مواد را رادیو اکتیف مینامند به کجاها راه یابد؟ .482

 ( دریاها2    ( هوا1

 همه درست است (4    ( بحر ها3

 میشود؟آیا مقادیر زیاد رادیو اکتیف سبب مرگ موجودات زنده  .483

  ( نخیر2    بلی  (1

 ( هیچکدام4    ( شاید3
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برتری انرژی هسته ای اینست که با مواد سوخت کم چگونه انرژی  .484

 زیاد را تولید میکند؟

  ( انرژی متوسط2   ( انرژی ضعیف1

 ( هیچکدام4   ( انرژی نیرومند3

مواد سوخت انرژی هسته ای نسبت به کدام گزینه های ذیل دوام  .485

 بیشتر دارد؟

  ( نفت2   ( زغال سنگ1

 ( همه درست است4    ( گاز3

 آیا سوخت فوسیلی ها سبب گرم شدن کره زمین میشود یا خیر؟ .487

   ( نخیر2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 نیروی هسته ای دارای چگونه ضایعات میباشد؟ .489

  بیشتر (2    ( کم1

 ( بیش4    ( کمتر3

استفاده از برق هسته ای در جهان کدام یکی از کشور های ذیل با  .488

 مقام اول را کسب کند؟

 ( روسیه2    ( فرانسه1

 ( چین4    امریکا (3

جاپان توانسته در بین کشور های جهان مقام چندم را به خود  .487

 اختصاص دهد نظر به برق هسته ای:

  ( دوم2    سوم (1

 ( اول4    ( چهارم3

جهان مقام چندم را به خود فرانسه توانسته در بین تمام کشور های  .476

 اختصاص دهد؟

  دوم (2    ( اول1

 ( چهارم4    ( سوم3

کدام یکی از کشور های ذیل نظر به داشتن کارخانه برقی مقام  .471

 چهارم را در جهان کسب نموده است؟

 ( فرانسه2    ( امریکا1

 روسیه (4    ( جاپان3

د های ذیل مهمترین منبع استحصال برق حرارتی را کدام یکی از موا .472

 تشکیل میدهد؟

  ( گاز2    ( نفت1

 ( تیل4   زغال سنگ (3

در حال حاضر چن فیصد از برق حرارتی تولید شده درجهان از زغال  .473

 سنگ بدست میآید؟

1 )46%    2) 56%   

3)76%    4 )96% 

در دستگاه برق حرارتی زیادتر از کدام نوع زغال سنگ استفاده  .474

 میشود؟

 زغال سنگ نرم (2  ( زغال سنگ قیری1

 ( هیچکدام4    هردو (3

در امریکا چند درصد از مجموعه برق آن از زغال سنگ بدست  .475

 میآید؟

1) 56%    2)46%  

3 )76%    4 )96% 

در کدام یکی از کشور های ذیل بخاطر تولید برق از مواد نفتی  .477

 استفاده میکنند؟

  ( قطر، اردن2   ( عربستان1

 همه درست اسـت (4   ( کویت، بحرین3

 چند درصد برق تولید شده امریکا از گاز طبیعی بدست میآید؟ .479

 درصد 14 (2   درصد 13( 1

 درصد 17( 4   درصد15( 3

 درصد برق تولید شده امریکا از چی بدست میآید؟11 .478

  (گاز طبیعی2    نفت (1

 ( همه درست است4   ( زغال سنگ 3

ول را دارد عبارت است کشوریکه در تولید برق آبی در جهان مقام ا .477

 از:

  کانادا (2    ( روسیه1

 ( برازیل4    ( چین3

 نفت به مفهوم کلی مخلوطی از هایدروجن های ...... است .566

  ( مایع2    ( جامد1

 همه درست است (4    ( گاز3

 مواد غیر خالص نفت عبارت است از: .561

 ( نایتروجن2    ( سلفر1

 ( هایدروجن4  درست است 2و 1 (3

 موترها ، ریل ها، تانکها و هواپیماها به چی وابسته گی دارد؟حرکت  .562

  ( گاز2    نفت (1

 ( همه درست است4   ( زغال سنگ3

م کدام صنعت در جهان انکشاف و  1716الی  1766در سال های  .563

 توسعه یافت؟

  صنعت موتر سازی (2  ( صنعت کشتی رانی1

 ( همه درست است4   ( صید ماهی3
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 چند روز میتوانند در بحر اقامت کنند؟کشتی های نفتی  .564

  روز 52(2    روز 56( 1

 روز 53 (4    روز 51( 3

عراق همسایه کوچک خود کویت را در کدام سال مورد تجاوز قرار  .565

 داد؟

 م 1774(2    م 1776( 1

 م 1771( 4    م 1772( 3

 اولین چاه که در کدام سا ل در پنسلوانیای امریکا حفر گردید؟ .567

  م 1875( 2    م 1873( 1

 م 1879( 4    م 1871( 3

 عمق چاه پنسلوانیا چند متر میباشد؟ .569

 متر 23( 2    متر 25( 1

 متر 27( 4    متر 26 (3

 درناحیه وایومینگ امریکا عمق چاه ها به چند متر میرسد؟ .568

  متر 7666 (2   متر 7566( 1

 متر 5666( 4   متر 5566( 3

 ست؟کدام یکی از مناطق آسیا نفت خیز ا .567

  ( ایران و روسیه2   ( افغانستان1

 همه درست است (4   ( اندونیزیا3

در خاور میانه بزرگترین و غنی ترین حوزه نفتی قرار دارد که در  .516

 حدود چند درصد نفت جهان را دربر میگیرد؟

 درصد 75 (2   درصد 56( 1

 درصد 55( 4   درصد 76( 3

صادر کننده نفت در کدام کشور اولین تولید کننده و بزرگترین  .511

 جهان محسوب میشود؟

 عربستان سعودی (2    ( روسیه1

 ( فرانسه4    ( امریکا3

 ذخایر نفت اروپا در کدام کشور ذیل موقعیت دارد؟ .512

 ( آلمان2   ( انگلستان1

 ( همه درست است4    ( فرانسه3

اولین کشور بزرگ تولید کننده و مصرف کننده در جهان عبارت  .513

 است از:

  ( عربستان2    روسیه( 1

 ( جاپان4    امریکا (3

 از جمله کشور های نفت خیز آسیایی به شمار میرود؟ .514

  ( قطر2    ( امارات1

 همه درست است (4    ( روسیه3

 از جمله کشور های نفت خیز اروپادی به شمار میرود؟ .515

  ( ناروی ، هالند2    ( بلژیک1

 همه درست است (4    ( ایتالیا3

 التین کدام ناحیه ها دارای ذخایر بزرگ نفت میباشند؟ در امریکا .517

  ( اکوادور2    ( وینزویال1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 در افریقا مراکز ذخایر نفت در کدام نقاط ذیل وجود دارد؟ .519

 ( الچزایر2    ( لیبیا1

 همه درست است (4   ( نیجریه و گابون3

 ازبعد از امریکا مهم وارد کننده نفت عبارت است  .518

 جاپان (2    ( روسیه1

 ( آلمان4    ( فرانسه3

 در میان کشور های غربی کدام انها نفت را بیشتر وارد میکنند؟ .517

 ( ایتالیا2    ( آلمان1

 همه درست است (4    ( فرانسه3

 از بقایای نفت در کدام یکی از موارد ذیل استفاده میکنند؟ .526

 ( مواد شست شو2 دارو و حشره کش ( به حیث1

 همه درست است (4   رابر مصنوعی( 3

 آیا از گاز در ساختن مواد کیمیاوی استفاده میشود؟ .521

  بلی (2    ( نخیر1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 مرکز مهم تولید گاز در مناطق ذیل جهان وجود دارد؟ .522

  ( افغانستان2   ( روسیه آسیایی1

 همه درست است (4   ( ازبکستان3

 جهان را به خود اختصاص داده است؟روسیه به تنهایی چند گاز  .523

  درصد 33 (2   درصد 36( 1

 درصد 32( 4   درصد 31( 3

آیا پایپ الین های فوالدی میتواند گازی که الک فرانسه استخراج  .524

 میشود انتفال دهد؟

  نخیر (2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

ایی ........  موضوع عمده و قابل اهمیت انتقال گاز از خاور میانه به اروپ .525

 میباشد؟

   ( غربی2    ( شرقی1

 ( جنوبی4  `  ( شمالی3

 بهترین وارد کننده گاز طبیعی عبارت است از: .527
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 ( فرانسه و جرمنی2    ( ایتالیا1

 همه درست است (4   ( ارجنتاین3

 ذغال سنگ انتراسیت یعنی ذغال سنگ : .529

  خشک (2    ( نرم1

 ( سخت4    ( تر3

 خاکستر زغال سنگ انتراسیت چگونه میباشد؟مقدار دود، خاک، و  .528

 ( متوسط2    ( زیاد1

 ( هیچکدام4    کم (3

 زغال سنگ قیری یا: .527

 ذغال سنگ سیاه (2  ( ذغال سنگ خشک1

 ( همه درست است4  ( زغال سنگ لگنیت3

 آیا ذغال سنگ نارس یا لگنیت خوب و زود میسوزد؟ .536

   ( شاید2    بلی  (1

 ( هیچکدام4    ( نخیر3

 ال سنگ نارس یا:ذغ .531

  ( سیاه2    ( خشک1

 ( تورب4    لگنیت (3

 ذغال سنگ قیری دارای چند فیصد کاربن است؟ .532

1 )44%    2)48%  

3 )52%    4 )58% 

 کدام نوع زغال سنگ بنام زغال سنگ قهوه یی نیز یاد میشود؟ .533

 ( زغال سنگ قیری2  زغال سنگ نارس (1

 تورب( زغال سنگ 4  ( زغال سنگ انتراسیت3

در حدود چند درصد زغال سنگ که در دنیا استخراج میشود از نوع  .534

 لگنیت است؟

1 )26    2) 15   

3 )25    4 )16 

 کدام زغال سنگ مشابه ، به زغال سنگ لگنیت است؟ .535

 ( ذغال سنگ قیری2  ( ذغال سنگ نارس1

 همه درست است (4  ( ذغال سنگ لگنیت3

 تازه معلوم میشود؟کدام یکی از زغال سنگ عمر جوانتر و  .537

   (نارس2    تروب (1

 ( لگنیت4   ( انتراسیت3

 تمام منابع زغال سنگ اروپا در کجا واقع شده است؟ .539

 ( بلژیک2   ( شمال فرانسه1

 همه درست است (4    ( هالند3

 بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان: .538

  ( جاپان میباشد2   روسیه میباشد (1

 امریکا (4  ( عربستان سعودی3

 ذخایر ذغال سنگ روسیه از کدام نواحی بدست میآید؟ .537

  ( کوزنتسک2    ( کوزباس1

 ( هیچکدام4    هردو (3

در کدام کشور استخراج ذغال سنگ از حوزه های رور، لینت، و سار  .546

 صورت میگیرد؟

  ( فرانسه2    ( آلمان1

 ( هالند4    ( روسیه3

غربی به شمار  کدام حوزه مهمترین حوزه ذغال سنگ اروپای .541

 میرود؟

  ( سار2    ( رور1

 ( همه 4    ( لینت3

 حوزه های استخراج زغال سنگ انگلستان عبارت اند از: .542

 ( حوزه مند لندز2   ( حوزه اسکاتلند1

 ( همه درست است.4   ( حوزه های ویلز3

استخراج معادن ذغال سنگ کدام کشور ها توسط ماشین صورت  .543

 میگیرد؟

  رانسه( ف2    ( امریکا1

 ( همه درست است4    ( آلمان3

 در کدام منطقه وسعت معادن ذغال سنگ بسیار زیاد است؟ .544

 امریکای شمالی (2    ( امریکای جنوبی1

 ( هیچکدام4   ( امریکای غربی3

 بزرگترین صادر کننده ذغال سنگ در جهان عبارت است از؟ .545

 ( فرانسه2    ( امریکا1

 ( جرمنی4   ( انگلستان3

 ذغال سنگ کدام قاره کم کشف گردیده است؟ذخایر  .547

  ( امریکا2    ( افریقا1

 ( هیچکدام4    آسیا (3

 ذغال سنگ چین از کدام نواحی استخراج میگردد؟ .549

 ( منچوریا2    ( هوانگهو1

 ( هیچکدام4    هردو (3

معادن زغال سنگ نیم کره شمالی نسبت به نیم کره جنوبی چگونه  .548

 میباشد؟

  ( کم میباشد2   ( زیاد میباشد1

 ( هیچکدام4   ( مساوی است3
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تمام منابع ذغال سنگ نیم کره جنوبی تقریباً چند درصد مجموع  .547

 زغال سنگ استخراج شده جهان را تشکیل میدهد؟

  درصد 16( 2    درصد 5( 1

 درصد 75( 4   درصد 76( 3

 آسترالیا مهم ترین منبع ذغال سنگ کدام نیمکره میباشد؟ .556

 ( نیم کره جنوبی2   ( نیم کره شمالی1

 ( هیچکدام4    ( هر دو3

تمام منابع ذغال سنگ نیم کره شمالی مجموعاً چند درصد مجموع  .551

 ذغال سنگ جهان را تشکیل میدهد؟

  درصد 5( 2   درصد 76( 1

 درصد 16( 4   درصد 75 (3

کشور های که قبل از جنگ جهانی اول صادر کننده ذغال سنگ  .552

 بودند عبارت  از:

 ( انگلستان و آلمان2  انگلستان و روسیه( 1

 ( امریکا و انگلستان4   ( آلمان و روسیه3

استرالیا قسمت اعظم ذغال سنگ خود را در جنگ جهانی اول به  .553

 کدام کشور صادر میکرد؟

 ( چک و سلواکیا2   ( روسیه جاپان1

 ( جاپان و کوریای شمالی4   جاپان وکوریا جنوبی (3

 هماهنگ و یکسان قرار دارد؟ ام جهانآیا منبع انرژی در تم .554

   نخیر (2    ( بلی1

 ( هیچکدام4    ( شاید3

 در شرق میانه از هرچاه روزانه چند بیرل نفت استخراج میشود؟ .555

  بیرل 5166( 2   بیرل 5566( 1

 بیرل نفت 5366 (4   بیرل نفت 5266( 3

معموالً برای استخراج زغال سنگ اندازه حفر چاه ها چند متر  .557

 میباشد؟

 متر 2666 (2   متر 1566( 1

 متر 2366( 4   متر 2566( 3

 نواحی مهم صنعتی اروپا عبارت است از: .559

  ( آیتالیا2   ( انگلستان1

 همه درست است (4    ( فرانسه3

 کمربند صنعتی جاپان در کدام ناحیه قرار دارد؟ .558

  ( کیوشو2    ( توکیو1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 کدام مواد استفاده میشود؟ در صنایع سنگین از .557

  ( فلزات2   ( ذغال سنگ1

 همه درست است (4   ( نفت خام3

 عوامل موثر طبیعی که در انکشاف صنایع رول مهم دارد عبارت از : .576

 ( انرژی2   ( مواد اولیه 1

 همه درست است (4    ( زمین3

 عوامل موثر طبیعی در انکشاف صنایع عبارت از: .571

  است 3( 2    است 2( 1

 است 7( 4    است 4 (3

 از جمله عوامل موثر طبیعی به شمار نمی رود؟ .572

  ( انرژی 2   ( حمل و نقل1

 ( همه درست است4    زمین (3

 تجارت عبارت از تبادله اشیا و خدمات است میان دو طرف یعنی: .573

 ( گروپ ها2    ( افراد1

 ( همه درست است4    ( ممالک3

کم داشتن مواد خام باید از کدام یکی از کشور های ذیل نسبت  .574

 سایر کشور های جهان مواد خام را وارد کند؟

  ( ایتالیا2    جاپان (1

 ( انگلستان4    ( آلمان3

 اموال تجارتی بعد از کدام افزایش پیدا کرد؟ .575

  م 1775 (2    م 1774( 1

 م 1777( 4    م 1773( 3

 مواد نیمه صنعتی به مواد گفته میشود که : .577

 ( شکل آن تغییر کرده باشد2 آن صورت گرفته باشد ( کار باالی1

 ( همه درست است4 ( کیفیت آن تغییر کرده باشد3

م  1749توافقنامه عمومی تجارتی و تعرفه های گمرکی در سال  .579

 توسط چند عضو در ژنیو به امضا رسید؟

  عضو 32( 2    عضو 23( 1

 عضو 24( 4    عضو 31( 3

م  2662چند عضو توانسته در سال سازمان تجارتی جهان با داشتن  .578

 فیصد تجارت جهان را نماینده گی کند؟ 75

  عضو 147 (2   عضو 149( 1

 عضو 153( 4   عضو 151( 3

سازمان تجارتی جهان به کدام یکی از سمبول های ذیل ارائه  .577

 میشود؟

1 )WOT    2) WTO  

3)TOW    4 )TWO 
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 ری داشت؟عضو افتخا 36سازمان تجارتی جهانی در کدام سال  .596

  م 2663( 2    م 2666( 1

 میالدی 2667( 4    م 2662 (3

ساالنه چند میلیون نفر درجهان به خاطر سپری نمودن رخصتی  .591

 شان به ممالک خارجی سفر میکنند؟

  میلیون 966 (2   میلیون 466( 1

 میلیون 566( 4   میلیون 766( 3

 میکنند عبارت از:مناطقی که تا اکنون توریست ها به انجا زیاد سفر  .592

 ( امریکای شمالی2    ( اروپا 1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 اکثریت توریست ها از کدام ممالک اند؟ .593

 ( ممالک عقب مانده2   ( ممالک پیشرفته 1

 ( همه درست است4  ( ممالک روبه انکشاف  3

از جمله شهر های بزرگ تاریخی اروپا بشمار میرود که سبب جذب  .594

 ؟توریست ها میشود

  ( روم2   ( پاریس مادرید1

 همه درست است (4    ( لندن3

کوه های ذیل در فصل زمستان بخاطر فراهم نمودن کدام یکی از  .595

 ورزش های زمستانی منطقه مهم توریستی به شمار میرود؟

 ( کوه هندوکش2    ( کوه بابا1

 ( کوه تیربند ترکستان4    کوه آلپ (3

بزرگترین ساحات توریستی مذهبی کدام یکی از مناطق ذیل از  .597

 جهان محسوب میشود؟

 ( کوریای جنوبی2    ( کوریای شمالی1

 ( خاور مرکزی4   خاور میانه (3

 حوزه مدیترانه مربوط کدام یکی از مناطق ذیل میشود؟ .599

 ( اندونیزیا2   چین، هند (1

 ( همه درست است4    ( ترکیه3

های ملی، باغ وحش ، در امریکا شمالی کدام کشور ها دارای پارک  .598

 موزیم ها وغیره است که سبب جلب توریستان شده است؟

  ( کانادا2    ( امریکا1

 ( هیچکدام4    هردو (3

 منابع که سبب جذب توریستان در جهان میشود عبارت اند از: .597

 ( منابع کلتوری2   ( منابع طبیعی1

 همه درست است (4   ( منابع تاریخی3

 :موقعیت داردمصر در کدام قاره  .586

 

 ( امریکا2    افریقا (1

 ( اروپا4    ( آسیا3

مصر دارای کدام نوع آثار بوده که سبب جلب توریست ها شده  .581

 است:

 ( سیاسی2    تاریخی (1

 ( همه درست است4   ( اقتصادی3

 اولین مجلس سازمان جهانی توریزم در کدام سال دایر گردید؟ .582

 م 1796( 2    م 1795 (1

 میالدی 1791( 4   میالدی 1793( 3

در حال حاضر چند کشور و مناطق جهان عضویت سازمان جهانی  .583

 توریزم را دارا هستند؟

1 )179    2 )175  

3 )173    4 )171 

 سازمان جهانی توریزم در حدود چند مراکز ساحه یی دارد؟ .584

1 )386    2) 376  

3 )396    4 )376 

 ون منطقوی است؟سازمان جهانی توریزم دارای چند کمیسی .585

1) 2    2 )4  

3 )7    4 )8 

مجلس عمومی سازمان جهانی توریزم بعد از چند سال دایر  .587

 میگردد؟

 سال 3( بعد از 2   سال 2( بعد از 1

 سال 4( بعد از 4   سال 7بعد از  (3 

 زبان رسمی سازمان جهانی توریزم چند زبان میباشد؟ .589

1) 5    2 )7  

3 )4    4 )8 

کدام سال عضویت سازمان جهانی توریزم را کسب  افغانستان در .588

 کرد؟

  م 1795 (2    م 1796( 1

 م 1775( 4    م 1786( 3

 انتقال..................... را حمل و نقل گویند؟ .587

 ( معلومات2   ( اموال ، مردم1

 همه درست است (4    ( انرژی3

آیا فاصله در تعین موقعیت منطقه توریستی برای یک توریست  .576

 اهمیت دارد یا خیر

  ( نخیر2    بلی (1

 ( هیچکدام4    ( شاید3
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 مکسیکو مربوط : .571

 امریکای جنوبی (2   ( امریکای شمالی 1

 ( هیچکدام4    ( هردو3

کدام یکی از شورای های ذیل در فعالیت و مذاکرات سازمان تجارت  .572

 جهان همیشه هستند؟

 ( شورای خدمات2   ( شورای اموال1

 همه درست است (4   عمومی ( شورای ملکیت3

 دفتر مرکزی سازمان تجارت جهانی در کجا قرار دارد؟ .573

  ( پاریس2    ( ولسو1

 ( ژینو4    ژنیو (3

 در کدام قرن حمل و نقل اموال تجارتی آسانتر و ارزانتر گردید؟ .574

  18( قرن 2    17( قرن 1

 ( هیچکدام4    26قرن  (3

 .............. میگویند.تبادله معلومات میان دوساح را  .575

1 )Globaliztion   2)Communiti  

3)Communication  4)Transport 

 انتقال کدام موارد بنام ترانسپورت یاد میشود؟ .577

  ( اشیا2    ( انرژی1

 همه درست است (4    ( اموال3

 ازدیاد نفوس ایجاب ترانسپورت بیشتر میکند یاخیر! .579

  ( نخیر2    بلی (1

 هیچکدام (4    ( شاید3

 چند عامل باعث شده تا رقابت بین انواع ترانسپورت ها شود؟ .578

1) 5    2 )3  

3 )4    4 )2 

آیا قیمت تاکنون در انتخاب ترانسپورت از عوامل مهم به حساب  .577

 میآید؟

   ( شاید2    ( نخیر1

 ( هیچکدام4    بلی (3

 در انتخاب یک ترانسپورت تاثیر دارد عبارت است از:عوامل که  .766

  ( فاصله، اندازه2   تخیله کردن (1

 ( همه درست است4   ( مقدار اموال3

 

 

 

 

 

 
 

  


