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 در براعظم آسیا چند کشور محاط به خشکه است؟ -1

 کشور 15( 2  کشور 13(1

 کشور 15( 4  کشور 12 (3

 افغانستان یک کشور کوهستانی در یکی از موقعیت های ذیل میباشد؟ -2

 ( آسیای مرکزی2  آسیای جنوبی (1

 ( آسیای غربی4  آسیای شمالی( 3

 افغانستان در کدام نیمکره واقع است؟ -3

 ( نیمکره جنوبی2  نیمکره شمالی (1

 ( هیچکدام4 ( در بین هردو نیمکره3

 مساحت افغانستان چند کیلومتر مربع است؟ -4

1 )65200  2) 652000 

3 )6520  4 )6520000 

 مساحات کدام کشور اروپایی بزرگتر از افغانستان است؟ -5

 ( فرانسه2  ( جرمنی1

 هیچکدام (4  ( انگلستان3

 چند کشور اروپائی بزرگتر از افغانستان است؟ -6

 ( پنج کشور2  ( دو کشور1

 هیچ کشور اروپائی (4 ( تمام کشور های اروپائی3

 افغانستان در براعظم آسیا از لحاظ مساحت درجه چند است؟ -7

1 )11   2 )13 

3) 12   4 )10 

 ه ش چند میلیون تخمین زده شده است؟ 1388ل نفوس افغانستان در سا -8

 میلیون نفر 26 (2  میلیون نفر 25( 1

 میلیون نفر 30( 4  میلیون نفر 28( 3

 کشور درجه دوازدهم آسیا از لحاظ مساحت کدام کشور است؟ -9

 ( ایران2  ( پاکستان1

 افغانستان (4  ( روسیه3

 طول اعظمی افغانستان چقدر است؟ -10

 کیلومتر 12000 (2  کیلومتر 1200 (1

 کیلومتر 1000( 4  کیلومتر 912( 3

 طول اعظمی افغانستان در بین کدام نقاط است؟ -11

 ( ذوالفقار الی خماب2 دره یولی الی ذوالفقار (1

 ( دره یولی الی های چگایی4 ( خماب الی دره یولی3

 عرض اعظمی افغانستان چقدر است؟ -12

 کیلومتر 1200( 2  کیلومتر 912 (1

 کیلومتر 1100( 4  کیلومتر 900( 3

 مساحت منگولیا نسبت به افغانستان ؟ -13

 زیاد است (2  ( کم است 1

 ( هیچکدام4  ( مساوی است 3

 کدام یکی از کشور های ذیل نسبت به افغانستان کوچکتر است؟ -14

 ( ترکیه2  ( برما1

 تاجکستان (4  ( پاکستان3

 نزدیکترین فاصله افغانستان با بحر هند چقدر است؟ -15

 کیلومتر 320( 2  کیلومتر 290( 1

 کیلومتر 350( 4  کیلومتر 390 (3

 افغانستان از طرف شمال متصل به یکی از کشور های ذیل نیست؟ -16

 ( تاجکستان2  پاکستان (1

 ( ترکمنستان4  ( ازبکستان3

 افغانستان از طرف شمال متصل به یکی از کشور های ذیل است -17

 ( تاجکستان2  ( ترکمنستان1

 همه درست است. (4  ( ازبکستان3

 در غرب افغانستان کدام یکی از کشور های ذیل وجود دارد؟ -18

 ( روسیه2  ایران (1

 ( ترکمنستان4  ( پاکستان3

 در شمال شرق افغانستان کدام کشور موقعیت دارد؟ -19

 چین (2  ( هند1

 ( ترکمنستان4  ( پاکستان3

 کم ترین عرض افغانستان چقدر است؟ -20

 کیلومتر 30( 2  کیلومتر 24 (1

 کیلومتر 50( 4  کیلومتر 34( 3

 عرض اضغری افغانستان در کدام قسمت موقعیت دارد؟ -21

 کوه پامیر (2 ( کوه های چگایی1

 ( هیچکدام4  ( دره یولی3

 افغانستان محل اتصال چند حوزه اقتصادی است؟ -22

1) 3   2 )5 

3 )4   4 )6 

 کدام کشور ها به بحر راه ندارند؟ -23

 آسیای میانه (2  ( آسیای جنوبی1

 ( هیچکدام4  ( آسیای شرقی3

قسمت های از در قرن نزده به اثر کدام سیاست پیشروی کدام کشورها  -24

 افغانستان جدا گردید؟

 ( امریکا2  ( روسیه1

 درست است 3و  1 (4  ( انگلستان3

 در قرن نزده کدام کشور فتوحات را در آسیای مرکزی آغاز کرد؟ -25

 ( چین2  ( امریکا1

 روسیه (4  ان( انگلست3

 جهت تثبیت سرحدات افغانستان با روسیه نماینده انگلیس کی بود؟ -26

 ( پرنس گورچکوف2  الرد گرینویل (1

 ( چارلس پت4  ( علی خانوف3
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 سرحدات افغانستان در کدام سال تعیین گردید؟ -27

 میالدی 1870( 2  میالدی 1875( 1

 میالدی 1800( 4  میالدی 1873 (3

 خان مسیر کدام دریاها است؟خط سرحدی امیر شیرعلی  -28

 ( آمو تخار2  پنج آمو (1

 ( آمو واخان4  ( پنج واخان3

 خط سرحدی امیر شیر علی خان چقدر طول دارد؟ -29

 کیلومتر 1200 (2  کیلومتر900 (1

 کیلومتر 1100( 4  کیلومتر 1000( 3

خط وسط کدام دریا سرحد  1325جوزای سال  22به اساس معاهده  -30

 شد؟افغانستان شناخته 

 دریای آمو (2  ( دریای پنج1

 ( دریای سالنگ4  ( دریای واخان3

 کدام جزیره جز خاک افغانستان شد؟ 1325بعد از معاهده  -31

 ( زرقول2  ( ینگه قلعه1

 ( همه درست است4  درقد (3

موافقت نامه جهت استفاده مشترک آب دریای آمو و پنج در کدام سال به  -32

 امضاء رسید؟

 م 1946( 2  م 1945( 1

 م 1964 (4  م 1950( 3

فیصله گردید جهت مذاکرات هیات های افغانستان و روسیه و بریتانیا در کجا  -33

 حاضر گردید؟

 ( پنجده2   ( مرو1

 ( نیشابور4  سرخس (3

 پل خاتون باالی کدام دریا قرار دارد؟ -34

 ( سالنگ2  هریرود (1

 ( پنج دریا4   ( آمو3

 پایگاه نظامی کار گرفتند؟عساکر کدام کشور از پل خاتون بحیث  -35

 روسیه (2  ( انگلستان 1

 ( ترکیه4  ( افغانستان3

 تعداد عساکر افغان برای حفظ پنجده چقدر بود؟ -36

1 )2500  2 )1500 

3 )1000  4) 2000 

 سرکرده عساکر روس در پنجده کی بود؟ -37

 علی خانوف (2 ( پرنس گورچکوف1

 ( علی بایروف4  ( علی مونوف3

 کدام سال توسط روس ها اشغال شد؟پنجده و آقتپه در  -38

 م 1985( 2  م 1888( 1

 م 1885 (4  م 1875( 3

برای تعیین سرحد شمال غربی افغانستان بین روسیه و انگلستان مذاکرات  -39

 در کجا صورت گرفت؟

 لندن (2  ( پاریس1

 ( تاشکند4  ( مسکو3

 در تعیین خط سرحدی ریجوی نماینده روس ها کی بود؟ -40

 کپتان کامروف (2  ( علی خانوف1

 ( چارلس پت4 ( پرنس کورچکوف3

 خط سرحدی ریجوی در مدت چند سال تثبیت گردید: -41

 سال 5( 2  سال 6( 1

 سال 4 (4  سال 12( 3

 طول خط سرحدی ریجوی چقدر است؟ -42

 کیلومتر 540 (2  کیلومتر 550( 1

 کیلومتر 530( 4  کیلومتر 560( 3

 خط سرحدی ریجوی چقدر است: -43

 ( زرقول الی خماب2 ذوالفقار الی خماب (1

 ( ذوالفقار الی زرقول2 ( ویکتوریا الی خماب3

 خط سرحدی پامیر بین افغانستان و کدام کشور است؟ -44

 ( ازبکستان2  ( چین1

 ( پاکستان4  تاجکستان (3

 ؟سرحد شمال شرقی بین افغانستان و کدام کشور است -45

 ( هند2  چین (1

 ( ازبکستان4  ( تاجکستان3

 سطح مرتفع پامیر و واخان چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد؟ -46

 متر 6000 (2  متر 5000( 1

 متر 6500( 4  متر 4000( 3

 سطح مرتفع پامیر به کدام نام شهرت است؟ -47

 بام دنیا (2  ( بام امریکا1

 ( همه درست است4  ( بام افغانستان3

ت در تعیین واضح نبودن منبع و سرچشمه کدام دریا باعث ایجاد مشکال -48

 سرحد شمال شرقی میگردید؟

 ( واخان2  ( سند1

 آمو (4  ( پنج 3

 در تعیین سرحدات شمال شرقی نماینده افغانستان کی بود؟ -49

 ( غالم سرور خان2 ( غالم محی الدین انیس1

 ( هیچکدام4 غالم محی الدین خان (3

 مذاکره برای تعیین خط سرحدی پامیر چه مدت طول کشید؟ -50

 ماه 5( 2  ماه 7( 1

 ماه 9 (4  ماه 4( 3

برای موجودیت یک منطقه حایل کدام منطقه را ناخواسته به افغانستان  -51

 سپردند:

 واخان (2  ( پامیر1

 ( شغنان4  ( درقد3
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 دولت روسیه خط سرحدی پامیر را در کدام سال تایید کرد: -52

 م 1985( 2  م 1990( 1

 م 1988 (4  م 1986 (3

میالدی مذاکرات سرحدی در  1949سال بعد از تاسیس جمهوری چین در  -53

 دوره سلطنت کدام پادشاه صورت گرفت؟

 ( نادر شاه2  ظاهر شاه (1

 ( هیچکدام4  ( داود خان3

 جمهوری مردم چین در کدام سال تاسیس شد؟ -54

 م 1946( 2  م 1949 (1

 م 1960( 4  م 1957( 3

 افغانستان با کشور چین به چی اندازه سرحد دارد؟ -55

 کیلومتر 92 (2  متر 92( 1

 کیلومتر 90( 4  کیلومتر 94( 3

 عالمه گذاری و نصب پیلرها در سرحد با چین در کدام سال صورت گرفت؟ -56

 ه ش 1342( 2  ه ش 1340( 1

 ه ش 1343 (4  ه ش  1344( 3

به اثر نفاق برادران کدام شخص بعضی مناطق افغانستان به دست انگلیس ها  -57

 افتاد؟

 شاه محمود (2  ( وزیر فتح خان1

 ( وزیر اکبر خان4  ( شاه دوست3

انگلیس ها برای قبول کردن هیات سیاسی کدام شخص به  امیر عبدالرحمن  -58

 داشت فرستاد؟خان یاد

 جنرال رابرت (2  رال پالکجن( 1

 ( همه درست است4  ( جنرال جوزف3

 عساکر ورودی عبدالرحمن خان به شمول چند نفر بود؟ -59

 ( دو لک2  یک لک (1

 ( چهار لک4  سه لک( 3

 جنرال رابرت خواستار قبول شدن هیات سیاسی در کجا بود؟ -60

 ( هرات2  ( کندز1

 جالل آباد (4  ( بلخ 3

 هیات سیاسی انگلیسی به سرکرده گی مارتمیر دیورند چند نفری بود؟ -61

 نفری 15 (2  نفری 17( 1

 نفری 5( 4  نفری 10( 3

 مواد معاهده دیورند توسط کی ترتیب شده بود؟ -62

  ( افغانها2  ( روس ها1

 ( همه درست است4  انگلیس ها (3

 امیر عبدالرحمن خان معاهده دیورند را در کجا امضا نمود؟ -63

 ( قصر دلگشاه2  قصر چهلستون (1

 ( قصر تاج بیگ4  ( ارگ3

 امضا شد؟ 1893معاهده دیورند در کدام هاه سال  -64

 ( جوالی2  ( دسمبر1

 نوامبر (4  ( اکتوبر3

 خان معاهده دیورند را به مشوره کی امضا نمود؟عبدالرحمن  -65

 ( اراکین دولت2  ( مردم1

 بدون مشوره (4  ( کابینه3

 طول خط فرخی دیورند چقدر است؟ -66

 کیلومتر 1920 (2  کیلومتر 1900( 1

 کیلومتر 1950 49  کیلومتر 1930( 3

در امضاء معاهده دیورند نقاط حاکم استراتیژیک به جانب کدام کشور قرار  -67

 گرفت؟

 ( روسیه2  ( چین1

 بریتانوی هند (4  ( افغانستان3

 بعد از امضاء معاهده دیورند شورشها خصوصاً در کدام قبایل آغاز یافت؟ -68

 ( سوز2  ( وزیر1

 درست است 2و 1 (4  ( پنجابی3

 انگلیس ها به جبر و ستم به قناعت قبایل: -69

 ( موفق شدند2  موفق نشدند (1

 شاید موفق نشده باشند( 4 شاید موفق شده باشند( 3

بعد از معاده دیورند انگلیس ها چقدر پول اضافی به عبدالرحمن خان  -70

 میپرداختند؟

  لک 10( 2  لک 18( 1

 لک 12( 4  لک 6 (3

 به طرف غرب افغانستان چند خط سرحدی وجود دارد؟ -71

 ( پنج2  ( سه 1

 دو (4  ( یک 3

 در کدام سمت افغانستان واقع است؟ فخریخطوط سرخدی مکمهان و  -72

 ( شرق2  ( شمال1

 ( جنوب4  غرب (3

 منطقه سیستان در کدام قسمت کشور واقع است؟ -73

 غرب جنوب (2  ( شمال غرب1

 ( شمال شرق4  جنوب شرق( 3

 سرکرده قبیله سربند کی بود؟ -74

 علی خان (2  علی خانوف (1

 ( علی جان4  ( علی مونوف3

با سران ایرانی و افغانی در سیستان چه مدت تحقیقات ریس هیات انگلیس  -75

 طول کشید؟

 ( سه سال2  ( پنج سال1

 ( چهار سال4  دو سال (3
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 مناطق غرب رود نادعلی به کدام نام یاد میگردد؟ -76

 ( ماورای سیستان2  سیستان خاص (1

 ( همه درست است4  ( سیستان تمام3

 کدام نام یاد میشود؟مناطق شرق رود نادعلی به  -77

 ماورای سیستان (2  ( سیستان خاص1

 ( همه درست است4  ( سیستان تمام3

 ماورای سیستان مربوط کدام کشور است؟ -78

 ( روسیه2  افغانستان (1

 ( ایران4  ( پاکستان3

 سیستان خاص مربوط کدام کشور است؟ -79

 ایران (2  ( افغانستان1

 ( روسیه4  ( پاکستان3

کدام سال از مسیر اصلی خود) رود نادعلی( منحرف  آب دریای هلمند در -80

 شد؟

 ه ش 1271( 2  ه ش 1270( 1

 ه ش 1274 (4  ه ش 1273( 3

 رود پریان در کدام یکی از جهت های رود نادعلی قرار دارد؟ -81

 غرب (2  ( شمال1

 ( جنوب4  ( شرق3

 در زمان گولد سمت خط سرحدی روی اراضی عالمه گذاری:  -82

 نشده بود (2  ( شده بود1

 ( ناممکن بود4  ( ممکن بود3

 دولت افغانستان مسیر اصلی دریای هلمند کدام رود را میداند؟ -83

 ( رود نادعلی2  ( رود پریان1

 ( هیچکدام4 درست است 2و  1 (3

تحقیقات مکمهان برای تعیین سرحد میان ایران وافغانستان  چه مدت طول  -84

 کشید؟

 ماه 3سال و  2 (2  سال 3( 1

 ماه 2سال و  3( 4  سال 2( 3

 خط سرحدی مکمهان در کدام سمت کشور مان موقعیت دارد؟ -85

 ( شمال شرق2  جنوب غرب (1

 ( جنوب شرق4  ( شمال غرب3

وقتیکه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به نسبت کمبود آب  -86

 شکایات کرد کدام کشور خواهش وساطت نمود؟

 ( ترکیه2  ( روسیه1

 انگلستان( 4  امریکا (3

 برای تعیین سرحد شمال غربی از کدام کشور طلب وساطت صورت گرفت: -87

   ( روسیه2  ( ایران1

 ( هند4  ترکیه (3

افغانستان به اساس تشکیالت واحد های اداری دوره امان اهلل خان به چند  -88

 والیت تقسیم شده بود؟

 والیت 4( 2  والیت 5 (1

 والیت 2( 4  والیت 7( 3

 بود؟نکدام یکی از والیات ذیل شامل والیات اعلی دوره شاه امان اهلل خان  -89

 ( هرات2  قندهار 19

 بلخ (4  ( بدخشان3

 افغانستان به چند والیت تقسیم شده بود؟ 1343در سال  -90

 والیت 31( 2  والیت 21( 1

 والیت 34( 4  والیت 29 (3

 در راس هر والیت نماینده کدام قوه میباشد؟ -91

 ( قوه مقننه2  قضایی( قوه 1

 ( هیچکدام4  قوه اجراییه (3

 ه ش چند ولسوالی در افغانستان وجود داشت؟ 1370در سال  -92

 ولسوالی 296( 2  ولسوالی 290( 1

 ولسوالی 284( 4  ولسوالی 294 (3

 افغانستان شامل چند والیت بود؟ 1370در سال  -93

 والیت 29( 2  والیت 32 (1

 والیت 30( 4  والیت 34( 3

 ه ش در افغانستان چند ساحه شهری وجود داشت؟ 1370سال در  -94

 ساحه شهری 104( 2 ساحه شهری 94 (1

 ساحه شهری 100( 4 ساحه شهری 110( 3

 در سال های اخیر افغانستان به چند ولسوالی تجزیه گردید؟ -95

 ولسوالی 364 (2  ولسوالی 350( 1

 ولسوالی 354( 4  ولسوالی 344( 3

 است؟مرکز والیت خوست کدام  -96

 ( پارون2  ستون (1

 ( شرنه4  ( نیلی3

 نسبت تعداد نفوس و مساحت به چه نام یاد میشود؟ -97

 تراکم نفوس (2  ( نفوس1

 ( هیچکدام4  ( ترکیب قومی3

 اکثریت نفوس افغانستان در کجا امرار حیات دارند؟ -98

 ( شهرها2  دهکده ها (1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 بیشتر به کدام نقاط است؟تمایل بودباش انسان ها در زنده گی  -99

 ( نقاط مرتفع2  ( ریگستان ها1

 هموار سرزمین (4  ( کوهستان ها3

 مناطق کمتر از چند متر شامل حوزه وسیع و هموار میگردد؟ -100

 متر 1200( 2  متر 1500( 1

 متر 1300( 4  متر 1000 (3

 رشد نفوس تابع کدام مقررات است؟ -101

 ( مذهبی2  ( اجتماعی1

 همه درست است (4  ( اقتصادی3
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نفوس افغانستان به ده میلیون و هفتاد هزار نفر میرسید در یکی از سال های  -102

 ذیل:

 ه ش 1332( 2  ه ش 1320( 1

 ه ش 1319( 4  ه ش 1315 (3

 سرشماری کامل کشور در کدام سال صورت گرفت؟ -103

 ه ش 1358 (2  ه ش 1315( 1

 ه ش 1329( 4  ه ش 1332( 3

 مورد بحث است؟کیفیت نفوس از کدام لحاظ  -104

 ( جنسیت2  ( سن 1

 درست است 2و 1 (4  ( قوم3

 اولین سروی نفوس شامل چند والیت بود؟ -105

 والیت 13( 2  والیت 15( 1

 والیت 10 (4  والیت 11( 3

در دهه های اخیر نقش زنان در دولت به خصوص در کدام ساحه افزایش  -106

 یافته؟

 معارف (2  ( امنیتی1

 ( اقتصاد4  ( زراعت3

 سال است؟ 65فیصد نفوس افغانستان باالتر از چند  -107

1) %2.6  2 )%3  

3 )2.5%  4 )3.5% 

 افراد ده ساله شامل کدام کتگوری هستند؟ -108

 نفوس غیر فعال (2  ( نفوس فعال1

 ( نفوس محروم4  ( نفوس عادی3

 به اساس اسناد تاریخی از قدیم ترین نژاد آریایی در کشور هستند؟ -109

 ( تاجکها2  پشتون ها (1

 ( قزل ها4  ( پشه یی ها3

یکی از اقوام ذیل در سرتاسر کشور به خصوص در صفحات شمال زنده گی  -110

 دارند؟

 تاجکها (2  ( پشتون ها1

 ( قزل ها4  ( پشه یی ها3

 نورستانی ها به کدام زبان تکلم میکنند؟ -111

 ( پشتو2  ( دری1

 ( آزری4  نورستانی (3

 پشه یی ها در کدام مناطق سکونت دارند؟ -112

 ( لغمان2   کنر( 1

 همه درست است (4  ( کاپیسا3

 است؟تعداد مهاجرین سیاسی افغانها به خارج کشور بیشتر از چند میلیون  -113

 میلیون 4 (2  میلیون 3( 1

 میلیون 6( 4  میلیون 5 (2

 فرار مغز ها چگونه تاثیر مهاجرت است؟ -114

 ( مثبت2  منفی (1

 ( بی تاثیر4  ( نسبی3

 کشور رواج داشت؟آیین زردشتی کدام قسمت  -115

 ( غرب2  ( شرق1

 درست است 3و  2 (4  ( شمال3

 قبل از اسالم دین ملی خراسان کدام بود؟ -116

 ( زردشتی2  ( بودایی1

 هیچکدام (4  ( برهمنی3

 شهر هرات را کدام یکی از فرمانده هان اسالم فتح کرد؟ -117

 ( ابو موسی اشعری2  ( عبداهلل بن عامر1

 ( طلحه4  احنف بن قیس (3

 کدام سال هجری فتوحات اسالمی در افغانستان پیشرفت کرد؟بعد  -118

1 )22   2) 25 

3 )23   4 )27 

 خلیفه سوم به جای ابو موسی اشعری کی تعیین نمود؟ -119

 ( طلحه2  ( احنف بن قیس1

 ( همه درست است4  عبداهلل بن عامر (3

 به اسالم مشرف شدند؟ دام قرنمردم کافرستان یا نورستان در ک -120

1) 19   2 )20 

3) 18   4)17 

 مذهب تشیع به چند بخش تقسیم شده است؟ -121

 بخش 5( 2  بخش 3( 1

 ( هیچکدام4  بخش 2 (3

 زبان اندواروپایی به چند بخش تقسیم شده است؟ -122

1 )3   2) 2  

3 )4   4 )5 

 شاخه زبان که میان آریایی و هندی قرار دارد چه نام دارد؟  -123

 رویدا (2  وایگلی( 1

 نورستانی( 4  ( شکونی3

 زبان ترکی افغانستان شامل چند سلسله است؟ -124

 ( سه2   دو  (1

 ( پنج4  ( چهار3

 تقریباً تمام مردم افغانستان به کدام زبان بلدیت دارند؟ -125

 دری (2  ( پشتو1

 ( پشه یی4  ( ازبیکی3

 زبان ازبیکی در کدام والیات صحبت میشود؟ -126

 ( جنوبی2  شمالی (1

 ( غربی4  ( شرقی3



مجموعه سواالت جغرافیه صنف دوازدهمموضوع:   

 6                                                                       بوستان کابل، مقابل کوچه بوستانآدرس آموزشگاه: سرک                                    تهیه و ترتیب:  انجنــیر عتیــــق اهلل قیــــومی

 به کدام زبان صحبت کنند؟اهل هنود  -127

 لهندا (2  ( سندی1

 ( همه درست است4  ( پنجابی3

 زبان اورمری درکدام والیت رواج دارد؟ -128

 ( پکتیا2  لوگر (1

 همه درست است (4  ( ارزگان3

 کدام زبان ها اکنون از میان رفته است؟ -129

 ( آزری2  ( مغلی1

 ( هیچکدام4  هردو  (3

 افغانستان از جمله کشورهای: -130

 ( در حال انکشاف2  انکشاف یافته( 1

 ( عقب مانده4  روبه انکشاف (3

 قیر ریزی شاهراه حلقوی چند فیصد تکمیل است؟ -131

1 )75%  2 )85% 

3) %80  4 )%90 

 کدام والیت محل اتصال راه های تجارتی در قرن اول بود؟ -132

 بلخ (2  ( هرات1

 ( کابل4  ( قندهار3

 کدام کشور صورت گرفت؟تمدید خط آهن از کراچی تا کویته توسط  -133

 ( روس ها2  انگلیس ها (1

 ( هندی ها4  ایرانی ها 39

 اولین موتر در زمان کدام پادشاه در افغانستان رسید؟ -134

 ( امیر امان اهلل خان2  امیر حبیب اهلل (1

 ( هیچکدام4 ( امیر عبدالرحمن خان3

 بودند؟به ممبی فرستاده شده چند نفر  برای فراگیری تخنیک های موتر  -135

 نفر 75( 2  نفر 57 (1

 نفر 61( 4  نفر 58( 3

 فاصله بین دو رباط چقدر بود؟ -136

 کروه 18( 2  کروه 6( 1

 درست است 3و 1 (4  کیلومتر 18( 3

 یک گز جریب معادل به چند انچ انگلیسی است؟ -137

1 )27   2) 29   

3)25   4 )30 

 کوتل های افغانستان بیش از چقدر ارتفاع دارند؟اکثریت  -138

 متر 3000 (2  متر 2500( 1

 متر 4000( 4  متر 3500( 3

 خط آهن اسالم قلعه الی هرات چقدر طول دارد؟ -139

  کیلومتر 75( 2  کیلومتر 70( 1

 کیلومتر 60 (4  کیلو متر 65( 3

 بایسکل را کی اختراع کرد؟ -140

 ( مایکل فارادی2  ( دوپریل1

 کنت دوسواک (4  نیوتن 39

 است؟ مفید ترین وسیله ترانسپورتی کدام -141

 ( موتر2  ( ریل1

 بایسکل (4  ( طیاره3

 ماشین بخار چی زمانی کشف شد؟ -142

 18( قرن 2 18( نیم اول قرن 1

 19نیم دوم قرن  (4 18نیم دوم قرن  39

 اولین نوع موتر ابتدایی را کی ساخت؟ -143

 ( کنت دوسواک2  ( مستردین1

 ( هیچکدام4  سمنگتن (3

 قدیمی ترین وسیله نقلیه کدام است؟ -144

 ( طیاره2  ریل (1

 ( بایسکل4  ( کشتی3

 اولین خط آهن در کدام سال در داخل افغانستان تمدید گردیده بود؟ -145

1) 1305  2 )1300 

3 1302  4 )1306 

 طول خط آهن داخل شهر کابل چقدر بود؟ -146

1) 7- 8   2 )6- 7 

3 )8 – 9  4 )5 – 6 

 خط آهن تا کدام سال در داخل کابل فعال بود؟ -147

1 )1305  2) 1307 

3 )1310  4 )1313 

 کدام یکی از گزینه های ذیل حیثیت شراین خون را دارد؟ -148

 شاهراه (2  ( ترانسپورت1

 ( همه درست است4  خطوط هوایی 39

 در پالن های پنج ساله بیش از چند کیلومتر سرک قیر گردید؟ -149

1) 2500  2 )3000 

3 )2000  4 )3500 

 شاهراه های کشور به چند بخش تقسیم گردیده است؟ -150

 ( چهار2  ( سه 1

 ( پنج4   دو  (3

 شاهراه کابل خوست چی نوع شاهراه است؟ -151

 قطع شده (2  ( حلقوی1

 ( بیضوی4  ( دایروی3

 نظر به دره شکاری چند کیلومتر فاصله کوتاه شد؟با اعمار تونل سالنگ  -152

 کیلومتر 300( 2  کیلومتر 250( 1

 کیلومتر 200 (4  کیلومتر 350( 3
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 به به کدام راه بین المللی منتهی است؟تورخم  -شاهراه کابل -153

 ( بندر فارس2  بحر هند (1

 ( همه درست است4  ( بحیره عرب3

 کندهار به کدام راه بین المللی منتهی است؟ –شاهراه کابل  -154

 ( ( بندر فارس2  ( بحر هند1

 ( همه درست است4  بحیره عرب (3

 اسالم قلعه دارای چقدر طول میباشد؟ –شاهراه هرات  -155

 کیلومتر 130( 2  کیلومتر 125( 1

 کیلومتر  110( 4  کیلومتر 124 (3

 شاهراه کابل خوست با کدام بندر وصل است؟ -156

 ( حیرتان2  غالم خان (1

 ( همه درست است4  ( چاه بهار3

 طویل ترین شاهراه کشور کدام است؟ -157

 هرات -( کندهار2  کندز –( کابل 1

 تورخم -هرات -کندهار (4  کندهار –( کابل 3

 کوتاه ترین شاهراه کشور کدام است؟ -158

 گردیز -( کابل2  تورخم -( کابل1

 مهترالم –سرخکان  (4 بدخشان –( تالقان 3

 کندز چقدر است؟ –طول شاهراه کابل  -159

1) 337  2 )254 

3 )130   4 )360 

 میمنه چند کیلومتر طول دارد؟ -شاهراه شبرغان -160

1 )120  2 )150 

3) 179    4 )168 

هوانوردی و استفاده از طیارات برای حمل و نقل مسافرین و مال فعالیت  -161

 التجاره در کشور ماه سابقه طوالنی:

 ندارد (2  ( دارد1

 ( هیچکدام4  ( متوسط3

اولین فعالیت هوانوردی کشور با یک طیاره کوچک از کدام کشور آغاز  -162

 گردید؟

   ( جاپانی2  روسی (1

 ( امریکایی4  ( جرمنی3

 ایی در کشور کدام است؟اولین شرکت هو -163

 ( صافی2  آریانا (1

 ( پامیر4  ( کام ایر3

 شرکت هوائی آریانا در کدام سال به فعالیت آغاز کرد؟ -164

1 )1319  2) 1317 

3 )1320  4 )1315 

 ریاست هوانوردی ملکی در کدام سال تاسیس شد: -165

1 )1333  2) 1335 

3 )1310  4 )1306 

 دارد؟ تورخم چند کیلومتر طول -شاهراه کابل -166

1) 232  2 )230 

3 )250  4 )241 

 کندهار چند کیلومتر طول دارد؟ –شاهراه کابل  -167

 کیلومتر 350( 2  کیلومتر 400( 1

 کیلومتر 483 (4  کیلومتر 475( 3

 در هنگام تاسیس ریاست هوانوردی دارای چند موسسه بود: -168

1 )3   2 )5 

3) 2   4 )4 

 آغاز یافت؟ اعمار میدان بین المللی کابل در کدام سال -169

1 )1320  2) 1339 

3 )1335  4 )1333 

 کار اعمار میدان بین المللی کابل چند سال را دربر گرفت؟ -170

1) 2   2 )4 

3 )5   4 )1 

 ترمینل جدید میدان هوائی کابل را کدام کشور ساخت: -171

 جاپان (2  ( روسیه1

 ( امریکا4  ( هند3

 شد؟میدان هوایی کندهار درکدام سمت شهر کندهار ساخته  -172

 ( شمال غرب2  جنوب شرق (1

 ( غرب4  ( جنوب غرب3

 میدان هوایی کندهار در کدام سال به شکل ابتدایی و محلی استفاده میشد؟ -173

1) 1330  2 )1331 

3 )1335  4 )1336 

 چند میدان هوائی در کشور وجود داشت؟ 1388در سال  -174

1 )35   4) 37 

3 )39   4 )40 

 بندی مقام چندم را دارد؟ میدان هوائی کندهار از لحاظ درجه -175

 درجه اول (2  ( درجه دوم1

 ( درجه چهارم4  ( درجه سوم3

 چند میدان هوائی به درجه سوم در کشور وجود دارد؟ -176

1 )15   2 )13 

3) 14   4 )10 

 تعداد میدان هوایی درجه چهارم در کشور به چی تعداد است؟ -177

1 )5   4 )10 

3 )9   4) 7 

یدان های هوائی کشور از لحاظ وزن فی تن چی مالیه هر طیاره خارجی در م -178

 قدر است؟

 افغانی 1000( 2  افغانی 200( 1

 افغانی 750( 4  افغانی 500 (3
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 د آریانا هوائی شرکت در کدام سال به فعالیت آغاز کرد؟ -179

1 )1335  2) 1333 

3 )1330  4 )1331 

 سهم دولت در شرکت آریانا چند فیصد بود؟ -180

1 )25%  2 )50% 

3) %51  4 )%55 

 سهم شرکت اندیمار در شرکت آریانا چقدر بود؟ -181

1 )%30  2)%49 

3 )45%  4 )50% 

 گنجایش چند نفر را داشت؟ DC-3طیاره  -182

1) 28   2 )38 

3 )8   4 )25 

 اولین پرواز خارجی شرکت آریانا به کدام مقصد بود؟ -183

  ( لیبیا2  بحرین (1

 ( آلمان4  ( عمان3

 را تحت پوشش قرار داده است؟شرکت آریانا چند شهر بزرگ دنیا  -184

1 )20   2 )18 

3) 17   4 )15 

 چند فیصد عواید خارجی شرکت های هوایی به دولت انتقال میگردد؟ -185

1) %2   2 )%3 

3 )5%   4 )6% 

 کدام وسایل ذیل وسیله سریع ارتباط از راه دور است؟ -186

  ( رادیو2  ( اخبار1

 همه درست است (4  ( تیلفون3

 نوری چقدر است؟ سرعت امواج رادیویی -187

1 )km/s 30000  2) km/s 300000 

3 )250000 km/s 4 )200000km/s 

 کدام گزینه ذیل به نام اعصاب جامعه یاد میشود؟ -188

 ( سیاست2  اقتصاد (1

 ( مواصالت4  ارتباطات (3

 نخستین وسیله مخابراتی اختراع ذیل بود؟ -189

 ( فکس2  تلگراف (1

 ( انترنیت4  مبایل (3

 حصار کابل به چی نام یاد میشود؟پسته خانه باال  -190

 چاپار خانه (2  ( چایار خانه1

 ( هیچکدام4  ( چابار خانه3

 انتقاالت پستی تابع چی بود؟ -191

 حد معین پست (2  ( زمان1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 امور پستی منظم در کدام سال بوجود آمد؟ -192

1 )1870  2) 1892 

3 )1878  4 )1865 

 کدام سال صورت گرفت؟انکشاف بهتر امور پستی در  -193

1 )1919  2 )1909  

3 )1908  4) 1907 

 در کدام سال برای اولین بار برای انتقال پستی از موتر استفاده شد؟ -194

1) 1925  2 )1930 

3 )1931  4 )1921 

 در سرویس پستی خارجی از کدام طیارات استفاده میشود: -195

 ( صافی2  ( کام ایر1

 (پامیر4  آریانا (3

 کدام است؟ 19قرن  مهمترین اختراع -196

 ( تلگراف2  ( تیلفون1

 درست است 2و 1 (4  ( کمره3

197- Phone  به معنی چی است ؟ 

 ( گفتن2  صدا (1

 ( ارتباط4  ( بطری3

دستگاه تیلفون بین محل سکونت امیر حبیب اهلل خان و برادرش چندمین  -198

 دستگاه بود؟

 ( دومین2  نخستین (1

 ( آخرین4  ( سومین3

 ر کدام سال در افغانستان نصب شد؟لینه د 50سویچبورد  -199

1 )1290  2 )1295 

3) 1298  4 )1300 

 لینه اتومات کشور از کمپنی کدام کشور خریده شد؟ 5000نخستین دستگاه  -200

   ( روسیه2  آلمان (1

 ( هند4  چین (3

 اولین مخابره خارجی کشور بین کابل وکدام شهر بود؟ -201

 ( مونیخ2  پاریس (1

 ( مسکو4  ( مادرید3

 مبایل در کدام سال برای استفاده عموم در شیکاگو قرار گرفت؟ -202

1 )1980  2 )1981 

3) 1983  4 )1990 

 شرکت های افغان بیسیم و روشن در کدام سال به فعالیت آغاز کردند؟ -203

1 )1381  2 )1383 

3) 1382  4 )1384 

 شرکت مخابراتی اتصاالت در کدام سال به فعالیت آغاز کرد؟ -204

1 )1381  2 )1383 

3 )1382  4) 1385 
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به فعالیت ها در کدام سال به ترتیب و افغان تیلیکام  MTNشرکت مخابراتی  -205

 آغاز کردند؟

 1385و  1384 (2  1383و  1382( 1

 1387و  1386( 4  1386و  1385 (3

 کود تیلیفونی کشور ما چند است؟ -206

1 )0093  2 )93+ 

 درست است 2و 1 (4  00093( 3

 جهان چند میلیارد بود؟نفوس  2010در سال  -207

1 )5.2  2) 6.8  

3 )8.6  4 )10.2 

 توسعه صنعتی و تمرکز نفوس چه ارتباطی دارند؟ -208

 ( مخالف2  متقابل (1

 ( هیچکدام4  ( معکوس3

 مناطق پر نفوس جهان به چند حوزه تقسیم شده اند؟ -209

1 )2   2) 3 

3 )5   4 )6 

 حوزه اول پرنفوس جهان عبارت از: -210

 شرق آسیا( 2  ( جنوب آسیا1

 همه درست است (4 ( جنوب شرق آسیا3

 م منطقه است؟احوزه دوم پر نفوس جهان کد -211

 ( آمریکا2  ( جنوب آسیا1

 ( شرق آسیا4  اروپا (3

 تعداد وفیات نسبت به تولدات کدام حالت را دارد؟ -212

 کمتر است (2  ( بیشتر است1

 ( هیچکدام4  ( مساوی است3

 چند میلیون در سال بود؟در اوایل قرن بیستم افزایش نفوس  -213

1) 10   2 )12  

3 )25   4 )15 

 افزایش نفوس به چند علت مرتبط است؟ -214

1 )5   2 )3 

3) 2   4 )6 

 افزایش نفوس چند نوع است؟ -215

1) 2   2 )3 

3)5   4 )6 

 میالدی چند میلیارد بود؟ 2000نفوس کره زمین در سال  -216

1 )4   2 )5 

3 )3   4) 6 

هزار نفر باشد ضریب افزایش  20هزاز و وفیات  40اگر در یک کشور تولدات  -217

 نفوس چگونه است؟

 ( کم2  ( زیاد1

 ( متوسط4  فوق العاده زیاد (3

 افزایش نوع اول طبیعی نفوس خاطر کدام کشور ها است؟ -218

 ( عقب مانده2  پیشرفته (1

 ( همه درست است4  ( در حال رشد3

 در کشور های پیشرفته نفوس کدم منطقه اکثریت دارد؟ -219

 شهرها (2  ( دهات1

 ( هیچکدام4  هردو (3

 تعداد تولدات در خانواده های دهاتی نسبت به شهری چگونه است؟ -220

 ( کمترین2  ( کمتر1

 بیشتر (4  ( بیشترین3

 در کشور های پیشرفته تعداد تولدات و  وفیات چگونه است؟ -221

  ( بیشتر2  کمتر (1

 ( هیچکدام4  ( متوسط3

 افزایش تولدات چگونه است؟افزایش طبیعی نفوس نوع دوم  -222

 ( صنعتی2  ( پیشرفته1

 ( همه درست است4  روبه انکشاف (3

کشور های آسیایی ، افریقایی و امریکای التین شمال کدام نوع افزایش  -223

 طبیعی نفوس است:

 ( سوم2   ( اول1

 دوم (4  ( چهارم3

 در افزایش طبیعی نوع دوم افزایش تولدات چگونه است؟ -224

 ( کمتر2   ( کم1

 ( متوسط4  سریع (3

 در افزایش نوع دوم عوامل ارتباط دارد؟ -225

 ( نبود حفظ الصحه2  ( بیسوادی1

 ( همه درست است4 ( ازدواج قبل وقت3

 افزایش بیشتر نفوس خاصه کدام کشورهاست؟ -226

 عقب مانده (2  ( پیشرفته1

 ( سرمایه دار4  ( صنعتی3

حور هرم سنی تعداد زنان و مردان با گروپ های مختلف سنی در کدام م -227

 نشان داده شده است:

 ( مایل2  ( افقی1

 ( همه درست است4  عمودی (3

 در کشور های پیشرفته قاعده هرم سنی چگونه است؟ -228

 ( باریک2  ( پهن1

 ( همه درست است4  کوچک (3

 در کشور های پیشرفته کدام نفوس بیشتر است؟ -229

 ( غیر فعال2  فعال (1

 ( همه درست است4  ( نیمه فعال3

 اثر کدام مهاجرت در تعداد نفوس کشور تغییر نمی آید؟در  -230

  ( خارجی2  داخلی (1

 ( هیچکدام4  ( قاره یی3
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 کدام مهاجرت به تعداد نفوس تاثیر مهم دارد؟ -231

  خارجی (2  ( داخلی1

 ( هیچکدام4  ( قاره یی3

 رشد مطلق نفوس شامل محاسبه کدام موارد است؟ -232

 ( وفیات2  ( تولدات1

 ه درست استهم (4  ( مهاجرت3

 در سابق به یکی از علت های ذیل نفوس محدود میگردید؟ -233

 ( امراض2  ( قحطی1

 همه درست است (4  ( جنگ3

 نفوس جهان به چند میلیارد خواهد رسید؟ 2050در سال  -234

1 )7   2) 9 

3 )11   4 )13 

 نفوس جهان به چند میلیارد خواهد رسید؟ 2150در سال   -235

1 )7   2 )9 

3) 11   4 )13 

 ۱۸و افیات  ۲۶نفر است تعداد تولدات  ۱۸وس برازیل در فی کیلومتر مربع نف -236

 نفر در هزار نفر است رشد طبیعی نفوس را دریابید؟

1 )10   2) 8 

3 )7   4 )5 

 کنترول نفوس در کشورهای که نفوس اضافی موجود است چگونه میباشد؟ -237

 ( نورمال2  مفید (1

 ( هیچکدام4  ( مضر3

 ر ها مشکالت ببار می آورد؟کدام حالت برای کشو -238

 ( افزایش نفوس2  ( کم نفوس1

 درست است 2و 1 (4  ( مرگ وسیع3

 مالتوس نظریه داشت که باید تعداد تولدات از طریق خانواده ها : -239

 ( افزایش یابد2  کم شود (1

 ( همه درست است4  ( نورمال شود3

 پذیرفت؟کدام کشور اولین بار پالیسی محدود ساختن خانواده ها را  -240

 هند (2  ( مصر1

 ( چین4  ( آلمان3

 پالیسی محدود ساختن خانواده ها در کدام کشور ها عملی شد؟ -241

   ( آلمان2  ( چین1

 درست است 3 و1 (4  ( مصر3

بر اساس پالیسی محدود ساختن برای هر خانواده چینی داشتن بیش از چند  -242

 طفل منع است؟

1 )5   2 )4 

3 )2   4) 1 

جای و بود و باش را تغییر داده از یک واحد اداری به شخصی که مسکن و  -243

 واحد دیگر برود کیست؟

 پناهنده (2  مهاجر (1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 اکثریت مهاجر ها چگونه بوده ؟ -244

 اختیاری (2  ( اجباری1

 ( سیاسی4  ( عادی3

 در جهان چند میلیون بود: 1387تعداد بیجا شده گان داخلی در سال  -245

1) 24   2 )15 

3 )16   4 )22 

 کدام عوامل طبیعی موجب مهاجرت میگردد؟ -246

 ( خشکسالی2  ( زلزله1

 همه درست است (4 ( فقیر شدن خاک3

 اساسی ترین عامل مهاجرت کدام است؟ -247

 اقتصادی (2  ( طبیعی1

 ( اجتماعی4  ( سیاسی3

 مهاجرت مردم دهات به شهر خاصه کدام کشور ها است؟ -248

 ( پیشرفته2  روبه انکشاف (1

 ( همه درست است4  صنعتی( 3

به کس که بنابر عوامل مختلف مانند جنگ، دهشت، تعقیب و پیگرد کشور  -249

 اصلی خود را ترک کند چه گفته میشود؟

 پناهنده (2  مهاجر (1

 ( بیچاره4  ( فقیر3

 به چند کشور تقسیم شده بود؟ 1947نیم قاره هند در سال  -250

1) 2   2 )5 

3 )4   4) 

 به اثر چند حالت صورت میگیرد؟مهاجرت به صورت عموم  -251

1 )3   2 )4 

3) 2   4 )5 

 آریایی ها از محل بود و باش شان به کدام سمت ها مهاجرت کردند: -252

 ( جنوب2  ( شرق1

 همه درست است (4  ( غرب3

در زمان اکتشافات جغرافیایی در طول یک نیم قرن چند میلیون اروپائی  -253

 مهاجر شدند؟

1 )50   2 )60 

3) 70   4 )80 

چند فیصد نفوس کشور های امریکای شمالی را مهاجرین اروپائی تشکیل  -254

 میدهد؟

1 )%90  2) %95 

3 )91%  4 )93% 

چند فیصد نفوس امریکای شمالی را را سیاه پوستان افریقایی تشکیل  -255

 میدهد؟
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1 )95%  2 )5% 

3) %2   4 )%3 

جرت چند میلیون نفر اقدام به مها 1920تا  1815در کشور انگلستان از  -256

 نموده اند؟

1 )71   2) 17 

3 )19   4 )21 

 مهاجرت هایی که از اروپا صورت گرفت چند جنبه داشت؟ -257

1 )3   2) 2 

3 )1   4 )6 

 ترکیب دو نوع مهاجرین باعث بوجود آمدن کدام امپراتوری شد؟ -258

 ( روم2  بریتانیا (1

 ( همه درست است4  ( فارس3

 کار میکنند؟در اروپای غربی چند میلیون کارگر مهاجر  -259

1) 11   2 )21 

3 )12   4 )10 

 از نظر پذیرش کارگران مهاجر کدام کشور مقام اول را دارد؟ -260

 انگلستان (2  آلمان (1

 ( ایتالیا4  ( فرانسه3

 کدام کشور از کارگران کشورهای مشترک المنافع استفاده میکند؟ -261

 انگلستان (2  ( آلمان1

 ( امریکا4  ( فرانسه3

کشور های که مهاجرت میکنند چه نوع تغییر نفوس را  مهاجرین خارجی به -262

 به وجود میآورند؟

 ( کاهش2  افزایش (1

 ( همه درست است4  ( متعادل3

 تمام افراد جهان به چند نژاد اصلی تقسیم شده اند؟ -263

1 )2   2 )4 

3) 3   4 )5 

 کدام یکی از نژاد های ذیل اصلی هستند؟ -264

 ( سیاه2   ( زرد1

 ت استهمه درس (4  ( سفید3

 نژاد سفید دیگر به کدام نام یاد میشود؟ -265

 ( ترکی و مغولی2  اروپایی (1

 همه درست است (4  ( استوایی3

 نژاد زرد به کدام نام دیگر یاد میشود؟ -266

 ترکی و مغولی (2  ( اروپایی1

 ( هیچکدام4  ( استوایی3

 بینی پهن، موهای مجعد و لب ها ضخیم از خصوصیات کدام نژاد است؟ -267

 ( سفید2  سیاه (1

 ( هیچکدام4   ( زرد3

 قد بلند مشخصه کدام نژاد است؟ -268

 ( سیاه2  سفید (1

 ( همه درست است4   ( زرد3

 ریش کم خصوصیات کدام نژاد است؟ -269

 ( سیاه2  ( سفید1

 ( همه درست است4   زرد (3

 چشم بادامی خصوصیات کدام نژاد است؟ -270

 زرد (2  ( سفید1

 ( هیچکدام4  ( سیاه3

 و سامبو چگونه نژاد است؟ نژاد های موالت -271

 ( فرعی2  ( اصلی1

 ( همه درست است4  مختلط (3

 سرخ پوستان اصالً از کدام نژاد هستند؟ -272

 ( سفید2  ( سیاه1

 ( همه درست است4   زرد (3

 کدام یکی از موارد ذیل باالی نژاد تاثیر دارد؟ -273

 ( محیط طبیعی2  ( اقلیم1

 همه درست است (4  ( مواد غذایی3

 پوست حاوی کدام حجرات رنگی است:اپیدرمس  -274

 ( نصواری2   ( زرد1

 همه درست است (4  ( سرخ3

 مردمی که پوست شان میالنین بیشتر دارد چه رنگ پوست دارند؟ -275

 ( روشن2  تاریک (1

 ( سرخ4  ( سفید3

 مردم مناطق متعدله شمال بیشتر مربوط کدام نژاد هستند؟ -276

 ( زرد2  سفید (1

 ( سرخ4  ( سیاه3

 جذب کدام ویتامین رنگ جلد به گندمی تبدیل میشود؟به اثر  -277

1 )A   2) D 

3 )1B   4 )6B 

 غذای روزمره اکثریت نژاد زرد پوستان چیست؟ -278

 ( گندم2  برنج (1

 ( حبوبات4  ( سبزیجات3

 تمام نژاد ها از نظر استعداد و ذکاوت؟ -279

   فرق ندارند (2  ( فرق دارند1

 ( هیچکدام4  ( ممکن3

 را کدام نژاد تشکیل میدهد؟ اکثریت نفوس آسیا -280

 ( سیاه2  ( سفید1

 ( گندمی4   زرد (3
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 کامبوج، الوس ، تایلند شامل کدام نوع نژاد هستند؟ -281

 ( سفید2  ( سیاه1

 ( مختلط4   زرد (3

 جاپانی ها که رنگ پوست روشن دارند شامل کدام نژاد میشوند؟ -282

 زرد (2  ( سیاه1

 ( مختلط4  ( سفید3

 همالیا محل واقعی بود و باش کدام نژاد است؟در غرب سلسله کوه های  -283

 سفید (2   ( زرد1

 ( موالت4  ( سیاه3

 بهترین معرف نژاد سفید کدام مردم است؟ -284

 ( پاکستانی ها2  ( هندو ها1

 افغان ها (4  ( چینی ها3

 کدام گروپ های ذیل بهترین معرف نژاد سفید هستند؟ -285

 ( ایرانیها2  ( روس ها1

 رست استهمه د (4  ( قفقاز ها3

 کدام مردم ذیل نژاد سفید گندمی دارند؟ -286

 ( اردن2  ( سوریه1

 همه درست است (4  ( ترکیه3

 نژاد شناسان کدام نژاد را نگریتو میگویند؟ -287

 سیاه (2  ( سفید1

 ( زرد4  ( سرخ3

 نمونه خالص نژاد سیاه در کدام مناطق است؟ -288

 ( هندوستان2  ( سیلون 1

 استهمه درست  (4 ( جنوب کوه همالیا3

 مردم سیاه پوست در کدام حالت زنده گی میکنند؟ -289

 نیمه ابتدایی (2  ( ابتدایی 1

 ( همه درست است4  ( عصری3

 ساکنان اروپا همه شامل کدام نژاد اند؟ -290

 ( سیاه2  سفید (1

 ( مختلط4   ( زرد3

 نواحی مرکزی و غربی اروپا شامل کدام گروپ اروپا هستند؟ -291

 ( دینارکی2  آلپی (1

 ( شمالی4  ( شرقی3

 آلبانی و کشور های اروپای شرقی شامل کدام گروپ نژادی هستند؟ -292

 ( آلپی2  ( مدیترانه ای1

 دینارکی (4  ( شرقی3

 الپن ها در کدام نقطه اروپا سکونت دارند؟ -293

 ( غربی ترین2  ( شرقی ترین1

 همه درست است (4  شمالی ترین (3

 کدام مردم ها در نژاد افریقا شامل اند؟ -294

 ( بربر ها2  ( اعراب1

 همه درست است (4  ( اروپایی ها3

 سیاه پوستان افریقا به چند گروپ تقسیم شده اند؟ -295

1 )2   2 )3 

3) 4   4)5 

 بانتوها در کدام قسمت افریقا سکونت دارند؟ -296

 ( مرکز2  ( غرب1

 درست است 2و1 (4  ( شمال3

 کدام گروپ نژادی اقریقا قد بلند دارند؟ -297

 ( بوشمن ها2  ( پیگمی ها1

 ( بانتو ها4  نیلوت ها (3

 کدام گروپ افریقا کوتاه ترین قد را دارند؟ -298

 ( بوشمن ها2  پیگمی ها (1

 ( بانتو ها4  ( نیلوت ها3

 اعراب و بربر ها در کدام قسمت صحرای اعظم سکونت دارند؟ -299

 ( شرق2  شمال (1

 ( جنوب4  ( غرب3

 کدام کشور شامل کشور های بربر نیست؟ -300

 ر( الجزای2  سودان (1

 ( مراکش4  ( تونس3

 کدام کشور به نام کشورهای بربر گفته میشود؟ -301

 ( تونس2  ( الجزایر1

 همه درست است (4  ( مراکش3

 مهاجرین آسیایی افریقا نسبت به مهاجرین اروپایی افریقا : -302

 زیاد است (2  ( کم است1

 ( همه درست است4  ( مساوی است 3

 نژاد است؟ بیشترین نفوس امریکا در حال حاضر از کدام -303

 ( زرد2  ( سفید1

 درست است. 3و 1 (4  ( دورگه 3

 تعداد سرخ پوستان در کدام قسمت قاره امریکا بسیار محدود است: -304

 ( شرقی2  ( مرکزی1

 ( جنوبی4  شمالی (3

 بیشترین نفوس کدام کشور را سرخ پوستان تشکیل میدهد؟ -305

 ( اکوادور2  مکسیکو (1

 ( پاراگوی4  ( گواتیماال3

 پوستان  قاره امریکا از کجا به امریکا مهاجرت کردند؟زرد  -306

 ( جاپان2  ( چین1

 درست است 2و 1 (4  ( کوریا3
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 کدام جزایر سیاه پوست نشین نیستند؟ -307

 ( کیوبا2  ( پورتوریکو1

 همه درست است (4  ( دومینیکن3

 سرخ پوستان بیشتر در کدام قسمت امریکا هستند؟ -308

 ( شمالی2  ( مرکزی1

 درست است 3و 1 (4  ( جنوبی3

 نژاد موالت از اثر ازدواج سیاه پوستان با کدام نژاد به وجود میآید؟ -309

  ( زرد2  ( سیاه1

 ( همه درست است4  سفید (3

 بیشترین نفوس اقیانوسیه را کدام نفوس تشکیل میدهد؟ -310

 ( سیاه2  ( سرخ1

 ( سفید4   ( زرد3

 تعداد کدام نژاد در اقیانوسیه کم است؟ -311

 ( زرد2  ( سیاه1

 همه درست است (4  ( دورگه3

 تعداد سیاه پوستان آسترالیا در حال حاضر چند هزار نفر است؟ -312

1) 60   2 )50 

3 )55   4 )65 

 اروپایی شدن آسترالیا در کدام سال آغاز شد؟ -313

1 )1831  2 )1820 

3 )1836  4) 1830     

 اکنون کدام نژاد در آسترالیا اکثریت دارد؟ -314

 مختلط (2  ( سفید1

 ( زرد4  اه( سی3

 کدام نژاد ذیل اصلی است؟ -315

 ( موالت2  ( سامبو1

 ( زانبوس4   زرد (3

 سامبو، موالت و زانبوس از جمله کدام نژاد ها است؟ -316

 ( فرعی2  ( اصلی1

 ( هیچکدام4  مختلط (3

 کدام نژاد ذیل اصلی نیست؟ -317

 ( موالت2  ( سامبو1

 درست است 2و 1 (4   ( زرد3

 کدام نژاد ذیل مختلط است؟ -318

 ( زرد2  زانبوس (1

 ( سیاه4  ( سفید3

 کدام نژاد ذیل مختلط نیست؟ -319

 ( زرد2  ( زانبوس1

 درست است 3و  2 (4  ( سیاه3

 دین ها تابع کدام عوامل اند؟ -320

 ( نژاد2  ( زبان1

 هیچکدام (4  ( اقتصاد3

 ادیان به اساس عقیده پیروان شان به چند بخش تقسیم شده اند: -321

1 )2   2) 3 

3 )5   4 )6 

 انسانهای ابتدایی چی است؟ آیین -322

 ( شوانیزم2  ( ارباب االنواع1

 ( همه درست است4  انیمیزم (3

 انیمیزم بیشتر در کدام مناطق دیده میشود؟ -323

 ( بیابانی2  ( قطبی1

 درست است  2و 1 (4  ( کوهستانی3

 با ظهور کدام آیین آسمانی دیگر ادیان منسوخ گردید؟ -324

 ( عیسویت؟2  اسالم (1

 ( هیچکدام4  ( یهودیت3

 در عیسویت کدام روز تعطیل است؟ -325

 ( پنجشبه2  ( دو شنبه1

 یکشنبه (4  ( جمعه3

 استفاده گوشت گاو نزد کدام مردم ممنوع است؟ -326

 هندو ها (2  ( عیسوی ها1

 ( همه درست است4  ( یهودی ها3

 اسالم بر مبنای کدام اصل استوار است؟ -327

 ( عدالت اجتماعی2  ( وحدانیت الهی1

 ( هیچکدام4  هردو (3

 اولین آیت قرآنکریم در کجا نازل شد؟ -328

 ( مدینه شریف2  مکه شریف (1

 ( همه درست است4  ( یثرب3

 چندم حصه کره زمین را مسلمانان تشکیل میدهند؟ -329

1)4/1  2) 5/1 

3)5/2   4 )4/3 

 کدام قاره اولین تمرکز نفوس مسلمانان جهان است؟ -330

 ( افریقا2  ( اروپا1

 آسیا (4  ( امریکا3

 دین رسمی چند کشور آسیا اسالم است؟ -331

1 )20   2 )17 

3) 18   4) 27 

 دومین مرکز مهم سرزمین اسالمی کدام قاره است؟ -332

 افریقا (2  ( آسیا1

 ( امریکا4  ( آسترالیا3
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 کدام یکی از کشور های اروپایی اسالمی است؟ -333

 ( پولند2  البانیا (1

 ( قربستان4  ( بلجیم3

 کشور اسالمی است؟در امریکای جنوبی کدام  -334

 سورینام (2  ( آذربایجان1

 ( البانیا4  ( مصر3

 کشور سورینام چند فیصد مسلمان دارد؟ -335

1) 19.6  2 )19 

3 )19.2  4 )19.9 

 در چند کشور جهان مسلمان وجود ندارد؟ -336

1)1   2 )3 

 هیچکدام (4   5( 3

 دارد؟در قاره آسیا از لحاط فیصدی بیشترین نفوس مسلمان را کدام کشور  -337

 ( عربستان2  افغانستان (1

 ( یمن4  ( ایران3

 از لحاظ فیصدی نفوس کدام کشور بیشترین مسلمان را دارد؟ -338

 ( عربستان2  ( افغانستان1

 ( ایران4  الجزایر (3

 چند فیصد نفوس هند مسلمان است؟ -339

1 )10   4 )10 

3) 12   4 )21 

 سازمان کنفراس اسالمی جهان دارای چند کشور عضو است؟ -340

1 )50   2 )53 

3) 57   4 )75 

 چند کشور آسیا عضویت کنفراس اسالمی جهان را دارند؟ -341

1) 25   2 )27 

3 )2   4 )3 

 چند کشور آمریکایی عضویت سازمان جهانی اسالمی جهان را دارند؟ -342

1) 2   2 )3 

3 )4   4 )1 

 چند کشور اروپایی عضویت سازمان جهانی اسالمی جهان را دارند؟ -343

1 )2   2) 3 

3 )4   4 )1 

 عیسویت در کدام قرن ظهور کرد؟ -344

1) 1   2 )3 

3 )2   4 )4 

 عیسویت در ابتدا در کجا به مردم معرفی گردید؟ -345

 ( فلیپین2  فلسطین (1

 ( اسرائیل4  ( مالیزیا3

 عیسویان به چند خدا عقیده دارند؟ -346

1 )2   2) 3 

3 )4   4 )1 

طفی )ص( چند در فاصله زمان میان حضرت عیسی )ع( و حضرت محمد مص -347

 نبی فرستاده شد؟

1 )2   2 )1 

 هیچکدام (4   4( 3

 دین مسیحیت در کدام زمان دین رسمی امپراتوری روم بود: -348

 ( کنستاین دوم2  کنستاین اول (1

 ( کریستاددوم4 ( کرسیتاتاین اول3

 نخسیت کلیسا در کجا ساخته شد؟ -349

 ( ماتیکان2  واتیکان (1

 ( ایتالیا4  ( فسلطین3

 ی معنی دارد؟کاتولیک چ -350

 ( کلی و صحیح2  ( کامل و صحیح1

 ( عمومی و صحیح4  کلی و عمومی (3

 در اصطالح التین پاپ چی معنی دارد؟ -351

 پدر (2  ( پدر کالن1

 ( بابه4  ( مادر3

 دولت پاپ در کدام سال در ایتالیا به وجود آمد؟ -352

1 )626  2) 756   

3 )751  4 )766 

 ارتودکس به چی معنی است؟ -353

 ( کلی و صحیح2  کامل و صحیح (1

 ( عمومی و صحیح4  ( کلی و عمومی3

 :امپراتوری روم چی وقت به دو بخش شرقی وغربی تقسیم شد -354

1 )474  2) 476 

3 )472  4 )478 

 چی نام دارد؟شرقی کلیسای روم  -355

 ( کاتولیک2  ارتودکس (1

 ( همه درست است4  ( پروتستانت3

 کلیسای روم غربی چی نام دارد؟ -356

 کاتولیک (2  ارتودکس( 1

 ( همه درست است4  ( پروتستانت3

 در جنگ یرموک کدام روم شکست خورد؟ -357

 شرقی (2  ( غربی1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 ترکیه در زمان کدام سلسله به تصرف مسلمانان در آمد؟ -358

 ( سامانیان2  ( عباسیان1

 ( تیموریان4  امویان (3
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 معنی لغوی پروتستانت چی است؟ -359

 ( شکوه2  اعتراض (1

 ( کامل4  ( اصالح3

 نام اعتراضیه مارتین لوتر چند ماده داشت؟ -360

1 )90   2) 95 

3 )91   4 )96 

 انجیل در کدم سال به زبان آلمانی ترجمه شد؟ -361

1) 1534  4 )1531 

3 )1530  4 )1536 

 در امریکای شمالی کدام مذهب اکثریت دارد؟ -362

 ( پروتستانت2  ( کاتولیک 1

 درست است 2و 1 (4  ( ارتودکس3

 در امریکای جنوبی کدام مذهب اکثریت دارد؟ -363

 ( پروتستانت2  کاتولیک  (1

 ( هیچکدام4  ( ارتودکس3

 عیسویت در چند کشور اروپایی دین رسمی است؟ -364

1 )5   2 )7 

3) 3   4 )9 

 الوتزو در کدام ایالت چین به دنیا آمد؟ -365

 ( چاه2  ( چون1

 ( چرو4   چو (3

 قدیمی تر است؟ کدام یکی از فسلفه های ذیل -366

 تایوزم (2  ( کنفیسیوس1

 ( همه درست است4  ( ترو ییزم3

 شنتوییزم در لغت به چی معنی است؟ -367

 ( راه طریق2  طریق خدایان (1

 ( همه درست است4  ( روش3

 شنتو دین کدام مردم است؟ -368

 ( کوریا2  ( چین1

 ( همه درست است4  جاپان (3

 انند؟کدام مردم سرزمین خود را کشور الهی می د -369

 ( مصر2  جاپان (1

 ( چین4  ( یونان3

 موسس آیین بودا چی کسی بود؟ -370

 ( سد هارتا2  ( سید آرتا1

 همه درست است (4  ( گوت ما3

 بودا چی معنی میدهد؟ -371

 ( عاقل2  ( فیلسوف1

 درست است 2و 1 (4  ( بیان3

 کتاب مقدس بودا چی نام دارد؟ -372

   ترپیتیکا (2  ( پریپیتکا1

 درست است( همه 4  ( ویدا3

 لهاسا یکی از شهر های مقدس کدام کشور است؟ -373

 تبت (2  ( هند1

 ( تایلند4  ( کامبوج3

 شهر های مهم مقدس بودا کدام اند؟  -374

 ( لهاسا2  ( بنارس1

 درست است 2و 1 (4   ( الما3

 آیین بودا در کدام کشور رسمیت دارد؟ -375

 ( هند2  بوتان (1

 ( تبت4  ( برما3

 کدام کشور ساخته شده بود؟مجسمه بودا ابتدا در  -376

 ( هند2  افغانستان (1

 ( چین4  ( تایلند3

 فرق عمده بودییزم کدام است؟ -377

 ( برماییزم2  الماییزم (1

 ( همه درست است4  ( توناییزم3

 قلمرو الماییزم بیشتر در کدام کشور است؟ -378

 ( کامبوج2  ( هند1

 ( چین4  تبت (3

 حانی است:اساس گذا ر الماییزم در دست کدام ریس رو  -379

  الما (2  برما (1

 ( الوا4   ( الال3

 هندوییزم از چند سال قبل در هند رواج داشت؟ -380

1) 1500  2) 2000 

3 )1000  4 )500 

 دین هندوان دارای چند خاصه است؟ -381

1 )3   2 )2 

 ( همه درست است4   1( 3

 در هندوییزم خدای حافظ موجودات کدام است؟ -382

 ( ویشنوا2  ( برهما1

 ( همه درست است4  شیوا (3

 در هندوییزم خدای نابود کننده کدام است؟ -383

 ویشنوا (2  ( برهما1

 ( همه درست است4  شیوا (3

 ویدا به کدام زبان نوشته شده است؟ -384

 ( اردو2  ( عربی1

 ( همه درست است4  سانسکریت (3
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 اندو آریایی شامل کدام خانواده است؟ -385

 ( آسیایی2  ( نیگرویی1

 همه درست است( 4  اندو اروپایی (3

 خانواده نیگرویی شامل چند زبان است؟ -386

1) 2   2 )5 

3 )7   4 )3 

 در حبشه مردم به کدام زبان صحبت میکنند؟ -387

 ( سامی2   حامی (1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 در جنوب هند و سریالنکا کدام زبان رواج دارد؟ -388

 ( چینی2  دراویدی (1

 ( انگلیسی4  ( ماندرین3

 ام زبان دارد؟بیشترین گوینده را کد -389

 ( انگلیسی2  ماندرین (1

 ( عربی4  ( هندی3

 زبان عربی مربوط کدام خانواده است؟ -390

 ( حامی2  سامی (1

 ( التایی4  ( سودانی3

 تعداد زبان های بین المللی چند است؟ -391

1 )5   2 )6 

3 )8   4) 7 

 کدام زبان بین المللی نیست؟ -392

 ( هسپانوی2  ( عربی1

 پرتگالی (4  ( روسی3

 عربی زبان رسمی چند کشور افریقایی است؟ زبان -393

1) 10   2 )11 

3 )12   4 )13 

 زبان عربی زبان رسمی چند کشور آسیایی است؟ -394

1 )10   2) 12 

3 )13   4 )9 

 میالدی کدام زبان در انگلند استعمال میشد؟ 1250تا سال  -395

 ( فرانسوی2  ( عربی1

 درست است 3و 2(4  ( انگلیسی3

 م زبان به انگلیسی افزوده شده است؟یک دسته کلمات از کدا -396

 ( عبرانی2  ( یونانی1

 همه درست است (4  ( التینی3

 انگلیسی زبان مادری چند میلیون نفر در روی زمین است؟ -397

 میلیون 200( 2  میلیون 300( 1

 میلیون 400( 4  میلیون 330 (3

 در کشور ما مثال زبان رسمی کدام زبان است؟ -398

 ( فرانسوی2  ( عربی1

 انگلیسی (4  آلمانی( 3

 زبان رسمی کدام کشور آسیایی انگلیسی است؟ -399

 ( هند2  ( مالدیف1

 ( کانادا4  سنگاپور (3

 زبان التین زبان اصلی کدام مردم است؟ -400

 ( یونان قدیم2  روم قدیم (1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 ادبیات التین از کدام سده میالدی آغاز گردید؟ -401

 ( دوم2  سوم (1

 ششم( 4  ( چهارم3

 زبان فرانسوی در چند کشور زبان رسمی است؟ -402

1 )25   2) 26 

3 )30   4 )19 

 زبان هسپانوی در چند کشور جهان زبان رسمی است؟ -403

1 )20   2 )14 

3 )22   4) 19 

 زبان رسمی کشور آرجنتاین کدام کشور است؟ -404

 ( فرانسوی2  ( پرتگالی1

 ( انگلیسی4  هسپانوی (3

 ها اند؟زبان های انگلوساکسون کدام  -405

 ( هالندی ، انگلیسی2  ( آلمانی، هالندی1

 همه درست است (4 ( آلمانی و انگلیسی3

 زبان آلمانی به چند لهجه ملی تقسیم میشود؟ -406

 دو (2  ( یک1

 ( چهار 4   ( سه3

 کشور سویس چند زبان رسمی دارد؟ -407

1 )2   2 )4 

3 )5   4) 3 

 زبان رسمی کشور سویس کدام است؟ -408

 سوی( فران2  ( آلمانی1

 همه درست است (4  ( ایتالیایی3

 زبان انگلیسی از جمله زبان های کدام مناطق آلمان است؟ -409

  ( مرتفع2  هموار (1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 الفبای زبان چینی چند حروف دارد؟ -410

1 )200  2 )300 

3 )350  4) 400 
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 زبان های جاپانی و کوریایی چند سیالبه اند؟ -411

 ( یک2   ( دو1

 چندین  (4   ( سه3

 زبان سالوی در کدام قسمت اروپا مروج است؟ -412

 ( جنوبی2  ( شمالی1

 ( غربی4  شرقی (3

 زبان روسی در کدام مناطق مروج است؟ -413

 ( آذربایجان2  ( سایبریا1

 همه درست است (4  ( اوکراین3

 زبان اهالی سواحل بحیره بالتیک به کدام زبان شباهت دارد؟ -414

 عربی (2  سالوی (1

 ( آلمانی4  ( انگلیسی3

 زبان رسمی و اصلی هندوستان کدام است؟ -415

 هندی (2  ( اردو1

 ( هیچکدام4  ( بنگالی3

 زبان اردو در کدام زبان به نام زبان اردو مسمی شد؟ -416

 شاه جهان (2   ( بابر1

 ( عالمگیر4  ( اکبر3

 حکام مسلم هند به کدام زبان صحبت میکردند؟ -417

 ( هندی2  ( اردو1

 ( فارسی4  دری (3

 چی معنی دارد:اردو  -418

 ( قرارگاه قشون2  ( عسکر1

 درست است 2و 1 (4  ( جنگ3

 استفاده از کدام تیلیفون در عصر حاضر مشکالت را حل نمود؟ -419

 ( مونولوگ2  ( دیجیتل1

 ( هیچکدام4  هردو (3

 از جمله وسایل ارتباطی ابتدایی بشر کدام پرنده گان است؟ -420

 ( کبوتر2  ( هد هد1

 درست است 2و 1 (4   ( بوم3

421- Media :عبارت است از 

 ارتباطات جمعی (2  ( اخبار1

 ( هیچکدام4  ( رادیو3

 در عهد هارون الرشید متعدی پستی چی کسی بود؟ -422

 ( ولی برمکی2  خالد برمکی (1

 ( جاوید برمکی4  ( حمید برمکی3

 در عهد هارون الرشید متعدی پستی به کدام نام معروف بود: -423

 یدالبر (2  ( الولید1

 ( هیچکدام4  ( القریب3

 سرویس پستی برای اولین بار به همت کی به وجود آمد؟ -424

 فرانسواتاکی (2  ( فرانسواکی1

 ( راوالندهل4  ( فرانسواتو3

 اتحادیه پست جهانی در کدام سال طرح گردید: -425

1 )1865  2) 1868 

3 )1886  4 )1858 

 در معاهده برن نماینده گان چند کشور اشتراک داشتند؟ -426

1 )20   2) 21 

3 )23   4 )25 

 اساس اتحادیه پستی را کدام معاهده تشکیل میدهد؟ -427

 برن (2  ( دیورند1

 ( درن4  ( کرن3

 اولین بار تیلیفون ابتدایی را کی اختراع کرد؟ -428

 ( راوالندهل2  گراهام بل (1

 ( گگلیمو مارکونی4  ( بل گیتس3

تیلیفون های کهنه بعد از کدام جنگ جهانی تیلیفون های عصری جایگزین  -429

 شد؟

 دوم (2   ( اول1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 ترانزستور در کدام سال انتشار یافت؟ -430

1 )1940  2 )1945 

3 )1946  4) 1947 

431- Cell  چی معنی دارد؟ 

 ( حجر2  حجره (1

 ( پیوست4  ( حجار3

 فکس در کدام سال اختراع گردید؟ -432

1 )1920  2) 1924 

3 )1934  4 )1942 

 اخترع گردید؟فکس توسط کی  -433

 ( مورس2  ریچارد رنجر (1

 ( گراهام بل4  ( ویلیام شاکلی3

 در کدام تغییرات بهتر در ساختمان ماشین و اجزای فکس رونما گردید؟ -434

1 )1971  2) 1970 

3 )1968  4 )1975 

 ماشین دیجیتل توسط کی اختراع شد؟ -435

 ( مارس2  ( رنجر1

 ویلیام شاکلی (4   ( بل3

توسط انترنت رابطه با کدام  1969الس آنجلس در سال  پوهنتون کلیفورنیا و -436

 پوهنتون برقرار کردند؟

 یوتا (2   ( یوبا1

 ( یومف4   ( بوتا3
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 پروگرام انترنت در کدام سال در بخش فرهنگی و تجارتی آغاز به کار نمود؟ -437

1 )1968  2 )1970   

3) 9801  4 )1971 

 میگردد:سیستم مخابره یی ماهواره از کدام طریق اجرا  -438

 ( تیلفون2  ( کمپیوتر 1

 ( انترنت4 درست است 2 و1 (3

 ماهواره ها در فضا کدام حالت را با خط استوا دارند؟ -439

 ( موازی2  ( عمود1

 همه درست است (4  ( مایل3

 مواد که باعث آلوده گی هوا میگردد کدام است: -440

 ( کیمیاوی، آتش سوزی2  ( سمی یا زهری1

 درست است همه (4 ( تراکم اجسام مضر3

 آلوده گی وسایط نقیله بر چند کتگوری تقسیم شده است؟ -441

1) 3   2 )2 

3 )4   4 )5 

 انقالب صنعتی در کدام کشور به حد وسیع توسعه یافت؟ -442

 امریکا (2  ( جاپان1

 ( فرانسه4  ( آلمان3

 مواد آلوده کننده کدام خاصیت هوا را تغییر میدهد؟ -443

 ( کیمیاوی2  ( فزیکی1

 درست است 2و 1 (4  ( بیولوژیکی3

 تشعشعات اتومی چقدر ساحه ماحول خود را تخریب میکند؟ -444

 کیلومتر مربع 10( 2 کیلومتر مربع 1 (1

 کیلومتر مربع 2( 4 کیلومتر مربع 5( 3

 تشعشعات اتومی چی نوع سرطان را به وجود می آورد؟ -445

 ( خونی2  جلدی (1

 ( همه درست است4  ( ششی3

 کشت و کار چه تاثیر دارد؟تشعشعات اتومی باالی زراعت،  -446

 منفی (2  ( مثبت1

 ( هیچکدام4  ( خنثی3

 زباله های خانگی ، شهر ی و آب های گندیده شامل کدام زباله ها است؟ -447

 فزیکی (2  ( کیمیاوی1

 درست است 2و 1( 4  ( بیولوژیکی3

 زباله وسایط نقلیه زمینی ، هوایی و بحری شامل کدام زباله میشود: -448

 اتیخدم (2  ( صنعتی1

 ( همه درست است4  ( شهری3

449- C.F.C شامل کدام زباله ها میشود؟ 

 ( خدماتی2  ( اتومی1

 صنعتی (4  ( شهری3

 دریای تایمز و راین در کدام قاره موقعیت دارد؟ -450

 ( آمریکا2  ( آسیا1

 اروپا (4  ( افریقا3

 دریای راین از منبع تا مصاب چقدر است: -451

 کیلومتر 1000( 2  کیلومتر 1300 (1

 کیلومتر 300( 4 کیلومتر 13000( 3

 دریای راین از کدام کشور سرچشمه میگیرد؟ -452

 ( فرانسه2  سویس (1

 ( آلمان4  ( هالند3

 دریای راین از چند کشور عبور میکند: -453

1 )3   2 )2 

3) 4   4 )5 

 در امریکا چند حادثه آلوده گی های نفتی ثبت شده: -454

1 )700  2) 7000 

 ( هیچکدام4  70000( 3

 یا های اروپا آلوده میباشد؟کدام در -455

 ( دانیوب2  ( راین1

 درست است 3و 1 (4  ( تایمز3

 اشعه ماورای بنفش به چند قسم است: -456

1 )2   2 )5 

3 )4   4) 3 

 اشعه ماورای بنفش به کدام قسم است؟ -457

1 )UV-A  2 )UV-B 

3 )C-UV  4) همه درست است 

 چند نانومتر است؟ UV-Cطول موج اشعه  -458

 320الی  280( 2   280الی  200 (1

 500الی  400( 4  400الی  320( 3

 یک مایکرو مساوی به چند نانو متر است؟ -459

1 )001  2) 1000 

 ( هیچکدام4  10( 3

 چه نوع تاثیر دارد؟ UV-Cتخریش طبقه اوزون باالی  -460

 ( منفی2  ( مثبت1

 ( هیچکدام4  بی تاثیر (3

 کدام اشعه را به نام اشعه فعال یاد میکنند؟ -461

1) A-UV  2 )B-UV 

3 )UV-C  4 هیچکدام ) 

 به کدام نام یاد میشود؟ UV-Aاشعه  -462

 ( غیر فعال2  فعال (1

 ( همه درست است4  ( متحرک3
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 کدام اشعه حیات را در دراز مدت تخریب میکند؟ -463

1) A-UV  2 )B-UV 

3 )UV-C  4همه درست است ) 

 است؟ 400الی  320طول موج کدام اشعه  -464

1 )A-UV  2) B-UV 

3 )UV-C  4 )UV-P 

کدام اشعه برای باشنده گان زمین مضر بوده و حیات موجودات زنده را به  -465

 مرگ تحدید میکند؟

1 )A-UV  2) B-UV 

3 )UV-C  4 )1  درست است 2و 

 اوزون در کدام طبقه جابجا گردیده است -466

 تروپوسفیر (2  ( اگزوسفیر1

 ( ترو پو پاز4  ( تروموسفیر3

 دارد:تروپوسفیر چند کیلومتر ضخامت  -467

1) 11  2 )12 

3 )21  4 )15 

 چه است: UV-Cخصوصیات اشعه  -468

 ( باالی حیات تاثیر ناگوار دارد2 ( حیات را تامین میکند1

 ( سرطان جلدی4  بی تاثیر است (3

در کدام سال دانشمندان دریافتند که گازات گل خانه ای موجب تخریش  -469

 طبقه اوزون میگردد:

1 )1970  2 )1972 

3 )1973  4) 1974 

 دستگاه های سرد کننده باعث  تولید کدام گاز میشود: -470

1 )C.F.S  2) C.F.C 

3 )C.F.3  4 )S.F.C 

471- C.F.C سبب کدام نوع تعامالت در سطح پائین اتموسفیر میشود؟ 

 سنگین (2  ( سبک1

 ( هیچکدام4  ( متوسط3

فیصد قشر اوزون تخریب گردیده  50دانشمندان در کدام سال دریافتند که  -472

 است؟

1 )1974  2 )1979 

3 )1989  4) 1987 

 نشست مونتریال کاناد در کدام سال در باره تخریش اوزون دایر گردید؟ -473

1 )1991  2) 1995 

3 )1989  4 )1987 

 تمام کشور های شرکت کننده به فیصله مونتریال عمل: -474

 نه نمودند (2  ( نمودند1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 قشر اوزون در کدام قطب تخریش گردیده:فیصد  50دانشمندان دریافتند که  -475

 جنوب (2  ( شمال1

 ( غرب4  ( شرق3

جمع  C.F.Cنماینده گان چند کشور در لندن برای جلوگیری از تولید  -476

 شدند؟

1 )189  2) 124 

3 )142  4 )134 

دریافتند که در قطب جنوب سوراخ بزرگ به کدام مساحت  1998در سال  -477

 ایجاد شده است؟

 میلیون 24( 2  میلیون  26 (1

 ( همه درست است4  میلیون 28( 3

 واقعه سوراخ بزرگ را در قطب جنوب کدام دانشمند کشف کرد؟ -478

1 )Van 10  2 )Van Apo 

3 )Van Aso  4) Van Alan 

479- Van Alan  از کدام کشور بود؟ 

 ( روسیه2  چین (1

 ( امریکا4  ( هند3

 تخریش اوزون به کدام اندازه توسعه یافت: 2003در سال  -480

 میلیون 27( 2  میلیون 28 (1

 میلیون 29( 4  میلیون 31( 3

 کدام یکی از ایکوسیستم های ذیل در تصفیه هوا نقش مهم دارد؟ -481

 ( دشت ها2  ( ابحار1

 ( همه درست است4  جنگالت (3

 جنگالت در شب کدام گاز را آزاد میکنند؟ -482

1) 2Co  2 )Co 

3 )N   4همه درست است ) 

 گازات را جذب میکنند؟جنگالت در روز کدام  -483

1) 2Co  2 )Co 

3) 2O   4 )N 

 ریشه درختها از فرسایش کدام ماده جلوگیری میکند: -484

 ( آب2  خاک (1

 ت( همه درست اس4   ( هوا3

 از حاصالت جنگالت در چه استفاده میشود؟ -485

 ( لوازم منزل و کاغذ2  ( صنعت و ادویه1

 ( هیچکدام4 درست است 2و  1 (3

همه ساله چند میلیون هکتار زمین از مساحت جنگالت در نواحی استوایی  -486

 کاسته میشود؟

1 )110  2 )115 

3) 105  4 )120 
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 قطع جنگالت در نیم کره شمالی و جنوبی چی حالت را دارد: -487

 ( متوسط2  یکسان (1

 ( در جنوبی زیاد است4 ( در شمالی زیاد است3

 کدام عوامل در از بین بردن جنگالت نقش دارد؟ -488

 ( اختراعات2  آتش سوزی (1

3 )C.F.C   4همه درست است ) 

 علمی که رابطه انسان، حیوان و نبات را مطالعه میکند عبارت از: -489

 ( رادیولوجی2  ایکالوجی (1

 ( بیولوژی4  ( بایوجی3

 ( کدام یکی از عناصر ذیل در اتموسفیر موجود نیست:3

1 )Kr  2 )He 

3 )4Ch  4) Sr  

 کیلومتر زمین کدام طبقه وجود دارد؟ 48 – 12در فاصله  -490

 استراتوسفیر (2  ( ترموسفیر1

 ( تروپوسفیر4  ( اگزوسفیر3

 کیلومتر زمین کدام طبقه وجود دارد؟ 98 – 48در فاصله  -491

 ( استراتوسفیر2  ( تروپوسفیر1

 ( ترموسفیر4  مزوسفیر (3

492- Document :شامل کدام اسناد میگردد 

 ( رسمی2  ( تحقیقی1

 درست است 2و 1 (4  ( اصلی3

سرزمین پست که از رطوبت اشباع شده و معموالً بته ها در آن رویده باشد از  -493

 آب پوشیده نیست کدام محل است:

 ( دند آب2  باطالق (1

 ( همه درست است4  ( دوران آبی3

 ترانزیت از کدام کلمه مشتق گردیده است: -494

1 )Trans  2) Traitus 

3 )Trip  4 )Travel 

495- Traitus :به چی معنی است 

 گذشتن (2  ( گذر1

 ( تجارت4  ( سفر3

 مطالعه طبیعی نفوس، هجرت، جنس، عمر، کسب و کار چیست: -496

 دیموگرافی (2  ( ایکولوجی1

 ( همه درست است4  ( جامعه3

برای محاسبه رشد طبیعی نفوس تولدات و وفیات در چه مدت در نظر گرفته  -497

 میشود؟

 سال (2   ( ماه1

 ( قرن4  ( دهه3

 کره مقناطیسی در اطراف زمین به کدام نام یاد میگردد: -498

 ( مگنتو2  ( منگوسفیر1

 مگنتوسفیر (4  ( منگنعار3

 سرعت وافیات در یک سال از کدام رابطه دریافت میگردد: -499

1) 
تعداد وفات

نفر هزار باشنده
  2 )

تعداد هزار نفر

تعداد وفات
 

 ( همه درست است.4 ضرب تعداد وفات 1000( 3

 امریکا چند حادثه آلوده گی های نفتی ثبت شده:در  -500

1 )700  2) 7000 

 ( هیچکدام4  70000( 3

 

 


