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بار الها سپاس بیکران تو را، که بهه اها توقیهد تهزاری ار  بهه واه   هوان   ازاهزک سها ان ک هور           

را عطا قراود  اایز است ازه  ارهر برواوهز و  ه  نهر واهز کووهم در تهزات بهه  ااوهه تو هی               

بههه انههزای تههوزر را قههران  بههر دارد    ایاهه راک زههاب   بخصههون واهه  کههاوکور  تربیهت ک ههور  

ز. قاب  تو ه اسهت کرهاب  کهه در تهزات مهما ارو مهی    مهاز ی  اارهرا قهرار دارد بهه ارهر            اوماز

 .ت اضا  اکرر کاوکور  نا بخاطر ازجاد سهولت در اوق یت کاوکور ترتیب گردززک است

 

ک مهود  در از  کراب سو  بر ان مزک اسهت کهه اطالهب اهه  کرهاب  هراقیهه د رک لیاهه گاجاویهز        

به از  تهاطر کهه ارو مهی    ااو گهاران ع زه  برواواهز بها قراگیهر  کااه  ازه  اجموعهه تهود را             

 ااادک ز   ر د به داو کزک اورد عالقه توزر ومازز

سواله ترتیب گردززک است. بخر ا ل ان اربوط سواالت صاف      0033بخر اه   4از  کراب در 

صاف زا دن ، ب    سواالت  صاف دا دن         دن ، بخر د ا ان اربوط  سواالت  سوا ان اربوط  خر 

 .ایبامز 66-69بخر وهارا ان اربوط سواالت قورا نا  کاوکور سالها  

 

زم              وز نر  به ترچ داد راب  حمات  که در از  ک اا  که ا  نمه ع ز ان  یز   در اتیر  ا دارد  ا  اسهههات
ز  اا ا وی  توان مازکمال ت کر   سپاسی ار  را دامره بامی  ضماا ا  مما نمکاران اارر       ااو میاک  

 .را ا  وظرزات   پی اهادات ار مماز تان بهرک ااز ومازیز

 

ست که از  ارر برواوز     ساو  ومودوز از  ا اایز ا    نمکاران که در تهیه   ترتیب از  اجموعه اازاد ر
 ور   کذرک ا  ا   ظیفه اا را در قبال داور   قرناگ از  ار    بوا   ارو می  ع ز    ازازک سا ان از

 .ب رگ   عظی  به اوجاا رساویزک بام 

 

  

 مقدمه

 با حرمت:

 انجنیر عبدالواسع فروتن
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 صنف دهم(: جغرافیهخبش اول ) 
 : ترسیم حصه از سطح زمین و یا تمام زمین را بنام .................یاد میکنند.  1

 نقاشی 4)  ارتفاع 3)   نقشه 2)  چوکات 1) 

 کشور های خورد وبزرگ با ساحه تحت الحمایه، کشور های کامنولت، تحت قیومیت با طرزسیاست آنها در کدام . 2

 نقشه ها جاگزین میشوند :       

 هیچکدام 4)  2و  1 3) نقشه های فزیکی 2) نقشه های سیاسی 1) 

 .  ساحه معین اراضی که درنقشه نشان داده میشود بکدام واسطه احاطه میشود :3

 توسط دیوار 2)    توسط کناره های صفه 1) 

 هیچکدام 4)    توسط چوکات نقشه 3) 

 .  مهارت هنری درچوکات نقشه با اهمیت بوده وهرقدر چوکات زیبا وشفاف رسم شود به همان اندازه :4

 3و  1 4) خسته کن میشود 3)  دلچسپ میشود 2)  خوب میشود 1) 

 نقل، جاده های سفلت شده، خطوط آهن ومتروها در سطح خشکه نشان داده میشود :در کدام نقشه ها راه های حمل و.  5

 نقشه های اقتصادی 2)    نقشه های تجارتی 1) 

 نقشه های مواصالتی بحری 4)    نقشه های مواصالتی 3) 

 نشان می دهد :.  دوایر طول البلد و عرض البلد در شمال ، جنوب ، شرق و غرب نقشه ، کدام مشخصات جغرافیائی را 6

 3و  1 4)  ارتفاع 3)  عرض 2)  طول و عرض 1) 

 .  دوایر طول البلد و عرض البلد توسط چه نوع رنگ ترسیم میشوند :7

 سیاه و تیره 4)  خفیف و نازک 3)  ضخیم 2)   تیره 1) 

 انواع مقیاس کدام ها اند :. 8

 همه جوابات 4)   لفظی 3)  گرافی RF  (2کسری  1) 

 : مقیاس نقشه در هر حالت در کدام قسمت درج میشود سمت و.  9

 چپ 4)  راست 3)   پایینی 2)   باالی 1) 

 .  نسبت فاصله نقشه بر فاصله زمین به کدام نام یاد میشود :11

 مساحت زمین 4)  فاصله نقشه 3)  مقیاس نقشه 2)  نسبت نقشه 1) 

 شده میتواند :.  ساختمان اراضی در کدام نقشه ها به وضاحت دیده 11

 نقشه های فزیکی 4)  4و  1 3) نقشه های مواصالتی 2) نقشه های طبیعی 1) 

 .  عمق جهیل ها، خلیج ها، بحیره ها و بحر ها توسط کدام خطوط نشان داده می شوند :12
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 خطوط کانتور آبی 4)  خطوط مستقیم 3)  خطوط اساسی 2)  خطوط عمقی 1) 

 وادی ها، کوتل ها، تونل ها، سطوح مرتفع، ریگستان ها و دشت ها دکدام نقشه ها به  .  دریا ها، کوه ها، دره ها،13

 نمایش گذاشته میشوند :       

 خطوط کانتور آبی 4) نقشه های مواصالتی 3) نقشه های طبیعی 2) نقشه های سیاسی 1) 

 .  تفاوت ارتفاع، سمت و مقیاس نقشه در کدام قسمت نقشه درج میشود :14

 در قسمت پایانی 4)  در راست 3)  در عقب 2)  در چپ 1) 

 .  نقشه ها را از لحاظ موجودیت خطوط کانتور و عمق بحیره، بحر ویا جهیل بنام چی یاد میکنند :15

 ایکیو متریک 4)  هیپسومتریک 3)  طبیعی 2)  بحری 1) 

 انواع نقشه های طبیعی کدام ها اند :.  16

 نقشه های دریاها و عناصر مایع 2)    نقشه های خاک و نباتات 1) 

 همه جوابات درست است 4) نقشه های اقلیمی، یخچالها ونقشه های جنگالت 3) 

 .  نقشه هائی که درآن تقسیمات سیاسی ممالک را با خطوط سرحدی وپایتخت همان کشور ذکر میکنند عبارت انداز :17

 نقشه های طبیعی 2)    نقشه های تقسیماتی 1) 

 نقشه های اقلیمی 4)    شه های سیاسینق 3) 

 محتویات نقشه عبارت اند از :.  18

 خطوط کانتور،مقیاس وعالیم مشخصه 2) بلدچوکات نقشه،دوایر طول البلد و عرض ال 1) 

 همه جوابات درست است 4)   رنگ و پرداز،سمت و تعین جهت 3) 

 .  در نقشه های سیاسی کدام موارد ذکر میشوند :19

 حکومات محلی ووالیات، وسعت، نفوس ومساحت 2)   تقسیمات اداری، شهری وشاروالی 1) 

 درست است 2و  1 4)   دریاها و جنگالت ودشت ها 3) 

 .  در کدام نوع نقشه ها مسایل اقتصادی جهان ویا یک مملکت نشان داده میشوند :21

 مواصالتی 4)  سیاسی 3)  اقتصادی 2)  تجاری 1) 

 موضوعات درنقشه های اقتصادی گنجانیده میشود :.  کدام 21

  منابع طبیعی زیر زمینی، فلزات، احجار کریمه وپیداوار زراعتی 1) 

 نفت و گاز، فابریکه های صنعتی، تجارت وواردات وصادرات 2) 

 تولید برق از دریا ها، تربیه حیوانات وصنایع دستی 3) 

 همه جوابات درست است 4) 

 جغرافیائی که موقعیت ساحه نقشه را ارائه میکنند عبارت اند از :کمیات وضیعه .  22
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 خطوط منحنی 2)    خطوط محوری 1) 

 خطوط سرحدی 4)   دوایر طول البلد و عرض البلد 3) 

 .  خطوط مواصالت بحری کدام موارد ذیل را شامل میشود :23

 بندرگاهای مهم با توقف گاه آن 2)    حمل ونقل بحری 1) 

 همه جوابات درست است 4)    خطوط کشتی رانی 3) 

 .  خطوط فضائی و خطوط پرواز آن در سطح ملی وبین المللی شامل کدام مواصالت میشوند :24

 مواصالت هوائی 4)   2و  1 3) مواصالت تجاری 2) مواصالت عمومی 1) 

ل و نقل فضائی در کدام نقشه ها نشان .  میدان های هوائی، باتوقفگاه های هر خط پرواز، حجم ترافیک هوائی وحم25

 داده 

 میشوند :       

 نقشه های اقتصادی 2)    نقشه های مواصالتی 1) 

 درست است 3و 1 4)   نقشه های مواصالت هوائی 3) 

 .  آیا نقشه های مواصالتی عالیم مشخصه، مقیاس، کمیات وضیعه جغرافیائی، جهتوچوکات دارند :26

 3و  2 4)  ندارند 3)   نخیر 2)   بلی 1) 

 .  مقیاس به چند طریق ارائه میشود :27

 طریق 4 4)  طریق 1 3)  طریق 2 2)  طریق 3 1) 

 .  در مقیاس عددی که در صورت کسر نوشته میشود معادل به یکی از گذیه های ذیل است :28

 مخرج کسر 4)   222 3)   111 2)  صورت 1) 

 ه یک منطقه را نشان میدهد :خطوط کانتور در نقشه کدام مشخص.  29

 ارتفاع 4)  2و  1 3)  درجه حرارت 2)  عرض 1) 

 .  یک سانتی متر نقشه در مقیاس لفظی چند متر در روی زمین است :31 

 (1 200m  (2 500m  (3 700m  (4 800m 

31  .10km : در روی زمین به مقیاس گرافی چند سانتی متر در نقشه میشود 

 (1 1cm  (2 2cm  (3 5cm  (4 3c 

 .  استعمال رنگ در نقشه مفید است یا خیر :32

 3و  1 4)   شاید 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 .  برای نشان دادن چوکات نقشه، اسم های مختلف محالت شهر ها از کدام رنگ استفاده میکنند :33

 قهوه ئی 4)  نارنجی 3)  خاکستری 2)   سیاه  1) 
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 دادن کدام قسمت ها در نقشه استفاده میشود :.  رنگ سبز برای نشان 34

 همه درست است 4)  مزارع 3)  جنگالت  2) سرزمین های سرسبز 1) 

 .  رنگ سرخ برای نشان دادن کدام موارد ذیل درنقشه استفاده میشود :35

 همه موارد 4) مراکز اداری و سیاسی 3)  شاهراه ها 2) خطوط مواصالتی 1) 

 فی کدام قسمت ها در نقشه مورد استفاده دارد :.  رنگ آبی برای معر36

 درست است 2و  1 4)  آسمان 3) خلیج ها وجهیلها 2)  ابحارودریاها 1) 

 .  برای نمایش ریگستان در نقشه از کدام رنگ کار گرفته میشود :37

 بنفش 4)   خاکی 3)  کریمی 2)   زرد 1) 

 اختصاص داده شده است :.  رنگ جگری برای نشان دادن کدام حصص نقشه 38

 2و  1 4)  زمین خشک 3)  کوه ها 2)   جبال 1) 

 .  در نقشه ها بین کدام ارتفاعات از رنگ جگری تیره کار گرفته میشود :9

 (1 800m  9000الیm    (2 5000m  8000الیm 

 (3 200m  2100الیm    (4 3000m  3100الیm 

 توسط کدام رنگ نشان میدهند :.  یخچال های نقاط مرتفع را در نقشه ها 41

 آبی خیره 4)   سفید 3)   سرخ 2)   زرد 1) 

 .  جهات در نقشه های جغرافیائی به چند طریقه مشخص میشود :41

 طریقه 3 4)  طریقه 4 3)  طریقه 2 2)  طریقه 1 1) 

 در نقشه ها کدام جهت را نشان میدهد : N.  حرف 42

 جنوب 4)   شمال 3)   غرب 2)  شرق  1) 

 .  سمت پائینی در امتداد طول البلدها کدام جهت را ارائه میکند :43

 غرب 4)  شمال شرق 3)  جنوب 2)   شمال 1) 

 .  معموالً قسمت فوقانی نقشه ها کدام سمت نشان میدهد :44

 شرق 4)  شمال  3)  جنوب غرب 2)  جنوب 1) 

 راست شما کدام جهت است :.  هرگاه حصه پایانی نقشه سمت جنوب را ارئه کند سمت 5

 غرب 4)  شمال شرق 3)  شمال شرق  2)  شرق  1) 

 .  سمت شمال در نقشه های توپوگرافیتو سطکدام وکتور ها نشان داده میشود :46

 (1 MgN  (2 GN   (3 TN   (4 2  ،1  3و 

 .  شمال واقعی که قطب شمال زمین است به واسطه یکی از جوابات ذیل افاده میشود :47
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 (1 GN   (2 UN   (3 TN   (4 ZN 

 یانقشه های )یونیورسل ترانسورس مرکاتور( یکی از حروف ذیل  (UTN).  نشان دهنده شمال شبکه های خطوط نقشه 48

 است :      

 (1 TY   (2 MK   (3 GN   (4 TN 

49  .MgN : نشان دهنده کدام وکتور شمال است 

 شمال حقیقی 4)  (UTM)شمال 3) شمال مقناطیسی 2)  شمال واقعی 1) 

 .  آیا وکتور های نشان دهنده شمال در تمام ممالک باهم دیگر یکسانند :51

 معادل اند 4)   شاید 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 .  نقشه های جغرافیائی به اساس معیار های هندسی به چند نوع تصنیف میشوند :51

 نوع 21 4)  نوع 7 3)  نوع 8 2)  نوع 6 1) 

 انواع ارتسامات کدام ها اند :  .52

 ارتسام مولواید، سینوسایدل، گودز واکرت 2)   استوانه ئی، مخروطی و مستوی 1) 

 درست است 2و  1 4)     دایروی ومثلثی 3) 

 .  درارتسام استوانه ئی کره شفاف زمین را در کدام قسمت استوانه شفاف قرار میدهند :53

 در بیرون 4)  ر داخل د 3)  در پشرو 2)  در عقب  1) 

 .  در اثر اجرای کدام عملیه درارتسام استوانه ئی ارتسامات روی کره به روی کاغذ استوانه ئی انتقال میآبد :54

 همه جوابات  4)  انکسار نور 3)  تابش نور 2)  انحراف نور 1) 

 کدام خط ترسیم میشود : .  طول عرض البلد ها که درقطبین صفر فرضمیشود، درارتسام استوانه ئی معادل55

 3و  2 4)  خط گرینویچ 3)  خط کانتور 2)  خط استوا 1) 

 .  دریکی از ارتسامات ذیل ساحه قطبین چندین بار بزرگتر از شکل اصلی ارتسام میآبد :56

 دایروی 4)  مخروطی 3)  استوانه ئی 2)  مستوی 1) 

 :.  بهترین مثال ارتسام استوانه ئی کدام نقشه ها اند 57

 هیچکدام 4)  2و  1 3) نقشه های کانتور 2) نقشه های مرکاتور 1) 

 .  ارتسام استوانه ئی درکدام مورد حایز اهمیت است :58

 بحرپیمائی 2)    پرتاب اقمار مصنوعی 1) 

 همه جوابات 4)     فضانوردی 3) 

 خوبی نشان میدهد :.  استقامت زوایای یک محل را درارتباط به محل دیگر کدام نوع ارتسام به 59

 همه جوابات 4)  استوانه ئی 3)  مخروطی 2)  مستوی 1) 
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 .  ارتسام مخروطی از لحاظ شکل و ساحه با سطح زمین :61

 کوچکتر 4)  مساوی 3)  بزرگتر 2)  متناسب 1) 

 .  در ارتسام مخروطی کاغذ مخروط راباالی عرض البلد چگونه گذاشته میشود :61

 2و  1 4)  موازی 3)  متقاطع 2)  مماس 1) 

 .  در ارتسام مستوی به کدام اساس دوایر طول البلد و عرض البلد وشکل قاره ها یایک کشور در روی صفحه ارتسام 62

 انتقال میآبد :       

 نوراندازی 4)  ذرات نور 3)  امواج نور 2)  انتشار نور 1) 

 موضوعات جغرافیائی دارای اهمیت میباشد :.  آیا تصاویر اقمار مصنوعی برای تحلیل و تفسیر 63

 همه جوابات 4) قابل استفاده است 3)  جالب است 2)   بلی 1) 

 ( به فضا دست یافته وبه سطح مهتاب پیاده شد چی نام داشت :11کیهان نورد امریکائی که باراول توسط اپولو).  64

 آرم سترگ 4)  آرمسترانگ 3)  شکسپیر 2)  ریچارد 1) 

 ذبه مهتاب نظر به جاذبه زمین شش مرتبه کمتر است نظریه یکی از اشخاص ذیل است :.  جا65

 هیچکدام 4)  انشتین 3)  آرمسترانگ 2)  سینوسایدل 1) 

 .  تفاوت درجه حرارت بین روز وشب در مهتاب چند درجه است :66

 (1 2 0 0 C  (2 2 1 0 C  (3 3 0 0 C  (4 3 2 0 C 

 .  وضعیت فزیکی قشر خارجی مهتاب چگونه است :67

 فاقد آب ، علف و فرش نباتی است 2)   از ذرات خورد خاکی تشکیل شده 1) 

 تمام سطح مهتاب یخ است 4)    صحیح است 2و  1 3) 

 چگونه معلوم میشود :.  در تصاویر اقمار مصنوعی شکل زمین 68

 بیضوی 4)  مخروطی 3)  کروی 2)  معکبی 1) 

 .  زمین در فضا بطور معلق بوده وبه دوریکی از سیاره های ذیل میچرخد :69

 اورانوس 4)  مهتاب 3)   زحل 2)  آفتاب  1) 

 .  شکل هندسی مدار های اقمار مصنوعی چگونه است :71

 همه جوابات 4)  منحنی 3)  بیضوی 2)  دایروی 1) 

 .  فوتو های اقمار مصنوعی برای کدام علما کمک قابل مالحظه میکند :71

 2و  1 4)  بیولوژی 3)  کارتوگرافی 2)  جیودیزی 1) 

 .  مطالعه کدام موارد تماماً توسط فوتو های اقمار مصنوعی صورت میگیرد :72

 قطبی یخچالهای 4)  4و  2 3) یخچالهای کوهستانی 2)  ریگستان ها 1) 
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 .  کدام عوامل درکنترول اقلیم افغانستان سهم دارند :73

 ارتفاع، رطوبت و کتله های مرطوب هوا 2)   زاویه تابش آفتاب و حرارت 1) 

 همه جوابات 4)   فشارپست و بلند ووزش بادها 3) 

 چند دقیقه است :دقیقه در اول سرطان زاویه تابش آفتاب چند درجه و  33درجه و  34.  باالی عرض البلد 74

 دقیقه 57درجه و  78 2)    دقیقه 58دقیقه و  78 1) 

 هیچکدام 4)    درجه 57ثانیه و  78 3) 

 .  آب و هوای افغانستان در ماه سرطان چگونه است :75

 معتدل 4)   گرم 3)   سرد 2)  خشک 1) 

 است :.  زاویه تابش آفتاب در اول ماه حمل و میزان چند درجه و چند دقیقه 76

 دقیقه 66درجه و  58 2)    دقیقه 57درجه و  55 1) 

 دقیقه 31درجه و  21 4)    دقیقه 61درجه و  81 3) 

 .  آب و هوای افغانستان در ماه های حمل و میزان چگونه است :77

 گرم 4)  معتدل 3)  بارانی 2)   سرد 1) 

 .  افغانستان دربین کدام عرض البلد ها واقع است :78

 دقیقه 31درجه و  31 2)    دقیقه 31درجه و  29 1) 

 درست است 3و  1 4)    دقیقه 31درجه و  38 3) 

 .  زمانیکه شعاع آفتاب بر خط استوا عمود باشد در جنوبترین نقطه افغانستان شعاع آفتاب به کدام زاویه میتابد :79

 دقیقه 31درجه و  61 2)    دقیقه 31درجه و  21 1) 

 دقیقه 55درجه و  78 4)    دقیقه 31درجه و  38 3) 

 .  هرگاه آفتاب باالی خط استوا عمود شود شعاع آفتاب در شمالی ترین نقطه افغانستان به کدام زاویه میتابد :81

 درجه 29دقیقه و  51 2)    دقیقه 52درجه و  51 1) 

 هیچکدام 4)    دقیقه 29درجه و  51 3) 

 پست در مجاورت جزایر آیسلند به وجود میآید کتله معین هوای مرطوب از سمت های ذیل  .  وقتی که مرکز فشار81

 داخل افغانستان شده و سبب برفباری وبارندگی میشود :       

 3و  1 4)  شمال غرب 3)  جنوب غرب 2)   غرب 1) 

 ن هوای مرطوب داخل افغانستان .  وقتی که در مجاورت جزایر آیسلند مرکز فشارپست به وجود می آید یک کتله معی82

 شده و عامل حاالت ذیل میشود :       

 2و  1 4)   ژاله 3)  برفباری 2)  بارندگی 1) 
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 .  فشار بلند سایبریا در موسم زمستان چه نوع حالت را در اوضاع جوی افغانستان بار میآورد :83

 قحطی 4)  طوفان  3) برفباری دامنه دار 2)   باران 1) 

 امل بوجودآمدن حرارت در زمین چی میباشد :.  ع84

 تبخیرآب 4)  دود و غبار 3)  وزش باد ها 2)  تابش آفتاب 1) 

 .  افغانستان از لحاظ جیولوجیکی در قطار کدام کشور ها قرار دارد :85

 صحرائی 4)  کوهستانی 3)  روبه انکشاف 2)  آسیائی 1) 

 فکتور های اقلیمی در وضع جوی آن تاثیر بیشتر دارد :.  کدام پدیده در افغانستان نسبت به دیگر 86

 تغییرات حرارت نظر به ارتفاع 2)     رطوبت 1) 

 برفباری 4)    زاویه تابش آفتاب 3) 

 .  حرارت با ارتفاع چگونه ارتباط دارد :87

 هیچکدام 4)  رابطه ندارد 3)  مستقیم 2)  معکوس 1) 

 :.  هر قدر ارتفاع زیاد شود بارندگی 88

 هیچکدام 4)  افزایش میآبد 3)  ثابت می ماند 2)  کم میشود 1) 

 .  در هر صدمتر ارتفاع حرارت چند درجه سانتی گرید تنزیل میآبد :89

 (1  2 C  (2 4 C   (3 5 C   (4 1 C 

 بزرگترین منبع نور، حرارت و انرژی در طبیعت یکی از اجسام ذیل است : . 91

 گاز 4)   برق 3)   آفتاب 2)   نفت 1) 

 .  از انجاکه افغانستان یک کشور محاط به خشکه ایت دارای چه نوع اقلیم میباشد :91

 2و  1 4)  بسیار سرد 3)  بحری 2)   بری  1) 

 ی در افغانستان از چه قرار است :.  اختالف درجه حرارت شبانه روز92

 متوسط 4)   کم 3)   زیاد 2)  بسیار زیاد 1) 

 .  اختالف درجه حرارت خصوصیت کدام اقلیم است :93

 استوائی 4)  خشک 3)  مرطوب 2)  صحرائی 1) 

 .  بارندگی بیشتر در کدام مناطق به مشاهده میرسد :94

 کوه ها )4  علفزار ها 3)  جنگالت 2)  ریگستان ها 1) 

 .  بارندگی های موسمی بحرهند در کدام سمت کشور ما باعث بارندگی درماه های تابستان میگردد :95

 جنوب 4)   شمال 3)   غرب 2)   شرق 1) 

 .  سالنگ شمالی از سطح بحر چند متر ارتفاع دارد :96
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 (1 4230m  (2 3340m  (3 3350m  (4 4220m 

 متراز سطح بحرارتفاع دارد :.  میدان هوائی کابل چند 97

 (1 1830m  (2 1803m  (3 1818m  (4 1802m 

 .  ارتفاع والیت شبرغان از سطح بحر چند متر است :98

 (1 250m  (2 340m  (3 360m  (4 320m 

 .  حد اکثر درجه حرارت سالنگ شمالی چند درجه است :99

 (1 o
1 8 /4 C  (2 o

1 8 /9 C  (3 o
2 2 C  (4 o

1 8 /2 C 

 .  در افغانستان کدام کتله های هوائی اثر گذار بوده وباعث بارندگی میشود :111

 هوای مرطور خلیج فارس وبادهای موسمی بحر هند 2)   جبهه سرد سایبریا از شمال 1) 

 همه جوابات صحیح استند 4)  جبهه معتدل از آیسلند و بحیره کسپین 3) 

 .  حد اوسط فشار هوا در سطح بحر چقدر است :111

 ملی متر 781 4)   2و  1 3) ملی بار 1131 2)  ملی متر 761 1) 

 .  به هر اندازه که ارتفاع زیادشود فشار هوا :112

 3و  2 4)  آبدتنزیل می 3)  کم میشود 2)  ثابت می ماند 1) 

 .  حد اکثر اوسط فشار هوا درتابستان )ماه اسد( به چندملی بارمیرسد :113

 ملی بار 48/844 4)  ملی بار 6/85 3) ملی بار 4/778 2) ملی بار 18/844 1) 

 .  حد اکثر اوسط فشار هوا درماه حمل به چند ملی بارصعود میکند :114

 ملی بار 81/844 4) ملی بار 18/844 )3 ملی بار 48/814 2)  ملی بار 8/77 1) 

 .  کدام جوابات ذیل معنی فشارپست را افاده می کند :115

 (1 Low pressure (2 Cyclone  (3 Depression (4  همه جوابات 

116  .Anticycione  یاHigh pressure : چی معنی میدهد 

 3و  2 4)  فشار متوسط 3)  فشاربلند 2)  دوران 1) 

 باد دایماً از مراکز فشار بلند به کدام استقامت حرکت میکنند : .  جریان117

 به استقامت شرق 4) به استقامت فشارپست 3) به استقامت غرب 2) به استقامت فشار بلند 1) 

 .  مراکز فشارپست وبلند رانظر به کدام پدیده میتوان دسته بندی نمود :118

 2و  1 4)  طول البلدها 3)  توپوگرافی 2)  عرض البلدها 1) 

 .  مناطق گرم کدام مراکز فشار درخود شکل میدهند :119

 فشار کم 4)  فشار پست 3)  فشارسرد 2)  فشار متوسط 1) 
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 .  فشار بلند درچه نوع مناطق بوجود میآید :111

 سرد 4)  2و  1 3)  معتدل 2)   گرم  1) 

 :.  ساحه خط استوا دارای چه نوع مرکز فشار است 111

 سرد 4)   نرم 3)  بسیاربلند 2)   پست 1) 

 .  نظر به تقسیمات عرض البلدها مراکز فشاربه چندبخش شده اند :112

 پنچ بخش 4)  دوبخش 3)  چهاربخش 2)  سه بخش 1) 

 .  درساحه خط سرطان و جدی کدام مرکز فشار دیده میشود :113

 بلند 4)  2و  1 3)   پست 2)  پست و بلند 1) 

 ساحه دایره آرکتیک و انتارکتیک در مقایسه با کدام مناطق دارای مرکز فشار پست است :.  114

 آسیای میانه  4)  کوه ها 3)   غرب 2)  قطبین 1) 

 .  ساحه قطبین دارای چه نوع مراکز فشار است :115

 بارده 4)   بلند 3)   یخ 2)   سرد 1) 

 ی واقع است بنابر آن :.  افغانستان در ساحه فشار بلند نیمکره شمال116

  3و  1 4) بارندگی کمتر دارد 3) بارندگی بیشتر دارد 2) آسمان صاف دارد 1) 

 .  مناطق اقلیمی افغانستان به چند دسته تقسیم شده است :117

 پنچ دسته 4)  دو دسته 3)  شش دسته 2)  هفت دسته 1) 

 .  کدام مناطق تحت تأثیر اقلیم صحرائی قرار دارند :118

 دشت جهندم و دشت بکوا 2)   ریگستان صدیقی و دشت مارگو 1) 

 همه جوابات 4)  یک نوار صحرائی در امتداد دریای آمو 3) 

 .  بارندگی در اقلیم صحرائی چگونه واقع میشود :119

 3و  2 4)  وقفه ئی 3)  فوق العاده کم 2)   کم 1) 

 در زمستان و تابستان مشخصه چه نوع اقلیم است : .  نباریدن برف و تغیر زیاد در جه حرارت شب و روز121

 اقلیم مونسونی 4) اقلیم تحت استوائی 3)  اقلیم ستپ 2)  اقلیم صحرائی  1) 

 در مناطق تحت تأثیر چه نوع اقلیم به  DUNE.  احجار از هم شکسته و توده های خورد و بزرگ ریگی بشکل 121

 مشاهده میرسد :         

 اقلیم سرد 4)  اقلیم ستپ 3)  اقلیم صحرائی 2)  کوهستانی 1) 

 .  چه نوع نباتات در مناطق صحرائی میرویند :122

 مقاوم در برابر کمی رطوبت 2)    مقاوم در برابر حرارت 1) 
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 همه جوابات 4)    نباتات خار دار و زقوم 3) 

 .  ساحه سپین غر و مناطق کوهستانی نورستان شامل کدام اقلیم میباشد :123

 3و  2 4)  اقلیم مونسون 3)  اقلیم حاره ئی 2)  اقلیم گرم  1) 

 .  والیت پکتیا وبه خصوص خوست از وزش بادهای مونسونی کدام بحر مستفید میشوند :124

 3و  1 4)  بحیره سرخ 3)  بحیره هند 2)  بحر آرام  1) 

 مرطوب میشود :.  مناطق اقلیم مونسون افغانستان در زمستان توسط کدام جریان هوا 125

 جریان سرد بالکان 2)    جریان سرد سایبریا 1) 

 جریان سرد جنوب 4)     جریان بحر هند 3) 

 .  هوای مرطوب اقلیم مونسونی زمینه رشد کدام نباتات را مساعد ساخته است :126

 خرما و توت 4)  2و  1 3)  نشتر وجلغوزه 2)  ارچه وبلوط 1) 

 مونسونی در ماه های عقرب وقوس چگونه میباشد :.  هوای ساحه اقلیم 127

 نسبتاً خشک 4)   سرد 3)  نسبتأ گرم 2)  خشک 1) 

 .  به جز از ماه های عقرب و قوس در دیگر ماه های سال هوای اقلیم ساحه مونسون چه وضع را اختیار میکند :128

 3و  2 4)  خشک 3)   گرم 2)  مرطوب 1) 

 ملی متر میباشد بناً یک منطقه : 681و  461لیم مونسون ساالنه بین .  مقدار بارندگی ساحه اق129

 سرد را وانمود میکند 2)    خشک را وانمود میکند 1) 

 بارانیرا وانمود میکند 4)   نسبتاً مرطوب را وانمود میکند 3) 

 .  اقلیم مدیترانه ئی در کدام مناطق افغانستان وجود دارد :131

 3و  2 4)  کوهستانی 3)  شرقی 2)  غربی 1) 

 .  اقلیم مدیترانه دارای چند خصوصیت است :131

 چهار  4)   سه 3)   پنج 2)   دو 1) 

 .  در افغانستان ساحه اقلیم ستپ نظربه اقلیم مونسون و مدیترانه ئی :132

 هیچکدام 4)  بیشتر است 3)  برابر است 2)  کمتر است 1) 

 ندگی بیشتر در ایام زمستان خصوصیت کدام اقلیم درکشور است :.  تابستان خشک و بسیار گرم و بار133

 اقلیم مدیترانه ئی 4)  الپاین تندرا 3)  اقلیم صحرائی 2)  اقلیم مونسونی 1) 

 .  درجه حرارت وسطی اقلیم مدیترانه ئی در تابستان در کدام حدود میباشد :134

oباالتر از  1) 
2 2 C (2  پائین تر ازo

3 2 C (3  پائین تر ازo
2 2 C (4 1  3و 

 .  مقدار بارندگی اقلیم مدیترانه ئی بخصوص در فصل زمستان از بیست ملی متر تا چند ملی متر میرسد :135
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 (1 50mm  (2 40mm  (3 30mm  (4 25mm 

 مدیترانه ئی است که حد وسطی حرارت هشت ساله آن به یکی از مقادیر ذیل میرسد :.  جالل آباد نمونه خوب اقلیم 136

 (1 o
2 2 C  (2 o

2 1 C  (3 o
3 1 C  (4 o

2 0 C 

 چند ملی متر تغیر میآبد :ملی متر به  147.  مقدار بارندگی جالل آباد درطول سال از 137

 (1 320mm  (2 490mm  (3 210mm  (4 390mm 

 .  برفباری در کدام ارتفاعات کوه سپین غر دیده میشود :138

 1000mبلندتراز  600m (4بلندتر از  200m (3بلندتر از  900m (2بلندتر از  1) 

 آب و هوا میرویند :.  نباتات فامیل ستروس، برنج، نیشکر، درخت خرما وسرو در کدام 139

 سرد 4)  صحرائی 3)  مدیترانه ئی 2)  مونسونی 1) 

 .  خصوصیت بارز اقلیم ستپ کدام است :141

 3و  1 4) آب و هوای بری 3) آب وهوای مرطوب 2)  گرمی 1) 

 .  اختالف درجه حرارت شب و روز در مناطق تحت تأثیر اقلیم ستپ چند درجه است :141

 (1 o
3 2 C  (2 o

2 0 C  (3 o
1 4 C  (4 o

2 2 C 

 .  بارندگی در ساحه اقلیم ستپ در کدام موسم سال بوقوع میپیوندد :142

 زمستان 4)   بهار 3)  تابستان 2)   خزان 1) 

 اقلیم ستپ کشور چقدر است :.  مقدار بارندگی در ساحه 143

 (1 250mm  300الیmm    (2 200mm  300الیmm 

 (3 300mm  350الیmm    (4 220mm  340الیmm 

 .  علفزار، بته های پست قامت ونیزار های وسیع ساحه اقلیم ستپ در کدام عرصه نقش ارزنده دارند :144

 زراعت 4)  تجارت 3)  صنایع دستی 2)  تربیه حیوانات 1) 

 .  کدام سلسله جبال های ذیل از وجود صحراهای وسیع افغانستان جلوگیری کرده است :145

 2و  1 4)   پامیر 3)  هندوکش 2)  سپین غر 1) 

 .  منطقه ستپ افغانستان ذریعه کدام کوه ها به قسمت های جداگانه تقسیم شده است :146

 کوه های هندوکش 4)  اکوه های باب 3)  کوه های پغمان 2)  کوه های پامیر 1) 

 .  منطقه ستپ افغانستان به کدام قسمت های ذیل تقسیم شده است :147

 غربی وشرقی 4)  2و  1 3) منطقه ستپ شمالی 2) منطقه ستپ جنوبی 1) 

 .  استیشن های میترولوژیکی منطقه ستپ شمالی عبارت اند از :148

 3و  2،  1 4)  هرات 3) مزار شریف وکندز 2)  بغالن و میمنه 1) 
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 .  نشیبی های شمالی هندوکش شامل کدام منطقه ستپ میباشد :149

 ستپ مرکز 4)  ستپ غربی 3)  ستپ جنوبی 2)  ستپ شمالی 1) 

 .  استیشن های میترولوژیکی منطقه ستپ شمالی در چه نوع اراضی واقع اند :151

 مناطق مرطوب 4)  مناطق علفزار 3)  مناطق هموار 2) مناطق کوهستانی 1) 

 .  خصوصیاتی که ستپ شمالی دارد در کدام بخش مفید است :151

 2و  1 4)  صنعت 3)  زراعت 2)  مالداری 1) 

 .  اقلیم منطقه الپاین تندرا در کدام نقاط به چشم میرسد :152

 نقاط هموار 4)   2و  1 3)  نقاط کوهستانی 2)  نقاط مرتفع 1) 

 منطقه ستپ شمالی برای زرع کدام نباتات شرایط خوب را مساعد ساخته است :.  بارندگی های بهاری 153

 همه جوابات 4)  تربوز 3)  خربوزه 2)  گندم للمی 1) 

 .  اقلیم منطقه الپاین تندرا بین کدام ار تفاعات به نظر می رسد :154

 (1 2500m  3000تاm    (2 3500m  4500تاm 

 (3 1200m  1800تاm    (4 2000m  3000تاm 

 .  زرع کدام نباتات در منطقه ستپ شمالی توسعه یافته است :155

 3و  2،  1 4)   لبلبو 3)  انواع برنج 2)   پنبه  1) 

 .  بنابر کدام عوامل تولیدات ساحه اقلیمی ستپ جنوبی نسبت به ستپ شمالی کمتر است :156

 همه جوابات 4) عدم مساعدت خاک 3) ساختمان توپوگرافی 2)  قلت آب 1) 

 .  حداصغری حرارت زمستان در مناطق دارای اقلیم الپاین تندرا تاچند درجه سانتی گرید میرسد :157

oباالتر از  1) 
5 C (2  پائین تر ازo

5 C (3 o
5 C  (4 o

8 C 

 حداکثر حرارت تابستان در مناطق دارای اقلیم الپاین تندرا تابه چند درجه سانتی گرید میرسد :.  158

 درجه سانتی گرید 25 2)    درجه سانتی گرید 21 1) 

 درجه سانتی گرید 14 4)    درجه سانتی گرید 15 3) 

 .  در نقاط مرتفع وکوهستانی کشور درجه حرارت :159

 بسیار بلنداست 4)  کم است 3)  متوسط است  2) فوق العاده پائین است  1) 

 .  رطوبت وبارندگی در نقاط مرتفع :161

 بسیار کم 4)  کاهش میآبد 3)  افزایش میآبد 2)  وجود ندارد 1) 

 .  توپوگرافی امروزی زمین زاده چه نوع تحوالت است :161

 تحوالت جغرافیائی 4) تحوالت جیولوژیکی 3) تحوالت اجتماعی 2) تحوالت انجنیری 1) 
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 .  فعالیت های دامنه دار طبقات االرضی در افغانستان از کدام دوره شروع میشود :162

 عصر قدیم 4)  سینوزویک 3)  پری کامبرین 2)  میزوزویک 1) 

 فته بود :.  در یکی از دوره های ذیل ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی بنامب تیتس فراگر163

 پریمین 4)  سینوزویک 3)  پری کامبرین 2)  میزوزویک 1) 

 .  سلسله جبال راکی، آلپ، همالیا و هندوکش در یکی از دوره های ذیل تشکیل شده اند :164

 3و  2 4)  کواترنری 3)  ترشیری 2)  قرون وسطی 1) 

 هد :.  اکثر نوعیت احجار عهد میزوزویک را چه نوع احجار تشکیل مید 165

 3و  2،  1 4)  کانگلومرات ها 3) ریگی و شیل ها 2)  احجار آهکی 1) 

 .  انواع احجار عهد میزوزویک در کدام نقاط به مالحظه میرسد :166

 3و  1 4)  در شمال شرق 3) در صفحات جنوبی 2) در غرب کشور 1) 

 و مارل بوده نشان دهنده یکی از موضو .  تخت رستم در مزار شریف و هزارسمچ سمنگان تماماً دارای آهک الیم167

 عات ذیل است :        

 بقایای حیوانات 4) بقایای آتشفشان  3) بقایای عصرسنگ 2) بقایای بحر تیتس 1) 

 را چه نوع احجار تشکیل میدهند : (Cenozoic).  بقایای مهم احجار رسوبی عهد سوم معرفت االرضی 168

   کانگلومرات ها 2)     شیل ها 1) 

 همه جوابات 4)   احجار ریگی و آتشفشانی 3)

 .  در عصر کواترنری چند نوع رسوب گذاری به مالحظه میرشد :169

 سه نوع 4)  چهار نوع 3)  دونوع 2)  یکنوع 1) 

 .  عامل رسوب گذاری در عصر کواترنری چی بوده است :171

 موج 4)   یخ 3)   آب 2)   باد  1) 

 کواترنری در کدام نواحی کشور دیده میشود : .  رسوب گذاری های عصر171

 3و  2 4)  نقاط هموار 3) نواحی نیمه صحرائی 2)  دریاها 1) 

 .  ساختمان های عصر کواترنری در کدام نواحی کشور به مشاهده میرسد :172

 دشت های نیمروز، مارجه، نوزاد و گودزیره 2)    جنوب غرب افغانستان 1) 

 همه جوابات 4)   فراه، نیمروز، هلمند و کندهای 3) 

 .  کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر چند متر است :173

 (1 259m  (2 592m  (3 300m  (4 451ئ 

 .  کمترین ارتفاع افغانستان در کجا موقعیت دارد :174
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 شمال قندهار 4) شمال غرب خماب 3)  جنوب آمو 2)  غرب پغمان 1) 

 بلند ترین نقطه افغانستان شامل کدام سلسله کوه ها است :  .175

 سپین غر 4)  کوه بابا 3) هندوکش شرقی 2)  تیربند ترکستان 1) 

 .  بلند ترین نقطه افغانستان چند متراز سطح بحر ارتفاع دارد :176

 (1 7486m  (2 7750m  (3 7485m  (4 3000m 

 دارد : .  مرتفع ترین قله افغانستان چی نام177

 تراجمیر 4)  چترال 3)   چتپال 2)  نوشاخ  1) 

 .  ارتفاع قله تراجمیر در چترال به چند متر میرسد :178

 (1 7485m  (2 7750m  (3 7740m  (4 7840m 

 .  ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع شامل چند حوزه میشود :179

 حوزه 5 4)  حوزه 4 3)  حوزه 2 2)  حوزه 3 1) 

 متر از سطح بحر ارتفاع دارند شامل چه نوع اراضی میشوند : 511الی  311.  سرزمین هائیکه از 181

 2و  1 4)  اراضی متوسط 3) اراضی کم ارتفاع 2)  اراضی پست 1) 

 .  اراضی حاصلخیز و زراعتی افغانستان در کدام ارتفاع از سطح بحر قرار دارند :181

 (1 5000m  6000الیm    (2 300m  500الیm 

 (3 500m  2000الیm    (4 2000m  6000الیm 

 متر از سطح بحرارتفاع دارند کدام قسمت ها رامعرفی میکنند : 6111الی  2111.  اراضی که از 182

 وادی ها 4)  صحراها 3)  سلسله کوه ها 2) سلسله جنگالت  1) 

 د :.  اراضی کم ارتفاع افغانستان به چند حوزه تقسیم میشون183

 چهار حوزه 4)  پنج حوزه 3)  دو حوزه 2)  سه حوزه 1) 

 . حوزه های کم ارتفاع کشور ما کدام ها اند :184

 همه جوابات 4)  حوزه ننگرهار 3)  حوزه هلمند 2)  حوزه آمو 1) 

 .  ساحه کم ارتفاع آمو در کدام قسمت کشور ما موقعیت دارد :185

 شرق 4)   شمال 3)  جنوب 2)  شمال غرب 1) 

 .  ساحه کم ارتفاع آمو از کجا شروع میشود :186

 از شرق دریای قیصار 2)    از غرب دریای قیصار 1) 

 از شمال فرخار 4)    از جنوب کوکچه 3) 

 .  ساحه کم ارتفاع آمو از ارتفاع چند متری آغاز میشود :187
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 (1 256m  (2 259m  (3 290m  (4 425m 

 ارتفاع آمو تا به کدام مناطق میرسد :.  ساحه گسترش حوزه کم 188

 3و  2 4)  ینگی قلعه 3)   درقد 2)  آئین قلعه 1) 

 .  مناطق شبرغان، دولت واندخوی شامل کدام حوزه کم ارتفاع میشوند :189

 هیچکدام 4)  حوزۀ آمو 3)  حورۀ سیستان 2)  حوزۀ هلمند 1) 

 وقع است :.  حوزۀ کم ارتفاع هلمند در کدام قسمت کشور ما 191

 جنوب 4)   غرب 3)   شمال 2)  جنوب غرب 1) 

 دشت گودزیره، دشت جهندم، دشت امیران، چخانسور، زرنج، کنگ، هامون پوزک و هامون صابری شامل .  نواحی 191

 یکی از حوزۀ های کم ارتفاع ذیل میشوند :        

 آمو 4)  هرات 3)   هلمند 2)  ننگرهار 1) 

 دریای کابل از حصه جالل آباد تا قسمت لعل پور شامل کدام حوزۀ کم ارتفاع میشوند :.  نواحی سواحل 192

 حوزۀ کابل 4)  حوزۀ ننگرهار 3)  حوزۀ آمو 2)  حوزۀ هلمند 1) 

 .  خصوصیت اقلیمی حوزۀ کم ارتفاع ننگرهار چه نوع است :193

 الپاین تندرا 4)  مونسونی 3)  تحت استوائی 2)  مدیترانه ئی 1) 

 .  ساحه کم ارتفاع آمو باداشتن رطوبت کافی چگونه اراضی را به وجود آورده است :194

 فرش نباتی 4)  علفزار 3)  صحرائی 2)  زراعتی 1) 

 .  پیداوار زراعتی حوزۀ کم ارتفاع ننگرهار کدام نباتات اند :195

 گندم و جو 4) نیشکرو جلغوزه 3)  نباتات خاردار 2) نباتات مدیترانه ئی 1) 

 .  سلسله جبال و ارتفاع بلند چند حصه افغانستان را تشکیل میدهند :196

 (1 
1

2

 2)  حصه 
2

3

 3)  حصه 
1

3

 هیچکدام 4)  حصه 

 .  افغانستان از لحاظ جیولوجیکی چگونه یک کشور است :197

 خشک 4)  آسیائی 3)  کوهستانی 2)  روبه اکشاف 1) 

.  یگانه عامل طبیعی که وضع صحرائی بودن مناطق افغانستان را برهم زده وزمینه را برای بارندگی های 198

 کوهستانی 

 مساعد ساخته عبارت از چی میباشد :        

 کوه ها 4)  صحراها 3)  جنگالت 2)  دریاها 1) 

 شار بلند واقع است هرگاه سلسله جبال هندوکش در آن وجود نمیداشت چگونه محیط .  افغانستان که در ساحه مرکز ف199

 را تشکیل میداد :         
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 سرسبز 4)  2و  1 3)  ریگستانی 2)  صحرائی 1) 

 .  برفهای نقاط مرتفع افغانستان در تابستان آب شده و در عرصه های ذیل از آن استفاده میشود :211

 همه جوابات 4)  تولیدبرق 3)  نوشیدن 2)  زراعت  1) 

.  اکثر ذخایر بزرگ معدنی افغانستان از قبیل فلزات، سنگ ها قیمتی و غیره بیشتر در یکی از این نقاط موجود 211

 است:

 جنگالت 4)  وادی ها 3)  کوه ها 2)  بستر دریاها 1) 

 .  بزرگترین و معروف ترین سلسله کوه های افغانستان چی نام دارد :212

 کوه بابا 4)   پامیر 3)  سپین غر 2)  هندوکش )1 

 .  سلسله جبال هندوکش از طرف شمال شرق به استقامت جنوب غرب الی کدام کوه امتداد یافته است :213

 3و  1 4)  کوه بابا 3)  سپین غر 2)  کوه سلیمان 1) 

 .  سلسله هندوکش در کدام نواحی ساحه وسیع را اشغال کرده است :214

 در نواحی غربی 4) در نواحی شرقی 3) در نواحی مرکزی 2) در نواحی شمالی 1) 

 .  سلسله جبال هندوکش افغانستان را به چند حوزۀ آبگیر تقسیم میکنند :215

 پنج حوزه 4)  چهار حوزه 3)  سه حوزه 2)  دو حوزه 1) 

 از کوه های ذیل است :.  همان کوهی که آبهای حوزه کابل را از آبهای آمو جدا میسازد یکی 216

 تورغر 4)  کوه بابا 3)  هندوکش 2)  سپین غر 1) 

 .  برخی از جغرافیه دان ها که های هندوکش را به یکی از اسمای ذیل نیز یاد کرده اند :217

 همالیا 4)  قفقاز هند 3)   البرز 2)   راکی 1) 

 گروهای ذیل است : .  تسمیه هندوکش به این سلسله جبال معاصر حکمروائی یکی از218

 مغوالن 4)  سامانیان 3)  کوشانیان 2)  یفتالیان 1) 

 .  معضالت ترانسپورتی سلسله کوه های هندوکش با حفر کدام تونل تا حدی مرفوع شد :219

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  تونل خاواک 2)  تونل سالنگ 1) 

 .  کوه های هندوکش را به چند حصه تقسیم کرده اند :211

 پنج حصه 4)  دوحصه 3)  چهار حصه 2)  سه حصه 1) 

 .  کوه های هندوکش را به کدام قسمت ها تقسیم کرده اند :211

 2و  1 4)  شرقی و غربی 3) هندوکش جنوبی 2) هندوکش شمالی 1) 

 .  هندوکش شرقی از کدام منطقه شروع میشود :212

 از خماب 4)  از درواز 3)  ازدره زیباک 2)  اشکاشم 1) 
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 .  هندوکش شرقی تابه یکی از کوتل های ذیل امتداد دارد :213

 3و  2 4)  کوتل خاواک 3)  کوتل شبر 2)  کوتل اونی 1) 

 .  حدود گسترش کوه هندوکش شرقی بین کدام دو دریای ذیل محدود میشود :214

 کابل و کوکچه 4) پنجشیر و پغمان 3)  آمو و کوکچه 2)  کندز و کابل 1) 

 وه هندوکش شرقی چند کیلومتر است :.  طول ک215

 (1 430km  (2 360km  (3 340km  (4 260km 

 .  آبهای شمالی هندوکش شرقی کدام ها اند :216

 دریا های کوکچه و اشکاشم 2)    دریا های کران و منجان 1) 

 2و  1 4)    دریا های پنجشیر و کنر 3) 

 از جمله آبهای جنوبی یکی از کوه های ذیل است :.  دریا های الیشنگ، الینگار، کنر و پنجشیر 217

 کوبابا 4)  کوه های پامیر 3) کوه هندوکش شرقی 2)  کوه سپین غر 1) 

 .  قله بلند و معروف هندوکش شرقی در خارج از افغانستان چی نام دارد :218

 شبر 4)  تراجمیر 3)  نوشاخ 2)  سراجمیر 1) 

 درخاک  افغانستان چند متر از سطح بحر ار تفاع دارد :.  بلندترین قله هندوکش شرقی 219

 (1 7485m  (2 7850m  (3 7000m  (4 4500m 

 .  از ارتفاع چند متری به بعد هندوکش شرقی بابرف های دایمی و یخچال ها پوشیده است :221

 (1 5000m  (2 4200m  (3 3600m  (4 4000m 

 به استقامت غرب تا کجا امتداد میآبد :.  هندوکش غربی از کوتل خاواک شروع شده 221

 هرات 4)   غور 3)  بندامیر 2)   هلمند 1) 

 .  طول کوه هندوکش غربی بالغ به چند کیلومتر میشود :222

 (1 360km  (2 200km  (3 340km  (4 240km 

 .  هندوکش غربی در سمت شمال باعث شادابی مناطق شده است :223

 3و  1 4)  اندراب 3)  دره سیغان 2) دره تاله و برفک 1) 

 .  دره پنجشیر و غوربند از دامنه های جنوبی کدام کوه محسوب میشوند :224

 کوه سلیمان 4) هندوکش شرقی 3)  هندوکش غربی 2)  کوه بابا 1) 

 .  درسمت شمال هندوکش غربی دریاهای اندراب، منجان، سیغان و کهمرد باهم یکجاشده بالخره کدام دریا225

 را میسازند :        

 دریای کندز 4)  دریا آمو 3)  دریای پنجشیر 2)  دریای پلخمری 1) 
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 .  بلندترین قله هندوکش غربی چندمتر از سطح بحر ارتفاع دارد :226

 (1 360m  (2 5249m  (3 5429m  (4 240m 

 .  بلند ترین قله هندوکش غربی چی نام دارد :227

 دندان شکن 4)  چاردر 3)   چتپال 2)  نوشاخ 1) 

 .  کوتل های معروف هندوکش غربی کدام ها اند :228

 همه جوابات 4)  خاواک 3) کوشان و چاردر 2) شبر و دندان شکن 1) 

 .  کوتل خاواک در ارتفاع چند متری از سطح بحر قرار دارد :229

 (1 2700m  (2 4230m  (3 3600m  (4 3200m 

 از سطح بحر ارتفاع دارد :.  کوتل دندان شکن چند متر 231

 (1 4236m  (2 2700m  (3 4520m  (4 3700m 

 .  ارتفاع کوتل شبر از سطح بحر چند متر است :231

 (1 4370m  (2 4536m  (3 3200m  (4 5400m 

 .  تونل سالنگ و دره شکاری در کدام یکی از کوه های ذیل موقعیت دارند :232

 شپین غر 4)  کوه بابا 3)  کوه های پامیر 2) کوه هندوکش غربی 1) 

 .  در هندوکش غربی فقط نباتات ذیل میرویند :233

 3و  2 4)  شمشاد و ارچه 3) خنجک وبادام وحشی 2)  بلوط و توت 1) 

 .  هندوکش غربی از لحاظ جیولوجیکی ساحه فعال تکتونیکی بوده و احجار ذیل در آنجا به کثرت یافت میشوند :234

 بقایای رسوبات پالیوزویک 2)    گرانیت  1) 

 ملخیت و یاقوت 4)    2و  1 3) 

 .  منابع طبیعی هندوکش غربی کدام ها اند :235

 احجار کریمه در دره پنجشیر 2)   چونه و ذغال سنگ 1) 

 2و  1 4)    نفت و گاز 3) 

 .  کوه بابا در کدام قسمت افغانستان قرار دارد :236

 شمال 4)   شرق 3)   بغر 2)  مرکز  1) 

 .  کوه بابا به امتداد کوه های هندوکش از کدام منطقه شروع میشود :237

 منطقه غربی سیاه گرد غوربند  2)    از شرق کوتل حاجیگک 1) 

 شمال حاجیگک 4)     2و  1 3) 

 .  کوه بابا کدام استقامت را دارا است :238
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 هیچکدام 4)  شمال و جنوب 3)  شرق غرب 2)  شرق و شمال  1) 

 .  ارتفاع وسطی کوه بابا از سطح بحر چند متر است :239

 (1 400m  (2 40000m  (3 300m  (4 4000m 

 .  طول کوه بابا چند کیلومتر است :241

 (1 200km  (2 300km  (3 350km  (4 240km 

 .  قله معروف کوه بابا چی نام دارد :241

 سیکارام 4)  شاه فوالدی 3)  دندان شکن 2)  نوشاخ 1) 

 .  بلند ترین قله کوه بابا چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد :242

 (1 1540m  (2 5140m  (3 5420m  (4 2700m 

 .  قلل شامخ کوه بابا همیشه گر از برف بوده و دریکی ازبخش های ذیل برای مردمان منطقه شرایط خوب را فراهم 243

 کرده است :        

 3و  2 4)  آبیاری 3)  زراعت 2)  تر بیه مواشی 1) 

 .  کدام کوه منبع خوب آبی برای دریای بامیان را تشکیل میدهد :244

 هندوکش 4)  کوه بابا  3)  بند امیر 2)  کوه پغمان  1) 

 .  از نشیبی های شمال کوه بابا کدام آبها سرچشمه میگیرند :245

 3و  2 4)  بلخاب 3)  بند امیر 2)  دریای فراه 1) 

 .  از نشیبی های جنوبی کوه بابا یکی از دریاهای ذیل منبع میگیرد :246

 دریاکابل 4)  هریرود 3)  دریای هلمند 2)  دریای کنر 1) 

 .  دریای هریرود از کدام قسمت کوه بابا به جریان می افتد :247

 جنوب 4)   غرب 3)   شرق 2)   شمال 1) 

 ا از طرف زمستان چگونه است :.  وضع جوی کوه باب248

 3و  2 4)  برفگیر 3) فوق العاده سرد 2)   گرم 1) 

 .  کوتل ها معروف کوه بابا کدام ها اند :249

 گردن دیوار و کوتل مال یعقوب 2)    کوتل عراق وشاتو 1) 

 همه جوابات 4)   کوتل حاجیگک و کوتل اونی 3) 

 کدام محدوده است :.  ارتفاعات کوتل های کوه بابا در 251

 (1 3000m  3800تاm    (2 3000m  3700تاm 

 (3 3000m  4000تاm    (4 200m  3200تاm 
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 .  سپین غر در جنوب یکی از والیات ذیل موقعیت دارد :251

 کنر 4)  ننگرهار 3)  خوست 2)   لغمان 1) 

 .  کوه سپین غر قبالً به کدام نام یاد میشد :252

 3و  2 4)  سیاه کوه 3)  تورغر 2) سفید کوه شرقی 1) 

 .  سپین غر از یکصد کیلومتری غرب پشاور شروع شده و تا شمال یکی از مناطق ذیل امتداد دارد :253

 اذر در لوگر 4)  برکی برک 3) خروار در لوگر 2)  محمد آغه 1) 

 .  ارتفاع قله بلند سپین غر از سطح بحر چند متر است :254

 (1 3700m  (2 3600m  (3 4755m  (4 3000m 

 .  بلندترین قله سپین غر چی نام دارد :255

 سیکارام 4)  نوشاخ 3)  تخت سلیمان 2)  شاه فوالدی 1) 

 .  کدام دریا سپین غر را از سیاه کوه شرقی جدا میسازد :256

 دریای کابل 4)  خاشرود 3)  سرخرود 2)  هریرود 1) 

 ساحه رشد چگونه جنگالت را فراهم نموده است :.  از لحاظ اقتصادی سپین غر بهترین 257

 همه جوابات 4)  سوزنی برگ 3)  پهن برگ 2)  بته ئی 1) 

 .  جنگالت سوزنی برگ شامل کدام نباتات میشوند :258

 همه جوابات 4)  بیجور و پاین 3)  جلغوزه 2)  ارچه ونشتر 1) 

 هوای موسمی هند به افغانستان شده است :.  کدام سلسله کوه ها منحیث دیوار طبیعی مانع ورود 259

 3و  1 4)  هندوکش  3)  سلیمان کوه 2)  سپین غر  1) 

 .  کوه سلیمان در امتداد کدام سرحدات افغانستان از شمال به جنوب امتداد یافته است :261

 سرحدات غربی 4) سرحدات شمالی 3) سرحدات شرقی 2) سرحدات جنوبی 1) 

 چند کیلومتر است :.  طول کوه سلیمان 261

 (1 600km  (2 200km  (3 360km  (4 240km 

 .  کوه سلیمان به چند حصه تقسیم شده است :262

 پنج حصه 4)  دو حصه 3)  چهار حصه 2)  سه حصه 1) 

 .  قسمت های شرقی کوه سلیمان در کدام منطقه واقع شده است :263

 وزیرستان 4)  کشمیر 3)  تاجکستان 2)  هندوستان 1) 

 .  کدام یکی از کوه های ذیل تا پکتیا، پکتیکا وبلوچستان گسترش یافته و حوزه سند را از والیات جنوبی افغانستان264

 جدا میسازد :        
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 کوه بابا 4) کوه های هندوکش 3)  کوه سلیمان 2) کوه های بلوچستان 1) 

 .  قله بلند کوه سلیمان چی نام دارد :265

 گردن دیوار 4)  تخت سلیمان  3)  دندان شکن 2)  سیکارام 1) 

 .  قله بلند کوه سلیمان چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد :266

 (1 3200m  (2 4000m  (3 3000m  (4 4207m 

 .  تیر بندترکستان در کدام قسمت افغانستان نقاط مرتفع وکوهستانی را تشکیل میدهد :267

 شرق 4)   غرب 3)  غرب شمال 2)  جنوب غرب 1) 

 .  تیر بندترکستان از شمال غرب کوه حصار وغرب بلخ شروع شده و تایکی از مناطق ذیل امتداد دارد :268

 جوزجان 4)  باالمرغاب 3)  مرغاب 2)   میمنه 1) 

 .  طول کوه تیربندترکستان بالغ به چند کیلومتر میشود :269

 (1 300km  (2 200km  (3 500km  (4 550km 

 .  بلندترین قله کوه تیربندترکستان چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد :271

 (1 3200m  (2 4200m  (3 2985m  (4 3895m 

 .  قله قره جنگل چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد :271

 (1 2985m  (2 3200m  (3 4000m  (4 7750m 

 :.  تیربندترکستان بین کدام دو والیت قرار دارد 272

 بادغیس و غور 4) فاریاب وبادغیس 3)  هلمند وقندهار  2)  هرات وفراه 1) 

 .  از ناحیه جنوبی کوه تیربندترکستان معاونین کدام دریا سرچشمه می گیرند :273

 فراه رود 4)  دریا هلمند 3)  مرغاب 2)  هریرود 1) 

 منبع میگیرند :.  ازنشیب های شمالی تیربندترکستان کدام دریا با معاونین آن 274

 خاشرود 4)  رود قیصار 3)  رود مرغاب 2)  دریا کنر 1) 

 .  در کدام یکی از کوه های ذیل پسته بوفرت یافت میشود :275

 هندوکش 4)  سپین غر 3)  تیربندترکستان 2)  کوه سلیمان 1) 

 واقع شده اند :.  کدام سلسله جبال منحیث دیوار بزرگ در مسیر باد های صحرائی ترکستان روسی 276

 آلپ 4)  تورغر 3)  راکی  2)  تیربندترکستان 1) 

 .  ساختمان اراضی افغانستان شامل کدام بخش ها میشود :277

 همه جوابات 4)  نقاط هموار 3)  نقاط کم ارتفاع 2)  سلسله جبال 1) 
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نرسد و بارندگی در حداقل خود  .  هرگاه دریک منطقه سلسله جبال وجود نداشته باشد آبیاری و منابع آبی به نظر278

 باشد 

 چگونه اراضی را به وجود میآورد :         

 3و  2 4)  صحرا 3)   دشت 2)   جنگل 1) 

 .  در افغانستان شبیه حیوانات کدام اقلیم ها وو جود دارند :279

 صحرائی 4)  2و  1 3)  تحت استوائی 2)  مدیترانه ئی 1) 

 والیت افغانستان میزیست :.  خرس قبالً در کدام 281

 کابل 4)  بدخشان 3)  نورستان 2)   کنر 1) 

 .  کشور ما پناه گاه خوب و مناسب برای کدام حیوانات کمیاب میباشد :281

 آهوی ختن و پلنگ برفی 2)   آهوی مار خور و مارکوپولو 1) 

 همه موارد 4)     کلنگ سفید 3) 

 : .  گرگ در چگونه اراضی زندگی میکند282

 3و  2 4)  وادی ها 3)  کوهستان ها 2)  صحراها 1) 

 .  روباه سرخ که ارزش خاص طبی دارد در کدام قسمت وطن ما دستیاب است :283

 دشت های جنوب 2)    کوهستان های شمالی 1) 

 کوهستان های مرکزی 4)     دریاها 3) 

 .  بزکوهی در کدام مناطق افغانستان یافت میشود :284

 مناطق کوهستانی 2)    دره های واخان 1) 

 دشت های ستپ شمالی 4)     2و  1 3) 

 .  یکی از کوه های ذیل سرحد افصال بین ساحه حیوانات تحت قطبی وتحت استوائی بشمار میرود :285

 کوه سلیمان 4)  کوه بابا 3)  هندوکش 2)  تیربندترکستان 1) 

 اقلیم است :.  شادی از جمله حیوانات کدام نوع 286

 صحرائی 4)  تحت استوائی 3)  مدیترانه ئی 2)  تحت قطبی 1) 

 .  خارپشت که درخاک های لوس ستپ شمالی زیست دارد در کدام بخش از آن استفاده میشود :287

 3و  2 4)  زراعت 3)  اقتصاد 2)  مسایل جلدی 1) 

 ان :نوع طیور وجود داردکه بیشتر ش 441.  در افغانستان بیش از 288

 2و  1 4)  گوشتخواراند 3)  مهاجراند 2)  آبی اند 1) 

 .  درآب ایستاده غزنی چند نوع پرنده به مالحظ میرسد :289
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 نوع 25بیشتر از  4) نوع 31بیشتر از  3) نوع 75بیشتر از  2) نوع 85بیشتر از  1) 

 .  پرنده های آب ایستاده غزنی در فصل زمستان به کجا مهاجرت میکنند :291

 حوزه هلمند 4)  3و  2 3)  حوزه سند 2)  حوزه آمو 1) 

 .  تأثیر اقلیم باالی طیور نسبت به حیوانات و نباتات :291

 زیاد است 4)  مناسب است 3)  خوب است 2)  کم است 1) 

 .  کرگس، شاهین، کلمرغ وبوم در نقاط مرتفع امرار حیات دارند و :292

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  گوشتخور اند 2)  آبی اند 1) 

 .  منطقه مونسون پکتیا و نورستان کدام حیوانات را در خود جای داده اند :293

 موش خرما، شب پرک چرمی وزاغ 2)    میمون، شادی و گرگ 1) 

 همه جوابات درست استند 4)   کبک، دراج و موش پوز دار 3) 

 .  حیوانات منطقه ستپ کدام ها اند :294

 غال، انواع حشرات، زاغ و خرگوش 2)   والشخورانخارپشت، موش  1) 

 همه موارد 4)     روباه و چلپاسه 3) 

 .  حیواناتی که در ساحات گرم سیر ریگستان صدیقی، دشت آربو و مارگوبه مالحظ میرسند کدام ها اند :295

 روباه، کفتار و شغال 2)  موش ها، حشرات و انواع خزنده گان 1) 

 گاو، بز و گوسفند 4)     2و  1 3) 

 .  حیوانات اهلی در کدام منطقه پرورش میابد که بزرگترین منبع عایداتی را از ناحیه گوشت، شیر و پشم تشکیل می 296

 دهند :        

 دره ها 4)  وادی ها 3)   غرب 2)  صحرایی 1) 

 استند :.  جنگالت افغانستان در قدم اول در کدام یکی از بخش های ذیل هایز اهمیت 297

 حکومت 4)  زراعت 3)  اقتصاد 2)  صنعت 1) 

 .  اهمیت جنگالت افغانستان در مرتبه دوم در کدام عرصه بنظر میرسد :298

 محیط زیست سرسبزی و نگهداری رطوبت 2) جلوگیری از تخریب خاک توسط باد و باران  1) 

 3و  2،  1 4)    فراهم آوری علوفه 3) 

 مثل کوه سلیمان، هندوکش و پامیر بشمول نورستان پوشیده از کدام نوع جنگالت استند :.  کوه های جنوب شرقی 299

 همه جوابات 4) جنگالت صنعتی 3) سوزنی برگ بلوط 2) جنگالت سوزنی 1) 

 .  یکی از تخریبات عمدۀ محیط زیستی در کشور عبارت اند از :311

 بستر دریا تخریب 4)  آلوده گی 3)  تخریب خاک 2) تخریب جنگالت 1) 
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 م جنگالت افغانستان چند میلیون هکتار زمین را 1981.  به اساس تخمین سازمان خوراکه وزراعت جهان درسال 311

 احتوا میکرد :        

 میلیون 5/7 4)  میلیون 2/4 3)  میلیون 2/2 2)  میلیون 2/3 1) 

 تقلیل یافت :م جنگالت افغانستان به چند میلیون هکتار زمین  1991.  درسال 312

 میلیون 1/1 4)  میلیون 9/1 3)  میلیون 4 2)  میلیون  1 1) 

 .  چند فیصد تمامی اراضی افغانستان را جنگالت تشکیل می دهند :313

 فیصد 2 4)  فیصد 6 3)  فیصد 4 2)  فیصد 3 1) 

 .  جنگالت منده ایر والیت پکتیا توسط قوای نظامی کدام کشور آتش زده شد :314

 کوریا 4)   جاپان 3)  روسیه 2)  ریکاآم 1) 

 .  بصورت عموم جنگالت افغانستان به چند دسته تقسیم شده است :315

 هفت دسته 4)  چهار دسته 3)  دو دسته 2)  سه دسته 1) 

 .  جنگالت صنعتی سوزنی برگ همیشه سبز است بین کدام ارتفاعات می رویند :316

 (1 2000m  2500الیm    (2 3000m  4000الیm 

 (3 2000m  3000الیm    (4 3500m  4500الیm 

 .  جنگالت زیتون وحشی در والیات ننگر هار و پکتیا چند هزار هکتار زمین را احتوا کرده اند :317

 (1 18111  (2 19111  (3 4511  (4 16111 

 .  میوه زیتون اصالح شده دارای چند فیصد روغن میباشد :318

 فیصد 16الی  15 4) فیصد 22الی  14 3) فیصد 22الی  12 2) فیصد 21الی  11 1) 

 .  از هر ُتن زیتون چند کیلوگرام روغن به دست آمده میتواند :319

 کیلوگرام 241الی  181 2)    کیلوگرام 221الی  161 1) 

 کیلوگرام 22الی  14 4)    کیلوگرام 211الی  184 3) 

 به کدام بخش های ذیل تقسیم شده اند : .  جنگالت افغانستان311

 همه جوابات 4) جنگالت صنعتی 3) جنگالت بته ئی 2)  جنگالت پسته 1) 

 .  جنگالت پسته در صفحات شمال غربی کشور ما در کدام والیات واقع شده اند :311

 3و  1 4)  سمنگان 3)  هرات 2)  بادغیس 1) 

 ا احتوا کرده اند :.  جنگالت پسته چند هزار هکتار زمین ر312

 چهار هزار 4)  شانزده هزار 3)  سه هزار 2)  دو هزار 1) 

 .  تولیدادت ساالنه پسته چقدر است :313
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 هزار ُتن 8 4) هزار ُتن 11الی  7 3)  هزار ُتن 4 2) هزار ُتن 3الی  2 1) 

 .  جنگالت پراگنده وبته ئی در کدام قسمت کشور ما موقعیت دارند :314

 همه جوابات  4)  جنوب غرب 3)   مرکز 2)   شمال 1) 

 .  مثال های عمده جنگالت بته ئی کدام ها اند :315

 بادا کوهی وارچه 2)   سکساول، چرگس وپسته پدل 1) 

 2و  1 4)    چنار، توت وپسته 3) 

 .  در نورستان عالوه بر جلغوزه وصنوبر دیگر کدام در ختان ذیل دیده میشود :316

 شفتالوی خودرو 4)  2و  1 3) ریمه و چهارمغز 2)  وانار خودر 1) 

 .  در قسمت های ادرسکن و غورات کدام بته ها ذیل می رویند :317

 زیتون وشنگ 4) چهارمغز و انگور 3) شفتالو وزرشک 2) کتیرا و بادام تلخ 1) 

 .  در کوه های دوشی کدام درخت ذیل به تعداد زیاد وجود دارد :318

 صنوبر 4)   توت 3)   بلوط 2)   ارچه 1) 

 .  حفظ و نگهداری جنگالت توسط کدام ارگان صورت میگیرد :319

 محکمه 4)   دولت 3)  شاروالی  2)  وزارت مالیه 1) 

 .  یکی از نباتات وحشی ذیل به خارج از کشور صادر میشود :321

 زرشک 4)  انگور و حشی 3)   زیره 2)  پودینه 1) 

 افغانستان عالیترین ذیره جهان را تولید میکند :.  کدام والیت 321

 کاپیسا 4)  بدخشان  3)   کنر 2)  نورستان 1) 

 .  درسپین غر باالتر از چند متر ساحه رشد جنگالت از بین میرود :322

 (1 300m  (2 3000m  (3 4000m  (4 2500m 

 یافت میشوند کدام هااند : 2000mتا  1000m.  اشجار ونباتاتیکه در ارتفاعات 323

 نارنج،مالته و سنتره 4)  2و  1 3)  نشتر وجلغوزه 2) هر، بلوط وارچه 1) 

 .  نیشکر، برنج و نباتات فامیل ستروس چه نوع اقلیم یافت میشوند :324

 ستپ 4)  مونسونی 3)  مدیترانه ئی 2)  تحت استوائی 1) 

 متر می رویند شامل کدام حوزه میشوند : 551تا  511ارتفاعات  .  نباتات اقلیم مدیترانه ئی که عموماً در325

 حوزه آمو 4)  حوزه ننگرهار 3)  حوزه هلمند 2)  حوزه گرم 1) 

 .  نباتات منطقه بیشتر به کدام شکل میباشند :326

 وحشی 4)  2و  1 3)  بته ئی 2)   علفی 1) 
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 .  زیتون وحشی در چه نوع مناطق می روید :327

 3و  2 4)   ستپ 3)  صحرائی 2)  مونسونی 1) 

 .  در مناطق هموار جنوب غرب کشور نباتات صحرائی مثل بته ارته میزیا دیده میشود که عوام آنرا بنام :328

 چرس یاد میکنند 2)    شیرین بویه یاد میکنند 1) 

 جو یاد میکنند 4)     ترخ یاد میکنند 3) 

 اطق میرویند :.  بته های ارغوان در کدام من329

 همه جوابات  4)  خواجه سیاران 3)  کوه پغمان 2)  استالف 1) 

 .  در نواحی کوهستانی واخان وراغ کدام نبات بوفرت دیده میشود :331

 گندم 4)  جلغوزه 3)  گل سنگ 2)  گل نرگس 1) 

 .  در کدام ارتفاعات به جز از گل سنگ دیگر هیچ نوع نباتات نمی رویند :331

 (1 2000m  3000الیm    (2 3600m  4000الیm 

 (3 3800m  4000الیm    (4 900m  1800الیm 

 .  آب در طبیعت به شکل در حال تغیر است :332

 چهار شکل 4)  پنج شکل 3)  دوشکل 2)  سه شکل 1) 

 .  آب در دمای تحت صفر درجه کدام حالت را به خود اختیار میکند :333

 نیمه جامد 4)   مایع 3)   جامد 2)   گاز 1) 

334  .Biosphere : یکی از معانی ذیل را افاده میکند 

 کاینات 4)   هوا 3)  کره حیاتی 2)  کره زمین 1) 

 .  گردش آب در کدام بخش های کره زمین صورت میگیرد :335

 (1 Atmosphere     (2 Lithosphere  وBiosphere 

 (3 Hydrosphere    (4  همه جوابات 

 گردش آب در چند بخش زمین صورت میگیرد : . 336

 پنج بخش 4)  چهار بخش 3)  سه بخش 2)  دو بخش  1) 

 .  آب های روی زمین و آب های زیر زمین هردو در عمل کدام قوه به استقامت نقاط پائین حرکت کرده و بالخره به 337

 بحر میریزند :         

 3و  1 4)  قوه جاذبه 3)  قوه دافعه 2)  قوه ثقل 1) 

 .  سایکل آب در طبیعت بطور متمادی است یا خیر :338

 2و  1 4)   نخیر 3)  بدون شک 2)   بلی  1) 
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 .  نسبت آب سطح زمین عبارت است از :339

 (1 
2

3

   (2 
3

4

   (3 
5

6

 هیچکدم 4)   

 در کره زمین بیشتر از همه وابسته به چی است : .  حیات341

 آتش 4)   آب 3)  زراعت 2)  صنعت  1) 

 .  چند فیصد حجم آب های روی زمین را آب شیرین تشکیل میدهد :341

 (1 0
02 .9  (2 0

02 .8  (3 0
03 .9  (4 0

02 0 

 .  آب های شیرین بیشتر در کدام نقاط یافت میشوند :342

 همه جوابات 4)  اتموسفیر 3)  یخچال ها 2)   دیاها 1) 

 .  آب به غیر از نوشیدن وکار های روزمره دیگر در کدام بخش ها مورد استفاده قرار میگیرد :343

 همه موارد 4)  تولید برق 3)  زراعت 2)  صنعت 1) 

 .  آب های اقیانوس ها وبحیره ها :344

 هیچکدام 4)  گرم هستند 3)  شیرین هستند 2)  شور هستند 1) 

 .  در نیروگاه های تولید برق از آب به کدام منظور استفاده میشود :345

 3و  1 4)  ذخیره برق 3)  سرد سازی 2)  گرم سازی 1) 

 ین خود از نقاط خیلی مرتفع سرچشمه میگیرند از ینرو دریاهای کشور مابصورت .  چون دریاهای افغانستان با معاون346

 عموم درقسمت علیای خود :        

 بطی اند 4)  خیلی سریع اند 3)  سریع اند 2)  اند آهسته 1) 

 .  تراکم شبکه های آبی افغانستان نسبت به مناطق معتدله واستوائی :347

 3و  2 4)  وجود ندارد 3)  کم است 2)  زیاد است 1) 

 .  از جمله آبهای جاری افغانستان چند فیصد آن به حوزه سند میریزند :348

 فیصد 25 4)  فیصد 11 3)  فیصد 15 2)  فیصد 12 1) 

 .  چند فیصد آب های جاری افغانستان در داخل سرحدات جذب میشود :349

 فیصد 69 4)  فیصد 11 3)  فیصد 21 2)  فیصد 79 1) 

 دریا ها و آب های افغانستان را به چند حوزه آبگیر تصنیف کرده اند : . 351

 سه حوزه 4)  چهار حوزه 3)  پنج حوزه 2)  دو حوزه 1) 

 .  دریاها آمو، کوکچه و کندز شامل کدام حوزۀ آبگیر میشوند :351

 حوزه غرب 4)  حوزه آمو 3)  حوزه سند 2)  حوزه هریرود 1) 
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 ای آمو را به کدام نام یاد کرده اند :.  یونانیان قدیم دری352

 (1 Oxus  (2 2و  1 4)  جیحون 3)  اوکسس 

 .  اعراب دریای آمو را به کدام نام یاد کرده اند :353

 اوکسس 4)  جیحون 3)  قیصار 2)  کوکچه  1) 

 ن تشکیل میدهد :.  آب زرکول که منبع یخچالی دارد از ارتفاع چند متری منبع دریای آمو را در خاک افغانستا354

 (1 4125m  (2 4215m  (3 3000m  (4 6000m 

 .  دریای واخان درکدام منطقه به دریای آمو میریزد :355

 پامیر 4)  شرق قلعه پنج 3)  آی خانم 2)   درقد 1) 

 .  دریای آمو چند کیلومتر سرحد سیاسی افغانستان را باکشور های آسیای میانه تشکیل میدهد :356

 (1 1300km  (2 1200km  (3 1500km  (4 1900km 

 .  دریای آمو بالخره به کدام جهیل میریزد :357

 هیچکدام 4)  جهیل آرال 3)  جهیل زرکول 2)  جهیل شیوا 1) 

 .  طول عمومی دریای آمو چند کیلومتر است :358

 (1 200km  (2 4000km  (3 1300km  (4 2500km 

 در خاک ترکمنستان وازبکستان واقع شده است :.  چند کیلومتر دریای آمو 359

 (1 1200km  (2 1300km  (3 2500km  (4 500km 

 .  عرض دریای آمو درحصه درقد بالغ به چند متر میشود :361

 (1 200m  (2 2050m  (3 2000m  (4 1000m 

 .  معاونین دریای آمو در خاک افغانستان کدام ها اند :361

 3و  2 4)   کندز 3)  کوکچه  2)  هریرود 1) 

 .  دریای های کوکچه و کندز با آبهای واخان و پامیر چند فیصد معاونین دریای آمو را تشکیل میدهند :362

 فیصد 81 4)  فیصد 31 3)  فیصد 41 2)  فیصد 25 1) 

 : .  دریا های کوکچه و کندز با آبهای واخان وپامیر چند فیصد حجم آب دریای آمو را تشکیل میدهند363

 فیصد 51 4) فیصد 31تا  21 3)  فیصد 21 2)  فیصد 31 1) 

 .  معاونین دریای آمو که در خارج از افغانستان با آن یکجا میشوند کدام ها اند :364

 وانچ، کافرنهان و سرخان 2)    گونت، وخش و قزل سو 1) 

 2و  1 4)     کوکچه وکندز 3) 
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 .  کدام دریا درحصه بندر تاشگذر، بندر کلفت و بندر قزل قلعه )شیرخان بندر( مراکز مهم برای صادرات و واردات 365

 امتعه تجارتی به شمار میرود :        

 دریای کندز 4)  دریای پامیر 3)  دریای کابل 2)  دریای آمو 1) 

 بت افغانستان میباشد :.  دریای کوکچه از جمله معروفترین دریا های کدام وال366

 فاریاب 4)  بدخشان 3)   بلخ 2)   تخار 1) 

 .  دریای کوکچه درکدام حصه به دریای آمو میریزد :367

 چهار دره 4)  قلعه ذال 3)  فرخار 2)  خواجه غار 1) 

 .  منبع شرقی دریای کوکچه چی نام دارد :368

 قودیان 4)  دوفرین 3)  زرکول 2)  خربید 1) 

 عرض دریای کوکچه کم و عمق آن :.  369

 هیچکدام 4)  متر است 2 3)  زیاد است 2)  کم است 1) 

 .  شهر تاریخی آی خانم در حصه اتصال کدام دو دریا واقع است :371

 کابل و پنجشیر 4)  واخان و آمو 3)  کوکچه و پنج 2)  کوکچه و کندز 1) 

 .  مهمترین معاونین دریای کندز کدام ها اند :371

 همه جوابات  4)  نهرین 3)  دریای تالقان 2)  دریای اندراب 1) 

 .  مرتفع ترین معاونین دریای کندز کدام ها اند :372

 هیچکدام 4)  دره اونی 3)  وادی کابل 2)  دره جرم 1) 

 .  مساحت عمومی حوزه آبگیر کابل چند کیلومتر مربع است :373

 (1 2
7 5 3 9 0 k m  (2 2

8 7 5 3 1 k m  (3 2
3 5 0 0 k m  (4 2

7 6 4 9 0 k m 

 .  حوره آبگیر کابل چند فیصد تمام حوزه های آبگیر افغانستان را تشکیل میدهد :374

 فیصد 4 4)  فیصد 5/12 3)  فیصد 21 2)  فیصد 7/12 1) 

 چند کیلومتر است :.  طول دریای کابل درخاک افغانستان 375

 (1 340km  (2 360km  (3 140km  (4 24km 

 .  دریای کابل چند کیلومتر خارج از افغانستان جریان پیدا میکند :376

 (1 120km  (2 130km  (3 140km  (4 200km 

 .  دریای کابل درکدام حصه به دریای سند میریزد :377

 پشاور 4)   ملتان 3)   اتک 2)  گوشته 1) 

 .  دریای کابل از ارتفاع چند متری کوتل اونی سرچشمه میگیرد :378
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 (1 3500m  (2 4000m  (3 3200m  (4 5000m 

 .  دریای پنجشیر درکدام منطقه با دریای کابل یکجا میشود :379

 سروبی 4)  گذرگاه 3)   نغلو 2)  ماهیپر 1) 

 آن یکجا میشود :.  چمچه مست اولین معاون دریای کابل درکدام قسمت به 381

 گذرگاه 4)  دارلمان 3)   پغمان 2)  چهلستون 1) 

 .  در نزدیکی بهسود و منطقه کامه کدام دریا با دریای کابل یجکا میشود :381

 الینگار 4)  دریای کنر 3)  دریای غوربند 2)  دریای پامیر 1) 

 .  طول دریای کابل از منبع تا مصب چند کیلومتر است :382

 (1 600km  (2 500km  (3 800km  (4 50km 

 .  دریای کنر در نزدیکی کوتل بروغیل از ارتفاع چند متری سرچشمه میگیرد :383

 (1 4000m  (2 3000m  (3 360m  (4 3500m 

 .  رود چترال بعد از یکجا شدن با کدام دریا به بعد بنام دریای کنر یاد میشود :384

 بروغیل 4)  گالیشن 3)  الینگار 2)  لندی سیند 1) 

 .  حوزه آبگیر هلمند و سیستان چند کیلومتر مربع مساحت را احتوا کرده است :385

 (1 2
3 5 0 0 0 0 k m  (2  2

3 4 0 0 0 0 k m (3 2
117320km (4 2

2 2 0 0 0 k m 

 های آبگیر افغانستان را تشکیل می دهد : .  حوزه آبگیر هلمند و سیستان چند فیصد حوزه386

 فیصد 8/51 4)  فیصد 41 3)  فیصد 52 2)  فیصد 61 1) 

2.  دریای ادرسکن با ساحه آبگیر 387
2 2 0 0 0 k m : چند فیصد حوزه های آبگیر افغاسنتان را تشکیل میدهد 

 فیصد 7 4)  فیصد 5/3 3)  فیصد 4/4 2)  فیصد 2/4 1) 

2.  دریای هلمند با حوزه آبگیر 388
154300km : چند فیصد حوزه های آبگیر کشور ما را تشکیل مید هد 

 فیصد 23.6 4)  فیصد 3.5 3)  فیصد 31 2)  فیصد 21.6 1) 

 .  کدام یکی از دریا های ذیل از منبع تا مصب در داخل خاک افغانستان جریان دارد :389

 خاشرود 4)  هریرود 3)  دریای هلمند 2)  دریای آمو 1) 

 .  یکی از دریا های ذیل بزرگترین منبع انرژی درتولید برق کشور محسوب میشود :391

 دریای کنر 4)  دریای هلمند 3)  فراه رود 2)  دریای کابل 1) 

 .  دریای هلمند از چند کیلومتری غرب کوتل اونی سرچشمه میگیرد :391

 (1 1.5km  (2 11km  (3 2km  (4 1km 

 .  طول دریای هلمند بین حاجیگک وبند کهک درجنوب زرنج به چند کیلومتر میرسد :392
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 (1 1200km  (2 113km  (3 1400km  (4 2000km 

 .  آب دریای هلمند بین کدام مقدیر ذیل در طول سال متغیر است :393

 متر کعب فی ثانیه 211تا  61 2)   متر مکعب فی ثانیه 21تا  61 1) 

 متر مکعب فی ثانیه 111تا  51 4)   متر مکعب فی ثانیه 2111تا  61 3) 

 .  چند فیصد آب دریای هلمند در موقع بهار به جریان می افتد :394

 فیصد 61تا  51 4) فیصد 41تا  21 3) فیصد 81تا  61 2) فیصد 71تا  61 1) 

 آبیاری میشود معادل به چند جریب زمین است : .  اراضی که توسط دریای هلمند395

 جریب 711111 4) جریب 75511 3) جریب 79111 2)  جریب 8111 1) 

 .  معاونین دریای هلمند کدام ها اند :396

 دریای ترنگ و ارغستان 2)    دریای ارغنداب 1) 

 فراه رود و دریای ادرسکن 4)     2و  1 3) 

 سکن ، خاشرود و آب ایستاده ناور شامل کدام حوزه آبگیر میشوند :.  دریا های فراه رود ، ادر397

 2و  1 4)  حوزه کابل 3)  حوزه هلمند 2)  حوزه سیستان 1) 

 .  منبع اولی دریای هریرود را کدام دریا ها تشکیل میدهند :398

 همه جوابات 4)  سنگل آب 3) دریای سرجنگل 2)  دریای لعل 1) 

 هریرود بالغ به چند کیلومتر مربع میشود :.  مساحت حوزه آبگیر 399

 (1 2
7 0 0 k m  (2 2

3 9 3 0 0 k m  (3 2
8 5 0 k m  (4 2

3 0 0 k m 

 .  دریا های لعل ، سرجنگل و سنگل آب از کدام قسمت سرچشمه میگیرند :411

 سپین غر 4)  سلیمان کوه 3)  شرق هندوکش 2)  غرب کوه بابا 1) 

 .  معاون مهم دریای هریرود )تگاب اوشکالن( درکدام قسمت با آن یکجا میشود :411

 دولت یار 4)   ماروه 3)  چغچران 2)  غزنی 1) 

 .  دریای هریرود بالخره در یگستان های روسی واقع درکدام کشور جذب میشود :412

 روسیه 4)  ترکستان 3)  ترکمنستان 2)  قزاقستان 1) 

 .  کدام دریای ذیل از شمال اسالم قلعه الی دهانه ذوالفقار سرحد سیاسی بین افغانستان وایران را تشکیل میدهد :413

 هریرود 4)  مرغاب 3)  خاشرود 2)  فرارود 1) 

 .  دریای هریرود در کدام منطقه خاک افغانستان را ترک میکند :414

 اسالم قلعه 4)   ماروه 3)  محله اونی 2)  ذوالفقاردهانه  1) 

 .  دریای مرغاب از ارتفاع چند متری کوه حصار سرچشمه میگیرد :415
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 (1 3000m  (2 2500m  (3 2000m  (4 5000m 

 .  دریای مرغاب چند کیلومتر درخاک افغانستان طول دارد :416

 (1 420km  (2 650km  (3 450km  (4 300km 

 دریای مرغاب چند کیلومتر طول دارد :.  417

 (1 600km  (2 800km  (3 450km  (4 30km 

 .  حوزه آبگیر دریای مرغاب چند فیصد حوزه های آبگیر افغانستان را تشکیل میدهد :418

 فیصد 5.6 4)  فیصد 6 3)  فیصد 3.5 2)  فیصد 2 1) 

 هم وصل میشوند کدام ها اند :.  معروفترین معاونین دریای مرغاب که درحصه جوند با 419

 2و  1 4)  دریای کشک 3)  خربید 2)  قودیان 1) 

 .  دریای مرغاب چند کیلومتر سرحد سیاسی افغانستان وترکمنستان را تشکیل میدهد :411

 (1 40km  (2 30km  (3 540km  (4 8km 

 کدام حوزه آبگیر میشوند :.  دریا هائیکه دریک مسیر بسته منحصر گردیده ویا جذب میشوند شامل 411

 حوزه کابل 4)  حوزه بسته 3)  حوزه قید 2)  حوزه آزاد 1) 

 .  دریا های غزنی ، بلخاب ، قیصار ، دریای سمنگان دریای اندخوی شامل کدام حوزه آبگیر میشوند :412

 حوزه کابل 4)  حوزه آمو 3)  حوزه هلمند 2)  حوزه بسته 1) 

 یلومتر است :.  طول دریای غزنی چند ک413

 (1 800km  (2 195km  (3 35km  (4 55km 

 .  بند سلطان باالی کدام دریا اعمار گردیده است :414

 هریرود 4)  دریای غزنی 3)  بلخاب 2)  قیصار  1) 

 .  بند سلطان چند متر ارتفاع دارد :415

 (1 35m  (2 40m  (3 50m  (4 55m 

 یکجا شده و آب آنرا دوچند میسازد چی نام دارد :.  معاون عمدۀ دریای غزنی که با آن 416

 هریرود 4)  قوریان 3)  دریای جلگه 2)  کشک 1) 

 .  ظرفییت بند آبی که باالی دریای جلگه اعمار شده چقدر است :417

  میلیون متر مکعب 25 2)    میلیون متر مکعب 125 1) 

 میلون متر مکعب 45 4)    میلیون متر مکعب 21 3) 

 معاونین دریای بلخاب کدام ها اند :.  418

 همه جوابات 4)  دریاچه امرخ 3)  دریای دیمیرداد 2)  بند امیر 1) 
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 .  آب دریای قیصار در کدام فصل سال زیاد وطغیانی میشود :419

 زمستان 4)   بهار 3)  تابستان 2)  خزان  1) 

 ایستاده آمده است :.  کدام یکی از اصطالحات ذیل در علم جغرافیه بمعنی آب 421

 3و  2 4)  زرکول 3)   خشت 2)   غدیر 1) 

 .  اصطالحات هامون و کول مترادف کدام واژه ذیل استند :421

 همه جوابات 4)  آب ایستاده  3)  آب گنده 2)  آب آروان 1) 

 .  آبهای ایستاده هلمند، هامون صابری و هامون پوزک شامل کدام هامون میشوند :422

 هامون ناور 4)  هامون نمکسار 3)  هامون هلمند 2)  سیستان هامون 1) 

 .  هامون پوزک چند کیلومتر طول دارد :423

 (1 34km  (2 24km  (3 40km  (4 45km 

 .  خاشرود و خسپاس از کدام هامون دهانه میگیرند :424

 صابری 4)  گود زیره 3)  دغ نمد 2)  هامون پوزک  1) 

 کیلومتر طول دارد :.  هامون صابری چند 425

 (1 24km  (2 456km  (3 583km  (4 440km 

 .  فرارود و هاروتدر کدام هامون میریزند :426

 هامون صابری 4)  هامون هلمند 3)  هامون سیستان 2)  هامون پوزک 1) 

 .  کدام هامون های ذیل در سرحدات غربی کشور بین خط سرحدی افغانستان و ایران موقعیت دارند :427

 2و  1 4)  هامون پوزک 3)  کول نمکسار 2)  دغ نمدی 1) 

 .  کول نمکسار درغرب کدام والیت واقع است :428

 قندهار 4)   فراه 3)   غور 2)  هرات  1) 

 .  دغ نمدی چند کیلومتر مربع مساحت دارد :429

 (1 2
5 8 3 k m  (2 2

2 4 k m  (3 2
4 4 0 k m  (4 2

4 5 6 k m 

 .  آب هامون  های گود زیره ، دغ نمدی ونمکسار :431

 گنده است  4)  تلخ است 3)  شوراست 2)  شیرین است 1) 

 .  آب ایستاده ناور چند کیلومتر مربع مساحت دارد :431

 (1 2
6 0 0 k m  (2 2

4 0 0 k m  (3 2
5 6 8 k m  (4 2

4 9 6 k m 

 .  هامون سیستان در کدام قسمت کشور ما موقعیت دارد :432
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 هیچکدام 4)  جنوب غرب 3)  شمال غرب 2)  جنوب شرق 1) 

 .  کدام یکی از هامون های ذیل دارای آب دایمی میباشد :433

 درست اند 2و  1 4) هامون گودزیره 3)  هامون پوزک 2)  هامون صابری 1) 

 .  آب استاده غزنی آبریزه کدام دریا را تشکیل میدهد :434

 سند 4)  دریای قیصار 3)  دریای هلمند 2)  دریای غزنی 1) 

 .  بند امیر در چه نوع اراضی تشکیل یافته است :435

 3و  1 4)   آهکی 3)   خاکی 2)  ریگی 1) 

 .  بند امیر در ارتفاع چند متری از سطح بحر واقع شده است :436

 (1 2817m  (2 2916m  (3 4000m  (4 325m 

 .  کدام بند های ذیل شامل بند امیر میباشند :437

 بند غالمان و بند پودینه 2)    بند پنیر و بند هیبت 1) 

 همه جوابات 4)    بند قمبر و بند جداسل 3) 

 کدام یکی از ساحات ذیل از نظر توریستی اهمیت خاص داشته و به پارک ملی مبدل شده است :.  438

 ناور 4)  کول نمکسار 3)  بند امیر 2)  نورستان 1) 

 .  کدام جهیل ذیل سرچشمه اولی آب پامیر و آمو را تکمیل میدهد :439

 جهیل چقمقتین 4)  بند امیر 3)  جهیل شیوا 2)  جهیل زرکول 1) 

 .  جهیل زرکول برای حیوانات کدام مردم چراگاه خوب را تشکیل داده است :441

 مردم تاجک 4)  مردم هزاره 3)  مردم قرغز 2)  مردم قزاق 1) 

 .  جهیل چقمقتین در کجا موقعیت دارد :441

 در نورستان 4)  در پامیر 3)  در هندوکش 2)  در کنر  1) 

 سرچشمه میگیرد : .  آب کدام دریا از جهیل چقمقتین442

 بلخاب 4)  دریای کندز 3)  دریای پنچ 2)  دریای واخان 1) 

 .  جهیل شیوا در مدام منطقه موقعیت دارد :443

 شغنان بدخشان 4) اشکاشم بدخشان 3) کوه های نورستان 2)  در پامیر 1) 

 .  جهیل شیوا چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد :444

 (1 3916m  (2 3050m  (3 128m  (4 170m 

 .  جهیل شیوا چند کیلومتر عرض دارد :445

 (1 11km  (2 17km  (3 8km  (4 2.5km 
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 .  کمبود ریزش باراندریک سال پائین تر از حد وسطی بارنده گی و افزایش خشکی دریک منطقه را به نام چی یاد446

 میکنند :        

 آفت 4)   اقلیم 3)  خشکسالی 2)  رطوبت 1) 

.  کمبود آب وقلت بارنده گی که ضرورت انسان ، حیوان ، نبات و خاک را کفایت کرده نتواند و توازن ایکوسیستم 447

 را 

 برهم زند :         

 خشکسالی است 4)  سیالب است 3)  آتشفشان است 2)  قحطی است 1) 

 .  خشکسالی در چه نوع اقلیم رخ میدهد :448

 مونسونی 4)  در هراقلیم 3)  وائیتحت است 2)  مدیترانه ئی 1) 

 .  مجموع پدیده های بیولوژیکی، فزیکی، اجتماعی، روابط ذات البینی و متقابل آنها با یکدیگر عبارت از :449

 هیچکدام 4)  اجتماع است 3) محیط زیست است 2) ایکوسیستم است 1) 

 وتأثیرات متقابل آنها بنام :.  انسان و محیط و ماحول آن همراه با شرایط اقلیمی و اجتماعی 451

 محیط زیستیاد میشود 4) قحطی یاد میشود 3) اجتماع یاد میشود 2)  اقلیم یاد میشود 1) 

 مجموع عناصر محیط زیست به چند بخش تقسیم میشوند :.  451

 پنج بخش 4)  دوبخش 3)  چهاربخش 2)  سه بخش 1) 

 .  عناصر محیط زیست  کدام ها اند :452

 2و  1 4)  نیمه زنده 3)  غیر حیه 2)   حیه 1) 

 .  عناصر غیرحیه محیط زیست کدام ها اند :453

 هیچکدام 4)  نباتات 3) اجسام حیه ذره بینی 2)  انسان ها 1) 

 .  عناصر حیه محیط زیست کدام ها اند :454

 همه جوابات 4) اجسام حیه ذره بینی 3)  نباتات 2)  انسان ها 1) 

 ، وزش باد، وقوع یخبندان، روئیدن گیاها ، تغیرفصل های سال همه و همه بر اساس قوانین معین .  باریدن باران 455

 واقع میشوند یا خیر :        

 3و  1 4)  بدون شک 3)   نخیر 2)  بلی واقعاً  1) 

 .  محیط طبیعی از کدام پدیده ها تشکیل گردیده اند :456

 نفوس، بخش های حیوانی و نباتی 2)   شر زمین، آب و اتموسفیر 1) 

 همه جوابات  4)   موجودات حیه و غیر حیه 3) 

 .  یکی از غنی ترین بخش های ایکوسیستم جهان :457

 وادی ها استند 4)  دشت ها استند 3)  کوه ها استند 2)  جنگالت استند 1) 
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 .  جنگالت در کدام عرصه ها در خور اهمیت میباشند :458

 همه چوابات 4)   اقلیم  3)  تصفیه هوا 2)  فوتوسنتیز 1) 

 .  در عکس برداری اپولو توسط اشعه تحت سرخ جنگالت به چند کتگوری تصنیف شده اند :459

 ده کتگوری 4)  سه کتگوری 3)  چهار کتگوری 2)  دو کتگوری 1) 

 .  جنگالت کیفیت کدام یکی از گاز های ذیل را حفظ میکنند :461

 نایتروجن 4)  آکسیجن 3)  یلیومه 2)  هایدروجن 1) 

 .  یک درخت تقریباً برای چند نفر آکسیجن تهیه کرده میتواند :461

 نفر 18 4)  نفر 26 3)  نفر 21 2)  نفر 21 1) 

 .  از چوب درختان در کدام موارد استفاده میشود :462

 همه جوابات  4)  تهیه کاغذ 3)  لوازم منزل 2)  ساختمان ها 1) 

 جنگالت از کدام یکی از آفات طبیعی جلوگیری میکنند :.  463

 برف کوچ 4)  سیالب 3)  آتشفشان  2)  خشکسالی 1) 

 .  محصوالت جنگلی مانند کایوچو )درخت رابر( درکدام عرصه به کار برده میشود :464

 تجارت 4)  آبیاری 3)  صنعت 2)  زراعت 1) 

 :.  کدام درخت های ذیل درصنایع رول دارند 465

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  درخت کاک 2)  درخت رابر 1) 

 .  ساحه ارزشمند طبیعی که حداقل هزار هکتار زمین بوره وتوسط دولت محافظت ونگهداری شود :466

 باغ است 4)  آبشار است 3)  جنگل است 2) پارک ملی است 1) 

 .  پارک های ملی کشور ما کدام ها اند :467

 همه جوابات 4)  باغ ممله 3)  دره آجر 2)  بند امیر 1) 

 .  چند فیصد کره زمین را آب پوشانیده است :468

 فیصد 32 4)  فیصد 31 3)  فیصد 71 2)  فیصد 29 1) 

 .  ماده ارزشمند طبیعی که انسان با استفاده از آن به کشت محصوالت غذائی وصنعتی می پردازد عبارت از چی 469

 است :         

 نبات 4)   خاک 3)   هوا 2)  سنگ  1) 

 .  فیصدی نایتروجن در ترکیب هوا چند درصد است :471

 درصد 11 4)  درصد 21 3)  درصد 78 2)  درصد 79 1) 

 .  در ترکیب هوا چند فیصر آکسیجن وجود دارد :471
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 فیصد 21 4)  فیصد 41 3)  فیصد 45 2)  فیصد 15 1) 

 برای عملیه فوتوسنتیز حیاتی است : .  موجودیت کدام یکی از گاز های ذیل472

 هایدوجن 4)  هیلیوم 3)   نیون 2)  آکسیجن 1) 

 .  پراگنده شدن کدام مواد ذیل باعث آلوده گی هوا میشود :473

 آکسیجن 4)  2و  1 3)   دود 2) کاربندای اوکساید 1) 

 حیاتی آنرا تغیر دهد به کدام نام یاد.  هرگونه ماده اضافی که وارد هوا شده وخواص فزیکی ، کیمیاوی و شرایط 474

 میشود :         

 طوفان 4)  خشکسالی 3)  آلوده گی دریا 2)  آلوده گی هوا 1) 

 عته ذرات موجوده در آلوده گی هوا از چند مایکروگرام به باال حالت غیر نوارمال را نشان سا 24.  تمرکز اعظمی 475

 میدهد :        

 مایکروگرام 61 4) مایکروگرام 111 3) مایکروگرام 115 2) مایکروگرم 211 1) 

 ساعته ذرات موجوده در آلوده گی هوا درچند مابکروگرام حالت استندرد را نشان میدهد : 24.  تمرکز 476

 مایکروگرام 51 4) مایکروگرام 41 3) مایکروگرام 1111 2) مایکروگرام 161 1) 

 فی متر معکب چند مایکروگرام میباشد : .  به اساس تحقیات فضائی ذرات موجوده در477

 مایکروگرام 21 4) مایکروگرام 12 3) مایکروگرام 37 2) مایکروگرام 38 1) 

 .  عراده جات کهنه بیشتر در کدام نوع کشور ها مورد استفاده قرار میگیرد :478

 2و  1 4)  ثروتمند 3)  روبه انکشاف 2)  ممالک فقیر 1) 

 هـ ش چند عراده وسایط نقلیه شامل راجستر رسمی ترافیک کابل  1388ه ترافیک کابل در سال .  نظر به ارقام ادار479

 بوده است :        

 758369 4)  عراده 37221 3) عراده 365649 2) عراده 365469 1) 

 عراده

 .  کدام مواد ذیل بواسط وسایط در فضا تولید و باعث آلوده گی هوا ومحیط زیست می گردد :481

 (1 , CO 2NO  2وSO (2 2ماده های  3)  ذرات سربPM  10وPM (4  همه جوابات 

 .  پرنفوس ترین شهر افغانستان در کدام والیت آن موفعیت دارد :481

 ننگرهار 4)   کابل 3)   بلخ 2)  هرات 1) 

 : .  لرزش خفیف ویا شدید سطح زمین که بطور محلی واقع شده و امواج آن به اطراف منتشر گردد482

 طوفان است 4)  آتشفشان است 3)  موج است 2)  زلزله است 1) 

 .  وقوع زلزله چند علت دارد :483

 پنج علت 4)  جهار علت 3)  سه علت 2)  دو علت 1) 
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 .  عوامل زلزله کدام ها اند :484

 همه جوابات  4) عامل پلوتونیکی 3)  آتشفشان  2) عامل تکتونیکی 1) 

 حرکت کدام پلیت ها باعث زلزله میشود :.  در افغانستان 485

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  پلیت هیروشیما 2)  پلیت هند 1) 

 .  هرگاه در اثر بی موازنه گی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله بوقوع بپیوندد عامل آن چی است :486

 همه جوابات 4)  آتشفشان 3)  پلو تونیک 2)  تکتونیک 1) 

 حرکات صعودی طبقه مگما که دراثر گردش حرارت بعضی جاها را به لرزه میآورد :.  487

 3و  2 4) زلزله پلوتونیک است 3) زلزله تکتونیکی است 2) زلزله آتشفشانی است 1) 

 .  کدام عوامل بیشتر در سطح زمین باعث زلزله میشوند :488

 2و  1 4) عامل پلوتونیک 3)  آتشفشانی 2) عامل تکتونیکی 1) 

 .  تخفیف خطرات زلزله از کدام راه ها امکان پذیر است :489

  روابط اجتماعی 2)   ساختمان فزیکی وانجنیری منازل 1) 

 3و  1 4)  آماده گی قبلی وآگاهی در مورد زلزله 3) 

 .  امواج زلزله به چند نوع میباشند :491

 دونوع 4)  پنج نوع 3)  سه نوع 2)  چهارنوع 1) 

 امواح زلزله کدام ها اند :.  491

    Primary wavesامواج اولی  1) 

 Secondary wavesامواج دومی ضربه وتکان  2) 

 Surfaceامواج سطحی  3) 

 همه جوابات 4) 

 .  واحد اندازه گیری نیروی زلزله چی است :492

 ژول 4)  2و  1 3)  ریختر 2)  مرکالی 1) 

 دستگاه زلزله سنج ثبت میشود :.  آیا لرزش زلزله بسیار خفیف در 493

 3و  1 4)  نمیشود 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 .  قطار آهن در چند درجه ریختر موازنه خود را از دست میدهد :494

 ُنه درجه ریختر 4) شش درجه ریختر 3) هشت درجه ریختر 2) دو درجه ریختر 1) 

 .  لرزش زلزله در مناطق کوهستانی :495

 کمتر محسوس است 2)    بیشتر محسوس است 1) 
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 3و  1 4)     زیاد است 3) 

 .  انسان درچند درجه ریختر توازن خود را از دست میدهد :496

 هفت درجه ریختر 4) پنج درجه ریختر 3) چهار درجه ریختر 2) شش درجه ریختر 1) 

 بیشتر در کدام قسمت های آن خیلی متراکم است :.  به اساس ریکارد های زلزله سنج مراکز زلزله خیز افغانستان 497

 شمال غرب 4)  شمال شرق 3)   مرکز 2)  جنوب 1) 

 .  درساحات ، واخان ، فیض آباد، تخار و خان آباد، شمال کنر و نورستان لرزش وتکان های زلزله چگونه است :498

 ضعیف 4)   قوی 3)   شدید 2)  خفیف  1) 

 له قرار دارد :.  کنر در کدام حوزه زلز499

 حوزه آرام 4)  حوزه متوسط 3)  حوزه خفیف  2)  حوزه شدید 1) 

 افغانستان کدام ها اند :.  خطوط مهم شکسته گی های 511

 خطوط شکسته چمن 2)    خطوط شکسته بدخشان 1) 

 همه جوابات 4)    خطوط شکسته هرات 3) 

 است :.  در کدام قسمت افغانستان زلزله خیز تقسیم شده 511

 شرق 4)   مرکز 3)  شمال غرب 2)  جنوب غرب 1) 

 .  افغانستان زلزله وجود ندارد :512

 چهار حوزه 4)  پنج حوزه 3)  دوحوزه 2)  سه حوزه  1) 

 .  حوزه های زلزله خیز افغانستان کدام اند :513

 چهار حوزه 4)  پنج حوزه 3)  دو حوزه 2)  حوزه شدید 1) 

.  جریان زیاد آب در ساحات آبگیر که باالتر از سطح عادی بستر دریا با سرعت وشتاب زیادبجریان افتیده 514

 وتخریبات 

 به همرا داشته باشد :        

 باد است 4)  طوفاناست 3)  باراناست 2)  سیالب است 1) 

 .  خساره سیالب مربوط کدام عوامل ذیل است :515

 همه جوابات 4)  مواد محموله 3)  اضیمیل ار 2)  حجم آب 1) 

 .  در کدام سال سیالب شدید قریه گلدره کوهدامن را به را به سنگالخ مبدل ساخت :516

 هـ ش 1362 4)  هـ ش 1319 3)  هـ ش 1321 2)  هـ ش 1341 1) 

 .  چند نوع سیالب قابل توجه است :517

 شش نوع 4)  چهارنوع 3)  سه نوع 2)  دونوع 1) 
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 کدام دریا در آسیا اضافه تر سیالبی است :.  518

 همه جوابات 4)   گنگا 3)  برهماپوترا 2)  هوانگهو 1) 

 .  در کدام سال سیالب سونامی در سواحل جنوبی آسیابیش از  یکصد هزار نفر را تلف کرد :519

 میالدی 2111 4)  میالدی 2116 3)  هـ ش 1321 2)  میالدی 2115 1) 

 طوفان های سایکلونی، زلزله ومد و جذر بحری چه نوع سیالب به وجود میآید :.  در اثر 511

 بحری 4)  سایکلونی 3)  سونامی 2)  ردیائی 1) 

 .  خطرات ناشی از سیالب به چند بخش تقسیم شده اند :511

 چهار بخش 4)  دوبخش 3)  ده بخش 2)  سه بخش 1) 

 .  خطرات ناشی از سیالب کدام ها اند :512

 2و  1 4)  خطرات فوری 3) خطرات غیرمستقیم 2)  خطرات مستقیم 1) 

 .  تخریب اراضی زراعتی، خانه ها، باغ ها، جنگل ها وراه ها از کدام نوع تخریبات سیالب ها به شمار میروند :513

 3و  2 4)  معکوس 3)  غیر مستقیم 2)  مستقیم  1) 

 تی های روانی برای مردم از کدام نوع خطرات سیالب به .  سکتگی در جریان ترافیک، تشویش روحی و ناراح514

 شمار میروند :        

 3و  2 4)  غیرمستقیم 3)  معنوی 2)  مستقیم  1) 

.  سیالب هائیکه در اثر بارنده گی های موسمی وبارنده گی های استوائی بابلند رفتن سطح آب در اراضی واقع شده 515

 و

 خسارات محلی را بار میآورد از جمله کدام نوع سیالب ها استند :        

 2و  1 4) سیالب های سونامی Flash flood (3 2) سیالب های هموار 1) 

 .  حرکت صعودی مواد آتشین طبقه داخلی زمین که دراثر فشار، حرارت ، تعامالت کیمیاوی وتغیرات فزیکی باال 516

 گرگونی در قشر زمین گردد عبارت از :آمده وباعث د         

 هیچکدام 4)  تبخیر است 3)  الوا است 2)  آتشفشان است 1) 

517  .Haleo Centric : نظریه کدام عالم است 

 انشتین 4)   نیوتن 3)  البیرونی 2)  فارادی 1) 

 .  علمای امروز کدام یکی از نظریات ذیل را تایید کرده اند :518

 (1 Haleo Centric (2 Geo Centric (3 1  هیچکدام 4)  2و 

 .  آفتاب در مرکز قرار دارد وسایر سیارات بدور آن میچرخند نظریه کدام عالم است :519

  جان دالتن 4)  البیرونی 3)  ماکس پالنک 2)   کانت 1) 
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 ه و ذرات مذکور به مرور .  درفضای کاینات نیبوال یعنی ابر های سیاه یا غبار مانند باذرات کوچک جامد وجود داشت521

 زمان به اثر قوه جاذبه باهم یکجا شده وکتله بزرگی راساختند نظریه کدام عالم است :        

 هاربیگر 4)  البیرونی 3)  الپالس 2)   کانت 1) 

 .  نظریه سحابی را بعداً کدام عالم انکشاف داد :521

 پالنک 4)  الپالس 3)   الکیر 2)  تایدل  1) 

 نظام شمسی در مرحله اول عبارت بود از ابر )سحابی( که حرارت بسیار زیاد داشت نظریه کدام عالم است :.  522

 الپالس 4)   هوک 3)  البیرونی 2)   کانت 1) 

 .  آفتاب در کاینات مانند یک جسم مشتعل )شعله سرخ( وجود داشت نظریه کدام عالم است :523

 کانت 4)  هاربیگر 3)  الپالس 2)   تایدل 1) 

 وجود داشته وسیارات از یکجا شدن همین سنگ ها به وجود آمده اند (Meteorites).  در فضا سنگ های آسمانی 524

 نظریه کدام عالم ذیل است :        

 تایدل 4)  کانت  3)   الکیر 2)  هاربیگر 1) 

 .  کهکشان ها کدام خصوصیات ذیل را دارند :525

 خصوصیت مقناطیسی 2)    خصوصیت جاذبوی 1) 

 2و  1 4)    خصوصیت اصتحکاکی 3) 

 .  حرارت درسطح آفتاب در کدام حدود است :526

 درجه سانتیگرید 61پائین تر از  2)   درجه سانتیگرید 6111باالتر از  1) 

 2و  1 4)   درجه سانتیگرید 5111باالتر از  3) 

 .  چرخش محوری نیبوالی کهکشان چگونه است :527

 همه جوابات 4)  بیضوی Spiral  (3 2)  ر نمافن 1) 

 .  در کاینات تا حال کدام کهکشان ها کشف شده اند :528

 کهکشان سه گانه 2)    راه شیری واندومیدا 1) 

 همه جوابات 4)     قنطورس 3) 

 .  وسعت کهکشان راه شیری چقدر است :529

 ده هزار سال نوری 2)    صدهزار سال نوری 1) 

 دو هزار سال نوری 4)    دوصد هزار سال نوری 3) 

 .  منظومه شمسی درکدام بازوی کهکشان را ه شیری واقع شده است :531

 بازوی چپ 4)  بازوی قوی 3)  بازوی جبار 2)  بازوی کالن 1) 
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 .  ضخامت کهکشان راه شیری چند هزار سال نوری است :531

 ریسه هزار سال نو 2)    دو هزار سال نوری 1) 

 ده هزار سال نوری 4)    پنج هزار سال نوری 3) 

 .  نور در چند دقیقه از آفتاب به زمین میرسد :532

 دقیقه 12 4)  دقیقه 11 3)  دقیقه 9 2)  دقیقه 8 1) 

 .  موجودیت کدام اجسام ذیل باعث نرسیدن نوربعضی از ستاره گان به چشم ما میشود :533

 سنگ ها 4)  2و  1 )3  ابر ها 2)  سیاه چاله ها 1) 

 .  سیاره بیتل گوس چند برابر آفتاب است :534

 برابر 21 4)  برابر 211 3)  برابر 611 2)  برابر 111 1) 

 .  در بین کهکشان راه شیری چند سیاره و ثوابت وجود دارد :535

  سه صد میلیون 2)   اضفه تر از دوصد میلیون 1) 

 چهار صد میلیون 4)   اضافه تر از سه صد میلیون  3) 

 .  سیاره َدَبران چند برابر آفتاب است :536

 برابر 6 4)  برابر 611 3)  برابر 11 2)  برابر 21 1) 

 میلیون سال چند بار به دور محور کهکشان راه شیری میچرخد : 211.  منظومه آفتاب در 537

 پنج بار 4)  سه بار 3)   یکبار 2)  دو بار 1) 

 یدا چند میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد :.  کهکشان اندروم538

 چهار میلیون سال نوری 2)    دو میلیون سال نوری 1) 

 سه میلیون سال نوری 4)    ده میلیون سال نوری 3) 

 .  کدام یکی از کهکشان های ذیل حلقوی است :539

 3و  2 4)  اندرومیدا 3)  راه شیری 2)  قنطورس 1) 

 انگلوم چند مرتبه نسبت به کهکشان راه شیری کوچک است :.  کهکشان ترای 541

 دو مرتبه 4)  سه مرتبه 3)  چهار مرتبه 2)  پنج مرتبه 1) 

 .  کهکشان ترای انگلوم بر عالوه مدار خود دیگر در مدار کدام کهکشان میچرخد :541

 اندرومیدا 4)  ترای انگلوم 3)  قنطورس 2)  راه شیری 1) 

 ها نسبت به همدیگر در کدام حالت قرار دارند :.  تمام کهکشان 542

 3و  1 4)  یکجاشدن 3)  دروشدن 2)  نزدیک شدن 1) 

 .  کدام یکی از کهکشان های ذیل متشکل از ابر سر در حال چرخش می باشند :543
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 قنطورس 4)  ترای انگلوم 3)  راه شیری 2)  اندرومیدا 1) 

 د ملیارد سال قبل تشکیل شده است :.  به باوری دانشمندان منظومه شمسی چن544

 سال 111 4)  ملیارد سال 4 3)  ملیارد سال 2 2)  ملیارد سال 5 1) 

 .  مظومه دارای چند سیاره اصلی دارد :545

 سیاره 12 4)  سیاره 9 3)  سیاره 2 2)  سیاره 29 1) 

 .  سیاره های اصلی نظام شمس کدام ها اند :546

 اورانوس، نپتون و پلوتو 2)    عطارد ، زهره وزمین 1) 

 همه جوابات 4)    مریخ، مشتری وزحل 3) 

  .  چند سیاره نظام شمس را میتوانیم با چشم ببینیم :547

 سیاره 7 4)  سیاره 9 3)  سیاره 3 2)  سیاره 5 1) 

 .  کدام سیارات ذیل را میتوانیم با چشم ببینیم :548

 عطارد و زهره 2)    مریخ ، مشتری و زحل 1) 

 اورانوس و پلوتو 4)      2و  1 3) 

 .  سیارۀ عطارد چند قمر دارد :549

 قمر 3 4)  قمر  13 3)  قمر ندارد 2)  قمر 1 1) 

 .  سیاره زمین چند قمر دارد :551

 قمر 6 4)  قمر 4 3)  قمر 2 2)  قمر  1 1) 

 .  سیارۀ زحل دارای چند قمر میباشد :551

 قمر 56 4)  قمر 11 3)  قمر 27 2)  قمر 36 1) 

 .  تعداد اقمار اورانوس چند است :552

 قمر 63 4)  قمر 2 3)  قمر 27 2)  قمر  3 1) 

 قمر دارد : 63.  کدام یکی از سیارات ذیل 553

 زحل 4)  مشتری 3)  اورانوس 2)   مریخ 1) 

 .  سیارۀ مریخ دارای چند قمر است :554

 قمر 1 4)  قمر 13 3)  قمر 3 2)  قمر 2 1) 

 .  آیا تمام سیارات در یک مستوی به دوره آفتاب چرخ میزنند :555

 2و  1 4)   نخیر 3)  بدون شک 2)   بلی 1) 

 .  بهترین زمان برای مشاهد سیارۀ عطارد کدام وقت است :556
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 3و  2 4)  صبحگاه 3)  هنگام غروب 2)   شب 1) 

 :.  نزدیکترین سیاره به آفتاب کدام است 557

 زحل 4)   مریخ 3)   زمین 2)  عطارد 1) 

 .  حرارت سطحی سیاره عطارد به چند درجه سانتیگرید میرسد :558

 درجه سانتیگرید 427 2)    درجه سانتیگرید 55 1) 

 درجه سانتیگرید 191 4)    درجه سانتیگرید 181 3) 

 .  حرارت سیارۀ عطارد درشب چند درجه سانتیگرید است :559

 درجه سانتیگرید 191 2)    درجه سانتیگرید 121 1) 

 درجه سانتیگرید 191 4)    درجه سانتیگرید 181 3) 

 .  کدام سیاره تقریباً به اندازه سیاره زمین است :561

 سیاره مریخ 4)  سیاره زحل 3)  سیاره زهره 2)  سیاره عطارد 1) 

 .  اتموسفیر سیاره زهره از کدام گاز تشکیل یافته است :561

 (1 2CO  (2 CO   (3 2NO  (4 4SO 

 .  حرارت سطح سیاره زهره به چند درجه سانتیگرید میرسد :562

 درجه سانتیگرید 55 2)    درجه سانتیگرید 427 1) 

 درجه سانتیگرید 461 4)    درجه سانتیگرید -151 3) 

 .  سیاره مریخ نسبت به زمین :563

 3و  2 4)  سرد است 3)  بزرگ است 2)  گرم است 1) 

 .  حرارت درسطح مریخ به چند درجه سانتیگرید میرسد :564

 درجه سانتیگرید 31 4) درجه سانتیگرید 11 3) درجه سانتیگرید 55 2) درجه سانتیگرید 25 1) 

 .  در کدام یکی از سیارات ذیل عالیمی از موجودیت آب به مالحظه رسیده است :565

 نپتون  4)   مریخ 3)  عطارد 2)  مشتری 1) 

 .  بزرگترین سیاره نظام شمسی کدام یکی از سیارات ذیل است :566

 مشتری 4)  زمین  3)  اورانوس 2)   زحل  1) 

 .  قطر سیاره مشتری چند برابر قطر زمین است :567

 برابر 11 4)  برابر 3 3)  برابر 11 2)  برابر 12 1) 

 .  حالت مواد در سطح مشتری چگونه است :568

 جامد 4)   مایع 3)   الوا 2)  مذابه  1) 
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 .  در اتموسفیر مشتری طوفان ها تاچند کیلومتر در ساعت میوزند :569

 (1 311km  (2 450km  (3 400km  (4 150km 

 .  حرارت سطحی سیاره مشتری چند درجه سانتیگرید است :571

 درجه سانتیگرید -151 2)    درجه سانتیگرید 151 1) 

 درجه سانتیگرید 111 4)    درجه سانتیگرید 121 3) 

 درجه سانتیگرید میرسد : 21111.  حرارت درکدام قسمت مشتری به 571

 هیچکدام 4)  درداخل 3)  درقطبین 2)  درمرکز 1) 

 .  خارق العاده ترین سیاره نظام شمسی کدام است :572

 زحل 4)   نپتون 3)   پلوتو 2)  اورانوس 1) 

 در حلقات اطراف سیاره زحل در اثر چرخش کدام اقمار به وجود میآید :.  پیچش 573

 قمر تیتان 4)  قمر یوروپا 3)  اقمار چوپان 2)  اقمار بزرگ 1) 

 .  حرارت سطحی سیاره زحل چند درجه سانتیگرید محاسبه شده است :574

 درجه سانتیگرید -211 2)    درجه سانتیگرید -171 1) 

 درجه سانتیگرید 55 4)    سانتیگریددرجه  -181 3) 

 .  سومین سیاره بزرگ نظام شمسی چی نام دارد :575

 زمین 4)   مریخ 3)  اورانوس 2)   زحل 1) 

 .  سیاره اورانوس از کدام گاز ها تشکیل گردیده است :576

 همه جوابات  4)   میتان 3)  هیلیوم 2)  هایدروجن 1) 

 است :.  سیاره مریخ به کدام رنگ 577

 نصواری 4)   آبی  3)   زرد 2)   سرخ 1) 

 .  سیاره اورانوس به کدام رنگ است :578

 سفید 4)   آبی 3)   سیاه 2)   سبز 1) 

 .  حرارت سطحی سیاره اورانوس چند درجه سانتیگرید است :579

 (1 o
1 1 0 C  (2 o

2 1 0 C  (3 o
5 5 C  (4 o

1 8 0 C 

 .  رنگ آبی سیاره اورانوس ناشی از موجودیت کدام گازها است :581

 2و  1 4)  آکسیجن 3)  هایدروجن 2)   میتان 1) 

 .  آخرین سیاره گاز دار نظام شمسی چی نام دارد :581

 زحل 4)  اورانوس 3)   نپتون 2)   پلوتو 1) 
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 .  دروترین سیاره نظام شمسی از آفتاب چی نام دارد :582

 زهره 4)   پلوتو 3)  اورانوس 2)   نپتون 1) 

 .  کره زمین از لحاظ ساختمان کدام شکل را دارد :583

 برابر 11 4)  برابر 4 3)  برابر 3 2)  برابر 5 1) 

 .  کره زمین از احاظ ساختمان کدام شکل را دارد :584

 (1 Geoid  (2 هیچکدام 4)  2و  1 3)   جیود 

 بوده واز مرکبات سلیکان، مگنیزیم،  (Mantale)وطبقه منتل  (Crust).  طبقه خارجی زمین که شامل قشرزمین 585

 الونیم و مرکبات آکسیجن تشکیل گردیده است بنام چی یاد میشود :        

 اتموسفیر 4)  هایدروسفیر 3)  لیتوسفیر 2)  ترموسفیر 1) 

 .  قشر خارجی زمین از چند طبقه ساخته شده است :586

 یک طبقه 4)  چهار طبقه 3)  سه طبقه 2)  دوطبقه  1) 

 .  طبقات قشر خارجی زمین کدام ها اند :587

 منتل 4)   2و  1 3)   سیما 2)   سیال 1) 

 .  قشر خارجی زمین چند کیلومتر ضخامت دارد :588

 کیلومتر 51الی  5 2)    کیلومتر 11الی  8 1) 

 کیلومتر 41الی  8 4)    کیلومتر 41الی  21 3) 

 .  طبقه سیال در کدام قسمت طبقه سیما قرار دارد :589

 عقب 4)   پائین 3)   پهلو 2)   باال 1) 

 .  مرکبات طبقه سیال بیشتر از کدام مواد تشکیل شده اند :591

 3و  2 4)  المونیم 3)  سیلوسیم 2)  کاربن  1) 

 .  قسمت اعظم صخره های گرانیت در طبقه سیال از کدام منرال ها ترکیب شده اند :591

 مگنیزیم 4)   2و  Mica  (3 1 2)  فلدسپار  1) 

 .  صخره های طبقه سیال بیشتر از کدام نوع احجار شکل گرفته اند :592

 مگما 4)  یاقوت 3)  کوارتز 2)  گرانیت 1) 

 ازمنرال های ذیل درمقابل عوارض جوی خیلی ضعیف میباشد :.  مقاومت کدام یکی 593

 (1 Mica  (2 2و  1 4)  الماس 3)  فلدسپار 

 .  تمام نقاط کوهستانی و ساحات مرتفع در سراسر جهان معرف یکی از طبقات ذیل استند :594

 سیال 4)  لیتوسفیر 3)   سیما 2)   مگما 1) 
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 چی یاد میکنند : .  طبقه دوم قشر خارجی زمین را بنام595

 Crust 4)  2و  Sima  (3 1 2)   سیما 1) 

 .  طبقه سیما از کدام مرکبات ذیل تشکیل گردیده است :596

 3و  2 4)  مگنیزیم 3)  سیلوسیم 2)  آکسیجن 1) 

 .  سرعت امواج زلزله در طبقه سیما چند مایل بر ثانیه حساب شده است :597

 (1 
m il

3
sec

  (2 
m il

1 0
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 .  صخره های تاریک وسیاه رنگ طبقه سیما از چه نوع مواد تشکیل یافته است :598

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  بزالت 2)  گرانیت 1) 

 تشکیل میدهند :.  کدام یکی از طبقات ذیل زمین اصلی ابحار را 599

 لیتوسفیر 4)   سیما 3)   مگما 2)   سیال 1) 

 توسط کدام یکی از طبقات ذیل احاطه شده است : (Magma).  دورادور طبقه مگما 611

 سیما 4)   سیال 3)   منتل 2)  لیتوسفیر 1) 

 .  صخامت طبقه مگما چند کیلومتر است :611

 (1 8295km  (2 2895km  (3 2985km  (4 3589km 

 .  مهمترین مرکبات طبقه مگما کدام ها اند :612

 همه جوابات 4)  سلیکیت 3)  مگنیزیم 2)   آهن 1) 

 .  کدام طبقه ذیل، طبقه سیما را در برابر تکان های تکتونیکی، زلزله وانفجارات آتشفشانی محافظت میکند :613

 (1 Magma  (2 هستۀ زمین  4)  2و  1 3)   مگما 

 ن وتعادل اقشار خارجی وداخلی زمین یعنی سیال وسیما را کدام طبقه بر قرار میسازد :.  تواز614

 3و  2 4)  لیتوسفیر 3)   مگما 2)  هسته زمین  1) 

 .  هسته زمین دارای چند طبقه است :615

 پنج طبقه 4)  سه طبقه 3)  چهار طبقه 2)  دوطبقه 1) 

 .  طبقات هسته زمین کدام ها اند :616

 2و  1 4)   مگما 3)  هسته داخلی 2)  هسته خارجی 1) 

 .  ضخامت هسته داخلی زمین چند کیلومتر است :617

 (1 220km  (2 2220km  (3 1255km  (4 1500km 

 .  مرکبات مهم هسته خارجی زمین را کدام عناصر ذیل تشکیل میدهند :618
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 3و  1 4)   نکل 3)  مگنیزیم 2)   آهن 1) 

 هسته داخلی زمین چند کیلومتر است :.  ضخامت 619

 (1 2220km  (2 2895km  (3 1255km  (4 40km 

 .  مرکبات هسته داخلی زمین را کدام عناصر ذیل تشکیل میدهند :611

 3و  2 4)  سیلوسیم 3)  مگنیزیم 2)  نکل و آهن 1) 

 .  یکی از نقاط ذیل ساحه مقناطیسی زمین را تشکیل میدهد :611

 طبقه سیما 4)  هسته داخلی 3)   مگما 2)  هسته خارجی 1) 

 .  زمین از لحاظ بزرگی در نظام شمس در کدام مرتبه قرار دارد :612

 اول 4)   سوم  3)   پنجم 2)   دوم 1) 

 .  شعاع استوائی کره زمین چند کیلومتر است :613

 (1 6378km  (2 20110km  (3 6358km  (4 637km 

 سیاره نزدیک به آفتاب چی نام دارد :.  سومین 614

 اورانوس 4)   زمین 3)   زحل  2)   مریخ 1) 

 .  شعاع قطبی زمین چند کیلومتر است :615

 (1 3365km  (2 6356km  (3 1255km  (4 2220km 

 .  شعاع اوسط کره زمین چند کیلومتر است :616

 (1 3000km  (2 4120km  (3 6371km  (4 510km 

 فرورفتگی قطبین نظربه استوابه چند کیلومتر میرسد : . 617

 (1 10km  (2 15km  (3 8km  (4 21km 

 .  طول یک دایره نصف النهار چند کیلومتر است :618

 (1 4070km  (2 4000916km (3 6372km  (4 21km 

 .  قطعات خشکه چند فیصد روی زمین را احتواکرده اند :619

 (1 
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1
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 .  بحر هند در کدام قسمت آسیا موقعیت دارد :621

 شمال 4)  جنوب شرق 3)   غرب 2)  جنوب 1) 

 .  بزرگترین اوقیانوس روی زمین چی نام دارد :621

 شمال 4)   2و 1 3)  بحرالکاهل 2)  بحرآرام 1) 
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 .  بحر هند چند کیلومتر مربع مساحت دارد :622

 میلیون کیلومترمربع 5/116 2)    میلیون کیلومتر مربع 75 1) 

 میلیون کیلومترمربع 71 4)    میلیون کیلو مترمربع 81 3) 

 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد : 181.  کدام یکی از ابحار ذیل 623

 هیچکدام 4)  بحر آرام 3)  بحر هند 2)  بحر اطلس 1) 

 .  چند فیصد روی زمین را ابحار در برگرفته اند :624

 فیصد 111 4)  فیصد 95 3)  فیصد  71 2)  فیصد 91 1) 

 .  مساحت بحر اطلس وبحر منجمد شمالی بالغ به چند میلیون کیلومتر مربع میشود :625

 میلیون کیلومتر مربع 5/116 2)   میلیون کیلومتر مربع 71 1) 

 میلیون کیلومتر مربع 75 4)   میلیون کیلومتر مربع 181 3) 

 .  چند فیصد روی کره زمین را خشکه احتوا کرده است :626

 فیصد 29 4)  فیصد 71 3)  فیصد 81 2)  فیصد 2/44 1) 

 .  بزرگترین قطعۀ خشک روی زمین چی نام دارد :627

 آسترالیا 4)   آسیا 3)  امریکا 2)   اروپا 1) 

 .  قارۀ آفریقا چند کیلومتر مربع مساحت روی زمین را به خود اختصاص داده است :628

 میلیون کیلومتر مربع 9 2)   میلیون کیلومتر مربع 8/29 1) 

 میلیون کیلومتر مربع 3/13 4)   میلیون کیلومتر مربع 29 3) 

 احت دارد :.  قاره اروپا چند میلیون کیلومتر مربع مس629

  میلیون کیلومتر مربع 11 2)    میلیون کیلومتر مربع 15 1) 

 میلیون کیلومتر مربع 9 4)    میلیون کیلومتر مربع 9/13 3) 

 .  حصۀ زیاد ابحار در کدام قسمت زمین واقع شده اند :631

 درمرکز 4)  نیمکرۀ جنوبی 3)  نیمکرۀ غربی 2)  نیمکرۀ شمالی 1) 

 خشکه های روی زمین در کدام قسمت آن موقعیت دارند :.  قسمت اعظم 631

 هیچکدام 4)  قطب شمال 3)  نیمکرۀ شمالی 2)  نیمکرۀ غربی 1) 

 .  براعظم آسیاچند کیلومتر مربع مساحت دارد :632

 میلیون کیلومتر مربع 3/42 2)   میلیون کیلومتر مربع 5/44 1) 

 کیلومتر مربع میلیون 11 4)   میلیون کیلومتر مربع 2/44 3) 

 .  مساحت امریکای شمالی وجنوبی چند کیلومتر مربع است :633
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 میلیون کیلومتر مربع 3/42 2)    میلیون کیلومتر مربع 75 1) 

 میلیون کیلومتر مربع 3/13 4)    میلیون کیلومتر مربع 3/44 3) 

 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد : 3/13.  کدام یکی از خشکه های ذیل 634

  آسترالیا و اوقیانوسیه  2)    قطب جنوب انتارکتیکا 1) 

 قارۀ افریقا 4)     براعظم اروپا 3) 

 .  آسترالیا و اوقیانوسیه چند کیلومتر مربع مساحت دارند :635

 میلیون کیلومتر مربع 9 2)    میلیون کیلومتر مربع 11 1) 

 میلیون کیلومتر مربع 8 4)    میلیون کیلومتر مربع 11 3) 

 .  معروفترین دریا های براعظم آسیا کدام ها اند :636

 هوانگهو، دجله و فرات 2)     سند، آمو وسیر دریا 1) 

 همه جوابات 4)     ارال، اوب ولینا 3) 

 .  معروفترین دریا های قاره افریقا کدام ها اند :637

 باتهمه جوا 4)  نایجیر 3)   کانگو 2)   نیل 1) 

 .  دریا های راین ، والگا، دنیپر و پو در کدام براعظم موقعیت دارند :638

 امریکا 4)   افریقا 3)   اروپا 2)  آسترالیا 1) 

 .  معروفترین دریاهای آسترالیا کدام ها اند :639

 دیا منتینا و تامسون 2)    دارلینگ وجورجینا 1) 

 همه جوابات 4)     ویکتوریا 3) 

 از جوابات ذیل معروفترین دریاهای امریکای شمالی را نشان میدهد :.  یکی 641

 آمازون و پارانا 2)   می سی سی پی وکلورادو 1) 

  2و  1 4)    مادیر و تامسون 3) 

 .  طویل ترین دریای قارۀ افریقا چی نام دارد :641

 نیل 4)  نایجیر 3)  نیل آبی 2)  نیل آبی 1) 

 بع میگیرد :.  دریای نیل از کجا من642

 شمال جهیل ویکتوریا 2)   کوهستان های شرق آفریقا 1) 

 از دریای زامبزی 4)     2و  1 3) 

 .  دریای نیل از بین کدام کشور ها میگذرد :643

 سودان ومصر 4)  سودان و عراق 3)  لیبیا و مصر 2) سودان ونایجیریا 1) 
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 .  دریای نیل درکدام فصل سال طغیانی میشود :644

 درخزان 4)  دربهار  3)  در زمستان 2)  درتابستان 1) 

 .  معاونین دریای نیل کدام هااند :645

 دریای مصر 4)  2و  1 3)  نیل آبی 2)  نیل سفید 1) 

 .  کوه های سیستم آلپ زاده کدام نوع حرکات میباشند :646

 Orogemicحرکات  2)     کرکات کهرائی 1) 

 2و  1 4)     سینوزوئیک 3) 

 .  کوه های سیستم آلپ نسبت به سلسله کوه های دیگر :647

 3و  2 4)  پیرتر استند 3)  کهنه تر استند 2)  جوانتر استند 1) 

 .  نمونۀ کوه های سیستم آلپ درآسیا کدام کوه ها میباشند :648

 همالیا 4)  فقاز هند 3)  هندوکش 2)  سپین غر 1) 

 شمالی وجنوبی نمونه کدام سیستم کوه ها استند : .  کوه های راکی واندیز در امریکای649

 هیچکدام 4)  سیستم آلپ 3)  سیستم همالیا 2) سیستم هندوکش 1) 

 .  شخه های سیستم الپ درامریکای جنوبی تابه کدام ممالک میرسند :651

 3و  2 4)  ارجنتاین 3)   چلی 2)  برازیل 1) 

 طعات خشکه ویا در ابحار وسلسله جبال در تحت آب بحر قرار دارد به .  نواحی شکسته سطح زمین را که قسماً در ق651

 کدام نام یاد میکنند :        

 ساحه بسته 4)  2و  Rift zone  (3 1 2)  ساحه شکسته 1) 

 .  بزرگترین شکستگی های قشر زمین :652

 خلیج عقبه است 2)    بحیره احمر است 1) 

 بحیره مدیترانه است  4)     2و  1 3) 

 .  نمونه شکستگی های منفرد تشفشانی :653

 2و  1 4)   جاپان 3)  جزایر آیسلند 2)  جزایر هاوانی 1) 

 .  بنابر کدام دلیل اشعه ماورای بنفش بر سطح مهتاب تأثیر زیاد دارد :654

 کمبود آب 4)  کمبود خاک 3)  کمبود هوا 2)  کمبود آتش 1) 

 در سطح مهتاب ایستاده شود فضای کاینات برایش چگونه معلوم میشود : .  هرگاه شحصی655

 سرخ 4)  روشن 3)   آبی 2)  تاریک 1) 

 .  مهتاب قمر کدام سیاره است :656
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 مشتری 4)  2و  1 3)  زمین  2)   مریخ 1) 

 .  درکدام قرن شش سفینۀ امریکائی برسطح مهتاب فرود آمدند :657

 قرن شانزده 4)  قرن بیست 3)  ژدهقرن ه 2)  قرن نوزده 1) 

 .  اولین سفینۀ امریکائی در کدام سال به فضا پرتاب شد :658

 م 1961 4)  م 1924 3)  م 1992 2)  م 1969 1) 

 .  فاصله مهتاب از زمین چند کیلومتر است :659

 (1 38272km  (2 3472km  (3 382180km  (4 3471km 

 زمین است :.  جسامت مهتاب چند حصه کتله 661

 حصه  12 4)  حصه 3 3)  حصه 61 2)  حصه 1/82 1) 

 .  مهتاب بدور کدام سیاره میچرخد :661

 2و  1 4)   مریخ 3)   آفتاب 2)   زمین 1) 

 .  قطر مهتاب چند کیلومتر است :662

 (1 3483km  (2 3482km  (3 1540km  (4 1012km 

 از اجسام ذیل است :.  نزدیکترین جسم سماوی به زمین کدام یکی 663

 مهتاب 4)  عطارد 3)   آفتاب 2)   مریخ 1) 

 .  مهتاب حرکت انتقالی خود رابدور زمین در ظرف چه مدت به اتمام میرساند :664

 دقیقه 61ساعت و  12روز،  28 2)   دقیقه 34ساعت و  12روز ،  29 1) 

 روز 31 4)   دقیقه 61ساعت و  14روز،  29 3) 

 روز چند ساعت است :.  در مهتاب 665

 ساعت 14 4)  ساعت 18 3)  ساعت 24 2)  ساعت 12 1) 

 .  مهتای در چند ساعت یک مرتبه بدور زمین میچرخد :666

 ساعت 48 4)  ساعت 24 3)  ساعت 72 2)  ساعت 32 1) 

 : .  مهتاب با تغیر موضع خود در اثر حرکت انتقالی به اطراف زمین کدام مراحل را بوجود میآورد667

 همه جوابات 4)   بدر 3)   تربیع 2)   هالل 1) 

 .  کدام فضانورد عمالً به سطح مهتاب پیاده شده ونمونۀ از مواد سطح مهتاب را باخود به زمین آورد :668

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  آرمسترانگ 2)  ادوین الدرین 1) 

 فته وسایه مهتاب باالی زمین بیفتد کدام واقعه.  هرگاه مهتاب میان زمین و آفتاب دریک خط مستقیم قرار گر669

 رخ میدهد :         
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 2و  1 4)  ماه گرفتگی 3)  آفتاب گرفتگی 2)  کسوف 1) 

 .  هرگاه زمین بین مهتاب و آفتاب قرار قرار گرفته وسایه زمین به سطح مهتاب بیفتد باعث کدام حادثه خواهد شد :671

 کسوف 4)  2و  1 3)  خسوف 2)  ماه گرفتگی 1) 

 روز باشد : 28.  آیا امکان دارد که ماه قمری 671

 2و  1 4)   نخیر 3)  بعضی اوقات 2)   بلی 1) 

 .  یک ماه قمری بطور معمول چند روز را در بر میگیرد :672

 روز 28 4)  روز 31 3)  روز 5/29 2)  روز 31 1) 

 .  زمین دارای چند نوع حرکت است :673

 پنج نوع 4)  چهار نوع 3)  سه نوع 2)  دونوع 1) 

 .  حرکات مختلفۀ زمین کدام اند :674

 حرکت زمین بسوی ستارۀ ویگا 2)   حرکات، وضعی، انتقالی ونوسانی 1) 

 همه جوابات 4)   حرکت به یک استقامت نامعلوم 3) 

 .  حرکت وضعی زمین در ظرف چند ساعت تکمیل میشود :675

 دقیقه 56و  ساعت 23 2)     ساعت 24 1) 

 ساعت 72 4)     2و  1 3) 

 .  در تغیر وقت کدام نوع حرکت زمین اهمیت قابل مالحظه دارد :676

 همه جوابات 4)  انتقالی 3)  نوسانی 2)  وضعی 1) 

 .  شب و روز در نتیجه کدام حرکت زمین بوجود میآید :677

 حرکت نوسانی 4)  حرکت نامعلوم 3)  حرکت وضعی 2)  حرکت انتقالی  1) 

 .  دریک ساعت چند درجه طول البلد از مقابل آفتاب میگذرد :678

 درجه 32 4)  درجه 15 3)  درجه 4 2)  درجه 21 1) 

 .  یک درجه طول البلد در چند دقیقه از مقابل آفتاب میگذرد :679

 دقیقه 15 4)  دقیقه 11 3)  دقیقه 31 2)  دقیقه 4 1) 

 از استوابطرف قطبین : .  سرعت حرکت وضعی زمین681

 ثابت میماند 4)  افزایش میابد 3)  کم میشود 2)  زیاد میشود 1) 

 .  سرعت یک نقطه معین روی خط استوا در یک ساعت چند کیلومتر است :681

 (1 1566km  (2 1720km  (3 1600km  (4 1674km 

 است :درجه دریک ساعت چند کیلومتر  31.  سرعت یک نقطه روی عرض البلد 682
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 (1 200km  (2 1566km  (3 1674km  (4 1582km 

 .  جریان عناصر مایع بادها به اثر حرکت وضعی زمین در نیمه کره شمالی به کدام سمت است ِ:683

 عقب 4)  پیشرو 3)   چپ 2)  راست 1) 

 میشوند :.  جریان عناصر مایع به اثر حرکت وضعی زمین در نیمه کره جنوبی به کدام سمت منحرف 684

 پیشرو 4)   چپ 3)   عقب 2)  راست 1) 

.  دریاهائیکه از ناحیه استوا بطرف شمال جریان دارند نظر به حرکت وضعی زمین کدام سمت ساحل خود را 685

 تخریب 

 میکنند :        

 شمال 4)  جنوب 3)   چپ 2)  راست 1) 

 میکنند :.  گردباد ها درنیمه کرۀ شمالی به کدام جهت حرکت 686

 مخالف الجهت عقربه ساعت 2)    هم جهت عقربه ساعت 1) 

 شرق 4)      شمال 3) 

 .  برآمده گی درناحیۀ استوا وفرورفتگی در ناحیه قطبین دراثر کدام نوع حرکت زمین بوجود آمده است :687

 همه جوابات 4)  حرکت وضعی 3)  حرکت نوسانی 2)  حرکت انتقالی 1) 

 مدت حرکت انتقالی خود را تکمیل میکنند : .  زمین در چه688

 ساعت 6روز و  365 2)    ساعت 7روز و  367 1) 

 ساعت 5روز و  365 4)    ساعت 11روز و  381 3) 

 .  شکل مدار زمین بدور آفتاب چگونه است :689

 منحنی 4)  مربعی 3)  دایروی 2)  بیضوی 1) 

 .  طول مدار زمین بدور چند کیلومتر است :691

 میلیون کیلومتر  1532 2)    میلیون کیلومتر 932 1) 

 میلیون کیلومتر  931 4)    میلیون کیلومتر 991 3) 

 .  سرعت حرکت زمین باالی مدار خودش در یک ثانیه تقریباً چند کیلومتر است :691

 (1 10km  (2 30km  (3 20km  (4 15km 

 زمین را نظر به تمایل اشعۀ ستاره گان به اثبات رساند :میالدی کدام عالم حرکت انقالی  1727.  درسال 692

 3و  1 4)  منجم انگلیسی 3)   نیوتن 2)  برادلی 1) 

 .  فاصله بعید زمین از آفتاب چند کیلومتر است :693

 میلیون کیلومتر  152 2)    میلیون کیلومتر  913 1) 
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 میلیون کیلومتر 149 4)    میلیون کیلومتر 147 3) 

 کوتاه ترین فاصله زمین از آفتاب که بنام حضیض یاد میشود چند کیلومتر است :.  694

 میلیون کیلومتر 144 2)    میلیون کیلومتر 561 1) 

 میلیون کیلومتر 127 4)    میلیون کیلومتر 147 3) 

 .  مساوی بودن اوقات شب و روز را در علم جغرافیه بنام چی یاد میکنند :695

 برابری 4)  یکسانی 3)  تدالاع 2)  مساوات 1) 

 .  اوسط فاصله زمین تا آفتاب چند کیلومتر است :696

 میلیون کیلومتر 148 2)    میلیون کیلومتر 41 1) 

 میلیون کیلومتر 149 4)    میلیون کیلومتر 132 3) 

 .  اعتدال در اول کدام ماه ها رخ میدهد :697

 سرطان 4)  جوزا و ثور 3)  حمل و عقرب 2)  حمل ومیزان 1) 

 .  در روز های اعتدال شب چند ساعت میباشد :698

 ساعت 12 4)  ساعت 11 3)  ساعت 18 2)  ساعت 24 1) 

 .  در هنگام اعتدال شعاع آفتاب باالی خط استوا چگونه میتابد :699

 مایل 4)  موازی 3)  منطبق 2)   عمود 1) 

 عمود شود از قطبین چگونه میگذرد : .  وقتی که شعاع آفتاب باالی خط استوا711

 3و  1 4)  مماس 3)  منطبق 2)  موازی 1) 

.  وقتیکه زمین در انجام یکی از قطر های اوج ویا حضیض مدار بیضوی خود قرار بگیرد کدام پدیده را بار میآورد 711

: 

 (1 Solstice  (2 3و  1 4)  انقالب شمسی 3)  انقالب قمری 

 .  هرگاه انقالب شمسی صورت بگیرد و در نیمکره شمالی فصل تابستان باشد پس در نیمکره جنوبی کدام 712

 فصل سال است :         

 هیچکدام 4)   بهار 3)  زمستان 2)   خزان 1) 

 .  درکدام فصل سال نیمکرۀ شمالی شعاع آفتاب از عقب دایرۀ ارکتیک میگذرد :713

 خزان 4)  زمستان 3)  تابستان 2)   بهار 1) 

 .  درانقالب شمسی کدام فصل سال شعاع آفتاب از دایرۀ جدی تا عقب دایرۀ انتارکتیک میتابد :714

 انقالب شمسی تابستان 2)    انقالب شمسی خزان  1) 

 انقالب شمسی زمستان 4)    انقالب شمسی بهار 3) 
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 ار میآورد :.  انقالب شمسی کدام فصل درقطب شمال شش ماه شب را ب715

 انقالب شمسی تابستان 2)    انقالب شمسی زمستان 1) 

 انقالب شمسی خزان 4)    انقالب شمسی بهار 3) 

 .  مدار زمین که بیضوی است پس آفتاب در کدام قسمت این مدار موقعیت دارد :716

 هیچکدام 4)   محیط 3)  محراق 2)   مرکز 1) 

 شروع شده وتاقطب جنوب امتداد دارند بنام چی یاد میشوند : .  نیم دایره هائی که از قطب شمال717

 عرض البلد 4)  2و  1 3)  نصف النهار 2)  طول البلد 1) 

 .  مبدأ طول البلد ها کدام خط است :718

 خط گرینویچ لندن 4)  خط ماژینو 3)  خط ئندن 2)  خط توکیو 1) 

 زمان چند درجه است :.  زاویه بین طول البلد گرینویچ و خط بین المللی 719

 درجه 175 4)  درجه 111 3)  درجه 181 2)  درجه 361 1) 

 .  نصف النهار ها در کدام قسمت به یکدیگر نزدیک شده وبالخره فاصله بین آنها به صفرتقرب میکند :711

 قطبین 4)  خط گرینویچ 3)  خط جدی 2)  خط استوا 1) 

 میدهند :.  طول البلد ها کدام استقامت را نشان 711

 شمال و غرب 4)  2و  1 3)  شرق و غرب 2)  شمال و جنوب 1) 

 .  فاصله میان دو طول البلد چند درجه است :712

 درجه 2 4)  درجه 15 3)  درجه 21 2)  درجه 31 1) 

 .  کدام طول البلد ها اولتر از مقابل آفتاب میگذرند :713

 طول البلد های غربی 2)    طول البلد های شرقی  1) 

 طول البلد های جنوبی 4)    طول البلد های شمالی 3) 

 درجه طول البلد غربی چه وقت روز است : 81درجه طول البلد شرقی بعد از ظهر باشد در  81.  اگر در 714

 شام 4)   ظهر 3)  قبل ازظهر 2)  بعد ازظهر 1) 

 ند :.  عرض البلد ها موازی به کدام خط ترسیم میشو715

 هیچکدام 4)  خط استوا 3)  خط آب 2)  خط گرینویچ 1) 

 .  مبدأ عرض البلد ها کدام خط است :716

 خط سرطان 4)  خط گرینویچ 3)  خط استوا 2)  خط جدی 1) 

 .  کدام خط ذیل کرۀ زمین را به دونیمکرۀ شمالی وجنوبی تقسیم نموده است :717

 خط جدی 4)  خط خاک 3)  خط گرینویچ 2)  خط استوا 1) 
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 .  نظر به عرض البلد ها از خط استواتا قطب شمال چند درجه است :718

 درجه 91 4)  درجه 75 3)  درجه 45 2)  درجه 1 1) 

 .  بزرگترین دایرۀ عرض البلد ها کدام خط است :719

 3و  1 4)  خط جدی 3)  خط استوا 2)  خط سرطان 1) 

 سمت کرۀ زمین معادل به صفر میشوند :.  شعاعات دوایر عرض البلد در کدام ق721

 درامریکا 4)  در آسترالیا 3)  در ابحار 2)  درقطبین 1) 

 .  دوایر عرض البلد کدام استقامت را نشان میدهند :721

 هیچکدام 4)  غرب وجنوب 3)  غرب وشرق 2)  شمال وشرق  1) 

 د :.  دوایر عرض البلد طول البلد ها را به کدام زاویه قطع میکنن722

 3و  1 4)  درجه 61 3)  درجه 71 2)  درجه 91 1) 

 .  در هر نیمکره بادقت درجه ، دقیقه وثانیه چند دایرۀ عرض البلد وجود دارد :723

 دایره 6 4)  دایره 43211 3)  دایره 34211 2) دایره 324111 1) 

 .  دایرۀ آرکتیک در چند درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد :724

 درجه عرض البلد جنوبی 5/66 2)   درجه عرض البلد شمالی 5/66 1) 

 درجه عرض البلد جنوبی 5/62 4)   درجه عرض البلد شمالی 5/23 3) 

 .  دایرۀ انتارکتیکا درچند درجه عرض البلد جنوبی موقعیت دارد :725

 درجه عرض البلد جنوبی 5/66 2)   درجه عرض البلد شمالی 5/66 1) 

 درجه عرض البلد جنوبی 5/62 4)   ه عرض البلد شمالیدرج 5/23 3) 

 .  دایرۀ سرطان درچند درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد :726

 درجه عرض البلد جنوبی 5/66 2)   درجه عرض البلد شمالی 5/66 1) 

 درجه عرض البلد جنوبی 5/62 4)   درجه عرض البلد شمالی 5/23 3) 

 عرض البلد جنوبی موقعیت دارد : .  دایزۀ جدی درچند درجه727

 درجه عرض البلد جنوبی 5/66 2)   درجه عرض البلد شمالی 5/66 1) 

 درجه عرض البلد جنوبی 5/62 4)   درجه عرض البلد شمالی 5/23 3) 

 .  کلمه اقلیم از کدام کلمه التین اقتباس شده است :728

 (1 Kolmia  (2 Moklia  (3 Klima  (4 Oven 

 وسطی تمام پدیده های جوی یک منطقه که در زمانی ومکان معین اوصاف جداگانه را اختیار کند :.  حد 729

 باد است 4)  2و  1 3)  است Klima 2)  اقلیم است 1) 
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 .  اقلیم شناسی حد وسطی پدیده های جوی را در ظرف چند سال مورد مطالعه قرار میدهد :731

 همه جوابات 4)  سال 51 3)  سال 41 2)  سال  31 1) 

 .  آیا اقلیم شناسی ومیترولوژی هر دو یک علم هستند :731

 3و  2 4)  بدون شک 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 .  چند فکتور خصوصیات اقلیم یک منطقه را مستقیماً کنترول میکنند :732

 پنج فکتور 4)  چهار فکتور 3)  سه فکتور 2)  دو فکتور 1) 

 ت اقلیمی یک منطقه را مستقیماً کنترول مینمایند :.  کدام عناصر ذیل خصوصیا733

 فشار هوا و جریان بادها 2)     درجه حرارت 1) 

 همه جوابات 4)    رطوبت و بارنده گی 3) 

 .  در هرثانیه چند ترلیون قوۀ اسپ انرژی حرارتی آفتاب به استقامت زمین انتقال میآبد :734

 ترلیون 11 4)  ترلیون 131 3)  ترلیون 126 2)  ترلیون 2 1) 

 .  در نقاطی که شعاع آفتاب عمود میتابد در هر سانتی متر مربع سطح زمین چند کالوری حرارت تولید میکند :735

 کالوری 12 4)  کالوری 2 3)  کالوری 4 2)  کالوری 3 1) 

 : متر چند در جه سانتی گرید تنزیل میابد 1111.  در هوای مرطوب درجه حرارت در 736

 درجه سانتیگرید 126 4) درجه سانتیگرید 2 3) درجه سانتیگرید 21 2) درجه سانتیگرید 11 1) 

 .  وزن کتله هوا باالی ساحه ئیکه در آنجا تسلط دارد بنام چی یاد میشود :737

 هیچکدام 4)  فشار هوا 3)  فشارباد 2)  سرعت باد 1) 

 چند مرتبه نسبت به سطح بحرکاهش میابد : .  در ارتفاع ده کیلومتری اتموسفیر فشار هوا738

 (1 
1

1 0
 3)  مرتبه 15 2)  مرتبه 

1

5
 مرتبه 3 4)  مرتبه 

.  درارتفاع چند کیلومتری اتموسفیر فشار هوا 739
1

1 0 0 0 0 0
 کاهش میابد : 

 (1 20km  (2 120km  (3 125km  (4 15km 

 .  انحراف درسمت وزش باد توسط کدام فکتور ها رخ میدهد :741

 همه جوابات 4)  قوۀ کاریولس 3) مرکز فشار پست 2) مرکز فشار بلند 1) 

 .  با در نظرداشت مراکز فشار جریان بادها را به چند دسته تقسیم کرده اند :741

 چهار دسته 4)  پنج دسته 3)  سه دسته 2)  دودسته 1) 

 .  باد های جت ستریم در کدام ارتفاعات اتموسفیربه حرکت می افتند :742
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 کیلومتری 14الی  12 2)    کیلومتری 12الی  11 1) 

 کیلومتری 18الی  15 4)    کیلومتری 21الی  21 3) 

 .  سرعت بادهای جت ستریم تاچند کیلومتر در ساعت میرسد :743

 کیلومتر 411ی ال 311 2)    کیلومتر 731الی  451 1) 

 کیلومتر 551الی  411 4)    کیلومتر 531الی  451 3) 

 .  مثال باد های منطقوی در افغانستان کدام بادها اند :744

 روزۀ فراه 121باد  4)  2و  1 3) روزۀ هرات 121باد  2)  باد پروان 1) 

 .  چند فیصد هوای زمین را بخارات آب تشکیل میدهند :745

 فیصد 2الی  1 4)  فیصد 3الی  1 3)  فیصد 1 2)  فیصد 2 1) 

 .  هرگاه درجه حرارت طبقات تروپوسفیر بمراتب تنزیل یابد و قطرات باران در طوفانهای سرد هوا مدت زیاد باقی 746

 بمانند در آنصورت قطرات باران در طوفانهای سرد هوا مدت زیاد باقی بمانند در آنصورت قطرات باران کدام         

 شکل را خواهر گرفت :        

 برف 4)  2و  1 3)   ژاله 2)   جامد 1) 

 .  مقدار بخار آبی اتموسفیر بنام چی یاد میکنند :747

 (1 Humidity  (2 2و  1 4)  حرارت 3)  رطوبت 

 .  قطرات باران ودانه های ژاله از کدام طبقه اتموسفیر دوباره به استقامت زمین نزول میکنند :748

 ترموسفیر 4)  تروپوپاز 3)  تروپوسفیر 2)  ایونوسفیر 1) 

 .  یک متر مکعب هوای گرم مرطوب استوائی نسبت به یک مترمکعب هوای سرد قطبی چند فیصد رطوبت 749

  بیشتر دارد :        

 فیصد 61 4)  فیصد 5الی  4 3)  فیصد 8الی  6 2)  فیصد 3الی  2 1) 

 اکثراً درچه نوع مناطق صورت میگیرند :.  بارنده گی های جبهه ئی 751

 مناطق تحت استوائی 2)     مناطق معتدله 1) 

 همه جوابات 4)    مناطق تحت قطبی 3) 

 .  دانشمندان اقلیم شناسی عناصر اقلیمی را به چند دسته تقسیم نموده اند :751

 شش دسته 4)  سه دسته 3)  چهار دسته 2)  دو دسته 1) 

 قلیمی به کدام بخشهای ذیل تقسیم شده اند :.  فکتور های ا752

  عوامل مؤ ثر اقلیم 2)    عناصر اساسی اقلیم  1) 

 هیچکدام 4)     2و  1 3) 

 .  عناصر اساسی اقلیم کدام ها اند :753
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 درجه حرارت و باد ها 2)     رطبت 1) 

 همه جوابات 4)   تشکیل مراکز فشار پست وبلند 3) 

 قلیم یک منطقه کدام ها اند :.  عوامل مؤثر بر ا754

  ارتفاع و وزش بادها 2)    زاویه تابش آفتاب 1) 

 همه جوابات 4)    درجه عرض البلد 3) 

 .  کدام گاز های ذیل گاز های گلخانه ئی بوده وباعث تخریش طبقه اورون میشوند :755

 (1 3CH  وCO  (2 2CO  وN  (3 CFC  (4 همه جوابات 

 منطقه حاره یاگرم ساحه استوا که بین خطوط سرطان وجدی موقعیت دارد به کدام اصطالح یاد میشود :.  ساحه اقلیم 756

 ساحه حاره 4)  گرم ساحه 3)  ساحه استوا 2)  مدارین  1) 

 .  اقلیم منطقه بارده بین کدام عرض البلد ها واقع شده است :757

 جه عرض البلد جنوبیدر 91و  5/66 2)  درجه عرض البلد شمالی 91و  5/66 1) 

 درجه عرض البلد شمالی 91و  5/66 4)     2و  1 3) 

 .  شعاع آفتاب در ساحه بین خط سرطان وجدی در یک سال چند بار عمود میتابد :758

 شش بار 4)  چهاربار 3)   دوبار 2)  سه بار 1) 

 .  اقلیم منطقه حاره بین کدام عرض البلد ها موقعیت دارد :759

 درجه عرض البلد جنوبی 5/66و  5/23 2)  درجه عرض البلد شمالی 5/66و  5/23 1) 

 2و  1 4)  درجه عرض البلد جنوبی 62و  31 3) 

 .  در زمان مدنیت قدیمه یونان و روم برای اولین بار از کدام مناطق اقلیمی نام گرفته شده است :761

 دلهاقلیم منطقه معت 2)    اقلیم منطقه حاره یاگرم 1) 

 همه جوابات 4)   اقلیم منطقه بارده یا سرد  3) 

 .  اقلیم منطقه گرم استوائی تاکدام عرض البلد ها را در برمیگیرد :761

 درجه عرض البلد جنوبی 5 2)   درجه عرض البلد شمالی 5 1) 

 درجه عرض البلد شمالی 11 4)     2و  1 3) 

 جنوبی توسط کدام خطوط معین میشود :.  ساحه اقلیم تروپیک در نیمه کره شمالی و762

 2و  1 4)  خط استوا 3)  خط سرطان 2)  خط جدی 1) 

 .  حد اوسط حرارت منطقه اقلیم تروپیک درظرف سال به چند درجه سانتی میرسد :763

 (1 o
3 C   (2 o

2 7 C  (3 o
1 0 C  (4 o

2 1 C 

 .  یک ملی بارمساوی به چند اینچ ستون سیماب میشود :764
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 اینچ 1.2 4)  اینچ 1.29 3)  اینچ 5 2)  اینچ 1.129 1) 

 .  وزش باد در منطقه اقلیم ترپیک به کدام استقامت است :765

 شمال به جنوب  4)  شرق به غرب 3)  جنوب به شمال 2)  شرق به شمال 1) 

 درجه عرض البلد در جنوب خط استوا نمونه کدام نوع اقلیم است : 3.5.  اکتیوس در پیورو 766

 ستپ 4)  تحت استوائی 3)  تروپیک 2)  مونسون 1) 

 درجه عرض البلد در جنوب خط استوانمونه کدام نوع اقلیم است : 1.5.  بلیم درآمازون 767

 تپس 4)  مدیترانه ئی 3)  معتدله 2)  تروپیک 1) 

 .  جزایر اوشن در غرب پاسفیک ، جورج تاون ، کنیا، سنگاپور و کانگو نمونه کدام نوع اقلیم استند :768

 هیچکدام 4)  تروپیک 3)  اقلیم حاره 2)   ستپ 1) 

 .  اقلیم منطقه معتدله ازکدام اقلیم های ذیل متأثر است :769

 2و  1 4)  اقلیم گرم 3)  اقلیم قطبی 2)  اقلیم تروپیک 1) 

 .  اقلیم منطقه معتدله را به چند بخش تقسیم کرده اند :771

 دوبخش 4)  چهاربخش 3)  پنج بخش 2)  سه بخش 1) 

 .  قسمت اعظم مناطق اقلیمی تحت استوائی بین کدام عرض البلدها موقعیت دارد :771

 درجه عرض البلد جنوبی 35و  25 2)  درجه عرض البلد شمالی 35و  25 1) 

 درجه عرض البلد جنوبی 15و  11 4)     2و  1 3) 

 .  اقلیم سواحل غربی بین کدام عرض البلد ها واقع شده است :772

 درجه عرض البلد جنوبی 71تا  41 2)  درجه عرض البلد شمالی 61تا  41 1) 

 3و  1 4)  درجه عرض البلد جنوبی 61تا  41 3) 

 اعظم امریکای شمالی وآسیا بین کدام عرض البلد ها اقع شده است :.  اقلیم صحرائی وستپ منطقه معتدله در داخل بر773

 درجه عرض البلد جنوبی 51تا  35 2)  درجه عرض البلد شمالی 51تا  35 1) 

 2و  1 4)  درجه عرض البلد شمالی 51تا  45 3) 

 رند :درجه شمالی براعظم آسیا وامریکا چه نوع اقلیم دا 71و  51.  اراضی بین عرض البلدهای 774

 تروپیک 4) بری تحت قطبی 3)   ستپ 2)  یخچالی 1) 

 .  ساحه اقلیم منطقه تندرا بین کدام عرض البلدها وقع شده است :775

 درجه عرض البلد جنوبی 55تا  45 2)  درجه عرض البلد شمالی  75تا  5/66 1) 

 هیچکدام 4)     2و  1 3) 

 .  مناطق بزرگ یخچالی جهان کدام ها اند :776
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 انتاکتیکا 2)     گرین لند 1) 

 همه جوابات 4)   ساحه یخچالی بحر منجمد شمالی 3) 

 .  درجۀ حرارت دراقلیم یخچالی دایماً از چند درجه حرارت باال نمیرود :777

 درجه سانتیگرید 2 4)  2و  1 3)  تحت صفر 2)  درجه انجماد 1) 

 ده اند :.  طبقات اتموسفیر زمین را به چند بخش تقسیم کر778

 پنج بخش 4)  چهار بخش 3)  دو بخش 2)  سه بخش 1) 

 .  طبقه تروپوسفیر از سطح زمین چند کیلومتر ارتفاع دارد :779

 کیلومتر 11الی  8 2)    کیلومتر 12الی  8 1) 

 کیلومتر 15 4)    کیلومتر 12الی  11 3) 

 د :.  طبقات اتموسفیر به کدام بخش های ذیل تقسیم بندی شده ان781

 بلند و پائین 4)  2و  1 3)  هیتروسفیر 2)  هوموسفیر 1) 

 .  سایکل آب در کدام طبقه هوا صورت میگیرد :781

 تروپوپاز 4)  اتموسفیر 3)  تروپوسفیر 2)  ستراتوسفیر 1) 

 .  در انجام باالئی تروپوسفیر کدام طبقه قرار دارد :782

 ستراتوسفیر 4)  تروپوپاز 3)  تروپوپیاز 2)  ترموسفیر 1) 

 .  کدام طبقه ذیل حرارت زمین را منحیث یک لفافه نگاه داشته و زمین را شبیه گلخانه ساخته است :783

 اگزوسفیر 4)  ترموسفیر 3)  ستراتوسفیر 2)  تروپوسفیر 1) 

 .  یکی از طبقات ذیل از ورد اشعۀ مضر ماورای بنفش به سطح زمین جلوگیری میکند :784

 تروپوسفیر 4)  هیتروسفیر 3)  اگزوسفیر )2  ایونوسفیر 1) 

 .  طبقه تروپوسفیر بین کدام ارتفاعات آتموسفیر موقعیت دارد :785

 کیلومتری 811 2)    کیلومتری 45الی  12 1) 

 کیلومتری 81الی  45 4)    کیلومتری 42الی  25 3) 

 .  طیاره های جیت در کدام طبقه هوا پرواز میکنند :786

 ایونوسفیر 4)  تروپوسفیر 3)  ستراتوسفیر 2)  ترموسفیر 1) 

 .  ابر ودمه در طبقه ستراتوسفیر :787

 3و  2 4)  کمی دارد 3)  وجود دارد 2)  وجود ندارد 1) 

 .  درجه حرارت در طبقه ستراتوسفیر بطور تدیجی :788

 3و  1 4)  اضافه میشود 3)  کم میشود 2)  زیاد میشود 1) 
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 توسفیر کدام طبقه موقعیت دارد :.  بعد از طبقه سترا789

 ترموسفیر 4)  تروپوسفیر 3)  ستراتوپاز 2)  تروپوپاز 1) 

 .  طبقه اوزون درحصۀ تحتانی کدام طبقه قرار دارد :791

 ایونوسفیر 4)  ستراتوپاز 3)  ستراتوسفیر 2)  تروپوپاز 1) 

 .  ضخامت طبقه اوزون چند کیلومتر است :791

 (1 10km  (2 20km  (3 25km  (4 2  3و 

 .  طبقه مزوسفیر در ارتفاع چند متری از سطح زمین واقع شده است :792

 کیلومتر 81الی  45 2)    کیلومتر 45الی  12 1) 

 کیلومتر 141الی  81 4)    کیلومتر 121الی  81 3) 

 .  امواج رادیو در کدام طبقه دوباره بطرف زمین انعکاس میکنند :793

 طبقۀ وسطی 4)  اگزوسفیر 3)  ترموسفیر 2)  تروپوسفیر 1) 

 .  در انتهای طبقه مزوسفیر کدام طبقه واقع شده است :794

 اگزوپاز 4)  ایونوپاز 3)  مزوپاز 2)  ستراتوسفیر 1) 

 .  طبقه هیتروسفیر بعد از کدام طبقه آغاز میشود :795

 ایونوسفیر 4)  مزوپاز 3)  اگزوپاز 2)  ترموسفیر 1) 

 از طبقه های ذیل گرم وداغ بوده و در حصه فوقانی آن حرارت از صدها درجه سانتیگرید میگذرد : .  کدام یکی796

 اگزوسفیر 4)  ایونوسفیر 3)  ستراتوسفیر 2)  ترموسفیر 1) 

 وجود دارد : N)2(.  بین کدام ارتفاعات ترموسفیر گاز نایتروجن بحالت مالیکولی 797

 کیلومتری 141الی  111 2)    کیلومتری 121الی  81 1) 

 کیلومتری 111الی  51 4)    کیلومتری 141الی  81 3) 

 .  حصه تحتانی ترموسفیر را بنام چی یاد میشود :798

 مزوپاز 4)  تروپوپاز 3)  ایونوسفیر 2)  اگزوسفیر 1) 

 .  ایونوسفیر متشکل از ایون های کدام گاز است :799

 نیون 4)  نهایدروج 3)  نایتروجن 2)  آکسیجن 1) 

 .  طبقه اگزوسفیر تاارتفاع چند متری سطح بحر ضخامت دارد :811

 (1 13000km  (2 1400km  (3 140km  (4 1200km 

 .  اقمار مصنوعی کم ارتفاع بین کدام ارتفاعات آتموسفیر جابجا میشوند :811

 کیلومتر 511الی  111 2)    کیلومتر 1111الی  911 1) 
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 کیلومتر 1111 4)    کیلومتر 1111الی  511 3) 

 .  قشر خارجی زمین که درآن موجودات حیه ونباتات قرار دارند بنام چی یاد میکنند :812

 ترموسفیر 4)  لیتوسفیر 3)  بایوسفیر 2)  ترموسفیر 1) 

 .  آتموسفیر زمین چند کیلومتر ضخامت دارد :813

 (1 14000km  (2 12000km  (3 930km  (4 13000km 

 .  ضخامت آتموسفیر زمین در ساحه قطبین :814

 3و  2 4)  زیاد میشود 3)  افزایش میابد 2)  کمتر میشود 1) 

 .  ترکیب گاز آکسیجن در طبقه تروپوسفیر زمین چند فیصد است :815

 فیصد 1.3 4)  فیصد 21 3)  فیصد 1.23 2)  فیصد 78 1) 

 یر چند در صد است :.  فیصدی نایتروجن در طبقه تروپوسف816

 فیصد 23 4)  فیصد 16 3)  فیصد 78 2)  درصد 98 1) 

 .  چند فیصد طبقه تروپوسفیر را ارگون وکاربن دای اکساید تشکیل میدهد :817

 فیصد 1.13 4)  فیصد 1.93 3)  فیصد 9.3 2)  فیصد 93 1) 

 .  فیصدی رطوبت وذرات گردوخاک در طبقه تروپوسفیر چند است :818

 فیصد 1.13 4)  فیصد 21 3)  فیصد 92 2)  فیصد 78 1) 

 .  پرنده گان ، هلیکوپتر وطیاره های کوچک تفریحی در کدام طبقه هواپرواز میکنند :819

 ایونوسفیر 4)  ترموسفیر 3)  تروپوسفیر 2)  ستراتوسفیر 1) 

 .  فیصدی ترکیب گازات طبقه تروپوسفیر به باال :811

 2و  1 4)  زیاد میشود 3)  یابدکاهش م 2)  کم میشود 1) 

 .  طبقه اوزون در ارتفاع چند کیلومتری آتموسفیر قرار دارد :811

 کیلومتری 25الی  21 2)    کیلومتری 45الی  31 1) 

 کیلومتری 15الی  11 4)    کیلومتری 81الی  41 3) 

 .  کدام گاز های ذیل سبب تخریش طبقه اوزون میشوند :812

 کاربن دای اکساید 2)    ید و میتاننیتروس اوکسا 1) 

 همه جوابات 4)    کلوروفلوروکاربن 3) 

 مربوط کدام یکی از کشور های ذیل میشود : NASA.  شبکۀ تحقیقاتی فضائی وجیولوژیکی 813

 هند 4)   جاپان 3)  روسیه 2) ایاالت متحده امریکا 1) 

 .  آله اندازه گیری باد چی نام دار :814
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 بارومتر 4)  میزان الحراره 3)  انی مومیتر 2)  سایکرومتر 1) 

 .  بالون هائیکه در آن تمام وسایل مطالعات جوی جابجا شده و در ارتفاعات مختلف آتموسفیر حاالت جوی را ثبت 815

 و به استیشن مربوطۀ خود در زمین مخابره میکنند بنام چی یاد میشوند :        

 همه جوابات 4)  یوساندراد 3)  رادیوباند 2)  جوسنج 1) 

 .  فشار هوا به وسیله کدام آله ثبت میشود :816

 بارومتر 4)  هایدرومتر 3)  باروگراف 2)  سایکرومتر 1) 

 .  حرارت را توسط کدام آله اندازه گیری میکنند :817

 ترمامتر 4)  بارومتر 3)  ترموگراف 2)  انی مومتر 1) 

 گیری میشود : .  فشار هوا توسط کدام آله اندازه818

 هیچکدام 4)  بارومتر 3)  باروگراف 2)  ترموگراف 1) 

 .  هرگاه مراکز پست بطرف باال صعود کرده و هوای مرکز فشار بلند ونسبتاً سرد جای آنرا اشغال نماید کدام واقعه 819

 رخ مید هد :        

 برف 4)  سیالب 3)  بارنده گی 2)  وزش باد 1) 

 و هریکن از جمله نوع بادها بشمار میروند : .  باد های تیفون821

 هیچکدام 4)  بادهای شرقی 3) بادهای منطقوی 2) باد های تجارتی 1) 

 .  بادهای تجارتی درنیمه کره جنوبی به کدام استقامت می وزند :821

 جنوب 4)  جنوب غرب 3)   شمال 2)  شمال شرق 1) 

 کدام سمت می وزند :.  بادهای تجارتی درنیمه کره شمالی به 822

 جنوب 4)  جنوب غرب 3)   شمال 2)  شمال شرق 1) 

 ..  بادهای تجارتی بین کدام عرض البلد ها در دونیم کره بوزش می افتند :823

 درجه 31و  5 4) درجه 35و  25 3)  درجه 11و  5 2)  درجه 41و  5 1) 

 توا بوجود میآیند :.  بادهای متقارب استوائی درچند درجه شمال و جنوب خط اس824

 درجه 32 4)  درجه 5 3)  درجه 45 2)  درجه 15 1) 

 .  بخارات آب درهوابه کدام اندازه وجود دارند :825

 ملی متر 1.2الی  1.6 2)   ملی متر 1.12الی  1.16 1) 

 ملی متر 3الی  2 4)    ملی متر 1.12الی  1.1 3) 

 باالی آن بتابد بکدام رنگ ظاهر میشود :.  هرگاه طبقه ابر نازک باشد وشعاع آفتاب 826

 زرد 4)  شیری 3)   سفید 2)  خاکستری 1) 
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 .  دمه وغبار در سطح پائین زمین از کدام نوع ابرها بوجود می آید :827

 کومولوس 4)  ستراتوس 3)  سیروس 2)  سیر کومولوس 1) 

 اند :.  ابر ها را به اساس شکل و ارتفاع به چند طبقه تصنیف کرده 828

 پانزده طبقه 4)  پنج طبقه 3)  چهار طبقه 2)  سه طبقه 1) 

 .  ارتفاع ابرهای کومولوس تا چند کیلومتری سطح زمین میرسد :829

 کیلومتر 11الی  5 2)    کیلومتر 11الی  7 1) 

 کیلومتر 15 4)     کیلومتر 11 3) 

 .  ستراتوکومولوس چگونه ابرها استند :831

 2و  1 4)   بلند  3)  ارتفاع کم 2)  مرتفع  1) 

 . ساحه وزش باد های تجارتی در کجاها خیلی وسیع میباشد:831

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  بحر الکایل 2)  اقیانوس اطلس 1) 

 باد های تچارتی باعث شده است که مال تجارتی کدام قسمت ها تبادله شود:. 832

 شمال جنوب 4)  جنوب شرق 3)  شرق و غرب 2)  شمال و جنوب 1) 
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 (:دوم ) جغرافیه صنف یازدهمخبش 

 .  گندم در افغانستان به کدام شیوه ها زرع میشود:1

 3و  1 4)   آبی 3)  خشکه و تر 2)   للمی 1) 

 .  زراعت یکی از بخش های عمده واساسی:2

 2و  1 4)  زنده گی است 3)  صنعت است 2)  اقتصاد است 1) 

 توافق کدام پدیده ها به اشکال ذیل صورت میگیرد:.  رزاعت با 3

 همه جوابات 4)  خاک مساعد 3)   آب 2)   اقلیم 1) 

 .  شغل اکثریت مردم کشور ما:4

 تجارت 4)  2و  1 3)  مالداری است 2)  زراعت است 1) 

 .  در زمانه های قدیم قُلبه توسط کدام وسیله صورت میگرفت:5

 باد 4)   آب 3)  حیوانات 2)  ماشین االت 1) 

 .  شرایت اقلیمی نیز در تولیدات زراعتی:6

 بی تفاوت 4)  2و  1 3)  تأثیر ندارند 2)  تأثی دارند 1) 

 .  در افغانستان چند میلیون هکتار زمین تحت زراعت قرار دارد:7

 میلیون هکتار 4 4) میلیون هکتار 7.9 3) میلیون هکتار 8.2 2) میلیون هکتار 7.1 1) 

 سهولت در کار ها توسط ماشین آالت زراعتی در کدام شیوۀ زراعتی بمالحظه میر سد:.  8

 3و  2 4)  شیوۀ عنعنوی 3)  شیوۀ قدیمی 2)  شیوۀ عصری 1) 

 .  از جمله اراضی تحت زراعت در افغانستان چند میلیون هکتار آن قابل آبیاری میباشد:9

 میلیون هکتار 4.5 4) میلیون هکتار 7 3) میلیون هکتار 5.3 2) میلیون هکتار 5.4 1) 

 .  از جمله اراضی زراعتی افغانستان همه ساله چند میلیون هکتار آن آبیاری مییشود:11

 میلیون هکتار 3.2 4) میلیون هکتار 2.6 3) میلیون هکتار 7.9 2) میلیون هکتار 4.2 1) 

 .  گندم در افغانستان به چند نوع زرع میشود:11

 هیچکدام 4)  نوع 4 3)  نوع 3 2)  نوع 2 1) 

 .  هدف عمده از زراعت به شیوه قدیمی چی است:12

 دریافت پول 2)   رفع نیاز مندی های کاری 1) 

 رفع نیاز مندی های مصرفی 4)    بدست آوردن غله 3) 

 .  در زراعت عنعنوی چند فیصد منابع زمین و کار به تولید غله جات تخصیص داده شده است:13
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 فیصد 95تا  81 4) فیصد 61تا  51 3) فیصد 81تا  61 2)  فیصد 41 1) 

 .  قرار احصائیه دولت مصرف گندم برای هر نفر افغان ساالنه چند کیلوگرام محاسبه شده است:14

 (1 200kg  (2 116kg  (3 162kd  (4 82kg 

 ته است:ُتن به چند هزار ُتن افزایش یاف 511.  تولید کچالو در بعضی والیات از 15

 ُتن 25111 4)  ُتن 251 3)  ُتن 2111 2)  ُتن 611 1) 

 .  محصوالت زراعتی به شیوه عصری و ماشینی نسبت به زراعت عنعنوی:16

 کم است 4)  2و  1 3)  قراوان است 2)  زیاد است 1) 

 .  زرع متکاثف یا از زمین کم حاصل بیشتر مشخصه زراعت به کدام شیوه است:17

 3و  1 4)  عنعنوی  3)  عصری 2)   سنتی 1) 

  .  چند فیصد اراضی افغانستان کوهستانی، بیابانی و نیمه بیابان است:18

 فیصد 51 4)  فیصد 81 3)  فیصد 31 2)  فیصد 61 1) 

 .  درشیوۀ زراعت عنعنوی تولیدات و حاصالت زراعتی:19

 3و  2 4)  فراوان است 3)  بسیار است 2)  کم است 1) 

 فیصد خاک افغانستان برای زراعت مساعد است:.  چند 21

 فیصد 15 4)  فیصد 21 3)  فیصد 16 2)  فیصد 11 1) 

 .  از جمله اراضی زراعتی افغانستان چندم حصه آن تحت بذر قرار دارد:21

 سوم حصه آن 4) چهارم حصه آن 3)  نیم آن 2)  تمام آن  1) 

 میلیون هکتار زمین است:.  ساحه مجموعی اراضی زراعتی افغانستان چند 22

 میلیون هکتار 28 4) میلیون هکتار 38 3) میلیون هکتار 22 2) میلیون هکتار  11 1) 

 .  از جمله اراضی زراعتی افغانستان چند میلیون هکتار آن قابل زرع است:23

 میلیون  8.7 4)  میلیون  4 3)  میلیون  3.2 2)  میلون 7.8 1) 

 ون هکتار زمین قابل زرع افغانستان استفاده به عمل میآید:.  همه ساله از چند میلی24

 میلیون هکتار 1 4) میلیون هکتار 28 3) میلیون هکتار 4.5 2) میلیون هکتار 3 1) 

 .  زرع حبوبات چند فیصد اراضی آبیاری شدۀ زراعتی را در بر میگیرد:25

 فیصد 84 4)  فیصد 83 3)  فیصد 25 2)  فیصد 71 1) 

 صد اراضی للمی تحت زرع حبوبات قرار دارد:.  چند فی26

 فیصد 111 4)  فیصد 41 3) فیصد 111تقریباً  2)  فیصد 21 1) 
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 .  میوه جات، سبزی جات و نباتات صنعتی بشمول علوفه چند هزار هکتار اراضی آبیاری شدۀ زراعتی را 27

 اشغال نموده اند:      

 هزار هکتار 431 4) هزار هکتار 341 3) هزار هکتار 421 2) هزار هکتار 231 1) 

 .  نباتات صنعتی شامل کدام نباتات ذیل میشود:28

 همه جوابات 4)  نیشکر 3)   لبلبو 2)   پنبه 1) 

 .  گندم بطور عموم در کدام عرض البلدها میروید:29

 عرض البلدهای شمالی 2)    عرض البلد های متوسط 1) 

 3و  2 4)    عرض البلدهای جنوبی 3) 

 .  افغانستان بهترین شرایط را برای زرع کدام نبات ذیل را بوجود آورد:31

 پنبه 4)  جواری 3)   گندم 2)   انار 1) 

 .  گندم بیشتر در کدام ارتفاعات قابل زرع و کشت میباشد:31

 متر 3311تا  311 4) متر 811تا  411 3) متر 1111تا  511 2) متر 2111تا  311 1) 

 اراضی زراعتی افغانستان برای زرع گندم اختصاص داده شده است:.  چند فیصد 32

 فیصد 25 4) فیصد 61تا  51 3)  فیصد 81 2) فیصد 41تا  21 1) 

 .  از جمله اراضی افغانستان که تحت زرع غله جات قرار دارد چند فیصد آنرا زرع گندم در بر میگیرد:33

 فیصد 95 4)  فیصد 41 3)  فیصد 91 2)  فیصد 87 1) 

 .  افغانستان از لحاظ داشتن انواع مختلف گندم نرم یا خزانی و سخت در بین ممالک جهان مقام چندم را دارد:34

 سوم 4)  چهارم 3)   دوم 2)   اول  1) 

 .  نظر به تحقیقات کدام عالم مناطق شمال افغانستان مرکز اولیه زرع گندم در براعظم آسیا میباشد:35

 3و  2 4)  عالم روسی 3)  واویلوف 2)  جک ریچارد 1) 

 .  قسمت عظم گندم تولید شده در افغانستان از کدام نوع اراضی بدست میآید:36

 صحراها 4)  دشت ها 3)   آبی 2)   للمی 1) 

 .  مقدار حاصالت مزارع آبی نسبت به مزارع للمی:37

 هیچکدام 4)  زیادتر است 3)  برابر است 2)  کمتر است 1) 

 از جلمه اراضی تحت زرع گندم چند فیصد آن آبی است:.  38

 فیصد 38 4)  فیصد 44 3)  فیصد 56 2)  فیصد 72 1) 

 .  از جمله اراضی تحت زرع گندم چند فیصد آن للمی است:39

 فیصد 44 4)  فیصد 45 3)  فیصد 33 2)  فیصد 46 1) 
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 کز تولیدی به مصرف میرسد:.  از جمله گندم تولید شده در افغانستان چند حصه آن در مرا41

 نیم آن 4)  ربع آن 3)  ثلث آن 2)  دوثلث آن 1) 

 .  از جمله گندم تولید شده در افغانستان چند حصه آن در بازار های داخلی بفروش میرسد:41

 ربع آن 4)  دو ثلث آن 3)  ثلث آن 2)  نیم آن 1) 

 ما موقعیت دارد: .  منطقه وسیع و بزرگ زرع گندم للمی در کدام قسمت کشور42

 شمال غرب 4)   غرب 3)   شرق 2)   شمال 1) 

 .  مناطق مخصوص زرع گندم آبی در کدام قسمت های کشور ما موقعیت دارد:43

 همه جوابات 4)  جنوب غرب 3)  جنوب 2)   مرکز 1) 

 .  حاصالت کدام یکی از نباتات ذیل غذای اساسی مردم کشورما را تشکیل میدهد:44

 کنجد 4)   پنبه 3)   گندم 2)  زعفران 1) 

 .  جو بصورت عموم به چه منظور استفاده میشود:45

 2و  1 4)  برای صنعت 3)  تغذیه انسان ها 2)  تغذیه حیوانات 1) 

 .  برنج در مناطق دارای کدام خصوصیات زرع میشود:46

 آب کم 4)  2و  1 3)  آب قراوان 2) آب و هوای گرم 1) 

 گندم کدام یکی از حبوبات ذیل از جمله غله جات عمدۀ کشور ما محسوب میشود:.  بعد از 47

 برنج 4)   نخود 3)  جواری 2)   لوبیا 1) 

 .  چند نوع برنج در کشور ما شهرت دارد:48

 شش نوع 4)  چهار نوع 3)  سه نوع 2)  دونوع 1) 

 .  کدام انواع برنج در افغانستان شهرت دارد:49

 برنج زرد 4)  2و  1 3)  برنج باریک 2)  برنج لک 1) 

 .  قیمت، مقدار تولید و اندازۀ کدام نوع برنج زیاد است:51

 برنج خورد 4)  برنج لک 3)  برنح باریک 2)  برنج سبز 1) 

 .  برنج باریک در کدام والیات به پیمانۀ وسیع زرع میشود:51

 کنر، لغمان و ننگرهار 2)    والیات شرقی و شمالی 1) 

 همه جوابات 4)    بغالن، تخار و کندز 3) 

 .  برنج لک بیشتر در کدام والیات زرع میشود:52

 کنر و ننگرهار 4)  2و  1 3)  بغالن و تخار 2) میدان وردک و لوگر 1) 

 .  جواری در چه نوع مناطق زرع میشود:53
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 3و  1 4)  مرطوب 3)   سرد 2)   گرم 1) 

 کدام والیات به مالحظه میرسد:.  ساحه زرع جواری معموالً در 54

 همه جوابات 4)  ننگرهار 3)   پکتیا 2)  پکتیکا 1) 

 .  جو نسبت به گندم در اقلیم سرد:55

 سوزن برگ 4)   2و  1 3)  ناپایدار است 2)  مقاومتر است 1) 

 .  افغانستان از لحاظ داشتن کدام نوع میوه ها شهرت جهانی دارد:56

 سوزن برگ 4)  2و  1 )3  ستروس 2)  برگریز 1) 

 .  کشت و زرع پنبه در کدام قسمت های کشور ما امکان پذیر است:57

 همه جوابات 4)   شرق 3)  غرب  2)   شمال 1) 

 .  کدام یکی از نباتات ذیل از جملۀ نباتات طبی استند:58

 شرشم و کنجد 4)  2و  1 3)  اسپند و کاسنی 2) زعفران و شیرین بویه 1) 

 اتات طبی در کدام موارد استفاده میشود:.  از نب59

 2و  1 4)   طب 3) صنعت دواسازی 2)  طبابت یونانی 1) 

 .  ایا تورایی در افغانستان زرع میشود:61

 3و  1 4)  هیچگاه 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 .  کدام نباتات ذیل شامل نباتات روغنی میشوند:61

 کنجد و گل آفتاب پرست 2)     زغر و شرشم 1) 

 2و  1 4)    مو مالئی و زوف 3) 

 .  کشت جواری معموالً در کدام مناطق کشور ما صورت میگیرد:62

 جنوب 4)   شمال 3)  مناطق غربی 2)  مناطق شرقی 1) 

 .  انگور بیشتر در کدام والیات به مال حظه میرسد:63

 همه جوابات 4)  کاپیسا 3)  کابل و پروان 2) کندهار و هرات 1) 

 .  قبالً لبلبو بیشتر در کدام والیات کشورما زرع میشد:64

 ننگرهار 4)  2و  1 3)   بغالن 2)   کندز 1) 

 .  در ساختن ُگر از کدام نبات استفاده میشود:65

 ُگربته 4)  2و  1 3)   لبلبو 2)  نیشکر 1) 

 .  میوه جات افغانستان به خارج صادر:66

 همه جوابات 4)  میشود 3)   نشده 2)  نمیشود 1) 
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 .  پرورش میوه جات فامیل ستروس بیشتر در کدام والیات کشور ما رواج دارد:67

 تمام والیات 4)  والیات غربی 3)  والیات شرقی 2)  والیات شمالی 1) 

 .  رنگ ُگر که یک نوع قند تصفیه ناشده میباشد چگونه است:68

 جگری 4)   سبز 3)   زرد 2)  نصواری 1) 

 .  نیشکر در کدام والیات کشور ما بنظر میرسد:69

 2و  1 4)  بغالن و کندز 3)  لغمان و پکتیا 2)  ننگرهار و کنر 1) 

 .  در حدود چند فیصد مردم افغانستان مصروف زراعت هستند:71

 فیصد 95 4)  فیصد 81 3)  فیصد 56 2)  فیصد 86 1) 

 فیصد عواید غیر خالص ملی را تشکیل میدهد: .  ارزش تولیدات حیوانی کشورما چند71

 فیصد 15 4)  فیصد 25 3) فیصد 11الی  7 2) فیصد 11الی  8 1) 

 .  مصرف گوشت و شیر برای هر نفر ساالنه چند کیلوگرام تخمین شده است:72

 کیلوگرام 121 2)    کیلوگرام 61الی  11.5 1) 

 امکیلوگر 28الی  17 4)    کیلوگرام 22الی  12 3) 

 .  نسبت نبودن آب صحی و کافی و محل بودوباش مناسب وفیات ساالنۀ حیوانات را چند فیصد تخمین نموده اند:73

 فیصد 91 4)  فیصد 21 3)  فیصد 28 2)  فیصد 15 1) 

 .  پرورش حیوانات مانند گاو، مرکب، اسپ و اشتر در کدام والیات افغانستان رواج دارد:74

 والیات شمالی 4) والیات مرکزی 3)  تمام والیات 2)  والیات غربی 1) 

 .  پرورش گوسفند بیشتر در کدام قسمت های کشورما صورت مگیرد:75

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  تمام والیات 2)  سرتاسر کشور 1) 

 .  محصوالت حیوانی چون پشم، پوست گاو و گوسفند، پوست قره قل و روده از نظر ارزش معموالً چند فیصد 76

 صادرات کشور را احتوا منمایند:      

 فیصد 11الی  7 4)  فیصد 16 3) فیصد 21الی  11 2)  فیصد 12 1) 

 .  گوسفند قره قل در کدام قسمت های افغانستان پرورش میابد:77

 2و  1 4) صفحات جنوبی 3) از بدخشان تا هرات 2)  صفحات شمال 1) 

 افغانستان از کدام سال آغاز شد: .  تکثیر و تربیه عصری وفنی حیوانات در78

 هـ ش 1342 4)  هـ ش 1323 3)  هـ ش 1312 2)  هـ ش 1315 1) 

 .  اولین کلینیک حیوانی در افغانستان در کدام سال ساخته شد:79

 هـ ش 1394 4)  هـ ش 1318 3)  هـ ش 1328 2)  هـ ش 1315 1) 
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 ذیل اعمار شده است: .  اولین کلینیک حیوانی افغانستان در یکی از شهر های81

 ننگرهار 4)   بلخ 3)   کابل 2)  هرات 1) 

 .  اولین کلینیک در کابل به کدام مقصد ساخته شد:81

 تداوی حیوانات مراجعین 2)    تداوی حیوانات دولتی 1) 

 همه جوابات 4)   تداوی اسپ های قطعات عسکری 3) 

 مرض شیوع پیدا کرد: هـ ش در والیت قطغن و بدخشان کدام 1323.  در سال 82

 توبرکلوز 4)  طاعون 3)  مدهش 2)  مالریا 1) 

 هـ ش چند کلینیک حیوانی در والیات مختلف کشور تأسیس گردید: 1345.  تا اواخر سال 83

 کلینیک 11 4)  کلینیک 15 3)  کلینیک 8 2)  کلینیک 9 1) 

 ت:هـ ش چند کلینیک حیوانی در کشور ما وجود داش 1353.  در سال 84

 کلینیک 9 4)  کلینیک 15 3)  کلینیک 17 2)  کلینیک 22 1) 

 .  حیوانات در کدام بخش ها قابل اهمیت هستند:85

 همه جوابات 4)  توازن طبیعت 3)  شکار و پوست 2)  جلب سیاحین 1) 

 .  چند نوع مار در افغانستان شناخته شده است:86

 نوع 16 4)  نوع 27 3)  نوع 7 2)  نوع 2 1) 

 نوع مار شناخته شده در افغانستان چند نوع آن زهری است: 27.  از جمله 87

 نوع 2 4)  نوع 5 3)  نوع 7 2)  نوع 3 1) 

 .  از جملۀ هفت نوع مار زهری شناخته شده در افغانستان چند نوع آن افعی و چند نوع آن کبرا است:88

 نوع کبرا 4نوع افعی  3 2)    نوع کبرا 5نوع افعی  2 1) 

 نوع افعی 5نوع کبرا  2 4)    نوع کبرا 3نوع افعی  4 3) 

 .  چند نوع پستانداران در افغانستان شناخته شده اند:89

 نوع 11 4)  نوع 14 3)  نوع 121 2)  نوع 1211 1) 

 .  کفتار در کدام قسمت کشور ما زنده گی میکند:91

 شرق 4)  تمام قسمت ها 3)  جنوب 2)   مرکز 1) 

 پشک، روباه سرخ و پشک کوهی در کدام قسمت های افغانستان یافت میشوند:.  گرگ، 91

 در غرب 4)  در جنوب 3)  در تمام کشور 2)   شمال 1) 

 .  پلنگ در کدام قسمت های افغانستان دیده میشود:92

 3و  1 4)  حوزۀ مرغاب 3)  حوزۀ مرکزی 2)  دره های پامیر 1) 
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 گرفته چند نوع پرنده تشخیص شده است: .  قرار سرویی که در کشورما صورت93

 نوع 22 4)  نوع 311 3)  نوع 41 2)  نوع 31 1) 

 .  کدام حیوانات ذیل اهلی میباشند:94

 مرکب، اشتر و اسپ 2)    گاو، گوسفند و ُبز 1) 

 همه جوابات 4)    قاطر و مرغ خانگی 3) 

 رول عمده دارند:.  از جمله حیوانات اهلی کدام های آن در اقتصاد کشور ما 95

 گاو و ُبز 4)  2و  1 3)  گوسفند قره قل 2)  گوسفند 1) 

 .  مشهورترین پرنده گان کشورما کدام ها اند:96

 همه جوابات 4)  گنجشک 3)  عقاب و غچی 2)  مرغابی و زاغ 1) 

 .  مشهورترین پرنده گان کشورما کدام ها اند:97

 شاهین و خروس 4)  2و  1 3) ُکلنگ و طوطی 2)  قاز وشتر مرغ 1) 

 .  کشور هائیکه اکثریت مردم آن مصروف زراعت اند از جمله کشور های:98

 فقیراند 4) روبه انکشاف اند 3)  پیشرفته نیستند 2)  پیشرفته اند 1) 

 .  افغانستان از جمله کشور های:99

 فقیر است 2)    روبه انکشاف نیست 1) 

 روبه انکشاف است 4)     پیشرفت است 3) 

 .  اکثریت مردم افغانستان احتیاجات اولیۀ شانرا از کدام طریق ها رفع میکنند:111

 تجارت 4)  2و  1 3)  مالداری 2)  زراعت 1) 

 .  چند میلیون نفوس افغانستان نمیتوانند به حداقل نیاز های غذائی شان برسند:111

 پنج میلیون  4) نیم میلیون هشت و 3)  هفت میلیون 2) شش و نیم میلیون 1) 

 .  در افغانستان چند درصد خانواده ها مصرف غذائی بسیار کم دارند:112

 درصد 51 4)  درصد 41 3)  فیصد 24 2)  درصد 31 1) 

 .  افغانستان از جمله کشورهای:113

 فقیر است 2)    روبه انکشاف نیست 1) 

 روبه انکشاف است 4)     پیشرفته است 3) 

 چند فیصد نفوس کشور ما کمتراز نیاز شان مواد غذائی به مصرف میرسانند:.  114

 درصد 21 4)  درصد 15 3)  درصد 44 2)  در صد 31 1) 

 .  چند فیصد کودکان زیر سه سال درکشور مابه دلیل سؤتغذی تلف میشوند:115
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 فیصد 2 4)  فیصد 6.7 3)  فیصد 6 2)  فیصد 7.8 1) 

 صد نفوس کشورما به درجات مختلف مشکالت مواد غذائی دارند:.  بصورت عموم چند فی116

 درصد 44 4)  درصد 4 3)  درصد 31 2)  درصد 25 1) 

 .  بصورت عموم چند فیصد کودکان زیر سه سال درکشورما دچار کمبود وزن ) سؤتغذی( استند:117

 درصد 21 4)  درصد 11 3)  درصد 51 2)  درصد 41 1) 

 در پیشرفت و تسعه زراعت نقش دارد: .  آیا سیاست حکومت118

 3و  1 4)  هیچگاه 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 .  کدام عوامل بر پیشرفت و توسعه و یا محدودیت فعالیت های زراعتی تأثیر دارند:119

 عوامل بشری و اقتصادی 2)     عوامل طبیعی 1) 

 همه جوابات 4)     عوامل سیاسی 3) 

 یتواند بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی تأثیر مستقیم داشته باشد:.  کدام یکی از عوامل م111

 باران 4)   اقلیم 3)   زلزله 2)  آتشفشان 1) 

 .  از مناطق مرتفع کشورما مانند کابل، گردیز، غزنی و مناطق مرکزی از چند فصل سال محصوالت زراعتی111

 بدست میآید:        

 چهارفصل 4)  سه فصل 3)  دو فصل 2)  یک فصل 1) 

 .  سیستم آبیاری نیز در افغانستان :112

 انکشاف نکرده 4)  عصری است 3)  قدیمی است 2)  پیشرفته است 1) 

 .  در افغانستان قسمت اعظم تسهیالت آبیاری توسط چه نوع وسایل مهیا میشود:113

 ماشین آالت 4)  2و  1 3)  ابزار دستی 2)  مواد محلی 1) 

 بخش زراعت افغانستان: .  سرمایه گذاری در114

 2و  1 4)  زیاد است 3)  کم است 2)  ضعیف است 1) 

 .  زراعت در افغانستان بیشتر به کدام شیوه صورت میگیرد:115

 شیوۀ مدرن 4)  شیوۀ عنعنوی 3)  شیوۀ اولی 2)  شیوۀ عصری  1) 

 عتی به وجود میآید:.  نیرو و یاقوۀ که به اثر آن تحریک در صنایع، ماشین آالت و تولیدات صن116

 علم است 4)  عمل است 3)  انرژی است 2)  کار است 1) 

 .  کدام امور ذیل مستقیماً به انرژی وابستگی دارند:117

 همه جوابات 4)  حمل نقل 3)  صنعت 2)  تجارت 1) 

 .  از ذغال سنگ کشور ما در کدام موارد استفاده میشود:118
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 تجارت 4)  2و  1 3)  مادۀ سوخت 2)  صنایع 1) 

 .  منابع مهم انرژی کدام ها اند:119

 همه جوابات 4)  باد و آفتاب 3)  نفت و آب 2) زغال سنگ و گاز 1) 

 .  در طبیعت چند نوع انرژی و جود دارد:121

 سه نوع 4)  چهار نوع 3)  دو نوع 2)  یک نوع 1) 

 .  اقسام انرژی در طبیعت کدام ها اند:121

 2و  1 4)  کهنه و جدید 3)  ر قابل تجدیدغی 2)  قابل تجدید 1) 

 .  آن منابع انرژی که در طبیعت به وفرت یافت میشود و انسان میتواند بشکل دوامدار از آن استفاده کند عبارت از 122

 کدام نوع انرژی است:        

 انرژی غیر قابل تجدید 2)    انرژی قابل تجدید 1) 

 دارانرژی پای 4)     انرژی مداوم 3) 

 .  ذخایر انرژی که پس از مدتی به پایان میرسند شامل کدام نوع انرژی میشوند:123

 انرژی زمینی 2)    انرژی ذخیروی 1) 

 انرژی وافر 4)    انرژی غیر قابل تجدید 3) 

.  در تحقیقاتی که از طرف جیولوجست های افغانی و خارجی صورت گرفته بود در کدام قسمت های کشور ما 124

 ذخایر

 نفت را تثبیت کرد:        

 ساحات جنوب غربی 2)     ساحات شمالی 1) 

 همه جوابات 4)     ساحات غربی 3) 

 .  عالوه بر ذغال سنگ دیگر از کدام مواد ذیل در کشور ما به حیث یکی از منابع تولید انرژی استفاده میشود:125

 حرارت 4)   چرم 3)   نفت 2)   چوب 1) 

 یکی از موارد ذیل نشان دهنده منابع انرژی قابل تجدید است:.  کدام 126

 3و  2 4)   باد  3)  آب و آفتاب 2)  نفت و گاز 1) 

 .  انرژی غیر قابل تجدید شامل کدام یکی از موارد ذیل میشود:127

 باد 4)  2و  1 3)  نفت و گاز 2)  ذغال سنگ 1) 

 ستفاده میشود:.  از نیروی برق در کشور ما به کدام منظور ا128

 پخت و پز 2)     تنویر منازل 1) 

 همه جوابات 4)   بکار انداختن ماشین آالت 3) 

 .  منابع آبی افغانستان در تولید کدام نوع انرژی حایز اهمیت هستند:129
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 3و  1 4)  نوشیدن 3)  انرژی حرکی 2)  انرژی برقی 1) 

131  .Solar energy :چی معنی میدهد 

 انرژی بادی 4)  برق حرارتی 3) دستگاه برق آفتابی 2)  انرژی آفتابی 1) 

.  کدام یکی از وزارت خانه های ذیل در نظر دارد که به مصرف هشت میلیارد دالر بند های برق آبی باالی 131

 دریاهای 

 کوکچه، کندز و غیره اعمار نماید:         

 وزارت برق 2)    وزارت فواید عامه 1) 

 وزارت شهر سازی 4)    زارت انرژی و آبو 3) 

 .  کولکتورهای آفتابی و چراغ های آفتابی از کدام نوع انرژی استفاده میکنند:132

 انرژی حرکی 2)     قابل تجدید 1) 

 انرژی غیر قابل تجدید 4)    انرژی حرارتی 3) 

  میشود:.  در استفاده از کدام نوع انرژی از آلوده شدن محیط زیست جلوگیری 133

 انرژی قابل تجدید 2)    انرژی غیر قابل تجدید 1) 

 انرژی ذخیروی 4)    انرژی حرارتی 3) 

 .  در کشور ما از کدام انواع انرژی استفاده میشود:134

 انرژی غیر قابل تجدید 2)    انرژی قابل تجدید 1) 

 2و  1 4)    انرژی آبی و حرارتی 3) 

 انستان در زمان کدام پادشاه بکار انداخته شد:.  اولین دستگاه برق در افغ135

 نادر خان 2)    امیر حبیب هللا خان 1) 

 سر دار داود خان 4)    امیر عبدالرحمان خان 3) 

 .  استفاده از برق در کشور ما چه وقت آغاز گردید:136

 نیمه اول قرن بیستم 2)    نیمه اول قرن نوزدهم 1) 

 نیمه دوم قرن بیستم 4)     قرن هژدهم 3) 

 .  برای اینکه در سوخت مواد فوسیلی صرفه جوئی شود باید از کدام نوع انرژی استفاده صورت گیرد:137

 انرژی غیر قابل تجدید 2)    انرژی قابل تجدید 1) 

 انرژی دایمی 4)    انرژی همیشه گی 3) 

 های ذیل به کار رفته است:.  اولین دستگاه برق در افغانستان غرض تنویر یکی از مکان 138

 ارگ 4)  شار والی 3)  محکمه 2)  وزارت داخله 1) 
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 .  استفاده از کدام نوع انرژی باعث آلوده گی محیط زیست و گرم شدن کرۀ زمین میشود:139

 انرژی برقی 2)    انرژی قابل تجدید 1) 

 انرژی آبی 4)    انرژی غیر قابل تجدید 3) 

 آبی در کشور ما کدام فواید را در قبال دارد: .  توسعه کولکتور های141

 جلوگیری از آلوده گی 2)   صرفه جوئی در مصرف برق 1) 

 2و  1 4)     ذخیرۀ برق 3) 

 .  ظرفیت مجموعی برق افغانستان چند هزار میگاوات است:141

 میگاوات 23111 4) میگاوات 5111 3) میگاوات 24111 2) میگاوات 2511 1) 

 دریاهائی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید:.  142

 همه جوابات 4)  برق اند 3)  حرارت اند 2)  برق اند 1) 

 .  آیا تا به حال در افغانستان از انرژی آفتابی استفاده صورت گرفته است:143

 2و  1 4)   نخیر 3)  بدون شک 2)   بلی 1) 

 انستان چند هزار میگاوات آن حرارتی است:.  از جمله ظرفیت عمومی برق افغ144

 کیلوات 1111 4) میگاوات 24111 3) میگاوات 1111 2) میگاوات 2311 1) 

 .  ظرفیت مجموعی برق آبی کشور ما چند هزار میگاوات است:145

 میگاوات 1111 4) میگاوات 8111 3) میگاوات 24111 2) میگاوات 23111 1) 

 شامل منابع انرژی قابل تجدید نمیشود:.  کدام یکی از منابع ذیل 146

 2و  1 4)   نفت 3)   آفتاب 2)   آب 1) 

 .  استفاده از برق آبی نسبت به تولید برق از ذغال سنگ، نفت و گاز:147

 گرانتر است 4)  2و  1 3)  اقتصادی است 2)  ارزانتر است 1) 

 .  تولید برق آبی به کدام اساس صورت میگیرد:148

 جریان دایمی آب 2)    گرم بودن آب دریا 1) 

 همه جوابات 4)    سنگین بودن آب دریا 3) 

 .  چگونه میتوانیم از دریاها برق تولید نمائیم:149

 2و  1 4) اعمار سرک ها 3) نصب توربین ها 2)  اعمار بندها 1) 

 .  از انرژی بادی در بعضی مناطق کشورما به کدام منظور استفاده میشود:151

 استفاده از آن 2)    به منظور امتحان 1) 

 ارتقای ظرفیت برق 4)     جلب سیاحین 3) 
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 میالدی چند کیلوات بود: 1976.  تولید انرژی سرانۀ برق افغانستان در سال 151

 کیلوات 23 4)  کیلوات 1414 3)  کیلوات 41 2)  کیلوات 42 1) 

 میالدی چند مرتبه از اوسط جهانی کمتر بود: 1976.  تولید سرانۀ انرژی برق افغانستان در سال 152

 مرتبه 42 4)  مرتبه 15 3)  مرتبه 18 2)  مرتبه 41 1) 

 میالدی به طور اوسط در سطح جهان چند کیلوات بود: 1976.  تولید سرانۀ انرژی برق در سال 153

 کیلوات 41 4)  کیلوات 1714 3)  کیلوات 241 2)  کیلوات 1617 1) 

 از کدام یکی از پدیده های ذیل به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت های صنعتی، اقتصادی، تنویر شهرها .  154

 و کار خانه ها استفاده به عمل میآید:         

 گاز 4)  ذغال سنگ 3)   برق 2)  حرارت 1) 

 .  اولین دستگاه برق افغانستان در کجا بکار انداخته شد:155

 ننگرهار 4)   پغمان 3)  هرات 2)  لشهر کاب 1) 

 .  برق چه وقت به حیث مهم ترین منبع انرژی در زنده گی انسان ها مطرح شد:156

 نیمه اول قرن هژدهم 2)    نیمه اول قرن نوزدهم 1) 

 نیمه اول قرن بیستم 4)    نیمه دوم قرن نوزدهم 3) 

 چند کیلوات برق تولید شده میتواند:.  قرار سروی های مقدماتی از دریا های افغانستان 157

 میلیون کیلوان 2.5 2)    میلیون کیلوات 2 1) 

 میلیون کیلوات 25 4)    میلیون کیلوات 5 3) 

 .  از چند سال بدینسو در بندهای برق اعمار شدۀ افغانستان هیچگونه انکشاف و پیشرفت صورت نگرفته است:158

 سال 45 4)  سال 25 3)  سال 31 2)  سال 41 1) 

 .  آیا بند های برق موجودۀ کشور ما میتوانند نیاز های مردم ما را مرفوع سازند:159

 3و  1 4)  بدون شک 3)   نخیر 2)   بلی  1) 

 .  بندهای برق مشهور افغانستان کدام ها اند:161

 همه جوابات 4) بند برق جبل السراج 3)  بند برق کجکی 2)  بند برق نغلو 1) 

 یکی از منابع ذیل اقتصادی ترین منبع تولید برق در افغانستان شناخته شده است: .  کدام161

 معادن 4)  ذخایر 3)  کوه ها 2)  دریاها 1) 

 .  دستگاه برق جبل السراج باالی کدام دریا اعمار گردیده است:162

 هریرود 4)  دریای سالنگ 3)  دریای هلمند 2)  دریای پنجشیر 1) 

 دستگاه برق جبل السراج همراه با توربین آن چند متر است:.  ارتفاع 163
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 متر 17 4)  متر 13 3)  متر 18 2)  متر 37 1) 

 .  مقدار آبی که باالی توربین های دستگاه برق جبل السراج میریزد چند متر مکعب فی ثانیه است:164

 متر مکعب 11 4)  متر مکعب 25 3)  متر مکعب 21 2)  متر مکعب 15 1) 

 .  فابریکه برق جبل السراج دارای چند توربین است:165

 یک توربین 4)  چهار توربین 3)  سه توربین 2)  دو توربین 1) 

 .  چند پایه توربین دستگاه برق جبل السراج فعال بوده و شامل شبکه است:166

 ده توربین 4)  دو توربین 3)  یک توربین 2)  سه توربین 1) 

 گاه برق جبل السراج چند کیلوات است:.  ظرفیت مجموعی دست167

 کیلوات 3311 4)  کیلوات 9111 3)  کیلوات 1211 2)  کیلوات 1511 1) 

 .  از برق تولید شده دستگاه برق جبل السراج در بکار انداختن کدام فابریکه استفاده میشود:168

 هیچکدام 4)  فابریکه گلبهار 3)  فابریکه بغالن 2) فابریکه چاریکار 1) 

 .  از برق تولید شدۀ جبل السراج در روشن ساختن کدام شهرها استفاده میشود:169

 2و  1 4)  شهر کابل 3) شهر جبل السراج 2)  شهر چاریکار 1) 

 .  دستگاه برق جبل السراج به باز سازی ضرورت:171

 3و  2 4)  نداشت 3)   ندارد 2)   دارد 1) 

 میلیون افغانی اعمار گردیده است: .  فابریکه برق چک وردک به مصرف چند171

 میلیون افغانی  15 2)    میلیون افغانی 11 1) 

 میلیون افغانی 12 4)    میلیون افغانی 21 3) 

 .  بند برق چک ردک چند متر طول دارد:172

 متر 311 4)  متر 411 3)  متر 321 2)  متر 351 1) 

 .  عرض بند برق چک وردک چند متر است:173

 متر 27 4)  متر 13 3)  متر 14 2)  متر 11 1) 

 .  بند برق چک وردک در قسمت تحتانی دارای چند متر ارتفاع است:174

 متر 22 4)  متر 15 3)  متر 41 2)  متر 9 1) 

 .  برق تولید شدۀ دستگاه چک وردک ذریعۀ چند پایه به کابل انتقال داده میشود:175

 پایه 55 4)  ایهپ 17 3)  پایه 11 2)  پایه 65 1) 

 .  ظرفیت مجموعی دستگاه برق چک وردک چند کیلوات است:176

 کیلوات 811 4)  کیلوات 3311 3)  کیلوات 511 2)  کیلوات 2311 1) 
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 .  برق تولید شدۀ بند برق چک وردک به کدام والیت انتقال داده میشود:177

 کابل 4)   کنر 3)  نورستان 2)  ننگرهار 1) 

 چک وردک دارای چند توربین است: .  بند برق178

 یک توربین 4)  چهار توربین 3)  دو توربین 2)  سه توبین 1) 

 .  برق تولید شدۀ دستگاه چک وردک از مسافه چند کیلو متری به کابل انتقال داده میشود:179

 کیلومتر 511 4)  کیلومتر 75 3)  کیلومتر 55 2)  کیلومتر 59 1) 

 باالی کدام دریا اعمار شده است:.  بند برق پلخمری 181

 دریای آمو 4)  دریای کندز 3)  دریای بلخ 2)  هریرود 1) 

 .  ظرفیت نهائی بند برق پلخمری چند کیلوات است:181

 کیلوات 4811 4)  کیلوات 311 3)  کیلوات 9111 2)  کیلوات 3311 1) 

 .  بند برق پلخمری در کدام سال آغاز به فعالیت نمود:182

 هـ ش 1342 4)  هـ ش 1345 3)  هـ ش 1321 2)  هـ ش 3311 1) 

 .  دو دستگاه بند برق دوم و سوم پلخمری ذریعۀ متخصصین کدام کشور بکار انداخته شد:183

 سویدن 4)   آلمان 3)   چک 2)  شوروی سابق 1) 

 .  از برق تولید شده بند برق پلخمری در کدام موارد استفاده میشود:184

 فابریکه ترمیم موتر 2)   فابریکه نساجی بغالن وسیلو 1) 

 همه جوابات 4)     تنویر شهر 3) 

 .  بند برق کجکی در کدام والیت موقعیت دارد:185

 فراه 4)  پروان 3)   هلمند 2)  قندهار 1) 

 .  بند برق کجکی در کدام سمت شهر کندهار موقعیت دارد:186

 شرق 4)  غربشمال  3)  جنوب 2)  شمال شرق 1) 

 .  بند برق کجکی در چند کیلومتری قندهار موقعیت دارد:187

 کیلومتر 111 4)  کیلومتر 156 3)  کیلومتر 221 2)  کیلومتر 15 1) 

 .  ظرفیت تولیدی بند برق کجکی چند کیلوات پیش بینی شده بود:188

 کیلوات 33111 4) کیلوات 121111 3)  کیلوات 121 2) میگاوات 12111 1) 

 .  کار ساختمانی بند برق کجکی در کدام سال آغاز شد:189

 هـ ش 1317 4)  هـ ش 1315 3)  هـ ش 1331 2)  هـ ش 1341 1) 

 .  ظرفیت فعلی بند برق کجکی چند کیلوات در ساعت است:191
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 کیلوات 33111 4) میگاوات 33111 3) کیلوات 31311 2) کیلوات 33411 1) 

 .  شهر کندهار، هلمند، لشکر گاه، گرشک، ولسوالی سنگین، موسی قلعه، ولسوالی کجکی وتأسیسات صنعتی این 191

 مناطق از برق تولید شده کدام بند برق استفاده میکنند:        

 بند برق سروبی 4)  بند برق قندهار 3)  بند برق کجکی 2) بند برق پلخمری 1) 

 رق کجکی به کمک کدام اداره صورت گرفت است:.  کار باز سازی بند ب192

 ادارۀ خفظ محیط زیست 2)    ادارۀ انگاف دهات 1) 

 ادارۀ انکشاف بندهای برق 4)  ادارۀ انکشافی ایاالت متحدۀ امریکا 3) 

 .  دستگاه برق آبی سروبی در چند کیلومتری دهانۀ پنجشیر احداث شده است:193

 کیلومتر 251 4)  کیلومتر 11 3)  کیلومتر 211 2)  کیلومتر 15 1) 

 .  دستگاه برق آبی سروبی باالی کدام دریا اعمار شده است:194

 دریای هلمند 4)  دریای کابل 3)  دریای کنر 2)  دریای پنجشیر 1) 

  .  ارتفاع بند برق سروبی از سطح بحر چند متر است:195

 متر 3136 4)  متر 1569 3)  متر 1311 2)  متر 1596 1) 

 .  دستگاه برق آبی سروبی دارای چند پایه توربین است:196

 پنج توربین 4)  چهار توربین 3)  دو توربین 2)  سه توربین 1) 

 .  ظرفیت مجموعی بند برق سروبی چند کیلوات است:197

 کیلوات 32511 4) کیلوات 22111 3) کیلوات 15111 2) کیلوات 11111 1) 

 ناحیه سروبی در فصل بهار چند متر مکعب در ثانیه است:.  مقدار آب دریای کابل در 198

 مترمکعب 74 4)  مترمکعب 26 3)  مترمکعب 32 2)  مترمکعب 24 1) 

  .  از برق تولید شده دستگاه سروبی برای تنویر کدام شهر استفاده میشود:199

 شهر پارون 4)  شهر هرات 3)  شهر کابل 2)  شهر جالل آباد 1) 

 ازی توبین های دستگاه برق آبی سروبی باکدام کمپنی قرار داد شده است:.  کار باز س211

 3و  2 4)  کمپنی زیمنس 3)  کمپنی جرمنی 2)  کمپنی هالندی 1) 

 .  دستگاه بند برق ماهیپر دارای چند توربین است:211

 یک توربین 4)  چهار توربین 3)  دو توربین 2)  سه توربین 1) 

 سروبی چند کیلوات ظرفیت دارد: .  هر توربین بند برق212

 کیلوات 1511 4) کیلوات 11111 3)  کیلوات 3111 2) کیلوات 22111 1) 

 .  هر توربین دستگاه برق ماهیپر چند کیلوات ظرفیت دارد:213
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 کیلوات 24111 4) کیلوات 16111 3) کیلوات 22111 2) کیلوات 32111 1) 

 کیلوات است: .  ظرفیت مجموعی دستگاه برق ماهیپر چند214

 کیلوات 24111 4) کیلوات 16111 3) کیلوات 32111 2) کیلوات 22111 1) 

 .  دستگاه برق آبی سروبی در چند ماه سال آب کافی دارد:215

 ماه 12 4)   ماه 8 3)   ماه 5 2)   ماه 7 1) 

 .  برق تولید شده دستگاه برق ماهیپر در کدام شهر به مصرف میرسد:216

 کنر 4)  نورستان 3)  شهر کابل 2)  جالل آباد 1) 

 .  کدم یکی از دستگاه های ذیل موسمی است:217

 دستگاه برق درونته 2)    دستگاه برق سروبی 1) 

 شبکه برق ازبکستان 4)    دستگاه برق ماهیپر  3) 

 دستگاه برق ماهیپر در کدام فصل پر چاو میباشد:.  218

 بهار 4)  زمستان 3)  تابستان 2)   خزان 1) 

 .  کار باز سازی دستگاه برق ماهیپر با کدام کمپنی قرار داد شده است:219

 کمپنی زیمنس جرمنی 2)    کمپنی امریکائی 1) 

 3و  2 4)     کمپنی توشیبا 3) 

 .  فابریکه بند برق درونته در کدام والیت موقعیت دارد:211

 ننگرهار 4)  میدان وردک 3)   پکتیا 2)   لغمان 1) 

 .  ظرفیت مجموعی بند برق درونته چند کیلوات فی ساعت است:211

 کیلوات 18 4) کیلوات 12111 3)  کیلوات 2311 2)  کیلوات 3311 1) 

 .  از برق تولید شده دستگاه برق دروتنه در تنویر کدام شهر استفاده میشود:212

 هرات 4)  مزار شریف 3)   کابل 2)  جالل آباد 1) 

 رکین بند برق دروتنه چند هزار فامیل است:.  تعداد مشت213

 پانزده هزار فامیل 4)  ده هزار فامیل 3) سی هزار فامیل 2)  دو هزار فامیل 1) 

 .  با استفاده از بند برق دروتنه چند هزار جریب زمین آبیاری میشود:214

 جریب 4111 4) جریب 37211 3) جریب 32511 2) جریب 35211 1) 

 دستگاه برق آبی افغانستان چی نام دارد:.  بزرگترین 215

 نغلو 4)  دروتنه 3)  ماهیپر 2)  سروبی 1) 

 .  بند برق نغلو در فاصله چند کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد:216
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 (1 75km  (2 35km  (3 70km  (4 40km 

 .  دستگاه بند برق نغلو دارای چند پایه توربین است:217

 پنج توربین 4)  چهار توربین 3)  یندو تورب 2)  سه توربین 1) 

 .  ظرفیت مجموعی بند برق نغلو چند کیلوات فی ساعت است:218

 هیچکدام 4) کیلوات 41111 3)  کیلوات 3111 2) کیلوات 111111 1) 

 .  کار ساختمانی بند برق نغلو در کدام سال آغاز شد:219

 هـ ش 1371 4)  هـ ش 1345 3)  هـ ش 1339 2)  هـ ش 1336 1) 

 .  کار ساختمانی بند برق نغلو در کدام سال تکمیل شد:221

 هـ ش 1326 4)  هـ ش 1346 3)  هـ ش 1382 2)  هـ ش 1331 1) 

 .  کار باز سازی دستگاه بند برق نغلو با کدام کمپنی قرار داد شده بود:221

 2و  1 4)  کمپنی جرمنی 3)  کمپنی روسی 2)  کمپنی زیمنس 1) 

 نبع اصلی آب دستگاه برق نغلو را کدام دریاها تشکیل میدهند:.  م222

 2و  1 4)  الیشنگ و کنر 3)  دریای پنجشیر 2)  دریای کابل 1) 

 .  کار ساختمانی پروژه تمدید یافتۀ شبکه برق ازبکستان در کدام سال آغاز شد:223

  هـ ش 1375 4)  هـ ش 1389 3)  هـ ش 1386 2)  هـ ش 1342 1) 

 ظرفیت پروژه تمدید یافته شبکه برق ازبکستان چند میگاوات است:.  224

 کیلوات 81 4)  میگاوات 311 3)  میگاوات 321 2)  میگاوات 281 1) 

 .  سب استیشن پروژه تمدید برق ازبکستان در کجا موقعیت دارد:225

 همه جوابات 4)  دشت چمتله 3)  کوتل خیر خانه 2)   کابل 1) 

 کیلوات شبکه برق ازبکستان از نایب آباد تا پلخمری به طول چند کیلومتر امتداد 221دبل سرکت .  لین انتقال 226

 یافته است:        

 (1 164km  (2 23km  (3 53km  (4 30km 

 .  در امتداد لین انتقال برق ازبکستان از حیرتان الی کابل چند پایه فلزی بکار رفته است:227

 پایه 1511 4)  پایه 1383 3)  پایه 351 2)  پایه 1382 1) 

 .  ارتفاع پایه های انتقال برق ازبکستان در سالنگ تا چند متر از سطح بحر میرسد:228

 متر 3811 4)  متر 1213 3)  متر 381 2)  متر 2611 1) 

 .  اولین فابریکه برق دیزلی در کدام سال در کابل تأسیس شد:229

 هـ ش 1371 4)  هـ ش 1343 3)  هـ ش 1351 2)  هـ ش 1311 1) 
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 .  برق حرارتی چند فیصد ظرفیت دستگاه های برق افغانستان را تشکیل میدهد:231

 فیصد 15 4)  فیصد 12.5 3)  فیصد 31 2)  فیصد 12 1) 

 اشت:د.  فابریکه دیزلی کوچکی که بمنظور تنویر فابریکه پشمینه بافی کندهار تأسیس شده بود چند کیلوات ظرفیت 231

 کیلوات 14 4)  کیلوات 641 3)  کیلوات 311 2)  کیلوات 331 1) 

 .  ظرفیت مجموعی دستگاه های برق حرارتی افغانستان چند کیلوات است:232

 هزار کیلوات 5 4) هزار کیلوات 68 3) هزار کیلوات 43.5 2) هزار کیلوات 42.7 1) 

 والیت موقعیت دارد: .  بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور ما در کدام233

 بلخ 4)  کندهار 3)   کندز 2)  مزار شریف 1) 

 .  در دستگاه برق حرارتی مزار شریف از گاز طبیعی کدام والیت استفاده میشود:234

 بغالن 4)   کندز 3)  بادغیس 2)  جوزجان 1) 

 .  دستگاه برق حرارتی مزار شریف توسط کدام اداره احداث شده است:235

 انستیتوت روسی 4)  2و  1 3) انستیتوت آلمانی 2)  معادنوزارت  1) 

 .  ظرفیت دستگاه برق حرارتی مزار شریف چند کیلوات است:236

 هزار کیلوات 45 4) هزار کیلوات 36 3) هزار کیلوات 22 2) هزار کیلوات 13 1) 

 .  از برق تولید شدۀ دستگاه برق حرارتی مزار شریف چند هزار کیلوات آن برای فابریکه کود کیمیاوی مد نظر 237

 گرفته شده است:        

 هزار کیلوات 15 4) هزار کیلوات 36 3) هزار کیلوات 24 2) هزار کیلوات 22 1) 

 رشریف برای تنویر شهر مزار شریف به  .  چند هزار کیلوات برق تولید شدۀ دستگاه برق حرارتی مزا238

 مصرف میرسد:        

 هزار کیلوات 12 4) هزار کیلوات 24 3) هزار کیلوات 14 2) هزار کیلوات 13 1) 

 .  کار ترمیم دستگاه برق حرارتی منطقه هودخیل با کدام کمپنی منعقد گردیده است:239

 کمپنی جرمنی )4  کمپنی اپل Alston (3کمپنی  2)  کمپنی زیمنس 1) 

 .  دستگاه برق حرارتی کندهار با چند کیلوات ظرفیت شروع به فعالیت نمود:241

 هزار کیلوات 12 4) هزار کیلوات 42 3) هزار کیلوات 3 2) هزار کیلوات 32 1) 

 .  جنسیت ذغال سنگ معدن کرکر:241

 همه جوابات 4)  اعلی است 3)  عالی است 2)  خوب است 1) 

 فعلی دستگاه برق حرارتی کندهار چند کیلوات است:.  ظرفیت 242

 کیلوات 8111 4) کیلوات 12111 3)  کیلوات 1351 2)  کیلوات 1211 1) 
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 .  دستگاه برق حرارتی هرات چند هزار کیلوات ظرفیت دارد:243

 هزار کیلوات 36 4) هزار کیلوات 24 3) هزار کیلوات 13 2) هزار کیلوات 12 1) 

 برق حرارتی شهر هرات از کدام مواد سوخت استفاده میشود:.  در دستگاه 244

 3و  2 4)  ذغال سنگ 3)  دیزل  2)   چوب 1) 

 .  کار ساختمانی دستگاه برق حرارتی کابل در کدام سال آغاز شد:245

  هـ ش 1341 4)  هـ ش 1339 3)  هـ ش 1361 2)  هـ ش 1355 1) 

 کدام بانک باز سازی گردید:.  دستگاه برق حرارتی کابل به کمک مالی 246

 بانک آسیا 4)  بانک جهانی 3)  برک بانک 2)  پشتنی بانک 1) 

 .  ظرفیت دستگاه برق حرارتی کابل چند هزار کیلوات است:247

 هزار کیلوات 24 4) هزار کیلوات 36 3) هزار کیلوات 45 2) هزار کیلوات 46 1) 

 توربین است:.  دستگاه برق حرارتی مزار شریف دارای چند 248

 سه توربین 4)  پنج توربین 3)  چهار توربین 2)  دو توربین 1) 

 .  دستگاه برق حرارتی کابل دارای چند توربین است:249

 سه توربین 4)  پنج توربین 3)  دو توربین 2)  چهار توربین 1) 

 .  در دستگاه برق حرارتی کابل از کدام مواد سوخت استفاده میشد:251

 همه جوابات 4)  گاز طبیعی 3)  پطرول 2)   دیزل 1) 

 .  تحقیقات در بارۀ ذغال سنگ افغانستان برای اولین بار توسط جیولوجست های کدام کشور صورت گرفته:251

 چین 4)   هند 3)  روسیه 2)  فرانسه 1) 

 .  برای اولین بار در کدام سال تحقیقات در بارۀ ذغال سنگ افغانستان صورت گرفت:252

 هـ ش 1357 4)  هـ ش 1314 3)  هـ ش 1321 2)  هـ ش 1341 1) 

 .  تولید ذغال سنگ افغانستان در سال های بعد از جنگ جهانی دوم تا چند هزار ُتن افزایش یافت:253

  هزار ُتن 161تا  121 2)    هزار ُتن 181تا  121 1) 

 هزار ُتن 121تا  81 4)    هزار ُتن 141تا  131 3) 

 نسبتاً بزرگ ذغال سنگ در کدام قسمت های کشور ما موقعیت دارد: .  ذخایر254

 3و  2 4) از تخار تا هرات 3)  شمال و غرب 2)   شرق 1) 

 .  ذخایر ذغال سنگ افغانستان چند هزار کیلومتر مربع را در بر میگیرند:255

 هزار کیلومتر مربع 35 2)   هزار کیلومتر مربع 351 1) 

 هزار کیلومتر مربع 21 4)   هزار کیلومتر مربع 421 3) 
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 .  استخراج معدن ذغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات برای چند سال قرار داد شده است:256

 ده سال 4)  سه سال 3)  دو سال 2)  بیست سال 1) 

 .  ذغال سنگ معدن مسجد چوبی سبزک هرات:257

 بد است 4)  خوب است 3)  عالی است 2)  اعلی است 1) 

 .  مقدار ذغال سنگ آشپشته، کرکر، بنگی، کرخ و سبزک هرات و درۀ صوف چند میلیون ُتن تخمین شده است:258

 میلیون ُتن 61 4) میلیون ُتن 411 3) میلیون ُتن 121 2) میلیون ُتن 211 1) 

 .  آیا امکان دارد که نفت در اثر فشار حرارت داخلی زمین به طرف باال صعود کند:259

 3و  1 4)  هیچگاه 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 .  تولیدات ذغال سنگ افغانستان بیشتر از کدام معادن است:261

 3و  2 4)  آشپشته 3)   کرکر 2)  درۀ صوف 1) 

 .  چند فیصد تولیدات ذغال سنگ افغانستان از معادن کرکر و آشپشته میباشد:261

 فیصد 61 4)  فیصد 45 3)  فیصد 91 2)  فیصد 111 1) 

 .  از ذغال سنگ تولید شده در کشور ما چند فیصد آن برای سوخت در دستگاه های صنعتی مورد استفاده 262

 قرار میگیرد:        

 فیصد 67 4)  فیصد 77 3)  فیصد 91 2)  فیصد 61 1) 

 .  ذغال سنگ کدام معدن از لحاظ خصوصیت مقام اول را دارد:263

 کرخ 4)  درۀ صوف 3)  آشپشته 2)   کرکر 1) 

 .  معدن ذغال سنگ درۀ صوف در کدام والیت قرار دارد:264

 کندز 4)   بغالن 3)  سمنگان 2)  هرات 1) 

 .  مقدار ذغال سنگ درۀ صوف به چند میلیون ُتن میرسد:265

 میلیون ُتن 78 4)  میلیون ُتن 62 3)  میلیون ُتن 22 2)  میلیون ُتن 68 1) 

 ل سنگ درۀ صوف:.  فیصدی کاربن ذغا266

 کم است 4)  متوسط است  3)  بلند است  2)  پائین است 1) 

 .  ذغال سنگ استخراج شدۀ دره صوف به کدام والیات انتقال داده میشود:267

 تخار 4)  2و  1 3)   بلخ 2)   کابل 1) 

 .  استخراج ذغال سنگ بصورت خیلی ابتدائی بسیار:268

 3و  2 4) متوسط تمام میشود 3) قیمت تمام میشود 2) ارزان تمام میشود 1) 

 .  معدن ذغال سنگ آشپشته در کدام والیت واقع شده است:269
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 کندز 4)   بلخ 3)  سمنگان 2)   بغالن 1) 

 .  معدن ذغال سنگ آشپشته با دو آب و میخ زرین چند کیلوامتر فاصله دارد:271

 (1 30km  (2 54km  (3 20km  (4 46km 

 معدن ذغال سنگ آشپشته در چند کیلومتری جنوب غرب پلخمری موقعیت دارد:.  271

 (1 120km  (2 110km  (3 130km  (4 20km 

 .  ذخایر ذغال سنگ آشپشته چند هزار ُتن تخمین شده است:272

 هزار ُتن 21 4)  هزار ُتن 511 3)  هزارُتن 441 2)  هزار ُتن 611 1) 

 دام موارد استفاده میشود:.  از ذغال سنگ آشپشته در ک273

 همه جوابات 4)  در شهر کابل 3)  در شفاخانه ها 2) در دوایری دولتی 1) 

 .  مقدار مجموعی ذغال سنگ کرکر به چند میلیون ُتن میرسد:274

 میلیون ُتن 4 4)  میلیون ُتن 17 3)  میلیون ُتن 16 2)  میلیون ُتن 15 1) 

 هـ ش چند ُتن ذغال سنگ اسخراج شده است: 1387 .  از معدن ذغال سنگ کرکر تا سال275

 ُتن 3111 4)  ُتن 4111 3)  ُتن 211 2)  ُتن 3811 1) 

 تولیدات وسطی روزانۀ معدن ذغال سنگ کرکر به چند ُتن میر سد:.  276

 ُتن 611 4) ُتن 411تا  311 3)  ُتن 811 2) ُتن 511تا  311 1) 

 ز کدام معدن تمویل میشود:.  مصرف فابریکه سمنت سازی پلخمری ا277

 درۀ صوف 4)  آشپشته 3)  معدن کرکر 2)  معدن سبزک 1) 

 .  ذخایر ذغال سنگ معدن مسجد چوبی سبزک هرات به چند میلیون ُتن میرسد:278

 میلیون ُتن 9.5 4)  میلیون ُتن 15 3)  میلیون ُتن 12 2)  میلیون ُتن 11 1) 

 هرات درکدام سال به سکتور خصوصی سپرده شد:.  معدن ذغال سنگ مسجد چوبی سبزک 279

 هـ ش 1342 4)  هـ ش 1351 3)  هـ ش 1386 2)  هـ ش 1321 1) 

 .  کار های اکتشافی و ساختمانی معدن مسجد چوبی سبزک هرات توسط متخصصین کدام کشور صورت گرفت:281

 آلمان 4)   چک  3)   جاپان 2)   چین  1) 

 د چوبی سبزک هرات بالغ به چند میلیون افغانی میشود:.  عواید ساالنۀ معدن مسج281

 میلیون افغانی 21 4) میلیون افغانی 35 3) میلیون افغانی 31 2) میلیون افغانی 221 1) 

 .  تولیدات ساالنۀ معدن ذغال سنگ مسجد چوبی سبزک هرات چند هزار ُتن است:282

 هزار ُتن 51 4)  هزار ُتن 38 3)  هزار ُتن 21 2)  هزار ُتن 41 1) 

 .  نفت در اعماق چند متری زمین پیدا میشود:283
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 متر 2111 4)  متر 1811 3)  متر 1151 2)  متر 191 1) 

 .  نفت از چی بوجود میآید:284

 3و  2 4) از مواد عضوی 3) از بقایای موجودات حیه 2)  از سنگ 1) 

 .  نفت بعد از تصفیه کدام رنگ را بخود میگیرد:285

 نارنجی 4)   زرد 3)   بنفش 2)   سیاه 1) 

 .  نفت خام به کدام رنگ است:286

 سبز 4)   سیاه 3)  چگری 2)  خاکستری 1) 

 .  ذخایر نفت در کدام نواحی افغانستان پیش بینی شده است:287

 میمنه، کندز و تالقان 2)   قلعه نو، هرات و شبرغان 1) 

 همه جوابات 4)   مزار شریف و کتواز کندهار 3) 

 آن که تحت برمه کاری قرار داشت شعله ور گردید: 4.  در یکی از معادن ذیل چاه نمبر 288

 معدن گاز جرقدوق 2)    معدن گاز یتیم تاق 1) 

 هیچکدام 4)     2و  1 3) 

 .  از نفت در کدام موارد استفاده میشود:289

 همه جوابات 4) عطر و صابون 3) وسایل حمل و نقل 2)  تنویر منازل 1) 

 .  روغن مارگرین ازکدام یکی از مواد های ذیل بدست میآید:291

 گندم 4)  جواری 3)   نفت 2)   گاز  1) 

 .  ذخایر بزرگ گاز در کدام مناطق کشور ما موقعیت دارد:291

 یتیم تاق و جرقدوق 2)    خواجه گوگردک 1) 

 همه جوابات 4)     خواجه بوالن 3) 

 وعی چاه های حفرشده در معدن گاز خواجه گوگردک چند حلقه است:.  تعداد مجم292

 هیچکدام 4)  حلقه 33 3)  حلقه 4 2)  حلقه 52 1) 

 .  تا کنون چند میلیارد متر مکعب گاز از معدن گاز خواجه گو گردک استخراج گردیده است:293

 میلیارد متر مکعب 44 2)    میلیارد متر مکعب 21 1) 

 میلیارد متر مکعب 42 4)    میلیارد متر مکعب 32 3) 

 .  مجموع ذخایر گاز خواجه گوگردک چند میلیارد متر مکعب است:294

 میلیارد متر مکعب 44 2)   میلیارد متر مکعب 48.6 1) 

 میلیارد متر مکعب 46.8 4)    میلیارد متر مکعب 51 3) 
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 مکعب گاز ترش تثبیت شده است:.  در معدن گاز خواجه گوگردک چند میلیارد 295

 میلیارد متر مکعب 13 2)    میلیارد متر مکعب 12 1) 

 میلیارد متر مکعب 18 4)    میلیارد متر مکعب 11 3) 

 .  معدن گاز خواجه گوگردک در چند کیلومتری شمال غرب شهر شبرغان موقعیت دارد:296

 (1 4km  (2 23km  (3 18km  (4 12km 

 یتیم تاق در کدام سمت شهر شبرغان واقع شده است:.  معدن گاز 297

 جنوب 4)   غرب 3)   شمال 2)   شرق 1) 

 .  معدن گاز یتیم تاق از شهر شبرغان چند کیلومتر فاصله دارد:298

 (1 30km  (2 25km  (3 42km  (4 18km 

 .  ذخایر تثبیت شده معدن گاز یتیم تاق تا چند میلیارد متر مکعب است:299

 میلیارد متر مکعب 21.8 2)   میلیارد متر مکعب 25.8 1) 

 میلیارد متر مکعب 11 4)    میلیارد متر مکعب 44 3) 

 .  در معدن گاز جرقدوق چند حلقه چاه حفر گردیده است:311

 حلقه 17 4)  حلقه 61 3)  حلقه 52 2)  حلقه 33 1) 

 غان موقعیت دارد:.  معدن گاز جرقدوق در چند کیلومتری جنوب غرب شهر شبر311

 (1 32km  (2 17km  (3 15km  (4 22km 

 .  عمق وسطی چاه های معدن گاز جرقدوق تا چند متر میرسد:312

 متر 1611 4)  متر 1811 3)  متر 2211 2)  متر 3211 1) 

 .  چند میلیارد متر مکعب گاز معدن جرقدوق استخراج شده است:313

 میلیارد متر مکعب 16 2)   میلیارد متر مکعب 15.8 1) 

 میلیارد متر مکعب 15.632 4)   میلیارد متر مکعب 15.362 3) 

 .  ذخایر معدن گاز جرقدوق از کدام نوع گاز میباشد:314

 گاز گرم 4)  گاز سبز 3)  گاز ترش 2)  گاز شیرین 1) 

 .  ذخایر مجموعی معدن گاز جرقدوق چند میلیارد متر مکعب است:315

 میلیارد متر مکعب 121 2)    میلیارد متر مکعب 28 1) 

 میلیارد مترمکعب 26 4)    میلیارد متر مکعب 24 3) 

 .  بصورت عموم ذخایر گاز طبیعی در افغانستان به کدام پیمانه تثبیت شده است:316

 میلیارد متر مکعب 135 2)    میلیارد متر مکعب 121 1) 
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 میلیارد متر مکعب 128 4)    میلیارد متر مکعب 112 3) 

 .  معدن گاز خواجه بوالن در کدام والیت موقعیت دارد:317

 فاریاب 4)  جوزجان 3)  بادغیس 2)   فراه  1) 

 .  معدن گاز جرقدوق در چند کیلومتری شرق شبرغان موقعیت دارد:318

 (1 40km  (2 30km  (3 35km  (4 18km 

 کدام نوع گاز است:.  ذخایر گاز معدن خواجه بوالن از 319

 هیچکدام 4)  گاز ترش 3)  گاز شور 2)  گاز خام 1) 

 .  ذخایر مجموعی معدن گاز خواجه بوالن چند میلیارد متر مکعب است:311

 میلیارد متر مکعب 2.5 2)    میلیارد مترمکعب  3.5 1) 

 میلیارد متر مکعب 2.6 4)    میلیارد متر مکعب 4.2 3) 

 هر شبرغان الی فابریکه کود برق مزار شریف در یک سال ظرفیت انتقال چند میلیون متر .  پایپ لین گاز ش311

 مکعب گاز را دارد:        

 میلیون متر مکعب 111 2)    میلیون متر مکعب 511 1) 

 میلیون متر مکعب 421 4)    میلیون متر مکعب 151 3) 

 مزار شریف به قطر چند انچ تمدید یافته است:.  پایپ لین گاز شهر شبرغان الی فابریکه کود برق 312

 انچ 18 4)  انچ 36 3)  انچ 12 2)  انچ 32 1) 

 .  از جمله ذخایر گاز طبیعی افغانستان چند میلیارد متر مکعب آن از نوع شیرین است:313

 میلیارد مترمکعب 81 2)    میلیارد مترمکعب 41 1) 

 د متر مکعبمیلیار 61 4)    میلیارد متر مکعب 121 3) 

 .  پایپ الین گاز طبیعی شبرغان الی فابریکه کود برق مزار شریف چند کیلومتر طول دارد:314

 (1 72km  (2 45km  (3 55km  (4 93km 

 .  فابریکه کود و برق مزار شریف ساالنه چند هزار ُتن کود یوریا تولید دارد:315

 هزار ُتن 12 4)  هزار ُتن 81 3)  هزارُتن  115 2)  هزار ُتن 211 1) 

 هـ ش چند میلیارد متر مکعب گاز در افغانستان استخراج شده است: 1354.  در سال 316

 پنج میلیارد متر مکعب 2)    سه میلیارد مترمکعب 1) 

 پانزده میلیارد مترمکعب 4)    هفت میلیارد مترمکعب 3) 

 ند میلیون متر مکعب آن به خارج صادر شده است:هـ ش چ 1354.  از جمله گاز تولید شده در سال 317

 میلیون متر مکعب 311 2)    میلیون متر مکعب 151 1) 
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 میلیون متر مکعب 111 4)   میلیون متر مکعب 2851 3) 

 .  صدور گاز در بعضی سال ها تا چند فیصد ارزش مجموعی صادرات کشورما را احتوا کرده است:318

 فیصد 37.7 4)  فیصد 25 3)  فیصد 41 2)  فیصد 21 1) 

 .  در کدام سال برای اولین بار یک کمپنی امریکائی طبقات شیل های دارای نفت را در شمال افغانستان دریافت کرد:319

 هـ ش 1315 4)  هـ ش 1345 3)  هـ ش 1338 2)  هـ ش 1314 1) 

 ستان آغاز نمود:هـ ش کمپنی کدام کشور امور تفحصاتی نفت را در افغان 1333.  در سال 321

 فرانسه 4)  دانمارک 3)  سویدن 2)   آلمان 1) 

 .  موجودیت نفت در کدام نواحی افغانستان پیش بینی شده است:321

 همه جوابات 4)  نواحی جنوبی 3)   کتواز 2)  وادی هلمند 1) 

 :هـ ش امور تفحصاتی نفت را در کدام والیت آغاز کرد 1333.  کمپینی سویدنی در سال 322

 فاریاب 4)   سرپل 3)  هرات 2)  جواز جان 1) 

 .  در کدام مناطق امکانات وسیع موجودیت نفت و جود دارد:323

 در غرب و جنوب الی کتواز 2)   از والیت تخار تا سرحد ایران 1) 

 کابل و غزنی 4)     2و  1 3) 

 .  یگانه ذخیرۀ تثبیت شدۀ نفت در کدام والیت موقعیت دارد:324

 بادغیس 4)  فاریاب 3)  جوزجان 2)   سرپل 1) 

 .  طبقات نفت درمدن انگوت در اعماق چند متری به مشاهده میرسد:325

 متر 2111الی  1111 2)    متر 1211الی  1111 1) 

 متر 811الی  511 4)    متر 4111الی  3211 3) 

 .  ذخایر جیولوجیکی معدن نفت انگوت چند میلیون ُتن است:326

 میلیون ُتن 14 4)  میلیون ُتن 7.1 3)  میلیون ُتن 7.5 2)  میلیون ُتن 8 1) 

 .  ذخایر قابل استخراج معدن نفت انگوت چند میلیون ُتن تخمین شده است:327

 میلیون ُتن 13 4)  میلیون ُتن 4 3) میلیون ُتن 2.16 2)  میلیون ُتن 2.6 1) 

 یون ُتن تثبیت شده است :.  ذخایر مجموعی معدن نفت اق دریا چند میل328

 میلیون ُتن 12 4)  میلیون ُتن 9 3)  میلیون ُتن 17 2)  میلیون ُتن 15 1) 

 .  ذخایر ثابت و قابل بهره برداری معدن نفت آق دریا چند میلیون ُتن پیش بینی شده است:329

 بیش از چهار میلیون ُتن 2)    نزدیک به سه میلیون ُتن 1) 

 دوازده میلیون ُتن 4)     ده میلیون ُتن 3) 
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 .  ذخایر جیو لوجیکی معدن نفت قشقری چند میلیون ُتن میباشد:331

 میلیون ُتن 7.8 4)  میلیون ُتن 11 3) میلیون ُتن 19.6 2) میلیون ُتن 9.19 1) 

 .  ذخایر قابل استخراج معدن نفت قشقری چند میلیون ُتن تثبیت شده است:331

 میلیون ُتن 11 4) میلیون ُتن 18.2 3) میلیون ُتن 6.138 2) میلیون ُتن 6.381 1) 

 .  معدن نفت زمردسای در چند کیلومتری جنوب غرب شهر شبرغان موقعیت دارد:332

 (1 80km  (2 60km  (3 4km  (4 20km 

 .  معدن نفت آق دریا در کدام سمت والیت سرپل واقع شده است:333

 جنوب 4)  جنوب شرق 3)  جنوب غرب 2)   شمال 1) 

 .  معدن نفت آق دریا در چند کیلومتری سرپل موقعیت دارد:334

 (1 10km  (2 12km  (3 22km  (4 60km 

 .  معدن نفت انگوت از شهر سرپل چند کیلومتر فاصله دارد:335

 (1 52km  (2 50km  (3 5km  (4 12km 

 .  معدن نفت انگوت در کدام سمت شهر سرپل واقع شده است:336

 جنوب 4)   شمال 3)   غرب 2)  جنوب شرق 1) 

  .  معدن نفت قشقری در چندکیلومتری سرپل موقعیت دارد:337

 (1 13km  (2 10km  (3 12km  (4 60km 

 .  معدن نفت قشقری در کدام سمت شهر سرپل قرار دارد:338

 غرب 4)  شرق  3)  جنوب شرق 2)  جنوب غرب 1) 

 زمردسای چندمیلیون ُتن تثبیت شده است:.  ذخایر جیولوجیکی معدن نفت 339

 میلیون ُتن 13 4)  میلیون ُتن 12 3)  میلیون ُتن 7 2) میلیون ُتن 9.19 1) 

 .  ذخایر قابل استخراج معدن نفت زمرد سای بالغ به چند میلیون ُتن میشود:341

 میلیون ُتن 2 4)  میلیون ُتن 3.4 3)  میلیون ُتن 4 2)  میلیون ُتن 3.2 1) 

 .  ذخایر و منابع کدام فلزات ذیل در کشورما وجود دارند:341

 همه جوابات 4)   جست 3)  سرب و کروم 2)  آهن و مس 1) 

 .  ذخایر و منابع کدام فلزات قیمتی ذیل در کشورما وجود دارند:342

 تیتانیم 4)  2و  1 3)   نقره 2)   طال 1) 

 نمودند کدام است:.  اولین فلزی که انسانها با آن معرفت حاصل 343

 مس 4)   نکل 3)   سرب 2)   آهن 1) 
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 .  انسان ها بعد از مس با کدام یکی از فلزات ذیل معرفت حاصل نموده اند:344

 جست 4)   آهن 3)   نکل 2)   سرب 1) 

 .  معدن آهن حاجیگک در کدام والیت موقعیت دارد:345

 غور 4)  هرات 3)  بامیان 2)  سمنگان 1) 

 آهن حاجیگک در چند کیلومتری جنوب شرق بامیان قرار دارد: .  معدن346

 (1 45km  (2 24km  (3 10km  (4 20km 

 .  ذخایر معدن آهن حاجیگک بالغ به چند میلیارد ُتن میشود:347

 میلیارد ُتن 9 4)  میلیارد ُتن 7 3) میلیارد ُتن 1.8 2)  میلیارد ُتن 2 1) 

 با کمپنی کدام کشور عقد گردیده است:.  قرار داد معدن مس عینک لوگر 348

 چک 4)  روسیه 3)   هند 2)   چین 1) 

 .  از ذخایر معدن آهن حاجیگک امکان بهره برداری موجود:349

 3و  1 4)  امکان ندارد 3)   است 2)   نیست 1) 

 .  فیصدی آهن معدن حاجی گک چند درصد است:351

 درصد 4 4)  درصد 63.5 3)  درصد 85 2)  درصد 63 1) 

 .  تحقیقات جدید وزارت معادن ذخایر تثبیت شدۀ معدن حاجی گک را چند میلیون ُتن تشخیص نموده است:351

 میلیون ُتن 85 4) میلیون ُتن 121 3) میلیون ُتن 111 2)  میلیون ُتن 21 1) 

 .  ذخایر پیش بینی شدۀ معدن آهن حاجیگک چند میلیون ُتن نشان داده شده است:352

 میلیون ُتن 2171 4) میلیون ُتن 411 3) میلیون ُتن 3171 2) میلیون ُتن 112 1) 

 .  حد اقل تولید فوالد معدن آهن حاجیگک چند میلیون ُتن در سال پیش بینی شده است:353

 دوازده میلیون ُتن 4) چهار میلیون ُتن 3)  دو میلیون ُتن 2)  یک میلیون ُتن 1) 

 کندهار چند میلیون ُتن تخمین شده است:.  ذخایر آهن ناحیۀ خاکریز 354

 میلیون ُتن 82.3 4) میلیون ُتن 8.23 3)  میلیون ُتن 64 2)  میلیون ُتن 3 1) 

 .  ذخیرۀ تخمینی معدن آهن سیاه درۀ بدخشان به چند میلیون ُتن میرسد:355

 میلیون ُتن 31تا  21 2)    میلیون ُتن 45تا  41 1) 

 میلیون ُتن 41تا  25 4)     میلیون ُتن 45 3) 

 .  ذخایر آهن پغمان بالغ به چند میلیون ُتن میشود:356

 میلیون ُتن 41 4)  میلیون ُتن 3.2 3) میلیون ُتن 1.38 2) میلیون ُتن 21.38 1) 

 .  فیصد آهن معدن آهن جبل السراج چند است:357
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 فیصد 31 4)  فیصد 45 3)  فیصد 44 2)  فیصد 62 1) 

 معدن جبل السراج چند میلیون ُتن تخمین شده است:.  ذخیرۀ آهن 358

 میلیون ُتن 8 4)  میلیون ُتن 45 3)  میلیون ُتن 31 2)  میلیون ُتن 11 1) 

 .  در افغانستان چند معدن مس وجود دارد:359

 معدن 4 4)  معدن 6 3)  معدن 12 2)  معدن 11 1) 

 اند:.  معادن مس در چند والیت افغانستان تثبیت شده 361

 والیت 2 4)  والیت 24 3)  والیت 12 2)  والیت 11 1) 

 .  معادن مس در کدام مناطق ذیل دیده میشود:361

 همه جوابات 4)  چهلستون 3)  خوردکابل 2)   تغر 1) 

 .  مقدار مس ناحیه در بند کابل چند فیصد است:362

  فیصد 21 2)    فیصد 15الی  58 1) 

 فیصد 21الی  15 4)    فیصد 1.55الی  1.58 3) 

 .  معدن مس والیت زابل در کدام ناحیۀ آن موقعیت دارد:363

 زرنج 4)  ترینکوت 3)  کندالن 2)   اتغر 1) 

 .  معدن مس ناحیه کندالن زابل دارای چند فیصد مس میباشد:364

 فیصد 25 2)    فیصد 1.2تا  1.62 1) 

 فیصد 11 4)     فیصد 3تا  2 3) 

 مجموعی ناحیه کندالن و الیت زابل چند میلیون ُتن مس تخمین شده است:.  ذخایر 365

 میلیون ُتن 12 4) میلیون ُتن 8تا  5 3) میلیون ُتن 8تا  3 2) میلیون ُتن 8تا  7 1) 

 .  معدن مس عینک لوگر در کدام سمت والیت کابل موقعیت دارد:366

 غرب 4)   شمال 3)  جنوب شرق 2)  جنوب 1) 

 ر تخمینی معدن مس عینک لوگر چند میلیون ُتن است:.  ذخای367

 هیچکدام 4)  میلیون ُتن 4 3)  میلیون ُتن 12 2)  میلیون ُتن 11 1) 

 .  فیصدی مس معدن مس عینک لوگر چند درصد است:368

 فیصد 2 2)    درصد 1.5تا  1.2 1) 

 درصد 1.6تا  1.3 4)     درصد 3تا  2 3) 

 مس عینک لوگر تا چندمیلیون ُتن میرسد:.  ذخایر پیش بینی شدۀ 369

 میلیون ُتن 6 4)  میلیون ُتن 11 3)  میلیون ُتن 8 2)  میلیون ُتن 7 1) 
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 .  ارقام جدید وزارت معادن ذخایر تثبیت شدۀ مس عینک لوگر را تا چند میلیون ُتن نشان داده است:371

 میلیون ُتن 13تا  11 2)    میلیون ُتن 13تا  12 1) 

 میلیون ُتن 14تا  11 4)    میلیون ُتن 21تا  14 3) 

 .  معدن مس عینک بعد از بهره برداری ساالنه چند ُتن مس خالص تولید خواهد کرد:371

 هزار ُتن 12 4)  هزار ُتن 21 3)  هزار ُتن 51 2)  هزار ُتن 211 1) 

 اری آغاز خواهر نمود:.  معدن مس عینک لوگر بعد از قرار داد در ظرف چند ماه به بهره برد372

 ماه 23 4)  ماه 61 3)   ماه 6 2)  ماه 12 1) 

 .  ذخایر مس کدام مناطق ذیل قابل اهمیت میباشد:373

 هلمند، کابل، غزنی و بامیان 2)   شیدائی هرات، بادغیس و فراه 1) 

 همه جوابات 4)    اندراب، غوربند و بغالن 3) 

 ستان وجود دارد:.  معادن طال در کدام مناطق افغان374

 یفتل بدخشان 2)    دو طرف کوه هندوکش 1) 

 همه جوابات 4)     مقر غزنی 3) 

 .  در ناحیه یفتل بدخشان چند رگ احجار کوارتز و طال و جود دارد:375

 پنج رگ 4)  سه رگ 3)  دو رگ 2)  چهار رگ 1) 

 طال وجود دارد:.  در ناحیه یفتل بدخشان در هر ُتن مواد معدنی تا چند گرام 376

 گرام 56 4)  گرام 32 3)  گرام 85 2)  گرام 75 1) 

 .  مقدار طالی ذخایر منطقه زرکشان قالت در هرُتن مواد معدنی چند گرام است:377

 گرام 11 4) گرام 16تا  11 3)  گرام 7تا  2 2) گرم 11تا  1.5 1) 

 ام طال وجود دارد:.  بطور اوسط در هر مترمکعب ریگ دریای کوکچه چند ملی گر378

 ملی گرام 911 4)  ملی گرام 12 3) ملی گرام 394 2) ملی گرام 321 1) 

 .  در کشورما ذخایر نقره در کدام نواحی تثبیت شده است:379

 همه جوابات 4)  سیم کوه هرات 3) بی بی گوهر کندهار 2)  پنجشیر 1) 

 :.  ذخایر نقره در کدام نواحی والیت پنجشیر وجود دارد381

 3و  2 4)  رخه تا خینچ 3) عمرز تا خاواک 2) عمرز تا بازارک 1) 

 .  ذخایر سرب و جست در کدام مناطق کشورما وجود دارد:381

 عمرز تا خاواک 4)  2و  1 3)  چشت هرات 2) بی بی گوهر کندهار 1) 

 .  ذخایر سرب و جست در کدام مناطق کشورما و جود دارد:382



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

100 

 3و  1 4)  فرنجل غوربند 3)  خوست 2) تولک هزاره جات 1) 

 .  عالیم موجودیت سنگ کروم در کدام والیت افغانستان دیده شده است:383

 خو ست و کندهار 2)    لوگر و میدان وردک 1) 

 هیچکدام 4)     2و  1 3) 

 .  ذخایر سرب ناحیه بی بی گوهر کندهار چند ُتن پیش بینی شده است:384

 ُتن 78111 4)  ُتن 3211 3)  ُتن 73111 2)  ُتن 5511 1) 

 .  ذخایر جست ناحیه بی بی گوهر کندهار چند ُتن پیش بینی شده است:385

 ُتن 5511 4)  ُتن 21111 3)  ُتن 2111 2)  ُتن 13111 1) 

 .  استخراج وسطی ساالنۀ سنگ کروم خوست چند ُتن نشان داده شده است:386

 ُتن 78111 4)  ُتن 3211 3)  ُتن 3811 2)  ُتن 73111 1) 

 .  استخراج وسطی ساالنۀ معدن کرومایت میدان وردک بالغ به چند هزار ُتن میشود:387

 ُتن 3211 4)  ُتن 73111 3)  ُتن 41111 2)  ُتن 5211 1) 

 .  افغانستان از لحاظ داشتن ذخایر فلزات یک کشور:388

 است قوی 4)  قدر تمند است 3)  فقیر است 2)  غنی است 1) 

 .  ذخایر فلزات کشور ما با در نظر داشت کدام موارد به پیمانه وسیع استخراج شده میتواند:389

 فراهم نمودن و سایل تخنیکی 2)    جلب سر مایه گزاری ها 1) 

 همه جوابات 4)   پرسونل فنی و بازار فروش 3) 

 .  فلزات ارزش خاص:391

 تعلیمی دارند 4)  تماعی دارنداج 3)  اقتصادی دارند 2)  غذائی دارند 1) 

 .  اساس و وستون صنایع یک کشور روی کدام اصول استوار است:391

 تجارت 4)  2و  1 3)  ذوب آهن 2)  ذخایر فلزات 1) 

 .  کدام فلزات ذیل خاصیت ضد زنگ دارند:392

 همه جوابات 4)   نکل 3)   سرب 2)   قلعی  1) 

 میشود: .  از نقره در کدام موارد استفاده393

 سیخ گول 4)  2و  1 3)  مسکوکات 2)  زیورات 1) 

 .  طال در کدام عرصه ها مورد استفاده قرار میگیرد:394

 2و  1 4)  لوازم خانه 3) پشتوانه واحد پولی 2) ساختن زیوارت 1) 

 .  از آهن برای ساختن چه نوع وسایل کار میگیرند:395
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 زیورات 4)  2و  1 3)  وسایل تخنیکی 2)  سامان آالت 1) 

 .  کدام فلزات ذیل قدرت انتقال خوب برق را دارند:396

 همه جوابات 4)  المونیم 3)   نقره 2)   مس  1) 

 .  از مخلوط نمودن جست و مس کدام فلز بدست میآید:397

 فوالد 4)   سرب 3)  المونیم 2)   برنج 1) 

 .  از برنج در ساختن کدام وسایل استفاده میشود:398

 آفتابه لگن 2)   ظروف برنجی و سماوار 1) 

 همه جوابات 4)    دستگیر دروازه 3) 

 .  افغانستان از لحاظ داشتن سنگ های تعمیراتی:399

 دارا است 4) خیلی غنی است 3)  غنی است 2)  فقیر است 1) 

 .  سنگ گرانیت از چند منرال تشکیل شده است:411

 چهار منرال 4)  منرال هفت 3)  سه منرال  2)  دو منرال 1) 

 .  سنگ گرانیت از جمله کدام نوع احجار است:411

 متحوله 4)  2و  1 3)  غیر خروجی 2)   ناریه 1) 

 .  نمونۀ خوب سنگ گرانیت در افغانستان کدام مناطق استند:412

 سالنگ ها 2)    کوه های ده دانای کابل 1) 

 کوه بابا 4)     2و  1 3) 

 از کدام منرال ها ساخته شده است:.  سنگ گرانیت 413

 همه جوابات 4)  کوارتز 3)   مایکا 2)  فلدسپار 1) 

 .  سنگ گرانیت نسبت به داشتن کدام خصوصیات به عنوان سنگ های ساختمانی بکار برده میشود:414

 رنگ خوب 4)  2و  1 3)  سختی 2)   تراکم 1) 

 د:.  از سنگ گرانیت در کدام موارد استفاده میشو415

 همه جوابات 4)  سنگ فرش ها 3)  تهداب ها 2)  زینه ها 1) 

 .  سنگ آسیاب از کدام نوع سنگ ساخته میشود:416

 آهک 4)   مرمر 3)  گرانیت 2)  بزالت 1) 

 .  سنگ بزالت از جمله کدام نوع احجار است:417

 متحوله 4)  2و  1 3) احجار خروجی 2)  احجار ناریه 1) 

 بقایای کدام مواد است:.  سنگ بزالت 418
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 هیچکدام 4)  2و  1 3)   الوا 2)  آتشفشان  1) 

 .  سنگ بزالت کدام قسمت کوه ها یافت میشود:419

 قله کوه ها 4)  اطراف کوه ها 3)  در کوتل ها 2)  دامان کوه ها 1) 

 .  مرکبات مهم سنگ بزالت کدام ها اند:411

 همه جوابات 4)  فلدسپار 3)  پیروکسین 2)   الوین 1) 

 .  سنگ بزالت در کدام قسمت های تعمیرات به کار برده میشود:411

 زینه 4)  تهداب 3)   دیوار 2)   بام 1) 

 .  احجار آهکی به مرور زمان در اثر فشار و حرارت به کدام سنگ تبدیل میشوند:412

 گچ 4)  گرانیت 3)   مرمر 2)  بزالت 1) 

 عوامل به مرمر تبدیل میشود:.  احجار آهکی در اثر کدام 413

 همه جوابات 4)  حرارت 3)   فشار 2)  مرور زمان 1) 

 .  مرمر خالص به کدام رنگ است:414

 سبز 4)  خاکستری 3)   سیاه 2)   سفید 1) 

 .  از سنگ مرمر در ساختن کدام وسایل استفاده میشود:415

 تهداب 4)  2و  1 3)  ظروف 2) میز های چای خوری 1) 

 کدام مواد تعمیراتی ذیل در کشورما به پیمانه زیاد وجود دارد: . 416

 3و  1 4)   گچ 3)  سمنت 2)   چونه 1) 

 .  مراکز مهم تولید سمنت در کشورما کدام ها اند:417

 سمنت بغالن 4)  2و  1 3) سمنت جبل السراج 2)  سمنت غوری 1) 

 .  سمنت از کدام نوع احجار ساخته میشود:418

 احجار متحوله 4)  احجار ناریه 3)  احجار آهکی 2)  احجار سمنتی 1) 

 .  سنگ مرمر در کدام نواحی کابل وجود دارد:419

 همه جوابات 4)  تره خیل 3) ریشخور و قرغه 2)  بادام باغ 1) 

 .  سنگ مرمر در کدام مناطق افغانستان یافت میشود:421

  چشمت هرات 2)   ولسوالی خوگیانی و اچین 1) 

 همه جوابات 4)   کوته عشرو و میدان وردک 3) 

 .  سنگ مرمر در تعمیرات به کدام منظور استفاده میشود:421

 رنگ 4)   تزئین 3)   عایق 2)  استحکام 1) 
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 .  در مجسمه سازی از کدام یکی از سنگ های ذیل استفاده میشود:422

 گرانیت 4)   آهک 3)   مرمر 2)  بزالت 1) 

 یکی از سنگ های ذیل در کشورما به کثرت یافت میشود:.  کدام 423

 میتورایت 4)   آهک 3)  ملخیت 2)   مرمر 1) 

 .  کدام سنگ های ذیل شامل احجار قیمتی میشوند:424

 همه جوابات 4) زمرد و لعل پیازی 3)  یاقوت 2)  الماس 1) 

 .  احجار نیمه قیمتی کدام ها اند:425

 الماس 4)  2و  1 3)  امیتست 2)  الجورد 1) 

 .  الماس نسبت به دیگر احجار:426

 2و  1 4)  نرم است 3)  مقاوم است 2)  سخت است 1) 

 .  رنگ الماس چگونه است:427

 سبز 4)  2و  1 3)   شفاف 2)   سفید 1) 

 .  الجورد از جمله احجار:428

 نیمه قیمتی است 4)  2و  1 3)  با ارزش است 2)  قیمتی است 1) 

 استخراج الجورد قریۀ حضرت سعید ولسوالی جرم بدخشان از چند سال قبل تا حال ادامه دارد:.  429

 سال قبل 5111تا  4111 2)    سال قبل 6111تا  5111 1) 

 سال قبل 111تا  51 4)    سال قبل 3111تا  2111 3) 

 .  الماس از لحاظ داشتن کدام خصوصیت در برش و تراش اجسام بکار میرود:431

 شفاف بودن 4)  سخت بودن 3)  تیز بودن 2)  قوی بودن )1 

 .  الجورد افغانستان به کدام رنگ ها وجود دارد:431

 سبز روشن و آبی تیز 2)    تیره آبی و آبی روشن 1) 

 سرخ و سیاه 4)     2و  1 3) 

 .  الجورد در تخنیک استعمال:432

 3و  1 4)   داشت 3)   ندارد 2)   دارد 1) 

 به باور علمای جیولوجی در کدام مناطق افغانستان امکان پیدایش الماس وجود دارد:.  433

 همه جوابات 4)  لوگر و غوربند 3)  مناطق مرکزی 2)  بدخشان 1) 

 .  آیا تا به حال در افغانستان الماس پیداشده است:434

 بدون شک 4)  بسیار کم 3)   نخیر 2)   بلی 1) 
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 افغانستان چند ذخیرۀ الجورد پیداشده است:.  در شمال شرق 435

 ذخیره 37 4)  ذخیره 4 3)  ذخیره 12 2)  ذخیره 27 1) 

 .  از جمله معادن الجورد کدام معدن آن حایز اهمیت بوده و تحت بهره بر داری قرار دارد:436

 معدن نورآبه 4) معدن مس عینک 3)  معدن سرسنگ 2)  معدن چشت 1) 

 گ چند ُتن الجورد درجه اول وجود دارد:.  در منطقه سرسن437

 ُتن 141 4)  ُتن 15 3)  ُتن 31 2)  ُتن 121 1) 

 .  مقدار الجورد موجود در تمام ذخایر کشور ما چند ُتن پیش بینی شده است:438

 ُتن 1561 4)  ُتن 2111 3)  ُتن 1291 2)  ُتن 1921 1) 

 چند سال قبل از افغانستان استخراج گردیده است:.  الجوردی که در موزیم لندن گذاشته شده است 439

 سال قبل 4111 4) سال قبل 2111 3) سال قبل 3611 2) سال قبل 3811 1) 

 .  در معدن سرسنگ چند ُتن الجورد به درجه دوم تثبیت شده است:441

 ُتن 211 4)  ُتن 65 3)  ُتن 83 2)  ُتن 45 1) 

 ارد:.  معدن سرسنگ در کدام منطقه موقعیت د441

 3و  1 4)  ولسوالی جرم 3)  ولسوالی نوآباد 2)  والیت بدخشان 1) 

 .  تولید ساالنۀ الجورد افغانستان تا به چند ُتن میرسد:442

 ُتن 18 4) ُتن 21الی  15 3)  ُتن 11الی  5 2)  ُتن 12الی  6 1) 

 .  الجورد افغانستان از لحاظ سنگ شناسی به چند نوع تقسیم شده است:443

 نوع 3 4)  نوع 2 3)  نوع 4 2)  نوع 5 1) 

 .  الجورد در کدام بخش مورد استعمال دارد:444

 همه جوابات 4)  تعمیرات 3)  زیورات 2)  تخنیک 1) 

 .  معدن لعل در کدام منطقه افغانستان موقعیت دارد:445

 غوربند 4)  2و  1 3)  بدخشان 2)  اشکاشم 1) 

 کشور ما تثبیت گردیده است:.  لعل پیازی در کدام منطقه 446

 یفتل بدخشان 4)  فرنجل غوربند 3)  خاکریز کندهار 2) بی بی گوهر کندهار 1) 

 .  لعل به کدام رنگ ها یافت میشود:447

  سرخ متمایل به بنفش 2)    آبی، زرد و سیاه 1) 

 همه جوابات 4)    سرخ متمایل به سبز 3) 

 .  یاقوت قابلیت تورق را:448
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 هیچکدام 4)  کمی دارد 3)   دارد 2)   ندارد 1) 

 .  یاقوت بکدام رنگ یافت میشود:449

 همه جوابات 4)  گالبی  3) جالی شیشه ئی 2)  سرخ روشن 1) 

 .  یاقوت در کدام مناطق یافت میشود:451

 غوربند 4)  2و  1 3)  سروبی 2)  جگدلک 1) 

 .  معادن زمرد در کدام مناطق وجود دارد:451

 برمال و مکنی 2)   درۀ پنجشیر و خنج پنجشیر 1) 

 همه جوابات 4)     بادیل درۀ کنر 3) 

 .  زمرد پنجشیر دارای کدام رنگ است:452

 سرخ 4)  2و  1 3)  آبی نما 2)  سبز زمردی 1) 

 .  ذخایر زمرد کشورما در حدود چند کیلوگرام تخمین شده است:453

 (1 420kg  (2 440kg  (3 200kg  (4 540kg 

 .  تا اکنون از ذخایر احجار کریمه افغانستان به صورت فنی و مدرن استفاده صورت:454

 3و  2 4)  گرفته بود 3)  گرفته است 2)  نگرفته است 1) 

 .  مناطق خواجه گوگردک، یتیم تاق، خواجه بوالن و جرقدوق مربوط کدام والیت میشوند:455

 هرات 4)  فاریاب 3)  جوزجان 2)  شبرغان 1) 

 .  بزگترین معدن آهن کشورما چی نام دارد:456

 معدن آهن سیاه درۀ بدخشان 2)    معدن حاجیگک 1) 

 معدن عینک لوگر 4)    معدن جبل السراج 3) 

 .  عملیه تغیر شکل مواد غرض افزایش، کیفیت و ارزش آن بنام چی یاد میشود:457

 هیچکدام 4)  فعالیت صنعتی 3)  فعالیت 2) فعالیت اجتماعی 1) 

 .  غرض از صنعت چی است:458

 2و  1 4)  ساختن مواد 3)  ساختن اموال 2)  ساختن اشیا 1) 

 .  صنعت توسط کدام وسایل صورت میگیرد:459

 توسط آب 4)  2و  1 3)  توسط ماشین 2)  توسط دست 1) 

 .  صنعت یک فعالیت:461

 3و  2 4)  خوب است 3)  تولیدی است 2)  مصرفی است 1) 

 .  انقالب صنعتی چه وقت آغاز شد:461
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 قرن بیستم 2)    نیمه اول قرن هژدهم 1) 

 نیمه دوم قرن هژدهم 4)    نیمه دوم قرن نوزدهم 3) 

 .  مواد خام یا مواد اولیه از کجا بدست میآید:462

 افتاب 4)   فضا 3)   زمین 2)  مهتاب 1) 

 .  صنایع کشورما به چند نوع تقسیم شده اند:463

 پنج نوع 4)  چهار نوع 3)  سه نوع 2)  دو نوع 1) 

.  تغیر شکل مواد زیاد و باال بردن کفیت و ارزش آن در وقت کم از جمله خصوصیت کدام نوع صنایع بشمار 464

 میرود:

 صنایع دستی 4)  2و  1 3)  صنایع ماشینی 2)  صنایع ابزاری 1) 

 .  مثال خوب صنایع دستی:465

 همه جوابات 4)  گلیم بافی است 3)  نمد بافی است 2)  قالین بافی است 1) 

 .  صنعت قالین بافی یکی از مهمترین بخش های صنایع:466

 2و  1 4)  حلقوی است 3)  ماشینی است 2)  دستی است 1) 

 .  قالین بیشتر در کدام والیات کشورما تولید میشود:467

 والیات شمال غربی 2)     والیات شمالی 1) 

 همه جوابات 4)     والیات غربی 3) 

 .  صنایع کشورما به کدام بخش ها تقسیم شده اند:468

 صنایع ابزاری 4)  2و  1 3)  صنایع دستی 2)  صنایع ماشینی 1) 

 .  صنعت گران روستائی از کدام منابع استفاده میکنند:469

 همه جوابات 4)  منابع معدنی 3)  منابع نباتی 2)  منابع حیوانی 1) 

 .  صنعت گران روستائی از کدام منابع حیوانی استفاده میکنند:471

 پنبه 4)  2و  1 3)  ابریشم 2) پشم، موی و پت 1) 

 .  صنعت گران روستائی از کدام منابع نباتی استفاده میکنند:471

 همه جوابات 4)   ُسند 3)   کتان 2)   پنبه 1) 

 ی استفاده میکنند:.  صنعت گران روستائی از کدام منابع معدن472

 همه جوابات 4)  گل عادی 3)  طال و نقره 2)  آهن و مس 1) 

 .  مهمترین محصوالت صنعتی دستی که از پشم حیوانی بدست میآیند شامل کدام اقالم میشوند:473

 برک، کرک و قاقمه 2)    قالین، نمد و گلیم 1) 
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 تکه و ریسمان 4)     2و  1 3) 

 محصوالت صنعتی دستی ذیل از الیاف پنبه ساخته میشود:.  کدام یکی از 474

 لنگی، گلیم و سطرنجی 2)    کرباس، کشمیره و پتو 1) 

 2و  1 4)    قالین، نمد و قاقمه 3) 

 .  صنایع ماشینی و فابریکه های عصری برای اول در زمان سلطنت کدام شخص در کشور ما رواج یافت:475

 امیر شیر علی خان 2)    امیر عبدالرحمان خان 1) 

 ظاهر شاه 4)    امیر حبیب هللا خان 3) 

 .  صنایع جدید ماشینی برای بار اول در کدام سال به افغانستان آورده شد:476

 میالدی 1821 4)  میالدی 1887 3)  میالدی 1851 2)  میالدی 1911 1) 

 افغانستان اساس گذاشته شد: .  صنایع ماشینی نسبتاً انکشاف یافته تر در زمان کدام پادشاه در477

  امیر عبدالرحمان خان 2)    امیر شیر علی خان 1) 

 امیر محمد یعقوب خان 4)     نادر خان 3) 

 .  اولین فابریکه عصری در افغانستان چی نام داشت:478

 فابریکه نو 4) ماشین خانه کابل 3)  فابریکه دولتی 2)  خانه کابل 1) 

 در افغانستان غرض تولید کدام محصوالت بکار انداخته شد: .  اولین فابریکه عصری479

 همه جوابات 4)  توپ و تفنگ 3)  مهمات حربی 2) اسلحه گرم و سرد 1) 

 هـ ش در افغانستان چند مؤسسۀ فعال صنعتی وجود داشت: 1365.  در سال 481

 (1 274   (2 117   (3 391   (4 412 

 هـ ش چند مؤسسه آن مربوط سکتور خصوصی بود: 1365در سال مؤسسه فعال صنعتی  391.  از جمله 481

 (1 274   (2 127   (3 491   (4 41 

 هـ ش چند مؤ سسه آن مربوط دولت بود: 1365مؤسسه فعال صنعتی در سال  391.  از جمله 482

 (1 374   (2 117   (3 291   (4 56 

 جمله ضروریات:.  در انکشاف صنایع ماشینی نیروی محرکه یا انرژی از 483

 3و  2 4)  مهم است 3)  اصلی است 2)  مهم نسیت 1) 

 .  در کدام شهر های ذیل برق و نفوس زیاد وجود دارد:484

 مزار شریف، کندز و جالل آباد 2)    کابل، قندهار و هرات 1) 

 جوزجان و تالقان 4)     2و  1 3) 

 است: .  ظرفیت ناصبه فابریکه نساجی بلخ چند میلیون متر485
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 میلیون متر 12 4) میلیون متر 11 3) ن مترمیلیو 32 2) میلیون متر 22 1) 

 .  فابریکه نساجی گلبهار کدام یکی از محصوالت ذیل را تولید میکرد:486

 روغن 4)  پارچه نخی 3)  گوگرد 2)   چرم  1) 

 .  ظرفیت ناصبه فابریکه نساجی گلبهار چند میلیون متر است:487

 میلیون متر 11 4) لیون مترمی 36 3) میلیون متر 51 2) میلیون متر 22 1) 

 .  سیلوی مرکزی کدام محصوالت ذیل را تولید میکرد:488

 گندم 4)  2و  1 3)   آرد 2)  نان باب 1) 

 .  توریزم چی معنی میدهد:489

 جهانگردی 4)   فرار 3)  سرقت 2)  تحقیقات 1) 

 .  توریزم یک نوع:491

 3و  2 4)  مبارزه است 3)  جنگ است 2)  مسافرت است 1) 

 .  یک توریست شخصی است که به کشور ها، شهر ها ویا مناطقی غیر از محیط عادی خود سفر کند که مدت آن:491

 بیشتر از یک سال نباشد 2)   کمتر از یک شبانه روز نباشد 1) 

 دو سال نباشد 4)     2و  1 3) 

 در کدام سال عضویت سازمان جهانی توریزم را بدست آورد:.  دولت افغانستان 492

 هـ ش 1339 4)  هـ ش 1352 3)  هـ ش 1344 2)  هـ ش 1337 1) 

 .  دولت افغانستان بمنظور فراهم آوری تسهیالت و انجام خدمات توریستی کدام یکی از مؤسسه های ذیل را 493

 تأسیس نمود است:        

 2و  1 4)  گردشگر 3)  افغان تور 2)  گرخندوی 1) 

 میالدی به چند میلیون دالر میرسید: 1976.  عواید ساحات سیاحتی افغانستان در سال 494

 میلیون دالر 7 4) میلیون دالر 28 3) میلیون دالر 11 2) میلیون دالر 12 1) 

 میالدی به چند میلیون دالرمیرسید: 1975.  عواید ساحات توریستی افغانستان در سال 495

 میلیون دالر 7 4) میلیون دالر 11 3) میلیون دالر 12 2)  میلیو دالر 28 1) 

 .  مناطق و شهر های مهم توریستی افغانستان کدام ها اند:496

 هرات، غور و غزنی 2)    بامیان، بلخ و سمنگان 1) 

 همه جوابات 4)   کندهار، کابل و جالل آباد 3) 

 مت ها میشود:.  نواحی توریستی بامیان کدام قس497

 مجشمه ها و بند امیر 2)    مغاره های حکاکی شده 1) 
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 2و  1 4)    موزیم و مقبره شاه 3) 

 .  مناطق توریستی زیارت خواجه عبدهللا انصاری، برج عیاران، مصالها، خواجه غلطان و قلعه اختیار الدین در کدام 498

 والیت موقعیت دارند:        

 هلمند 4)   غور 3)   فراه 2)  هرات 1) 

 .  نواحی توریستی تپه سردار، باال حصار و منارهای در کدام والیت قرار دارند:499

 پغمان 4)   زابل 3)  غزنی 2)  خوست 1) 

 .  باغ ممله و هده در کدام والیت موقعیت دارند:511

 ننگرهار 4)  پروان 3)  نورستان 2)   کنر 1) 

 والیت قرار دارد:.  مقبره میرویس نیکه در کدام 511

 زابل 4)   فراه 3)   هلمند 2)  کندهار 1) 

 .  منار جام در کدام والیت موقعیت دارد:512

 بلخ 4)   غور 3)  فاریاب 2)  بادغیس 1) 

 .  در کدام یکی از شهر های ذیل اثار تاریخی به حدی زیاد است که یوسکو آنرا بعنوان یکی از شهر های تحت 513

 د قرار داده است:پوشش خو        

 بامیان 4)  غزنی 3)  هرات 2)  کندهار 1) 

 .  کدام یکی از شهر های ذیل بنابر داشتن مزار ها و بناهای تاریخی به حیث شهر فرهنگی بین المللی و توریستی 514

 شناخته شده است:        

 کابل 4)  غزنی 3)  بامیان 2)   غور 1) 

 میالدی از آلمان غربی به افغانستان آمده اند چند نفر است: 1975.  تعداد سیاحین که در سال 515

 نفر 8649 4)  نفر 9411 3)  نفر 9431 2)  نفر 251 1) 

 میالدی به افغانستان آمده اند: 1975.  مجموعاً چند نفر سیاح در سال 516

 نفر 2645 4)  نفر 9846 3)  نفر 361894 2)  نفر 91894 1) 

 الدی به تعداد چند هزار توریست به افغانستان آمده اند:می 1995.  در سال 517

 هزار نفر 5 4)  هزار نفر 42 3)  هزار نفر 4 2)  هزار نفر 3 1) 

 میالدی بالغ به چند میلیون دالر میشود: 1995.  درآمد حاصله افغانستان از راه توریزم در سال 518

 میلیون دالر 4 4)  میلیون دالر 1 3)  میلیون دالر 3 2)  میلیون دالر 2 1) 

 .  اشیا و خدمات با فراهم آمدن چند شرط مورد داد و ستد و قرار میگیرد:519

 شرط 6 4)  شرط 5 3)  شرط 3 2)  شرط 7 1) 
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 .  داد و ستد امتعه ویا تبادلۀ کاالهای مورد نیاز که در مقابل کریدت پولی توسط بایع و مشتری صورت میگیرد بنام 511

 چی یاد میشود:        

 داد و ستد 4)   کار  3)  تجارت 2)  صنعت 1) 

 .  بطرف شرق آریانای قدیم کدام تمدن ها قرار داشتند:511

 یونان 4)  هند و چین 3)   هند 2)  هند و فارس 1) 

 .  بطرف غرب آریانای قدیم کدام تمدن ها قرار داشتند:512

 فارس 4)  فارس و یونان 3)   پارت 2)  هند و چین 1) 

 .  فعالً بیالنس تجارت خارجی افغانستان کامالً:513

 خوب است 4)  برابر است 3)  متوازن است 2)  نامتوازن است 1) 

 .  اشیا و خدمات با فراهم آمدن چند شرط مورد داد و ستد و قرار میگیرد:514

 شرط 6 4)  شرط 5 3)  شرط 3 2)  شرط 7 1) 

 افغانستان نسبت به صادرات آن:.  واردات 515

 هیچکدام 4)  مساوری است 3)  کم است 2)  زیاد است 1) 

 .  تجارت خارجی افغانستان قبالً با چند حوزه صورت میگرفت:516

 پنج حوزه 4)  سه حوزه 3)  چهار حوزه 2)  دو حوزه 1) 

 .  تجارت خارجی افغانستان قبالً با کدام حوزه ها صورت میگرفت:517

 همه جوابات 4)  حوزه آزاد 3)  حوزه هند 2)  حوزه بارتر 1) 

 تبادله جنس در مقابل جنس بنام چی یاد میشود:.  518

 واکر 4)  جنس به جنس 3)   تانتر 2)   بارتر 1) 

 .  حوزه تجارت بارتری شامل تجارت افغانستان با کدام ممالک میشود:519

 ممالک غربی 2)    ممالک سوسیالیستی 1) 

 2و  1 4)    کشور های امریکائی 3) 

 .  حوزه تجارت آزاد افغانستان شامل تجارت با کدام ممالک میشود:521

 ایاالت متحده امریکا 2)     اروپای غربی 1) 

 همه جوابات  4)      جاپان 3) 

 .  تجارت بین افغانستان و نیم قاره هند شامل کدام حوزه تجارتی میشود:521

 حوزه آزاد 2)    هندحوزه نیم قاره  1) 

 همه جوابات 4)     حوزه بارتر 3) 
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 .  مهمترین اقالم صادراتی افغانستان شامل کدام مواد میشود:522

 سنگ های قیمتی 2)    مواد غذائی و مواد خام 1) 

 همه جوابات  4)   محصوالت حیوانی و صنعتی 3) 

 میگیرد:.  صادرات صنعتی افغانستان کدام مواد را در بر 523

 2و  1 4)  پشم و پت 3)   گلیم 2)   قالین 1) 

 .  کدام مواد غذائی ذیل از افغانستان به خارج صادر میشود:524

 پخته 4)  2و  1 3)  میوه خشک 2)  میوه تازه 1) 

 .  کدام محصوالت حیوانی از افغانستان به خارج صادر میشوند:525

 همه جوابات 4)  پوست قره قل 3)  پوست 2)  پشم و پت 1) 

 .  واردات افغانستان شامل کدام موارد ذیل میشود:526

 مواد نفتی و خوراکی 2)     مواد کیمیاوی 1) 

 همه جوابات 4)   ماشین آالت و وسایط ترانسپورتی 3) 

 .  چند فیصد محصوالت افغانستان به هند صادر میشوند:527

 فیصد 21 4)  فیصد 44 3)  فیصد 21 2)  فیصد 22.8 1) 

 میلیون دالر به خارج صادر گردیده است: 211هـ ش محصول به ارزش بیش از  1386.  در سال 528

 روده 4)  نباتات طبی 3)  قالین و گلیم 2)  میوه خشک 1) 

 .  تجارت افغانستان با ممالک همجوار و کشور های پیشرفته در حال:529

 رکود است 4)  توسعه است 3)  پیشرفت است 2)  انکشاف است 1) 

 هـ ش از کشور هند صورت گرفته است: 1385.  چند فیصد واردات افغانستان در سال 531

 فیصد 11 4)  فیصد 12 3)  فیصد 5.1 2)  فیصد 21 1) 

 .  کلمه بانک از کدام یکی از کلمات آلمانی گرفته شده است:531

 (1 Bauk  (2 Balk  (3 Banl  (4 Banco 

 از دانشمندان بانک از کدام کلمه ایتالیائی گرفته شده است:.  به باور بعضی 532

 (1 Bank  (2 Banco  (3 Blank  (4 Bulk 

533  .Banco :چی معنی میدهد 

 صندلی 4)   میز 3)  چوکی  2)  نیمکتی 1) 

 .  بانک های مرکزی بصورت عموم دارای چند وظیفه اند:534

 سه وظیفه 4)  ده وظیفه 3)  پنج وظیفه 2)  دو وظیفه 1) 



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

112 

 .  وسیلۀ که صرافان سابق روی آن می نشستند و عملیه صرافی را انجام میدادند بنام چی یاد میشود:535

 هیچکدام 4)  نیمکتی 3)   میز 2)  چوکی  1) 

 .  واحد اقتصادری که به طور مرتب اعتبار میگیرد و اعتبار میدهد بنام چی یاد میشود:536

 صنایع 4)   پول 3)   بانک 2)  خزانه دار 1) 

 .  ادارۀ حقوقی که از مردم عامه و ارگان های دولتی پول اخذ میکند مفاد میدهد و آنرا به دوران می اندازد بنام 537

 چی یاد میشود:        

 مارکیت 4)   بانک 3)  وزارت اقتصاد 2)  وزارت مالیه 1) 

 .  بانک ها بصورت عموم به چند کتگوری تقسیم میشوند:538

 دو کتگوری 4)  پنج کتگوری 3)  ده کتگوری 2)  سه کتگوری 1) 

 .  بانک ها بصورت عموم به کدام بخش های ذیل تقسیم شده اند:539

 بانک های تجارتی 2)    بانک های مرکزی 1) 

 همه جوابات 4)    بانک های شخصی 3) 

 کشور ها کدام بانک ها میباشند:.  حرکت دهنده و سازمان دهنده اصلی فعالیت های بانکی درتمام 541

 بانک های مرکز 2)    بانک های تجارتی 1) 

 بانک های شخصی 4)    بانک های صنعتی 3) 

 .  مادر بانک به کدام نوع بانک ها گفته میشود:541

 بانک های تجارتی 2)    بانک ها صنعتی 1) 

 بانک های شخصی 4)    بانک های مرکزی 3) 

 رد بانک ها وظیفه کدام بانک است:.  نظارت بر عمل ک542

 بانک شخصی 2)     بانک مرکزی 1) 

 بانک تجارتی 4)     بانک دولتی 3) 

 .  د افغانستان بانک در کدام سال تأسیس شده است:543

 هـ ش 1318 4)  هـ ش 1321 3)  هـ ش 1318 2)  هـ ش 1319 1) 

 .  بانک مرکزی افغانستان چی نام دارد:544

 پشتنی بانک 4)  کابل بانک 3) بانک ملی افغان 2) د افغانستان بانک 1) 

 .  نشر بانک نوت، کنترول اسعار و نظارت از سایر بانک ها از جمله وظایف کدام بانک ها بشمار میرود:545

 بانک های تجارتی 2)    بانک های دولتی 1) 

 بانک های اصلی 4)    بانک های مرکزی 3) 
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 ان بانک برای بار اول با چند میلیون سرمایه ابتدائی آغاز به فعالیت نمود:.  د افغانست546

 میلیون افغانی 251 2)    میلیون افغانی 211 1) 

 میلیون افغانی 121 4)    میلیون افغانی 41 3) 

 .  عملیات کوتاه مدت پولی از خصوصیات کدام نوع بانک ها است:547

 تجارتیبانک های  2)    بانک های شخصی 1) 

 بانک های زراعتی 4)    بانک های مرکزی 3) 

 .  بعد از به وجود آمدن کدام نوع بانک ها ساحه فعالیت بانک های تجارتی محدود شد:548

 بانک های زراعتی 2)    بانک های تخصصی 1) 

 بانک های مرکزی 4)     2و  1 3) 

 .  بانک های تجارتی در کدام بخش ها فعالیت میکنند:549

 همه جوابات 4)  ساختمان 3)  زراعت 2)  صنعت 1) 

 .  اعطایر اعتبار و سرمایه گذاری ها از جمله وظایف کدام بانک ها به شمار میرود:551

 بانک های تجارتی 2)    بانک های شخصی 1) 

 بانک های دولتی 4)    بانک های مرکزی 3) 

 .  مثال خوب بانک های تخصصی:551

 بانک های زراعتی 2)    بانک های صنعتی 1) 

 همه جوابات 4)    بانک های رهنی 3) 

 .  تا کدام سال تمام وظایف بانک ها توسط صرافان اجرا میشد:552

 هـ ش 1354 4)  هـ ش 1318 3)  هـ ش 1319 2)  هـ ش 1313 1) 

 .  قبل از تأسیس د افغانستان بانک کدام بانک وظایف بانک مرکزی را به عهده داشت:553

 نشنل بانک 4)  پشتنی بانک 3)  بانک افغان 2)  بانک ملی 1) 

 .  بانک ملی با سرمایۀ چند میلیون افغانی آغاز به فعالیت نمود:554

 میلیون افغانی 6 4) میلیون افغانی 11 3) میلیون افغانی 8 2) میلیون افغانی 12 1) 

 میلیارد دالر بود:میالدی چند  2115.  ذخایر پولی خارجی افغانستان در سال 555

 میلیارد افغانی 3 4) میلیارد افغانی 1.3 3) میلیارد افغانی 8 2) میلیارد افغانی 121 1) 

 چند درصد نفوس فعال اقتصادری افغانستان در سکتور صنعت مصروف استند:.  556

 درصد 11 4)  درصد 42 3)  درصد 81 2)  درصد 21 1) 

 شورما در بخش خدمات فعالیت دارند:.  چند درصد نفوس فعال اقتصادی ک557
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 درصد 58 4)  درصد 68 3)  درصد 22 2)  درصد 11 1) 

 .  واردات زیاد افغانستان نمایانگر این حقیقت است که افغانستان:558

 تولید بسیارکم دارد 2)     پول زیاد دارد 1) 

 3و  2 4)    اقتصاد ضعیف دارد 3) 

 به ارزش چند میلیون دالر واردات داشته است:هـ ش  1386.  افغانستان در سال 559

  میلیون دالر 454 2)    میلیون دالر 455 1) 

 میلیون دالر 211 4)    میلیون دالر 3122 3) 

 هـ ش چند میلیون دالر است: 1386.  تفاوت واردات و صادرات افغانستان در سال 561

 میلیون دالر 654 2)    میلیون دالر 2568 1) 

 میلیون دالر 4568 4)    میلیون دالر 2133 3) 

 هـ ش چند میلیون دالر صادرات داشته است: 1386.  افغانستان در سال 561

 میلیون دالر 454 4) میلیون دالر 5689 3) میلیون دالر 1326 2) میلیون دالر 412 1) 

 .  چند فیصد آب های کرۀ زمین در ابحار وبحیره ها تجمع کرده اند:562

 درصد 29 4)  درصد 71 3)  درصد 97 2)  درصد 3 1) 

 .  زنده ماندن نباتات، حیوانات و انسان ها بدون آب ممکن:563

 2و  1 4)   نیست 3)  امکان دارد 2)   است 1) 

 .  آب درکرۀ زمین بطور متوازن تقسیم:564

 هیچکدام 4)  شده است 3)  نگردیده است 2)  گردیده بود 1) 

 آب تا چند روز زنده مانده میتواند:.  انسان بدون 565

 سه روز 4)  شش روز 3)  دو روز 2)  هفت روز 1) 

 .  آب دریاها، جهیل ها و آب های زیر زمین چند فیصد آبهای کرۀ زمین را تشکیل میدهند:566

 فیصد 97 4)  فیصد 3 3)  فیصد 2 2)  فیصد 1 1) 

 ای دایمی کوه ها وقطبین قرار دارند:.  چند فیصد آبهای کرۀ زمین در یخچال ها، برف ه567

 فیصد 1 4)  فیصد 2 3)  فیصد 12 2)  فیصد 3 1) 

 .  انسان ها به چند فیصد از آبهای شیرین کرۀ زمین دسترسی دارند:568

 فیصد 111 4)  فیصد 97 3)  فیصد 1 2)  فیصد 12 1) 

 .  بصورت عموم چند فیصد آب شیرین در زراعت به مصرف میرسد:569

 فیصد 29 4)  فیصد 71 3)  فیصد 73 2)  فیصد 36 1) 
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 .  بصورت عموم چند فیصد محصوالت زراعتی درنتیجه آبیاری بدست میآید:571

 فیصد 54 4)  فیصد 97 3)  فیصد 36 2)  فیصد 71 1) 

 .  کدام یکی از کشور های ذیل به قلت آب مواجه است:571

 یلاسرائ 4)   ترکیه 3)   مصر 2)  افغانستان 1) 

 .  در حال حاضر چند میلیارد نفوس جهان از آب صحی وشیرین محروم اند:572

 پنج میلیارد 4)  یک میلیارد 3)  سه میلیارد 2)  دو میلیارد 1) 

 .  حکومت اسرائیل آب مورد ضرورت خویش را از کدام کشور وارد میکند:573

 ایران 4)  یوانان 3)  آذربایجان 2)   ترکیه 1) 

 پنجا سال گذشته چند در گیری د کشمکش بخاطر آب صورت گرفته است:.  در 574

 درگیری 3 4)  درگیری 15 3)  درگیری 517 2)  درگیری 62 1) 

 در پنجا سال گذشته چند درگیری مسلحانه به سبب آب صورت گرفته است:.  575

 در گیری 21 4)  در گیری 18 3)  در گیری 517 2)  در گیری 32 1) 

 بدست آوردن یک گیلوگرام غله چند لیتر آب ضرورت است: .  برای576

 لیتر 251 4)  لیتر 1111 3)  لیتر 111 2)  لیتر 211 1) 

 .  عامل آلوده شدن آب:577

 همه جوابات 4)  نبات است 3)  انسان است 2)  حیوان است 1) 

 .  مشکل کمبود آب چه وقت به سطح جهانی مطرح شد:578

 اوایل دهه قرن بیستم 2)    اخیر دهه قرن بیستم 1) 

 قرن هژدهم 4)    نیمه دوم قرن نوزدهم 3) 

 .  هدف از آبیاری قطره ئی:579

 استفاده درست از آب 2)   صرفه جوئی در مصرف آب 1) 

 محصوالت بیشتر 4)     2و  1 3) 

 .  در شهر مکسیکو آب از فاصله چند کیلومتری انتقال میابد:581

 (1 125km  (2 1200km  (3 15km  (4 120km 

 .  در جریان آبیاری نادرست چند فیصد آب ضایع میشود:581

 فیصد 61 4)  فیصد 15 3)  فیصد 36 2)  فیصد 21 1) 

 .  اودیه ضد آفات نباتی و کود کیمیاوی که در زمین های زراعتی استعمال میگردد باعث آلوده ساختن:582

 فضا میشود 4)  2و  1 3)  خاک میشود 2)  آب میشود 1) 
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.  در کدام کشور ها اکثراً فاضل آب بدرفت ها را بشکل ری سایکل دوران دوباره داده و آب را دوباره قابل استفاده 583

 شهروندان میسازد:

 کشور های اروپائی 2)    کشورهای غرب 1) 

 کشور های افریقائی 4)    کشور های امریکائی 3) 

 چند میلیون انسان به سؤتغذی مواجه اند:.  درحال حاضر در سرتاسر جهان 584

 میلیون انسان 831 2)    میلیارد انسان 811 1) 

 میلیون انسان 6 4)    میلیون انسان 811 3) 

 .  در حال حاضر در تمام جهان چند میلیارد انسان مشکل مواد غذائی دارند:585

 سه میلیارد انسان 2)    دو میلیارد انسان 1) 

 شش میلیارد انسان 4)    پنج میلیارد انسان 3) 

 .  بطور کلی در جهان چند نوع سیستم عمدۀ زراعتی وجود دارد:586

 ده نوع 4)  دونوع 3)  هفت نوع 2)  سه نوع 1) 

 .  سیستم میکانیزۀ زراعتی معموالً در چه نوع کشورها دیده میشود:587

 کشور های پیشرفته 2)    کشورهای صنعتی 1) 

 کشور های روبه انکشاف 4)     2و  1 3) 

 .  قطع کردن جنگالت زمینه تخریب:588

 کوه را مساعد میسازد 2)    خاک را مساعد میسازد 1) 

 دره را مساعد میسازد 4)    آب را مساعد میسازد 3) 

 .  غرض تغذیه خاک باید در آن نباتات:589

 زرع نشود 4)  سبز زرع شود 3) کالن زرع شود 2) متنوع زرع شود 1) 

 میالدی چند فیصد آن به کشور چین تعلق میگیرد: 2115.  از جمله تمام برنج تولید شده جهان در سال 591

 فیصد 6.5 4)  فیصد 45 3)  فیصد 31 2)  فیصد 21 1) 

 .  بزرگترین تولید کننده کچالو در جهان کدام کشور است:591

 هند 2)    ایاالت متحده امریکا 1) 

 چین 4)     روسیه 3) 

 میالدی چند فیصد آن به کشور ترکیه تعلق میگیرد: 2115.  از جمله تمام گندم تولید شده جهان درسال 592

 فیصد 9 4)  فیصد 3.3 3)  فیصد 3 2)  فیصد 21 1) 

 میالدی در تمام جهان چند ُتن گندم تولید شده است: 2115.  در سال 593
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 میلیون ُتن 15 4) ُتن 628111135 3) ُتن 26551151 2)  ُتن 628391 1) 

 میالدی چند فیصد آن به کشور چین تعلق میگیرد: 2115.  از جمله تمام گندم تولید شده در سال 594

 فیصد 41 4)  فیصد 25 3)  فیصد 15 2)  فیصد  12 1) 

ده بودند عبارت اند میالدی تولید کر 2115.  دو کشوریکه به تنهائی بیش از پنجا فیصد جواری چهان را در سال 595

 از:

 روسیه و هالند 2)     فرانسه و آلمان 1) 

 چین وبرازیل 4)   ایاالت متحده امریکا وچین 3) 

 میالدی چند فیصد جواری جهان را تولید کرده است: 2115.  ایاالت متحده امریکا در سال 596

 فیصد 19.1 4)  فیصد 31 3)  فیصد 41.3 2)  فیصد 21 1) 

 چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد:.  هر 597

 انرژی است 4)  حرارت است 3)  طاقت است 2)  قوه است 1) 

 .  آیا و جود انسان انرژی دارد:598

 هیچکدام 4)  2و  1 3)   نخیر 2)   بلی  1) 

 .  استفاده از انرژی در کدام مقطع زمانی اهمیت بیشتر پیدا کرد:599

 قرن بیستم 4)  قرون وسطی 3)  قرون جدید 2)  قبل از میالد 1) 

 .  در اوسط کدام قرن منابع انرژی نفت و گاز به سرعت انکشاف نمود و انرژی اهمیت بیشتری یافت:611

 قرن دوم میالدی 2)    قرن نوزدهم میالدی 1) 

 قرن بیستم میالدی 4)    قرن هژدهم میالدی 3) 

 :.  ماشین بخار در کدام قرن اختراع شد611

 قرن بیستم 4)  قرن نوزدهم 3)  قرن هژدهم 2)  قرن هفدهم 1) 

 .  انقالب صنعتی در کدام قرن صورت گرفت:612

 قرن بیستم 4)  قرن نوزدهم 3)  قرن هژدهم 2)  قرن هفدهم 1) 

 .  انواع مختلف انرژی برقی کدام ها اند:613

 برق بادی و برق آفتابی 2)     برق آبی  1) 

 همه جوابات 4)    برق هسته ئی و حرارتی 3) 

 .  توربین های برق را در کدام قسمت بند های برق قرار میدهند:614

 در عقب 4)  در قسمت پایین 3)  در پهلو 2) در قسمت فوقانی 1) 

 .  عیب و نقص عمدۀ برق آبی درین است که بعد از تولید قابل ذخیره:615
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 3و  1 4)  شودنمی 3)  میباشد 2)  نمیباشد 1) 

 .  در تولید برق آبی چند عامل رول عمده دارد:616

 چهار عامل 4)  پنج عامل 3)  سه عامل 2)  دو عامل  1) 

 .  کدام عوامل در تولید برق آبی رول عمده و اساسی دارند:617

 موجودیت نشیب های تند در مسیر آب 2)   فراوان، دایمی و جاری بودن آب 1) 

 همه جوابات 4)   اختالف ارتفاع در مسیر دریا 3) 

 .  چند ناحیه در جهان نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند:618

 دو ناحیه 4)  چهار ناحیه 3)  سه ناحیه 2)  پنج ناحیه 1) 

 .  در اروپا کدام کوه ها منبع دایمی برف باری ها بوده و محل مناسبی برای تولید برق آبی استند:619

 همه جوابات 4)  کوه های پیرنه 3)   آلپ 2) کوه های سکاندیناوی 1) 

 .  ایاالت متحدۀ امریکا از آب کدام دریاها برای تولید برق استفاده میکند:611

 2و  1 4)  دریای والگا 3)  دریای کلمبیا 2)  دریای کلورادو 1) 

 ی تأمین میکند:.  ایاالت متحدۀ امریکا چند درصد برق خود را از منابع آب611

 درصد 51 4)  درصد 22 3)  درصد 13 2)  درصد 21 1) 

 .  کانادا امروز در جهان یکی از بزرگترین تولید کننده گان برق:612

 بادی میباشد 4)  حرارتی میباشد 3)  افتابی میباشد 2)  آبی میباشد 1) 

 .  اولین کار خانه برق آبی کانادا در کجا ساخته شد است:613

 هیچکدام 4)  ابشار نیاگارا 3)  دریای کلورادو 2)  دریای کلمبیا 1) 

 .  در براعضم آسیا کدام کشور فیصدی بلند تولید برق را دارا میباشد:614

 روسیه 4)   هند 3)   جاپان 2)   چین 1) 

 .  کدام کشور های اروپائی دارای برق آبی فراوان میباشند:615

 همه جوابات 4)  هفرانس 3)  سویدن 2)  ناروی 1) 

 .  تمام راه های آهن کشور ایتالیا به وسیله نیروی برق آبی کدام دریا در حرکت استند:616

 دریای بو 4)  دریای راین 3)  دریای پو 2)  دریای والگا 1) 

 فیصد از برق آبی استفاده میکند: 95.  کدام یکی از کشور های ذیل 617

 کانادا 4)  روسیه 3)  دنمارک 2)  سویدن  1) 

 .  استفاده از انرژی باد سریع ترین راه برای تولید:618

 حرکت است 4)  برق است 3)  حرارت است 2)  روشنی است 1) 
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 .  توربین های بادی و وسایل مشابه آن:619

 2و  1 4)  قیمت اند 3)  پر کارتر اند 2)  ارزانتر اند 1) 

 تولید میکند:.  اروپا در مجموع چند فیصد انرژی بادی را 621

 فیصد 15 4)  فیصد 32 3)  فیصد 65 2)  فیصد 12 1) 

 .  در مجموع آسیا چند فیصد انرژی برق بادی جهان را تولید میکند:621

 فیصد 12 4)  فیصد 18 3)  فیصد 22 2)  فیصد 65 1) 

 .  در مجموع امریکای شمالی چند فیصد انرژی برق بادی جهان را تولید میکند:622

 فیصد 15 4)  فیصد 22 3)  فیصد 31 2)  یصدف 12 1) 

 .  امریکای شمالی از لحاظ تولید انرژی بادی در جهان مقام چندم را دارا میباشد:623

 چهارم 4)   سوم 3)   دوم 2)   اول  1) 

 .  مواد سوخت انرژی هسته ئی به ذغال سنگ نفت و گاز دوام:624

 هیچکدام 4)  دوام ندارد 3)  بیشتر دارد 2)  کمتر دارد 1) 

 .  کدام کشور از لحاظ تولید انرژی هسته ئی در جهان مقام اول را دارد:625

 فرانسه 4) ایاالت متحده امریکا 3)   جاپان 2)  روسیه 1) 

 .  فرانسه از لحاظ تولید انرژی هسته ئی در مقام چندم قرار دارد:626

 چهارم 4)   سوم 3)   دوم 2)   اول 1) 

 کدام یکی از کشور های ذیل از لحاظ تولید انرژی هسته ئی مقام سوم را دارد: . 627

 جاپان 4)   هند 3)   چین 2)  روسیه 1) 

 .  روسیه از لحاظ تولید انرژی هسته ئی در مقام چندم قرار دارد:628

 دوم 4)  چهارم 3)   سوم 2)   اول 1) 

 اتومی میباشند: .  کدام کشور های ذیل دارای کار خانه های برق629

 هند، آلمان و کانادا 2)   انگلستان، کوریای جنوبی و چین 1) 

 2و  1 4)    ایران و پاکستان 3) 

 .  کشوری که در تولید برق آبی در جهان مقام اول را دارد عبارت است از:631

 چین 4)   کانادا 3)   جاپان 2)   هند  1) 

 ذیل حاصل میشود: .  برق حرارتی از سوختاندن کدام مواد631

 همه جوابات 4)  نفت و گاز 3)   دیزل 2)  ذغال سنگ 1) 

 .  مهمترین منبع استحصال برق حرارتی کدام یکی از مواد ذیل است:632
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 گاز 4)   دیزل 3)  ذغال سنگ 2)   نفت 1) 

 .  بصورت عموم چند فیصد برق حرارتی تولید شده از ذغال سنگ حاصل میشود:633

 فیصد 81 4)  فیصد 12 3)  فیصد 32 2)  فیصد 51 1) 

 .  در دستگاه های برق حرارتی زیادتر از کدام نوع ذغال سنگ استفاده میشود:634

 ذغال سنگ نرم 2)    ذغال سنگ قیری 1) 

 2و  1 4)    ذغال سنگ سخت 3) 

 شود چند کیلوات .  اگر به یک کیلوو چهار صدو پنجا گرام ذغال سنگ تا هفت هزار کالوری حرارت داده 635

 برق تولید میکند:         

 کیلوات 3 4)  کیلوات 5 3)  کیلوات 1 2)  کیلوات 2 1) 

 .  چند فیصد مجموع برق تولید شدۀ ایاالت متحدۀ امریکا از ذغال سنگ بدست میآید:636

 فیصد 45 4)  فیصد 51 3)  فیصد 15 2)  فیصد 21 1) 

 برق خود را از سوختاندن گاز طبیعی تولید میکند:.  ایاالت متحدۀ امریکا چند فیصد 637

 فیصد 51 4)  فیصد 21 3)  فیصد 14 2)  فیصد 11 1) 

 .  چند فیصد برق ایاالت متحدۀ امریکا از نفت بدست میآید:638

 فیصد 42 4)  فیصد 11 3)  فیصد 35 2)  فیصد 51 1) 

 شتر برق حرارتی خود را از احتراق کدام نوع مواد .  کشور های عربستان سعودی، کویت، قطر، اردن و بحرین بی639

 بدست می آورند:        

 مواد نفتی 4)  ذغال سنگ 3)  مواد پالستیکی 2)  مواد هسته ئی 1) 

 .  نفت در خود کدام مواد غیر خالص را دارد:641

 آکسیجن 4)  2و  1 3)  نایتروجن 2)   سلفر 1) 

 اثر کدام عوامل به نفت تبدیل میشوند:.  بقایای حیوانات و نباتات در 641

 همه جوابات 4)  طول زمان 3) فشار و حرارت 2)   تخمر 1) 

 .  در بین کدام یکی از سالهای ذیل صنعت موتر سازی در جهان انکشاف یافت:642

 میالدی 1851الی  1841 2)   میالدی 1921الی  1911 1) 

 میالدی 1911الی  1891 4)   میالدی 1911الی  1911 3) 

 .  اولین چاهی که در ناحیه پنسلوانیای امریکا حفر گردیدچند متر عمق داشت:643

 (1 30m   (2 20m   (3 40m  

 (4 45m 

 .  اولین چاهی که در ناحیه پنسلوانیای امریکا حفر گردید روزانه چند متر مکعب نفت از آن استخراج می گردید:644
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 مترمکعب 12 4)  مترمکعب 11 3)  متر مکعب 32 2)  متر مکعب 4 1) 

 .  عمق چاه های نفت در ناحیه وایومینگ امریکا به چند متر میرسد:645

 متر 1251 4)  متر 811 3)  متر 6111 2)  متر 1211 1) 

 .  حوزه های نفتی خاور میانه چند فیصد نفت جهانی را دربر میگیرند:646

 ددرص 21 4)  درصد 65 3)  درصد 72 2)  درصد 22 1) 

 .  بزرگترین صادر کنندۀ نفت در جهان کدام کشور است:647

 اردن 4)   قطر 3)   کویت 2) عربستان سعودی 1) 

 .  بزرگترین تولید کنندۀ نفت در قاره امریکا کدام کشور است:648

 کلمبیا 4)   کانادا 3) ایاالت متحدۀ امریکا 2)  وینزویال 1) 

 کشور های آن قرار دارد:.  ذخایر نفت قارۀ اروپا در کدام 649

 فرانسه و ایتالیا 2)   بلژیک، انگلستان و آلمان 1) 

 همه جوابات 4)     ناروی و هالند 3) 

 .  در امریکای التین کدام کشورها دارای نفت میباشند:651

 چیلی 4)  2و  1 3)  اکوادور 2)  وینزویال 1) 

 موقعیت دارندک.  مراکز نفت قاره افریقا در کدام کشور های آن 651

 همه جوابات 4)   گابون 3) الجزایر و نایجیریا 2)   لیبیا 1) 

 .  بزرگترین مصرف کنندۀ نفت در جهان کدام کشور است:652

 روسیه 4)   آلمان 3)   کانادا 2) ایاالت متحدۀ امریکا 1) 

 .  بعد از امریکا کدام کشور مهمترین وارد کنندۀ نفت در جهان است:653

 برازیل 4)   هند 3)   جاپان 2)   چین 1) 

 .  جاپان روزانه چند میلیون ُبشکه نفت خریداری میکند:654

 میلیون ُبشکه 5تا  4 2)    میلیون ُبشکه 5 1)1) 

 3و  1 4)     میلیون ُبشکه 7 3) 

 .  نفت در کدام موارد ساحه کاربرد دارد:655

 همه جوابات 4)  موادشست وشو 3)  انواع دواها 2)  تولید البسه 1) 

 .  اکثراً در هنگام حفر چاه نفت در قدم اول به کدام ماده بر میخورند:656

 آب 4)   گل 3)   گاز 2)   تیل 1) 

 .  منابع گاز طبیعی اکثراً در کدام قسمت های ذخایر نفتی واقع میشوند:657
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 در طبقات پایانی نفت 2)    در طبقات باالئی نفت 1) 

 هیچکدام 4)    نفت در پهلوی طبقات 3) 

 .  از گاز در کدام موارد استفاده میشود:658

 پخت و پز و گرم کردن منازل 2)    تولید انرژی و روشنائی 1) 

 همه جوابات 4)    ساختن مرکبات کیمیاوی 3) 

 .  بیشتر از نیم تولیدات گاز ایاالت متحدۀ امریکا در چه نوع مناطق به مصرف میرسد:659

 مناطق مصرفی 4)  مناطق شهری 3)  مناطق تجارتی 2)  مناطق تولیدی 1) 

 .  بزرگترین حوزه های گاز طبیعی روسیه در کدام نواحی آن وجود دارد:661

 همه جوابات 4)  مسکو 3)  ساراتوف 2)  دریای والگا 1) 

 .  روسیه به تنهائی چند فیصد گاز طبیعی جهان را در خود جا داده است:661

 درصد 44 4)  درصد 33 3)  درصد 32 2)  درصد 65 1) 

 .  بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان کدام کشور است:662

 ایاالت متحدۀ امریکا 2)     فرانسه 1) 

 هند 4)      جاپان 3) 

 ایالت آن کشده شده است:.  طویل ترین و مهمترین پایپ الین گاز طبیعی ایاالت متحدۀ امریکا بین کدام دو 663

 نیویارک و کلورادو 2)    تکزاس و نیویارک 1) 

 واشنگتن و کلیفورنیا 4)    واشنگتن و نیویارک 3) 

 .  پس از امریکا و کانادا کدام کشور بزرگترین تولید کنندۀ گاز طبیعی در قارۀ امریکا میباشد:664

 اکوادور 4)  وینزویال 3)   کلمبیا 2)  برازیل 1) 

 .  گاز طبیعی ناحیه الک:665

 سلفر دارد 2)     گوگرد دارد 1) 

 همه جوابات 4)    حرارت بلند دارد 3) 

 .  گاز طبیعی فرانسه از کدام ناحیۀ آن استخراج میشود:666

 هیچکدام 4)  2و  1 3)   الک 2)  ناحیه الک 1) 

 ک فرانسه را دارند:.  آیا پایپ الین های فوالدی قدرت انتقال گاز طبیعی ناحیه ال667

 2و  1 4)  بدون شک 3)   نخیر 2)   بلی 1) 

 .  مهمترین وارد کنندۀ گاز طبیعی در جهان کدام کشور ها استند:668

 همه جوابات 4)  ارجنتاین 3) فرانسه و جاپان 2)   ایتالیا 1) 
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 استند:.  کشور های اروپای غرب عالقمند به استفاده از گاز طبیعی کدام مناطق 669

 عراق و کویت 4)  2و  1 3)  وینزویال 2) اطراف خلیج فارس 1) 

 .  بعد از کانادا و امریکا بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در قاره امریکا کدام کشور است:671

 وینزویال 4)  برازیل 3)   چیلی 2)  اکوادور 1) 

 .  رنگ ذغال سنگ خشک یا انتراسیت چگونه است:671

 زرد 4)  2و  1 3) مایل به خاکستری 2)   سیاه 1) 

 .  بخار و خاکستر کدام نوع ذغال سنگ کم است:672

 ذغال سنگ خشک 2)    ذغال سنگ تورب 1) 

 3و  2 4)    ذغال سنگ انسراتیت 3) 

 .  ذغال سنگ خشک چند فیصد کاربن دارد:673

 فیصد 87تا  41 2)    فیصد 87تا  49 1) 

 فیصد 51تا  28 4)    فیصد 51تا  42 3) 

 .  در تولید برق وبکار انداختن ماشین ها از کدام نوع ذغال سنگ کار میگیرند:674

 همه جوابات 4)  تورب 3)  انتراسیت 2)  لگنیت 1) 

 .  کدام نوع ذغال سنگ بدون دود میسوزد:675

 کوک 4)  2و  1 3) ذغال سنگ سیاه 2) ذغال سنگ قیری 1) 

 هان از نوع ذغال سنگ قیری است:.  چند فیصد ذغال سنگ ج676

 فیصد 65 4)  فیصد 33 3)  فیصد 51 2)  فیصد 81 1) 

 .  برای تهیه کردن کوک کدام نوع ذغال سنگ مناسب است:677

 ذغال سنگ تورب 2)    ذغال سنگ قیری 1) 

 انتراسیت 4)     لگنیت 3) 

 .  ذغال سنگ قیری دارای چند فیصد کاربن است:678

 فیصد 92 4)  فیصد 48 3)  فیصد 51 2)  فیصد 51 1) 

 .  ذغال سنگ نارس یا لگنیت نسبت به دیگر انواع ذغال سنگ ها دارای وزن:679

 هیچکدام 4)  مساوی است 3)  کمتر است 2)  زیادتر است 1) 

 کدام یکی از انوع ذغال سنگ بنام ذغال سنگ قهوه ئی نیز یاد میشود:.  681

 2و  1 4)  انتراسیت 3)  لگنیت 2) ذغال سنگ نارس 1) 

 .  کدام نوع ذغال سنگ بقایای اشجار و چوب است که هنوز به کامالً به کاربن تبدیل نشده است:681
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 ذغال سنگ تورب 2)     لگنیت 1) 

 انتراسیت 4)    ذغال سنگ قیری 3) 

 .  کدام نوع ذغال سنگ دارای حرارت کم و رطوبت زیاد میباشد:682

 کلنیت 2)    ذغال سنگ خشک 1) 

 3و  2 4)    ذغال سنگ نارس 3) 

 .  چند درصد ذغال سنگی که در دنیا استخراج میشود از نوه لگنیت است:683

 آلمان و هالند 2)    شمال فرانسه و بلژیک 1) 

 همه جوابات 4)    انگلستان و پولند 3) 

 .  بزرگترین تولید کنندۀ ذغال سنگ در جهان کدام کشور است:685

 هند 4)   آلمان 3)  روسیه 2)  نسه فرا 1) 

 .  ذغال سنگ روسیه از کدام حوزه های ذیل استخراج میشود:686

 2و  1 4)  مسکو 3)  جوزه توال 2)  کار گنده 1) 

 .  ذغال روسیه از کدام حوزه آن استخراج میشود:687

 مسکو 4)  2و  1 3)  کوزباس 2)  کوزنتسک 1) 

 در ناحیه صنعتی رور تولید میشود: .  چند درصد ذغال سنک اروپا688

 درصد 61 4)  درصد 41 3)  درصد 31 2)  درصد 21 1) 

 .  چند درصد فوالد اروپا در ناحیه صنعتی رور تولید میشود:689

 درصد 18 4)  درصد 21 3)  درصد 41 2)  درصد 11 1) 

 .  استخراج ذغال سنگ آلمان از کدام نقاط آن صورت میگیرد:691

 همه جوابات 4)   سار 3)   لینت 2)   رور 1) 

 .  مهمترین منطقه ذغال سنگ در اروپای غربی چی نام دارد:691

 همه جوابات 4)  حوزه سار 3)  حوزه لینت 2)  حوزه رور 1) 

 .  حوزه های استخراج ذغال سنگ انگلستان در کدام مناطق آن قرار دارد:692

 همه جوابات 4)  نیوکاستل 3)   مندلز 2)  اسکاتلند 1) 

 .  در کدام کشور های ذیل استخراج ذغال سنگ توسط مایشین صورت میگیرد:693

 همه جوابات 4)   آلمان 3)  فرانسه 2) ایاالت متحده امریکا 1) 

 .  وسعت معادن ذغال سنگ در مناطق امریکای شمالی:694

 زیاد است 4) بسیار زیاد است 3)  خوب است 2)  کمتر است 1) 
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 یع بزرگ استحصال ذغال سنگ امریکا شمالی در کدام شهر های ذیل قرار گرفت اند:.  صنا695

 الینیار، کنتاکی و او هایو 2)   ویرجینیای غربی و پنسلوانیا 1) 

 همه جوابات 4)    کلورادو و اندیانا 3) 

 .  بزرگترین خایر ذغال سنگ جهان در کدام کشور قرار دارد:696

 متحده امریکاایاالت  2)     روسیه 1) 

 آلمان 4)    جمعهوری خلق چین 3) 

 .  چین ذغال سنگ خود را از کدام مناطق بدست میآورد:697

 بیجنگ 4)  2و  1 3)  جنوب منچوریا 2)  هوانگهو 1) 

 .  جاپان از ذغال سنگ خود در کدام کار خانه ها کار میگیرد:698

 فابریکه سمنت 2)    کار خانهای ذوب آهن 1) 

 2و  1 4)    فابریکه کود کیمیاوی 3) 

 .  آسترالیا ذغال سنگ خویش را به کدام کشور ها صادر میکند:699

 جاپان و کوریای جنوبی 2)     فرانسه و آلمان 1) 

 همه جوابات 4)     روسیه و چین 3) 

 نوبی این منابع:.  اگر منابع ذغال سنگ نیم کره جنوبی را بانیم کره شمالی مقایسه کنیم در نیم کره ج711

 زیاد است 4)  خیلی کم است 3)  بیشتر است 2)  کم است 1) 

 .  در کدام یکی از کشور های نیم کره جنوبی ذغال سنگ کشف شده است:711

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  آسترالیا 2)   چیلی 1) 

 .  فرانسه ذغال سنگ را از کدام مناطق وارد میکند:712

 همه جوابات 4)   ایتالیا 3) و اسلواکیچک  2) روسیه و سویدن 1) 

 .  فرانسه ذغال سنگ را از کدام مناطق وارد میکند:713

 روسیه 4)  2و  1 3)   رور 2)   سار  1) 

 .  ایاالت متحده امریکا ذغال سنگ خود را به کدام ممالک صادر میکند:714

 2و  1 4)  پولند و روسیه 3)   کانادا 2)  اروپای غربی 1) 

 کشور های صادر کننده ذغال سنگ قبل از جنگ جهانی اول کدام ها اند: . 715

 روسیه 4)  2و  1 3)   آلمان 2)  انگلستان 1) 

 .  از ذغال سنگ در کدام عرصه ها استفاده میشود:716

 حرکت ریل 2)    گرم کردن منازل 1) 
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 همه جوابات 4)     صنایع کیمیاوی 3) 

 ذغال سنگ بدست میآید کدام ها اند: .  محصوالت درجه دومی که از717

 امونیا و رابر مصنوعی 2)   قطران، مواد رنگی و سلفاید 1) 

 همه جوابات 4)     نفت مصنوعی 3) 

 .  منابع ذغال سنگ در نیم کره شمالی نسبت به نیم کره جنوبی:718

 هیچکدام 4)  یکسان است 3)  زیاد است 2)  کمتر است 1) 

 کدام کشور نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارد:.  در قاره آسیا 719

 ایران 4)   هند 3)   چین 2)   جاپان 1) 

 .  ناحیه نیروی برق آبی توسعه یافته قاره امریکا در کدام ناحیه قرار دارد:711

 برازیل 4)   کلمبیا 3) ایاالت متحده امریکا 2)   کانادا 1) 

 چند فیصد مجموع ذغال سنگ استخراج شده جهان را تشکیل میدهد:.  منابع ذغال سنگ نیم کره جنوبی 711

 فیصد 12 4)  فیصد 5 3)  فیصد 25 2)  فیصد 51 1) 

 .  کدام کشور ها در آسیا دارای منابع ذغال سنگ استند:712

 همه جوابات 4)  ایران و روسیه 3)  چین و هند 2)  جاپان و ویتنام  1) 

 ائی بیشتر تمرکز یافته است:.  نفت در کدام کشور های آسی713

 ایران، عربستان سعودی 2)   روسیه، شرق میانه و عراق 1) 

 همه جوابات 4)  امارات متحده عربی، قطر و کویت 3) 

 .  ذخایر نفت در کدام کشور های امریکای جنوبی و جود دارد:714

 چیلی وبرازیل 2)    وینزویال و اکوادور 1) 

 3و  2 4)    ارجنتاین و مکسیکو 3) 

 .  مواد معدنی که زنده گی انسان ها را تغییر داده و در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع بشری قابل اهمیت است:715

 مواد سوخت میباشد 2)     فلزات میباشد 1) 

 2و  1 4)    معادن سنگ است 3) 

 .  آیا نفت بشکل خام مورد استفاده قرار میگیرد:716

 2و  1 4)   نخیر 3)  بدون شک 2)   بلی 1) 

 .  پلوتونیم و یورانیم مثال خوب مواد سوخت:717

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  هسته ئی اند 2)  کیمیاوی اند 1) 

 .  در کدام نواحی اروپا نیروی برق آبی فراوان وجود دارد:718
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 همه جوابات 4)  نواحی مرکزی 3)  نواحی جنوبی 2)  نواحی غربی 1) 

 عادن کدام عوامل مؤثر اند:.  در استخراج م719

 همه جوابات 4) عوامل اقتصادی 3) عوامل اجتماعی 2)  عوامل سیاسی 1) 

 .  بزرگترین معدن طال در جهان در کدام کشور قرار دارد:721

 هسپانیه 4)   کیویا 3)   پیرو 2)  پاپوانیوگینی 1) 

 چند متر میرسد: .  عمق چاه های نفت در کلیفورانیای ایاالت متحده امریکا به721

 متر 5111 4)  متر 2511 3)  متر 4511 2)  متر 1211 1) 

 .  عمق چاه های نفت در رومانیا به چند متر میرسد:722

 متر 1511 4)  متر 1211 3)  متر 4111 2)  متر 1311 1) 

 .  در جاهائیکه نفت بشکل طبیعی خود به خود بیرون میشود قیمت تمام شد آن:723

 هیچکدام 4)  متوسط است 3)  بلند است 2)  بسیار کم است 1) 

 .  در ایاالت متحده امریکا از هر چاه روزانه بطور اوسط چند بیلر نفت استخراج میشود:724

 بیلر 18 4)  بیلر 46 3)  بیلر 13 2)  بیلر 241 1) 

 نند:.  در شرق میانه از هر چاه روزانه بطور اوسط چند بیلر نفت استخراج میک725

 بیلر 46 4)  بیلر 531 3)  بیلر 311 2)  بیلر 5311 1) 

 .  در وینزویال از هر چاه روزانه بطور اوسط چند بیرل نفت استخراج میکنند:726

 بیلر 13 4)  بیلر 15 3)  بیلر 241 2)  بیلر 11 1) 

 .  در کانادا از هر چاه روزانه بطور اوسط چند بیلر نفت استخراج میکنند:727

 بیلر 18 4)  بیلر 46 3)  بیلر 13 2)  بیلر 12 1) 

 .  در کدام یکی از مناطق ذیل طبقات ذغال سنگ ضخامت وطول آن از شرایط خوبی برای استخراج برخور 728

 دار است:        

 روسیه 4)  امریکا 3)  سکاتلند 2)  فرانسه  1) 

 .  عمق چاه های ذغال سنگ تا چند متر میرسد:729

 متر 1511 4)  متر 2111 3)  متر 361 2)  رمت 211 1) 

 .  ذغال سنگ را از چاه ها توسط کدام وسیله بیرون میکنند:731

 خط آهن 4)   موتر 3)   لفت 2)   ریل 1) 

 .  در کدام مناطق جهان تجمع صنایع بسیار زیاد است:731

   اروپا 2)    امریکای شمالی 1) 
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 همه جوابات 4)    شرق و جنوب شرق آسیا 3) 

 .  آنعده از کشور های جهان که بعد از انقالب صنعتی برای انکشاف ورشد صنایع خویش کار کرده اند امروز 732

 کشور های:        

 عقب مانده جهان اند 2)    پیشرفته جهان اند 1) 

 3و  2 4)    غریب جهان اند 3) 

 کانات را باید فراهم نمود:.  بصورت کل برای یک فعالیت صنعتی کدام شرایط و م733

 خطوط مواصالتی، زمین و نیروی کار 2)  مواد اولیه، انرژی و وسیال حمل و نقل 1) 

 همه جوابات 4)  سرمایه، بازار مصرف و فناوری یا مهارت 3) 

 .  نواحی صنعتی امریکای شمالی در کدام کشور ها و جود دارد:734

 کلمبیا 4)  2و  1 3)   کانادا 2) ایاالت متحده امریکا 1) 

 .  ناحیه صنعتی ایاالت متحده امریکا در کدام قسمت آن گسترش یافته است:735

 جنوب 4)   شرق 3)   شمال 2)  شمال شرق 1) 

 .  ناحیه صنعتی ایاالت متحده امریکا در کدام قسمت آن گسترش یافته است:736

 از کوه های آپالش تا جهیل های پنج گانه 2)    درشمال و غرب آن 1) 

 هیچکدام 4)     2و  1 3) 

 .  نواحی صنعتی اروپا در کدام قسمت آن وجود دارد:737

 جنوب 4)   شمال 3)   غرب 2)   شرق 1) 

 .  مهمترین ناحیه صنعتی شرق و جنوب شرق آسیا کدام کشور است:738

 جاپان 4)  تایوان 3)   هند 2)   چین  1) 

 .  کمر بند صنعتی جاپان در کدام بخش آن قرار دارد:739

 کیوشو 4)   توکیو 3)  کوپو –توکیو  2) کیوشو –توکیو  1) 

 .  در صنعتی شدن کشور های مالیزیا، تیوان، کوریای جنوبی و سنگاپور سرمایه گذاری های خارجی کدام کشور 741

 نقش دارد:        

 چین 4)   جاپان 3)  روسیه 2)   هند 1) 

  .  صنایع بصورت عموم به چند بخش تقسیم میشوند:741

 هیچکدام 4)  پنج بخش 3)  دو بخش 2)  سه بخش 1) 

 .  صنایع بصورت عموم به کدام بخش ها تقسیم شده اند:742

 گرم و سرد 4)  2و  1 3)  صنایع خفیف 2)  صنایع سنگین 1) 
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 بازار فروش انتقال میآبد عبارت از کدام نوع صنایع میباشند:.  صنایعی که تولیدات نهائی آن مستقیماً به 743

 3و  1 4)  صنایع سنگین 3)  صنایع خفیف 2)  صنایع ثقیله 1) 

 .  صنایع مواد غذائی، چرم و نساجی و لباس شامل کدام نوع صنایع میشوند:744

 صنایع خفیف 4)  صنایع دولتی 3)  صنایع کوچک 2)  صنایع سنگین 1) 

 م نوع صنایع معموالً به تولیدات نیمه صنعتی میپردازند:.  کدا745

 صنایع دست 4)  صنایع سنگین 3)  صنایع سبک 2)  صنایع خفیفه 1) 

 .  کارخانه های فوالد، صنایع نفتی و صنایع کیمیاوی شامل کدام نوع صنایع میشوند:746

 صنایع خفیفه 4)  صنایع دولتی 3)  صنایع سنگین 2)  صنایع کوچک 1) 

 .  صنایع شیشه سازی و سمنت سازی شامل کدام نوع صنایع میشوند:747

 صنایع گرم 4)  2و  1 3)  صنایع خفیف 2)  صنایع سنگین 1) 

 .  صنایع ذوب آهن شامل کدام نوع صنایع میشود:748

 صنایع سرد 4)  2و  1 3)  صنایع سنگین 2)  صنایع کالن 1) 

 نایع مؤثر اند به چند بخش تقسیم میگردند:.  عوامل که در تعین محل و انکشاف ص749

 بخش 4 4)  بخش 2 3)  بخش 3 2)  بخش 5 1) 

 .  در تعین محل و انکشاف صنایع کدام عوامل مؤثر اند:751

 اقلیم 4)  2و  1 3)  عوامل بشری 2)  عوامل طبیعی 1) 

 .  کدام عوامل طبیعی در انکشاف صنایع نقش دارند:751

 همه جوابات 4)   زمین 3)  انرژی  2)  مواد اولیه 1) 

 .  نیروی کار از چند جهت اهمیت دارد:752

 پنج جهت 4)  چهار جهت 3)  سه جهت 2)  دو جهت 1) 

 .  چرا صنایع ذوب فلزات را اکثراً در نزدیک معادن ایجاد میکنند:753

 نیروی کار 4)  فاصله 3)  وزن زیاد 2)  فاسد شدن 1) 

 م جهات اهمیت دارد:.  نیروی کار از کدا754

 کمیت )تعداد کار گران( 2)    کیفیت )مهارت( 1) 

 زیاد و کمی 4)     2و  1 3) 

 .  کار خانه های موتر سازی فورد و جنرال در کدام کشور موقعیت دارند:755

 فرانسه 4)   آلمان 3)   جاپان 2) ایاالت متحده امریکا 1) 

 .  جاپان مواد خام بسیار:756
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 3و  2 4)  خوب دارد 3)  زیاد دارد 2)  کم دارد 1) 

 .  تجارت افغانستان زیادتر با کدام ممالک صورت میگیرد:757

 ممالک دور 4)  2و  1 3)  ممالک همسایه 2)  ممالک نزدیک 1) 

 .  تونل زیر آب بین کدام کشور ها وجود دارد:758

 فرانسه و انگلستان 2)     آلمان و اتریش 1) 

 هند و چین 4)     ه و جاپانروسی 3) 

 .  کدام عوامل بشری در انکشاف صنایع با اهمیت استند:759

 بازار فروش 2)    نیروی کار و سرمایه 1) 

 همه جوابات 4)     حمل و نقل 3) 

 .  صنایع مواد غذائی را چرا اکثراً در نزدیک مزارع ایجاد میکنند:761

 هیچکدام 4)  ی هواگرم 3)  زود فاسد شدن 2)  وزن زیاد 1) 

 .  بطور عموم در تمام جهان چند فکتور در تجارت و انتقال اموال حایز اهمیت است:761

 فکتور 2 4)  فکتور 5 3)  فکتور 3 2)  فکتور 4 1) 

 .  بصورت عموم در تمام جهان کدام موضوعات در تجارت و انتقال اموال حایز اهمیت استند:762

 قابلیت دسترسی 2)  تقسیم مواد در جهان و نزدیک بودن 1) 

 همه جوابات 4)    درجه سطح انکشاف 3) 

 .  بیشترین محصوالت صنعتی بین کدام ممالک تبادله میگردند:763

 ممالک فقیر 4) ممالک پیشرفته 3)  ممالک غریب 2) ممالک روبه انکشاف 1) 

 قش دارند به چند کتگوری تقسیم میشوند:.  اموال و محصوالتیکه در تجارت جهان ن764

 ده کتگوری 4)  پنج کتگوری 3)  سه کتگوری 2)  دو کتگوری 1) 

 .  اموال و محصوالتیکه در تجارت جهان نقش دارند به کدام بخش ها تقسیم میشوند:765

 همه جوابات 4)  محصول نهائی 3) مواد نیمه صنعتی 2)  مواد اولیه 1) 

 هنوز صنعتی نشده باشد بنام چی یاد میشود:.  مواد خامی که 766

 مواد سرد 4)  مواد زراعتی 3)  مواد اولیه 2)  مواد تازه 1) 

 .  مواد اولیه که باالی آن کار صورت گرفته و شکل و کیفیت آن تغیر کرده باشد بنام چی یاد میشود:767

 مواد اولی 4) محصوالت نهائی 3)  مواد خام 2) مواد نیمه صنعتی 1) 

 .  تکه شامل چه نوع مواد میشود:768

 مواد اولیه 4) مواد نیمه صنعتی 3)  محصول نهائی 2)  مواد خام 1) 
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 .  آیا امکان دارد که تجارت جهانی سبب مشالت گردد:769

 3و  1 4)  هیچگاه 3)   بلی  2)   نخیر 1) 

 .  فعالً مزد کار گران در آسیا نسبت به اروپا:771

 کم است 4)  بسیار کم است 3)  یشتر استب 2)  زیاد است 1) 

 .  تجارت از جمله ارکان کدام سکتور است:771

 خدمات 4)   دولت 3)  صنعت 2)  زراعت 1) 

 .  در جهان امروز ممالکی که نفوس بیشتر آن در شغل خدمات مصروف اند دارای سطح زندگی:772

 هیچکدام 4)  متوسط اند 3)  پائین اند 2)  بلند اند 1) 

 .  به هر پیمانه که یک منطقه انکشاف یافته و پیشرفته باشد به همان اندازه نقش آن در تجارت جهانی و ترانسپورت:773

 3و  1 4)  کمتر است 3)  وسیعتر است 2)  کم رنگ است 1) 

 فیصد ممالک ثروتمند جهان چند فیصد عایدات را در اختیار دارند: 21.  774

 فیصد 45 4)  فیصد 21 3)  فیصد 75 2)  فیصد 85 1) 

 فیصد ممالک ثروتمند جهان چند فیصد لین تیلفون را در اختیار دارند: 21.  775

 فیصد 11 4)  فیصد 75 3)  فیصد 42 2)  فیصد 61 1) 

 فیصد کشور های ثروتمند جهان چند فیصد صادرات جان را دراختیار دارند: 21.  776

 فیصد 21 4)  فیصد 85 3)  فیصد 15 2)  فیصد 75 1) 

 فیصد کشور های فقیر جهان چند فیصد لین تیلفون را در اختیار دارند: 21.  777

 فیصد 25 4)  فیصد 1 3)  فیصد 1.5 2)  فیصد 85 1) 

 فیصد ممالک فقیر جهان چند فیصد عایدات جهان را در اختیار دارند: 21.  778

 فیصد 1 4)  فیصد 75 3)  فیصد 15 2)  فیصد 2 1) 

 کشور های فقیر جهان قبالً از کدام راه پول بدست میآوردند:.  779

  تجارت 2)     فروش اجناس 1) 

 فروش محصوالت 4)    صادرات مواد خام 3) 

 .  ممالک و مناطقی که در آن تجارت آزاد صورت میگیرد و سیاست تجارتی بازار آزاد را در پیش گرفته اند 781

 بکدام نام یاد میشوند:        

 مناطق آزاد 2)    مناطق آزاد تجارتی )1 

 مناطق قانونی 4)     مناطق تجارت 3) 

 .  تجارت داخلی کشور ها معموالً به طور:781



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

132 

 محدود انجام میشود 2)    آزاد انجام میشود 1) 

 3و  2 4)    مقید انجام میشود 3) 

 خاص خود را دارند: .  بنابر کدام دالیل کشور های جهان سیاست تجارتی، مالی و گمرکی782

 حمایۀ تولیدات داخلی 2)    حمایۀ صنایع ملی 1) 

 جلو گیری از تجارت 4)     2و  1 3) 

 .  تجارت میان کدام کشور ها بدون محدودیت های گمرکی صورت میگیرد:783

 هند و چین 4)  شرق دور 3)  اتحادیۀ اروپا 2)  شرق میانه 1) 

 جهانی بیشتر است:.  سهم کدام کشور ها در تجارت 784

 شرق و جنوب شرق آسیا 2)    امریکای شمالی 1) 

 همه جوابات 4)    کشورهای خلیج فارس 3) 

  .  سازمان جهانی تجارت در کدام تاریخ تأسیس شده است:785

 میالدی 1995اول فبروری  2)   میالدی 1985اول جنوری  1) 

 الدیمی 1995اول مارچ  4)   میالدی 1995اول جنوری  3) 

 .  دفتر سازمان جهانی تجارت درکجا موقعیت دارد:786

 لندن 4)  پاریس 3)   ژنیو 2)  نیویارک 1) 

 .  وظایف سازمان تجارت جهانی کدام ها اند:787

 حل نمودن معضالت تجارتی 2)   انکشاف دادن تجارت جهانی 1) 

 همه جوابات 4)   از بین بردن موانع تجارتی 3) 

 توسط چند عضو امضا شده بود: (GATT).  توافقنامه عمومی تجارتی و تعرفه های گمرکی 788

 عضو 23 4)  عضو 53 3)  عضو 24 2)  عضو 33 1) 

 

 میالدی دارای چند عضو افتخاری بود: 2112.  سازمان تجارت جهانی در سال 789

 عضو 24 4)  عضو 149 3)  عضو 31 2)  عضو 23 1) 

 میالدی توانست تا از چند فیصد تجارت جهانی نماینده گی کند: 2112هانی تجارت در سال .  سازمان ج791

 فیصد 65 4)  فیصد 81 3)  فیصد 95 2)  فیصد 91 1) 

 میالدی توانست تا از چند فیصد تجارت جهانی نماینده گی کند: 2112.  سازمان جهانی تجارت در سال 791

 فیصد 65 4)  د فیص 81 3)  فیصد 95 2)  فیصد 91 1) 

 میالدی چند کشور عضو داشت: 2117.  سازمان جهانی تجارت در سال 792
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 کشور 151 4)  کشور 53 3)  کشور 25 2)  کشور 149 1) 

 .  ساالنه چند میلیون نفر برای سپری نمودن رخصتی شان به ممالک خارجی سفر میکنند:793

 میلیون 51 4)  میلیون 711 3)  میلیون 21 2)  میلیون 621 1) 

 میالدی بیشترین عایدات توریستی را داشته است: 2112.  کدام یکی از کشور های ذیل در سال 794

 فرانسه 4)   چین 3) ایاالت متحدۀ امریکا 2)  افغانستان 1) 

 یشود:میالدی از راه توریزم بالغ به چند میلیارد دالر امریکائی م 2112.  عایدات ایاالت متحدۀ امریکا در سال 795

 میلیارد دالر 15 4) میلیارد دالر 3.6 3) میلیارد دالر 17 2) میلیارد دالر 64.5 1) 

 میالدی چند میلیارد دالر امریکائی از راه توریزم عاید داشته است: 2112.  فرانسه در سال 796

 رمیلیارد دال 6.4 4) میلیادر دالر 17.7 3) میلیارد دالر 15.7 2) میلیارد دالر 15.5 1) 

 میالدی بالغ به چند میلیارد دالر امریکائی میشود: 2112.  عایدات سویس از طریق توریزم در سال 797

 میلیارد دالر 47 4) میلیارد دالر 6.4 3) میلیارد دالر 6.2 2) میلیارد دالر 31.9 1) 

 میشود:میالدی بالغ به چند میلیارد دالر  2112.  عایدات ایتالیا از راه توریزم در سال 798

 میلیارد دالر 12 4) میلیارد دالر 65 3) میلیارد دالر 13.1 2) میلیارد دالر 15.7 1) 

 .  قصد یک توریست از سفر در اوقات فراغت:799

 استراحت و یا ورزش است 2)     تفریح است 1) 

 همه جوابات 4)    فعالیت های مذهبی است 3) 

 نفر آن در توریزم کار میکنند: .  امروز در جهان در هر پانزده نفر چند811

 نفر آن 8 4)  نفر آن  11 3)  نفر آن 1 2)  نفر آن 2 1) 

 .  کدام یکی از موارد ذیل تعین منطقه توریستی برای یک توریست اهمیت زیاد دارد:811

 فاصله 4)   باران 3)   اقلیم 2)  گرمی 1) 

 کار شود:.  آیا توریزم میتواند در یک کشور باعث بوجود آمدن 812

 هیچگاه 4)   نخیر 3)   شاید 2)   بلی 1) 

 .  اکثریت توریست ها از کدام ممالک استند:813

 ممالک پیشرفته 2)    ممالک روبه انکشاف 1) 

 ممالک آسیائی 4)     ممالک غربی 3) 

 .  اکثریت توریست ها به کدام ممالک سفر میکنند:814

 ممالک روبه انکشاف 2)    ممالک عقب مانده 1) 

 ممالک غریب 4)    ممالک پیشرفته 3) 
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 .  تا اکنون توریست ها بیشتر به کدام ممالک سفر میکنند:815

 2و  1 4)  ممالک آسیائی 3) امریکای شمالی 2)   اروپا 1) 

 .  کدام یکی از قاره های ذیل مهد تمدن ها و ادیان بزرگ جهان است:816

 اروپا 4)   افریقا )3  امریکا 2)   آسیا 1) 

 .  در قارۀ افریقا کدام کشور آن دارای آثار مهم تاریخی میباشد:817

 حبشه 4)  سودان 3)   مصر 2)  یوگندا 1) 

 .  کدام نواحی اروپا مهمترین مناطق توریستی جهان را تشکیل میدهند:818

 نواحی جنوب غربی 2)    نواحی مرکزی و جنوبی 1) 

 همه جوابات 4)     حوزۀ مدیترانه 3) 

 .  کدام کشور ها به علت ایجاد امکانات خدماتی برای ورزشهای زمستانی درکوه های آلپ از مهمترین مراکز توریزم 819

 اروپا بشمار میروند:        

 دانمارک و سویدن 4)  آلمان و فرانسه 3) اتریش و سویس 2)  اتریش و آلمان 1) 

 ترین ساحات توریستی مذهبی در جهان است:.  کدام منطقۀ ذیل یکی از بزرگ811

 هند 4)  مزار شریف 3)  مکۀ معظمه 2)  غزنی 1) 

 .  منابع که سبب جذب توریستها در جهان میشوند کدام ها اند:811

 منابع کلتوری و تاریخی 2)     منابع طبیعی 1) 

 منابع آبی 4)     2و  1 3) 

 توریزم به دعوت کدام کشور دایر گردید:.  اولین مجلس عمومی سازمان جهانی 812

 پرتگال 4)  انگلستان 3)  هسپانیه 2)  ناروی 1) 

 .  سازمان جهانی توریزم در چوکات کدام سازمان فعالیت میکند:813

 سازمان ضد شرارت 2)    سازمان غذائی جهان 1) 

 سازمان یونسکو 4)    سازمان ملل متحد 3) 

 ن جهانی توریزم در کدام تاریخ دایر گردید:.  اولین مجلس عمومی سازما814

 میالدی 1975جنوری  2)    میالدی 1978مارچ  1) 

 میالدی 1975می  4)    میالدی 1975اگست  3) 

 .  نخستین نشست سازمان جهانی توریزم در کدام شهر دایر گردید:815

 شهر ژنیو 4)  شهر لندن 3)  شهر پاریس 2)  شهر مادرید 1) 

 رئیس سازمان جهانی توریزم چی نام داشت: .  اولین816
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 هیچکدام 4)  گاگارین 3)  روبرت لوناتی 2)  ریچارد لوناتی 1) 

 .  در حال حاضر سازمان جهانی توریزم دارای چند مرکز ساحه ئی میباشد:817

 مرکز 6 4)  مرکز 391 3)  مرکز 113 2)  مرکز 361 1) 

 عضویت سازمان جهانی توریزم را دارامیباشند: .  در حال حاضر چند کشور و مناطق جهان818

 (1 161   (2 261   (3 195   (4 124 

 .  سازمان جهانی توریزم دارای چند کمیسیون منطقه ئی میباشد:819

 هیچکدام 4)  شش کمیسیون 3)  سه کمیسیون 2)  پنج کمیسیون  1) 

 طق فعالیت میکنند:.  کمیسیون های منطقه ئی سازمان جهانی توریزم در کدام منا821

 آسیای شرقی و پاسفیک 2)    افریقا، امریکا و اروپا 1) 

 همه جوابات 4)   شرق میانه و آسیای جنوبی 3) 

 .  نشست عمومی سازمان جهانی توریزم بعد از چند سال دایر میگردد:821

 پنج سال 4)  چهار سال 3)  دو سال 2)  سه سال 1) 

 م بعد از چند سال انتخاب میشود:.  رئیس سازمان جهانی توریز822

 دو سال 4)  چهار سال 3)  سه سال 2)  پنج سال 1) 

 .  زبان های رسمی سازمان جهانی توریزم کدام ها اند:823

 همه جوابات 4)  هسپانوی 3) فرانسوی و روسی 2) عربی و انگلیسی 1) 

 آورد:.  افغانستان در کدام سال عضویت سازمان جهانی توریزم را بدست 824

 میالدی 1978 4)  میالدی 1951 3)  میالدی 1975 2)  میالدی 1921 1) 

 .  تبادلۀ معلومات میان دو ساحه را چی میگویند:825

 انسانیت 4)  حرف زدن 3)  روابط 2)  ارتباطات 1) 

826  .Communication :چی معنی میدهد 

 3و  1 4)  ارتباطات 3)  اجتماع 2)  معلومات 1) 

 انتقال اموال یا اشیا و انرژی بنام چی یاد میشود:.  827

 3و  Transport  (4 1 3)   بردن 2)  ترانسپورت 1) 

 .  وسایط نقلیه که مردم را به ساحات نزدیک میرسانند در حقیقت بنام چی یاد میشوند:828

 وسایط نقلیه 2)   وسایط نقلیه سفری اشخاص 1) 

 ابزار گردش 4)     لوازم نقلیه 3) 

 .  نفوس زیاد ایجاب ترانسپورت:829
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 هیچکدام 4)  آرام را میکند 3)  بیشتر را میکند 2)  کمتر را میکند 1) 

 .  وسایل ترانسپورتی توسط دود و گاز های آلوده خود باعث بروز کدام مشالت میشود:831

 تعفن محیط 2)    آلوده گی خاک وفضا 1) 

 همه جوابات 4)    پر صدا بودن محیط 3) 
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 (:سوم ) جغرافیه صنف دوازدهمخبش 

 .  در قاره آسیا چند کشور محاط به خشکه واقع شده است:1

 سه کشور 4)  دوازده کشور 3)  ده کشور 2)  دو کشور 1) 

 .  مدنیت افغانستان به چند هزار سال قبل بر میگردد:2

 پنج هزار سال 4) چهار هزار سال 3)  سه هزار سال 2)  دو هزار سال 1) 

 .  افغانستان در کدام نیمه کره قرار دارد:3

 نیم کره غربی 4)  نیم کره آسیائی 3)  نیم کره شمالی 2)  نیم کره جنوبی 1) 

 .  افغانستان بین کدام عرض البلد های شمالی موقعیت دارد:4

 ثانیه 28دقیقه و  29درجه و  38 2)   ثانیه 53دقیقه و  22درجه و  29 1) 

 ثانیه 31دقیقه و  25درجه و  41 4)     2و  1 3) 

 .  افغانستان بین کدام طول البلد های شرقی موقعیت دارد:5

 ثانیه 47دقیقه و  51درجه و  74 2)  ثانیه  41دقیقه و  28درجه و  61 1) 

  2و  1 4)  ثانیه  52دقیقه و  36درجه و  26 3) 

 مساحت افغانستان چند کیلومتر مربع است:.  6

 کیلومتر مربع 562111 2)   کیلومتر مربع 652111 1) 

 هزار متر مربع 26 4)   کیلومتر مربع 326111 3) 

 .  افغانستان از لحاظ مساحت از هر یک کشور های اروپائی:7

  3و  1 4)  مساوی است  3)  بزرگتر است  2)  کوچکتر است  1) 

 تان از لحاظ مساحت در براعظم آسیا در مرتبه چندم قرار دارد:.  افغانس8

 سی ام 4)  دوازدهم  3)   سوم  2)   اول  1) 

 هـ ش در حدود چند میلیون نفر تخمین شده است: 1388.  نفوس افغانستان در سال 9

 میلیون 26 4)  میلیون  35 3)  میلیون  11 2)  میلیون  31 1) 

 افغانستان از درۀ یولی الی درۀ ذوالفقار چند کیلومتر است:.  طول اعظمی 11

 کیلومتر 41 4) کیلومتر  1211 3)  کیلومتر  121 2)  کیلومتر  26 1) 

 .  عرض اعظمی افغانستان از منطقه خماب در شمال الی کوه های چگایی در جنوب چند کیلومتر است:11

 کیلومتر 1211 4)  ومتر کیل 311 3)  کیلومتر  912 2) کیلومتر  1511 1) 

 .  افغانستان از طرف شمال با کدام کشور ها هم مرز است:12
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 همه جوابات  4) جمهوری ترکمنستان  3) جمهوری تاجکستان  2) جمهوری ازبکستان  1) 

 .  افغانستان از طرف غرب با کدام ممالک هم سرحد است:13

 تهران 4)  پاکستان 3)   عراق 2)  ایران  1) 

 افغانستان از طرف شرق و جنوب با کدام مملکت سرحد مشترک دارد:.  14

 ایران 4)  پاکستان  3)  بنگله دیش  2)   هند  1) 

 .  افغانستان توسط کدام خط سرحدی از پاکستان جدا میشود:15

 خط پامیر 4)  خط فخری  3)  خط دیورند  2)  خط دیوبند  1) 

 کشور های ذیل نیز هم سرحد است:.  افغانستان در شمال شرق با یکی از 16

 مغولستان 4)   چین  3)  جاپان  2)   هند  1) 

 .  افغانستان با جمهوری مردم چین چند کیلومتر سرحد مشترک دارد:17

 (1 20Km   (2 90Km  (3 95Km  (4 92Km 

 .  افغانستان در شمال شرق با کدام والیت جمهوری مردم چین هم سرحد است:18

 والیت کشمیر 4) والیت بدخشان  3) والیت سنکیانگ  2) نگیان والیت سب 1) 

 .  عرض افغانستان در قسمت پامیر به چند کیلومتر میرسد:19

 (1 92Km  (2 36Km   (3 24Km   (4 26Km  

 .  موقعیت جغرافیائی افغانستان از نظر سیاست و اقتصاد این منطقه بسیار:21

 عالی است 4)  خوب است  3)  مهم است  2)  مساعد است  1) 

 .  افغانستان محل اتصال کدام حوزه ها میباشد:21

 هند و پاکستان 2)     ایران  1) 

 همه جوابات 4)   کشور های آسیای مرکزی  3) 

 .  کشور های آسیای میانه به بحر راه:22

  3و  2 4)  داشتند  3)  دارند  2)  ندارند  1) 

 نه با ممالک جنوبی قارۀ آسیا از کدام راه صورت میگیرد:.  تجارت کشور های آسیای میا23

 ایران  4)   هند  3)  افغانستان  2)  پاکستان  1) 

 .  کشور ما از بحر چند کیلومتر فاصله دارد:24

 (1 360Km   (2 290Km   (3 390Km   (4 53Km 

 .  مردم افغانستان خط تحمیلی دیورند را به رسمیت:25

  3و  2 4)  قبول دارند  3)  شناخته اند  2)  نشناخته اند  1) 
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 .  در کدام قرن به اثر سیاست پیشروی انگلیسها و روسیه تزاری قسمت های زیاد سرزمین ما از پیکر افغانستان26

 جدا شد:       

  21قرن  4)   19قرن  3)   18قرن  2)   21قرن  1) 

 فغانستان با کدام کشور تشویق میکردند:.  انگلیسها امیر شیرعلی خان را در تعین سرحدات ا27

 ازبکستان 4)   چین  3)  روسیه تزاری  2)  تاجکستان  1) 

 .  در مذاکره تثبیت سرحدات افغانستان و روسیه تزاری در زمان امیر شیرعلی خان از طرف انگلستان کدام 28

 شخص تعیین شده بود:      

 وفپرنس گور چک 2)    وزیر خارجه انگلستان  1) 

  3و  2 4)     الرد گرینویل  3) 

 .  در مذاکره تثبیت سرحدات افغانستان و روسیه تزاری در زمان امیر شیرعلی خان از طرف روسیه تزاری کدام29

 از اشخاص ذیل تعیین شده بود:      

 پرنس گورچکوف 2)   وزیر خارجه روسیه تزاری  1) 

 وزیر خارجه انگلستان 4)      2و  1 3) 

 خط سرحدی امیر شیرعلی خان از کدام قسمت شروع میشود:  .31

 دریای آمو 4)  پامیر  3)  زرقوا  2)  بدخشان  1) 

 .  خط سرحدی امیر شیرعلی خان تا به کدام منطقه امتداد دارد:31

 خماب 4)  سیاه کوه  3)   آقچه  2)  مرغاب  1) 

 دریاها است:.  خط سرحدی امیر شیرعلی خان مسیر طبیعی کدام 32

 مرغاب 4)   2و  1 3)  دریای پنج  2)  دریای آمو  1) 

 .  خط سرحدی امیر شیرعلی خان چند کیلومتر طول دارد:33

 (1 120Km   (2 1200Km   (3 15Km   (4 1968Km  

 هـ.ش بین مولوتوف وزیر خارجه شوروی و سلطان احمد خان شیرزوی سفیر افغانستان در  1325.  معاهدۀ سال 34

 کجا صورت گرفت:       

 مسکو 4)  تهران  3)   کابل  2)  برلین  1) 

 میالدی جزیرۀ درقد جز خاک کدام کشور قرار گرفت: 1946.  به اساس معاهدۀ سال 35

 روسیه 4)  تاجکستان  3)  ایران  2)  افغانستان  1) 

 .  جزیرۀ درقد به کدام سمت والیت تخار موقعیت دارد:36

 جنوب 4)  شمال  3)  غرب  2)  شمال غرب  1) 

 .  جزیرۀ درقد در حدود چند کیلومتر مساحت دارد:37
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 (1 2242Km   (2 2422Km   (3 2244Km   (4 2563Km  

 میالدی برای حفظ پنجده در مقابل قوای روسی مستقر شده بودند چند  1884.  تعداد سربازان افغانی که در سال 38

 چند نفر بود:       

 سه هزار نفر 4)  دو هزار نفر  3)  ده هزار نفر  2) دوازده هزار نفر  1) 

 کدام یکی از اشخاص ذیل به عهده داشت: .  سرکرده گی سربازان افغانی را در جنگ پنجده در مقابل قوای روس39

 جنرال غیاث الدین خان 2)    جنرال غوث الدین خان  1) 

 2و  1 4)    جنرال علی خانوف  3) 

 .  سرکرده گی قوای روس را در جنگ پنجده کدام یکی از اشخاص ذیل به عهده داشت:41

 جنرال فخرالدین التائی 2)    جنرال غوث الدین خان 1) 

 جنرال گورچکوف 4)     ی خانوف عل 3) 

 .  تعداد سربازان افغانی در جنگ پنجده نسبت به سربازان روسی:41

 هیچکدام 4)  مساوی بود  3)  کم بود  2)  زیاد بود 1) 

 .  پنجده و آق تپه در کدام سال توسط روس های بزاری اشغال گردید:42

 هـ ش 1324 4)   2و  1 3)  هـ ش  1243 2) میالدی  1885 1) 

 .  خط سرحدی شمال غربی افغانستان به نام چی یاد میشود:43

 (1 Riage Way  (2  2و  1 4)  خط فخری  3)  ریجوی  

 .  خط سرحدی ریجوی در مدت چند سال عالمه گذاری شده است:44

 سه سال 4)  چهار سال  3)  پنچ سال  2)  دو سال  1) 

 عالمه گذاری گردیده است : .  خط سرحدی ریجوی توسط کدام اشخاص45

 الرد گرینویل 4)    2و  1 3)  کاپیتان کامروف  2)   چارلس پت  1) 

 .  خط سرحدی ریجوی از کدام قسمت شروع میشود:46

 خماب 4)  کوه بابا  3)  درۀ یولی  2)  درۀ ذوالفقار  1) 

 .  خط سرحدی ریجوی تا به کدام قسمت امتداد دارد:47

 حوزۀ آمو 4)   خماب  3)   درۀ سیاه  2)  درۀ جرم  1) 

 .  خط سرحدی ریجوی چند کیلومتر طول دارد:48

 (1 40Km   (2 540Km   (3 203Km   (4 30Km  

 .  چند کیلومتر خط سرحدی ریجوی بواسطه دریای مرغاب تعیین شده است:49

 (1 20Km   (2 420Km   (3 10Km   (4 30Km  
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 چند خط سرحدی وجود دارد:.  در شمال شرق افغانستان 51

 چهار خط سرحدی 4) یک خط سرحدی  3) سه خط سرحدی  2) دو خط سرحدی  1) 

 .  خط سرحدی پامیر بین افغانستان و کدام کشور کشیده شده است:51

 هند  4)  تاجکستان  3)  ترکمنستان  2)   چین  1) 

 کشیده شده است:.  خط سرحدی شمال شرقی بین افغانستان و یکی از ممالک ذیل 52

 تاجکستان  4)  چین  3)    هند  2)  پاکستان  1) 

 .  سطح مرتفع پامیر و واخان در حدود چند کیلومتر از سطح بحر ارتفاع دارد:53

 متر 111 4)  متر  6311 3)  متر  6111 2)  متر  661 1) 

 .  کدام یکی از مناطق ذیل بنام بام دنیا شهرت دارد:54

  2و  1 4) سطح مرتفع هلمند  3) کوه های هندوکش  2) میر سطح مرتفع پا 1) 

 .  به باور عده ای دریای آمو از کدام یکی از جهیل های ذیل سرچشمه میگیرد:55

  3و  1 4)  جهیل زرقول  3)  جهیل پوزک  2)  جهیل شیوا  1) 

 .  مذاکرات تعین خط سرحدی پامیر چند ماه طول کشید:56

 سی ماه  4)  چهار ماه  3)  نه ماه  2)  دو ماه  1) 

 .  ساحه تصرفات امپراطوری انگلیس و روس در کدام منطقه با هم اتصال میافتند:57

 ساحه تخار 4)   2و  1 3)  ساحه واخان  2)  ساحه پامیر  1) 

 .  خط سرحدی پامیر از شرق کدام جهیل شروع میشود:58

 جهیل شیوا 4)  جهیل پوزک  3)  جهیل آقینه  2)  جهیل زرقول  1) 

 .  خط سرحدی پامیر با به کدام منطقه امتداد دارد:59

 درۀ یولی 4)  درۀ کنر  3)  کوه همالیا  2)  کوتل بروغیل  1) 

 .  مذاکرات سرحدی بین افغانستان و جمهوری مردم چین در زمان سلطنت کدام شخص آغاز شد:61

 تیمور شاه 4)  زمانشاه  3)  نادر خان  2) محمد ظاهر شاه  1) 

 .  خط سرحدی شمال شرقی از درۀ یولی تا کدام کوتل امتداد دارد:61

 کوتل اونی 4)  کوتل شیبر  3)  کوتل بروغیل  2)  کوتل کلیک  1) 

 .  معاهده دیورند را کی ها ترتیب کرده بودند:62

  3و  2 4)  افغان ها  3)  انگلیسها  2)  روس ها  1) 

 دیورند در یکی از مکان های ذیل امضأ شده است:.  معاهده 63



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

142 

 وزارت دفاع 4)  قصر گلبهار  3) ارگ ریاست جمهوری  2) قصر چهلستون  1) 

 .  معاهدۀ دیورند توسط کدام پادشاه امضأ شد:64

 محمد ظاهر شاه 4)  نادر خان  3) امیر محمد یعقوب خان  2) امیر عبدالرحمن خان  1) 

 از کجا شروع میشود: .  خط سرحدی دیورند65

 جنوب شرق کوتل واخجیر 2)     کوتل کلیک  1) 

  2و  1 4)     خماب  3) 

 .  خط سرحدی دیورند تا یکی از مناطق ذیل ادامه دارد:66

  2و  1 4)  درۀ یولی  3)  کوه سیاه ملک  2)  کوه ملک سیاه  1) 

 .  خط سرحدی دیورند چند کیلومتر طول دارد:67

 (1 2190Km   (2 3620Km   (3 1920Km   (4 1300Km  

 .  با ایجاد خط سرحدی دیورند کدام مناطق از خاک افغانستان جدا شد:68

 کرم ، پاره چنار و افریدی 2)   چمن ، پیشین و وزیرستان  1) 

 همه جوابات 4)   باجور ، سوات و چترال  3) 

 کوف و گرینویل به روسیه تزاری سپرده شد در  .  هنگامیکه مناطق روشان و شغنان مطابق فیصله های گورچ69

 مقابل کدام مناطق به افغانستان داده شد:       

 کنر 4)   2و  1 3)  واخان  2)  اسمار  1) 

 .  با کشیده شدن خط سرحدی دیورند درین مناطق نقاط استراتیژیک به کدام طرف تعلق گرفت:71

 روسیه  4)  افغانستان  3)  هند برتانوی  2)  پاکستان  1) 

 .  بعد از امضأ معاهدۀ دیورند در کدام قبایل شورشهای پی هم صورت گرفت:71

  3و  2 4)  قبایل مسود  3)  قبایل وزیر  2)  قبایل بلوچ  1) 

 .  انگلیس ها برای روابط دوستانه خود با افغانستان برای امیر عبدالرحمن خان ساالنه چند لک روپیه میدادند:72

 لک روپیه 21 4)  لک روپیه  6 3)   لک روپیه 41 2)   لک روپیه 12 1) 

 .  انگلیس ها بعد از معاهده دیورند ساالنه برای امیر عبدالرحمن خان چند لک روپیه میدادند:73

 بک روپیه 41 4)   لک روپیه 21 3)   لک روپیه 18 2)   لک روپیه 12 1) 

 وجود دارد: .  بطرف غرب کشور ما چند خط سرحدی74

 چهار خط سرحدی 4) سه خط سرحدی  3) یک خط سرحدی  2) دو خط سرحدی  1) 

 .  کدام خطوط سرحدی ذیل بطرف غرب افغانستان واقع شده اند:75

  3و  1 4) خط سرحدی فخری  3) خط سرحدی دیورند  2) خط سرحدی مکمهان  1) 
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 دارد:.  منطقه سیستان در کدام قسمت افغانستان قرار 76

 جنوب شرق 4)  جنوب غرب  3)  شمال  2)  جنوب  1) 

 میالدی منطقه سیستان جز خاک کدام کشور بود: 19.  از زمان احمد شاه بابا تا اواسط قرن 77

 ترکمنستان 4)  هند برتانوی  3)  افغانستان  2)  ایران  1) 

 ود تابعیت دولت ایران را قبول کرد:.  در زمان کدام پادشاه سرکردۀ قبیله سربندی همراه با قبیلۀ خ78

 امیر محمد افضل خان  2)    امیر عبدالرحمن خان  1) 

 امیر محمد یعقوب خان  4)    امیر شیر علی خان  3) 

 .  رئیس قبیلۀ سربندی که قبیلۀ خود را به ایران تسلیم نمود چی نام داشت:79

 ینغوث الد 4)  دولت زی  3)  علی خان  2)  محمد علی  1) 

 .  وایسرای هند کدام شخص را برای حل مشکالت سرحدی افغانستان و ایران در ناحیه سیستان تعین نموده بود:81

 ریجوی 4)  علی خان  3) پرنس گور چکوف  2) فریدریک گولدسمت  1) 

 تحقیق .  رئیس هیئت انگلیس با سران هیأت افغانی و ایرانی چه مدت در سرحدات سیستان برای تعین سرحد به81

 پرداختند:       

 چهار سال 4)  دو سال  3)  پنج سال  2)  سه سال  1) 

 .  حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به چند قسمت تقسیم شده است:82

 چهار قسمت 4)  پنج قسمت  3)  سه قسمت  2)  دو قسمت 1) 

 وند:.  مناطقی که بطرف غرب رود ناد علی قرار دارد بنام چی یاد میش83

  3و  2 4)  سیستان عام  3) ماورای سیستان  2)  سیستان خاص  1) 

 .  مناطقی که بطرف شرق رود ناد علی قرار دارد بنام چی یاد میشوند:84

 سیستان عام 4)  سیستان خاص  3) ماورای سیستان  2)  سیستان چپ  1) 

 کشور تعلق گرفت:.  بعد از تعین سرحد در حوزۀ سیستان ، سیستان خاص به کدام 85

 پاکستان  4)   هند  3)  افغانستان  2)  ایران  1) 

 .  بعد از تعین سرحد در منطقه سیستان ماورای سیستان سیستان به کدام کشور تعلق گرفت:86

 هند 4)  تاجکستان  3)  ایران  2)  افغانستان  1) 

 افغانستان و ایران بود منحرف شد:.  دریای هلمند در کدام سال از مسیر اصلی خود که سرحد بین 87

 هـ ش  1311 4)  هـ ش  1312 3)  هـ ش  1274 2)  هـ ش  1284 1) 

 .  در زمان تعین سرحد توسط گولدسمت بین افغانستان و ایران خط سرحدی به روی اراضی عالمه گذاری:88
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  2و  1 4)  نشده بود  3)   بود  2)  شده بود  1) 

 ریای هلمند دولت افغانستان کدام رود را مسیر اصلی دریای هلمند میدانست:.  بعد از منحرف شدن د89

  2و  1 4)  هریرود  3)  رود ناد علی  2)  رود پریان  1) 

 .  دولت افغانستان و ایران بار دوم برای تعین سرحد در منطقه سیستان از کدام کشور کمک خواستند:91

 ایران 4)  انگلستان  3)   چین  2)  روسیه  1) 

 .  خط سرحدی مکمهان در زمان کدام پادشاه تعین شد:91

 تیمور شاه  4)  زمانشاه  3)  احمد شاه بابا  2) امیر حبیب هللا خان  1) 

 .  خط سرحدی مکمهان از کدام منطقه شروع میشود:92

 خماب 4)  درۀ ذوالفقار  3)  کوه ملک سیاه  2)  سیاه کوه  1) 

 کدام منطقه امتداد دارد:.  خط سرحدی مکمهان تا 93

 جهیل زرقول 4)  سیاه کوه  3)  درۀ یولی  2)  کوه ملک سیاه  1) 

 .  خط سرحدی فخری از کدام یکی از نقاط ذیل آغاز میشود:94

 سیاه دره 4)  ملک سیاه  3)  درۀ اونی  2)  سیاه کوه  1) 

 .  خط سرحدی فخری تا یکی از مناطق ذیل امتداد دارد:95

 خماب  4)  زرقول  3)  سیاه کوه  2)  والفقار درۀ ذ 1) 

 .  دولت های ایران و افغانستان جهت خط سرحدی فخری از کدام مملکت طالب وساطت شده بودند:96

 هند برتانوی  4)  روسیه  3)  ترکیه  2)  انگلستان  1) 

 نمود: .  دولت ترکیه کدام شخص را جهت حل اختالفات سرحدی افغانستان و ایران تعیین97

 جنرال غوث الدین خان  2)    جنرال فخرالدین ایرانی  1) 

 جنرال فخرالدین التایی 4)    جنرال فخرالدین لتایی  3) 

 .  کدام دریا از اسالم قلعه تا درۀ ذوالفقار حد فاصل بین افغانستان و ایران را تشکیل میدهد:98

 خماب  4)  مرغاب  3)  هریرود  2)  دریای هلمند  1) 

 .  خط سرحدی فخری بین کدام ممالک قرار دارد:99

 هند و ایران  4) افغانستان و ایران  3) ایران و پاکستان  2) افغانستان و پاکستان  1) 

 .  افغانستان به اساس تشکیالت اداری دورۀ امان هللا خان به چند والیت تقسیم شده بود:111

 پنچ والیت 4)  بیست والیت  3)  شش والیت 2)  دو والیت  1) 

 .  به اساس تشکیالت دورۀ امان هللا خان افغانستان به چند حکومت اعلی تقسیم شده بود:111

 شش 4)  چهار  3)   سه  2)   پنچ  1) 
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 .  والیت افغانستان در دورۀ امان هللا خان عبارت اند از:112

 والیات هرات و ترکستان 2)    والیات کابل و قندهار  1) 

 همه جوابات 4)   والیات قطغن و بدخشان  3) 

 .  حکومت های اعلی افغانستان در دورۀ امان هللا خان عبارت بودند از:113

 حکومت اعلی سمت جنوبی 2)   حکومت اعلی سمت مشرقی  1) 

 همه جوابات 4)   حکومت اعلی میمنه و هرات  3) 

 تقسیم شد:هـ.س افغانستان به چند واحد اداری  1343.  در سال 114

 واحد اداری 26 4)  والیت  36 3)  والیت  31 2) واحد اداری  29 1) 

 .  هر والیت به واحد های اداری کوچکتر تقسیم میشود که بنام:115

 ولسوالی یاد میشود 4) ریاست یاد میشود  3) مکتب یاد میشود  2) ولسوال یاد میشود  1) 

 .  در رأس هر ولسوالی:116

 وزیر قرار دارد 4) ولسوال قرار دارد  3) مدیر قرار دارد  2) دارد والی قرار  1) 

 .  اکنون عالقه داری ها:117

  3و  2 4) از بین رفته اند  3)  وجود ندارند  2)  وجود دارند  1) 

 .  در رأس هر والیت:118

 هیچکدام 4) والی قرار دارد  3) ولسوال قرار دارد  2) مأمور قرار دارد  1) 

 ادارۀ والیات و ولسوالی ها با پایتخت ارتباط:.  119

  3و  1 4)  نداشت  3)   دارد  2)  ندارد  1) 

 .  اعضای قوای اجرائیه در والیات تحت نظر کدام مقام وظایف خود را اجرا میکنند:111

 وزیر  4)  قومندان  3)  ولسوال  2)   والی  1) 

 برابر کدام ریاست ها مسؤولیت دارد: .  والی در رابطه به اجرای امور قانونی در111

 ریاست امنیت ملی 4)   2و  1 3) ریاست جمهوری  2) ریاست ارگانهای محل  1) 

 هـ.ش شامل چند والیت میشد: 1371.  تقسیمات اداری ملکی کشور ما در سال 112

 والیت  32 4)  والیت  94 3)  والیت  11 2)  والیت  5 1) 

 هـ.ش شامل چند قریه میشد: 1371افغانستان در سال  .  تقسیمات اداری ملکی113

 قریه  2311 4)  قریه  62311 3)  قریه  35311 2)  قریه  33511 1) 

 هـ.ش شامل چند ساحه شهری میشد: 1371.  تقسیمات اداری ملکی افغانستان در سال 114
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 ساحه شهری 94 4) ساحه شهری  64 3) ساحه شهری  111 2) ساحه شهری  38 1) 

 هـ.ش شامل چند ولسوالی میشد: 1371.  تقسیمات اداری افغانستان در سال 115

 ولسوالی  31 4) ولسوالی  294 3) ولسوالی  352 2) ولسوالی  336 1) 

 .  ولسوالی های پنجشیر و دایکندی در کدام سال به والیت ارتقا نمودند:116

 هـ.ش  1258 4)  هـ.ش  1358 3)  هـ.ش  1385 2)  هـ.ش  1326 1) 

 .  افغانستان در حال حاضر دارای چند والیت میباشد:117

 والیت  23 4)  والیت  36 3)  والیت  32 2)  والیت  34 1) 

 .  افغانستان در حال حاضر دارای چند ولسوالی است:118

 ولسوالی  426 4) ولسوالی  364 3) ولسوالی  361 2) ولسوالی  352 1) 

 شهر افغانستان چی نام دارد:.  بزرگترین 119

 کابل 4)  بدخشان  3)  هرات  2)  هلمند  1) 

 .  کوچکترین والیت افغانستان چی نام دارد:121

 دایکندی 4)  کاپیسا  3)  پنجشیر  2)  پروان  1) 

 .  بزرگترین والیت افغانستان چی نام دارد:121

 بدخشان 4)   فراه  3)  هلمند  2)  هرات  1) 

 ز والیت دایکندی چی نام دارد:.  مرک122

 شهر نیلی 4)  شهر متون  3)  شهر پل علم  2)  شهر پیل  1) 

 .  مرکز والیت نورستان چی نام دارد:123

 اسعد آباد 4)  شهر سرپل  3)  شهر پارون  2)  شهر متون  1) 

 .  مرکز والیت خوست چی نام دارد:124

 شهر ایبک 4)  شهر شرنه  3)  شهر خوست  2)  شهر متون  1) 

 .  مرکز والیت تخار چی نام دارد:125

 شهر میمنه 4)  شهر بازارک  3)  شهر پل علم  2)  شهر تالقان  1) 

 .  مرکز والیت نیمروز چی نام دارد:126

 هیچکدام 4)  شهر شبرغان  3)  شهر زرنج  2)  شهر لشکرگاه  1) 

 .  مرکز والیت پکتیا چی نام دارد:127

 شهر قلعه نو 4)  شهر گردیز  3)  شهر پارون  2)  شهر شرنه  1) 

 .  مرکز والیت لغمان چی نام دارد:128
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  2و  1 4)  تالقان  3)  مهتر الم  2)  قلعه سراج  1) 

 .  مجموع تعداد باشنده گان یک کشور که در محالت مختلف سکونت اختیار نموده اند بنام چی یا میشود:129

 جامعه 4)  مردم  3)  نفوس  2)  اجتماع  1) 

 .  نفوس افغانستان چند میلیون نفر تخمین شده است:131

 میلیون نفر  15 4)   میلیون نفر 26 3)   میلیون نفر 21 2)   میلیون نفر 32 1) 

 .  در دشت های مانند بکوا و مارگو تعداد نفوس به حد:131

 هیچکدام 4)  باال میرسد  3)  اقل میرسد  2)  اکثر میرسد  1) 

 .  چند فیصد مردم افغانستان در دهکده ها امرار حیات دارند:132

 فیصد  81 4)  فیصد  25 3)  فیصد  85 2)  فیصد  21 1) 

 .  چند فیصد مردم افغانستان در شهر های آن زنده گی میکنند:133

 فیصد 15 4)  فیصد  21 3)  فیصد  31 2)  فیصد  11 1) 

 تورخم ، اسالم قلعه ، حیرتان و سپین بولدک در استقرار نفوس رول:.  بندر های تجارتی مانند 134

 هیچکدام 4)  دارند  3)   بر جسته دارند 2)  ندارند  1) 

 .  هنوز هم یکی از عوامل ذیل در کشور ما از جمله عوامل عمدۀ توزیع و تمرکز نفوس بشمار میرود:135

 معادن  4)  زراعت  3)   برق  2)  اقتصاد  1) 

 . در کشور ما باالتر از چند هزار متر ساحه تمرکز نفوس محدود است:136

 متر 2311 4)  متر  25111 3)  متر  1111 2)  متر  2511 1) 

 .  مناطق وسیع و همواریکه در سراسر افغانستان زمینۀ استقرار نفوس را فراهم نموده اند دارای چند متر137

 ارتفاع اند:        

 متر 2511 4)  متر  1331 3)  متر  1111 2)  متر  1211 1) 

 .  موجودیت آب در تراکم نفوس تأثیر:138

 هیچکدام 4)  مهم دارد  3)  مهم ندارد  2)  ندارد  1) 

 .  رشد نسبی نفوس چی معنی میدهد:139

 افزایش افراد کشور 2)     زیاد شدن افراد کشور 1) 

  2و  1 4)   یکسان ماندن افراد کشور  3)  

 رشد نفوس در کشور های روبه انکشاف تابع کدام نوع مقررات است:  .141

 همه جوابات 4) مقررات اقتصادی  3) مقررات مذهبی  2) مقررات اجتماعی  1) 

 .  رشد وسطی و عادی نفوس در افغانستان چند فیصد محاسبه شده است:141
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 فیصد 15 4) فیصد  12الی  5 3) فیصد  3.5الی  2 2) فیصد  3الی  2.5 1) 

 هـ.ش چند میلیون نفر نشان داده است: 1315.  ارقام تخمینی نفوس افغانستان را در سال 142

 ده میلیون و هفتاد هزار نفر 2)    بیست میلیون نفر  1) 

 ده میلیون نفر 4)   سی میلیون و هشتاد هزار نفر  3) 

 ش داده شده است:میالدی چند میلیون نفر گزار 2119.  نفوس افغانستان در سال 143

 میلیون نفر  36 4)   میلیون نفر 26 3)   میلیون نفر 15 2)   میلیون نفر 31 1) 

 هـ.ش نفوس افغانستان را چند میلیون نفر تخمین نموده بود: 1329.  وزارت پالن قرار احصائیه 144

 میلیون نفر 26 4)   میلیون نفر 13 3)   میلیون نفر 12 2)   میلیون نفر 11 1) 

 هـ.ش از کابل توسط کدام یکی از مؤسسه های ذیل صورت گرفته 1332.  اولین سروی نمونوی نفوس در سال 145

 است:         

 مؤسسه تخمین نفوس جهان 2)    مؤسسه صحی جهان  1) 

 مؤسسه احصائیه جهانی 4)    سازمان ملل متحد  3) 

 تان چند میلیون نفر بود:هـ.ش مجموع نفوس افغانس 1359.  قرار احصائیه سال 146

 میلیون نفر  12 4) میلیون نفر  11 3) میلیون نفر  15.36 2) میلیون نفر  15.94 1) 

 هـ.ش چند میلیون آن نفوس ساکن بودند: 1359.  از جمله نفوس افغانستان در سال 147

 میلیون 11 4)  میلیون  21 3)  میلیون  13.4 2)  میلیون  13.5 1) 

 هـ.ش چند میلیون آنرا نفوس کوچی تشکیل میداد: 1359میلیون نفوس افغانستان در سال  15.94 .  از جمله148

 میلیون  12 4)  میلیون  2.56 3)  میلیون  2.76 2)  میلیون  13.4 1) 

 هـ.ش چند فیصد آن در شهر هار امرار حیات داشتند: 1359.  از جمله نفوس ساکن افغانستان در سال 149

 فیصد 15.4 4)  فیصد  61.2 3)  فیصد  22 2)  فیصد  26 1) 

 هـ.ش چند فیصد آن در دهات زنده گی میکردندک 1359.  از جمله تمام نفوس ساکن افغانستان در سال 151

 فیصد  12 4)  فیصد  84.6 3)  فیصد  11.3 2)  فیصد  81 1) 

 میشد:هـ.ش شامل چند خانواده  1359.  مجموع نفوس افغانستان در سال 151

 میلیون خانواده 1.7 4) میلیون خانواده  11 3) میلیون خانواده  2.3 2) میلیون خانواده  2.1 1) 

 هـ.ش چند نفر ثبت شده است: 1359.  تعداد وسطی اعضای هر خانواده در سال 152

 نفر  7 4)  نفر  6 3)  نفر  11 2)  نفر  9 1) 

 دام مطالب میتوان مورد مطالعه قرار داد:.  کیفیت نفوس را در افغانستان به اساس ک153

  2و  1 4)  از لحاظ تعداد  3) از لحاظ جنسیت  2)  از لحاظ سن  1) 
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 ساله چند فیصد نفوس افغانستان را تشکیل میدهد: 15.  از تولد تا 154

 فیصد  15 4)  فیصد  44.6 3)  فیصد  27 2)  فیصد  66.3 1) 

 سال قرار دارند: 61الی  16سنین .  چند فیصد افغانستان بین 155

 فیصد  41 4)  فیصد  5.6 3)  فیصد  2.6 2)  فیصد  52.9 1) 

 .  نفوس فعال اقتصادی کشور ما بین کدام سنین قرار دارند:157

 سالگی  36الی  11 4) سالگی  56الی  16 3) سالگی  65الی  16 2) سالگی  65الی  15 1) 

 ی کشور ما چند فیصد آن در بخش زراعت کار میکنند:.  از جمله نفوس فعال اقتصاد158

 فیصد  81 4)  فیصد  12 3)  فیصد  15 2)  فیصد  61 1) 

 .  از نظر سازمان حقوق بشر و اشتغال وظیفه سن طفولیت تا به چند سالگی قبول شده است:159

 سالگی  19 4)  سالگی  18 3)  سالگی  12 2)  سالگی  15 1) 

 اقوام ذیل قدیمترین قوم آریایی گفته شده است: .  کدام یکی از161

 ترکمن ها 4)  اوزبکها  3)  تاجکها  2)  پشتونها  1) 

 .  پشتون ها بیشتر در کدام مناطق افغانستان زنده گی مینمایند:161

 همه جوابات 4) مناطق جنوب غربی  3)  مناطق جنوبی  2)  مناطق شرقی  1) 

 کدام لسان تکلم میکنند:.  تاجک ها بصورت عموم به 162

 لسان ترکی  4)  لسان ازبکی  3)  لسان دری  2)  لسان پشتو  1) 

 .  تاجک ها بیشتر در کدام مناطق افغانستان زنده گی میکنند:163

 از بدخشان تا هرات  2)  در صفحات شمال و جنوب هندوکش  1) 

 همه جوابات 4)    از پروان تا کابل  3) 

 رکمن ها بیشتر در کدام مناطق کشور ما رنده گی میکنند:.  اوزبک ها و ت164

 جنوب  4)   2و  1 3)  شمال غرب  2)  شمال  1) 

 .  اوزبک ها ، ترکمن ها ، قرغز ها و قزاق ها به کدام لسان ها تکلم میکنند:165

  2و  1 4)  تاجکی  3) ترکی و قرغزی  2) اوزبکی و قزاقی  1) 

 لسان حرف میزنند:.  هزاره ها به کدام 166

 لسان هزاره گی  4)   2و  1 3) به لهجه هزاره گی  2)  لسان دری  1) 

 .  هزاره ها در کدام مناطق افغانستان زنده گی میکنند:167

 در شمال و جنوب 4)   2و  1 3) سطوح مرتفع مرکزی  2)  در بامیان  1) 
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 .  نورستانی ها از جمله اقوام آریائی:168

 هیچکدام 4)  نبودند  3)  نیستند  2)  هستند  1) 

 .  نورستانی ها در کدام والیت افغانستان زنده گی میکنند:169

 شبر غان  4)   2و  1 3)  نورستان  2)   کنر  1) 

 .  مردم نورستان به کدام لسان صحبت میکنند:171

 همه جوابات  4)   پشتو  3)  عربی  2)  نورستانی  1) 

 :.  پشه ئی ها نژاد171

 هندی دارند  4)  سفید دارند  3)  آریائی دارند  2)  زرد دارند  1) 

 .  پشه ئی ها بیشتر در کدام والیات افغانستان زنده گی میکنند:172

 همه جوابات 4)  کاپیسا  3)   کنر  2)  لغمان  1) 

 .  پشه ئی ها به کدام لسان تکلم میکنند:173

  3و  1 4)  سنگلیچی  3)  پشه ئی  2)  نورستانی  1) 

 .  بلوچ ها در کدام مناطق کشور ما زنده گی دارند:174

 فراه  4)   2و  1 3)  چخانسور  2)  جنوب قندهار  1) 

 .  بلوچ ها به کدام لسان تکلم میکنند:175

 همه جوابات  4)   پشتو  3)  بلوچی  2)   دری  1) 

 ن زنده گی میکنند:.  هندو ها و سک ها در کدام والیات افغانستا176

 همه جوابات  4)  ننگرهار  3) گردیز و غزنی  2)  کابل و قندهار  1) 

 .  کدام اقوام ذیل نیز در افغانستان زنده گی میکنند:177

 همه جوابات  4)  پامیری ها  3) قزل باش ها و عرب  2)  گوجر  1) 

 .  در کشور ما کدام عوامل میتواند باعث مهاجرت ها شود:178

 مشکالت سیاسی و اجتماعی  2)    رویداد های تاریخی  1) 

 همه جوابات  4)    حوادث طبیعی  3) 

 .  هنگامیکه آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیرد کدام نوع مهاجرت ها صورت میگیرد:179

 همه جوابات  4) مهاجرت های اقتصادی  3) مهاجرت های تاریخی  2) مهاجرت های سیاسی  1) 

 .  مهاجرت افغان ها که در اثر تهاجم شوروی وقت صورت گرفت نوعی از مهاجرت های:181

  3و  2 4)  موسمی است  3)  سیاسی است  2)  اقتصادی است  1) 
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 .  مهاجرت برای دریافت شغل و وظیفه مناسب شامل کدام نوع مهاجرت ها میشود:181

 مهاجرت سیاسی  2)    مهاجرت خودی  1) 

 مهاجرت های موسمی 4)     رت های اقتصادیمهاج 3) 

 .  مهاجرت آریائی ها از بخدی قدیم به هند و فارس شامل کدام نوع مهاجرت ها میشود:182

 مهاجرت های سیاسی 2)     مهاجرت های اقتصادی 1) 

 مهاجرت های موسمی  4)     مهاجرت های تارخی 3)  

 مسلمانان به افغانستان قدیم عبارت از کدام نوع مهاجرت میباشد:.  مهاجرت کوشانی ها ، یونانیان و 183

 مهاجرت موسمی  4) مهاجرت اقتصادی  3) مهاجرت سیاسی  2) مهاجرت تاریخی  1) 

 .  مهاجرت کوچی ها از کدام نوع مهاجرت ها است:184

 های دایمی مهاجرت  4) مهاجرت های اقتصادی  3) مهاجرت های سیاسی  2) مهاجرت های موسمی  1) 

 .  اثرات منفی مهاجرت ها کدام ها اند:185

 فرار مغز ها و انتقال سرمایه به خارج از کشور 2)  تحت نفوذ قرار گرفتن فرهنگ بیگانه  1) 

 همه جوابات  4)   از دست دادن نفوس فعال  3) 

 .  اجداد ما آریائی ها قبل از کوچ کردن به سرزمین های جدید آیین:186

 هیچکدام  4) خرافاتی داشتند  3)  بدوی داشتند  2)  داشتند اصلی  1) 

 .  قبل از اسالم در غرب و شمال افغانستان کدام آیین رواج داشت:187

 کنفوسیوس  4)  ویدی  3)  برهمنی  2)  زردشتی  1) 

 .  آشوکا برای نشر و تبلیغ کدام آیین کمر بست:188

 ویدی  4)  برهمنی  3)  زردشتی  2)  بودایی  1) 

 .  دین مبین اسالم در عهد خالفت کدام خلیفه اسالم در خاک افغانستان پیشرفت کرد:189

 حضرت ابوبکر  4)   2و  1 3) حضرت عثمان  2)  خلیفه سوم  1) 

 .  احنف ابن قیس شهر هرات را به:191

  2و  1 4) جنگ تصرف ننمود  3) جنگ تصرف نمود  2) زور تصرف نمود  1) 

 عبدهللا بن عامر دامنه اسالم را تا کدام نواحی امپراطوری اسالمی رسانید:.  191

 همه جوابات  4) کندهار و غزنی  3)  فاریاب  2) سرخس و تالقان  1) 

 .  عبدهللا بن عامر کدام نواحی ذیل را فتح نموده است:192

 تهمه جوابا 4) کندهار و غزنی 3)  فاریاب 2) سرخس و تالقان 1) 
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 عبدهللا بن عامر کابل را چند سال تحت محاصره قرار داد:.  193

 پنج سال  4)  سه سال  3)  یک سال  2)  دو سال  1) 

 .  مردم کدام منطقه آیین خود را تا مدت زیادی نگهداشته بودند که بعداً بنام نورستان یاد شد:194

 کابل  4)   کنر  3)  هندوستان  2)  کافرستان  1) 

 جمهوری اسالمی افغانستان کدام دین است: .  دین رسمی195

 هیچکدام  4)  بودائی  3)  اسالم  2)  عیسویت  1) 

 .  پیروان سایر ادیان در افغانستان در پیروی و اجرأ مراسم دینی شان:196

 هیچکدام  4)  آزاد نیستند  3)  مقید اند  2)  آزاد اند  1) 

 مسلمان هستند:.  در حال حاضر چند فیصد مردم افغانستان 197

 فیصد  98 4)  فیصد  68 3)  فیصد  99.6 2)  فیصد  111 1) 

 .  اکثریت مردم افغانستان پیرو کدام یکی از مذاهب ذیل اند:198

 حنبلی  4)  شافعی  3)   تشیع  2)  حنفی  1) 

 .  اهل تشیع افغانستان به کدام مذاهب تقسیم شده اند:199

 هیچکدام  4)   2و  1 3)  اسماعیلیه  2)  جعفری  1) 

 .  اهمیت زبان مربوط به کدام یکی از عوامل ذیل است:211

  3و  2 4)  غنامندی آن  3) تعداد گوینده گان آن  2)  مردم خوب آن  1) 

 .  زبان های رسمی افغانستان کدام ها اند:211

 انگلیسی  4)   2و  1 3)   پشتو  2)   دری  1) 

 چند بخش تقسیم میشود:.  زبان اندو اروپائی به 212

 پنج بخش  4)  چهار بخش  3)  دو بخش  2)  سه بخش  1) 

 .  زبان اندو اروپائی به کدام بخش ها تقسیم میشوند:213

 اروپائی  4)   2و  1 3)  هندی  2) آریائی )ارانی(  1) 

 .  زبان آریائی بطور عموم در کدام قسمت های افغانستان رواج دارد:214

 همه جوابات  4)  شمال شرق  3)  شمال غرب  2)   جنوب غرب 1) 

 .  زبان های مشهور آریائی کدام ها اندک215

 بلوچی و اورمری  2)   پشتو ، دری و زبان پامیری  1) 

 دری و ازبکی  4)      2و  1 3) 

 .  در زبان هندی کدام زبان ها موجود میباشند:216
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 همه جوابات  4)  پنجابی  3) تیراهی و سندی  2) گوربتی و کلیشه ئی  1) 

 .  زبان های کتی ، بشکلی ، وایگلی ، پرسینی ، پشه ئی ، پراچی و نورستانی شامل کدام زبان میشوند:217

 زبان دری  4)  زبان پامیری  3)  زبان هندی  2)  زبان رویدا  1) 

 .  زبان های اوزبکی ، قزاقی و قرغزی شامل کدام زبان میشوند:218

 پشتو  4)  آذری  3)  ترکی شرقی  2)  ترکی غربی  1) 

 .  شاخه زبان ترکی غربی کدام زبان های ذیل را دربر میگیرد:219

 مرکزی  4)   2و  1 3)  آذری  2)  ترکمنی  1) 

 .  کدام لهجه های زبان پشتو از همدیگر به خوبی فرق میشوند:211

 ترکی  4)   2و  1 3)  قندهاری  2)  مشرقی  1) 

 .  مردم نواحی گودزیره ، هامون صابری و سرحدات غربی بیشتر به کدام لسان تکلم میکنند:211

 بلوچی  4)  اوزبکی  3)   پشتو  2)   دری  1) 

 .  زبان ترکمنی در کدام قسمت های کشور ما مروج است:212

 جنوب شرق  4)   2و  1 3)  شمال غرب  2)  شمال  1) 

 ذیل به زبان پراچی صحبت میکنند:.  مردم یکی از نواحی 213

 گودزیره  2)   یکی از دره های نجراب  1) 

 چخانسور  4)     هلمند  3) 

 .  زبان سریگی در کدام یکی از قسمت های ذیل مروج است:214

 زیباک  4)  شمال واخان  3)  جرم بدخشان  2)  غرب اشکاشم  1) 

 است:.  زبان سنگلیچی در کدام نواحی ذیل مروج 215

  2و  1 4) اشکاشم بدخشان  3) جنوب زیباک بدخشان  2)  شرق منجان  1) 

 .  زبان شغنی در کدام قسمت های والیت بدخشان مروجن است:216

 منجان بدخشان  4)   2و  1 3)   شغنان بدخشان 2) اشکاشم بدخشان  1) 

 :.  زبان های اشری و روشانی در کدام قسمت والیت بدخشان مروج است217

  3و  1 4) جوار دریای پنج  3)  فیض آباد  2)  غرب بدخشان  1) 

 .  زبان قرغزی در کدام قسمت والیت بدخشان صحبت میشود:218

 هیچکدام  4)   2و  1 3)  پامیر بزرگ  2)  پامیر خورد  1) 

 

 .  زبان های کته ، وایگلی ، شکونی و پارونی در کدام والیت افغانستان رواج دارند:219
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 کنر  4)   تخار  3)  نورستان  2)  بدخشان  1) 

 .  زبان تیراهی در کدام مناطق ذیل مروج است:221

  3و  1 4)   دکه  3)  بدخشان  2)  غرب خیبر  1) 

 .  زبان جتی زبان کدام مردم است:221

 هزاره ها  4)  جت ها  3)  تاجک ها  2)  پشتون ها  1) 

 زبان ها ذیل تکلم میکنند: .  اهل هنود افغانستان به کدام222

 همه جوابات  4)  پنجابی  3)  سندی  2)   لهندا  1) 

 .  زبان اورمری در کدام والیت افغانستان مروج است:223

 غور  4)   فراه  3)  هرات  2)   لوگر  1) 

 .  زبان براهوی در کدام مناطق ذیل مروج است:224

 هلمند و قندهار  2)   اطراف شورابک چخانسور  1) 

  2و  1 4)    کابل و ننگرهار  3) 

 .  زبان قزاقی قسماً در بعضی از مناطق والیت:225

 همه جوابات  4) بلخ وجود دارد  3) هرات وجود دارد  2) کندز وجود دارد  1) 

 .  کدام زبان های ذیل اکنون از بین رفته اند:226

  3و  1 4)  آذری  3)  پامیری  2)  مغلی  1) 

 .  زبان های رسمی افغانستان کدام ها اند:227

 انگلیسی  4)   2و  1 3)   پشتو  2)   دری  1) 

 .  راه های مواصالتی شهر ها و مناطق را با هم:228

  2و  1 4)  یکجا میسازد  3) پیوست میسازد  2) نزدیک میسازد  1) 

 .  چند فیصد قیر ریزی شاهراه افغانستان تکمیل شده است:229

 فیصد  71 4)  فیصد  81 3)  فیصد  25 2)  فیصد  111 1) 

 .  شاهراه ابریشم و ادویه در دوران یکی از خانواده های ذیل نیز از افغانستان میگذشت:231

 طاهریان  4)  امویان  3)  غزنویان  2)  کوشانی ها  1) 

 ته شد:.  تعمیر کاروان سرا ها در زمان کدام پادشاه دوباره روی دست گرف231

 امیرحبیب هللا خان  4) امیرمحمد یعقوب خان  3) امیرعبدالرحمن خان  2) امیر شیرعلی خان  1) 

 .  مسافرت ها تا به کدام سال پیاده صورت میگرفت:232

 هـ ش  1263 4)  هـ ش  1326 3)  هـ ش  1351 2)  هـ ش  1318 1) 
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 میگرفت:.  حمل و نقل تا کدام سال بوسیله حیوانات صورت 233

 هـ ش  1365 4)   2و  1 3)   میالدی 1931 2)  هـ ش  1318 1) 

 .  افغانستان برای اولین بار موتر را از کدام کمپنی خریداری نمود:234

 دملر  4)  داتسن  3)   فورد  2)   دپلر  1) 

 ی تخنیکی موتر را فرا گیرند:.  برای اولین بار چند نفر کارگر از افغانستان به هندوستان فرستاده شد تا کار ها235

 نفر  51 4)  نفر  11 3)  نفر  57 2)  نفر  68 1) 

 .  موتر برای اولین بار در افغانستان در کدام سال خریداری شد:236

 هـ ش  1318 4)   میالدی 1918 3)   میالدی 1919 2)   میالدی 1981 1) 

 .  فاصله بین دو کاروان سرا چند کیلومتر بود:237

 کیلومتر  11 4)   2و  1 3)  کیلومتر  18 2)  شش کروه  1) 

 .  یک گز جریب مساوی به چند انچ میشود:238

 انچ  56 4)  انچ  36 3)  انچ  29 2)  انچ  11 1) 

 .  نخستین خط آهن افغانستان چند کیلومتر طول دارد:239

 کیلومتر  75 4)  کیلومتر  46 3)  کیلومتر  31 2)  کیلومتر  57 1) 

 .  نخستین خط آهن افغانستان بین کدام نقاط ذیل تمدید یافته است:241

 میدان هوائی مزار شریف  2)     بندر حیرتان  1) 

 بلخ و ازبکستان  4)      2و  1 3) 

 اسالم قلعه چند کیلومتر طول دارد: –.  راه آهن هرات 241

 (1 21 Km   (2 121 Km   (3 61 Km   (4 75 Km  

 اسالم قلعه به کدام کشور اعمار میگردد: –آهن هرات .  خط 242

 ترکیه  4)   هند  3)  ایران  2)  ازبکستان  1) 

 .  وسایل حمل و نقل که به روی خشکه حرکت میکنند بنام چی یاد میشوند:243

 همه جوابات  4) ترانسپورت زمینی  3) ترانسپورت بحری  2) ترانسپورت هوائی  1) 

 وسیله نقلیه چی نام دارد:.  مفید ترین 244

 اسپ  4)  بایسکل  3)  طیاره  2)  موتر  1) 

 .  بایسکل برای اولین بار در کدام سال اختراع شد:245

 میالدی  1791 4)   میالدی 1891 3)   میالدی 1917 2)   میالدی 1981 1) 

 .  بایسکل از کدام سوخت استفاده میکند:246
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 هیچکدام  4)   فت ن 3)  ذغال سنگ  2)   گاز  1) 

 .  بایسکل در افغانستان در زمان کدام پادشاه وارد شد:247

 هیچکدام  4) امیرعبدالرحمن خان  3) امیرحبیب هللا خان  2) امیرامان هللا خان  1) 

 .  ماشین بخار در کدام قرن اختراع شد:248

  19قرن  4)  19نیمه دوم قرن  3)  18نیمه اول قرن  2)  18نیمه دوم قرن  1) 

 .  موتری که بواسطه نفت حرکت میکرد در کدام قرن اختراع شد:249

  18نیمه دوم قرن  4)   17قرن  3)  19نیمه دوم قرن  2)  21نیمه دوم قرن  1) 

 میالدی برای امیرحبیب هللا خان یک عراده موتر تحفه داد: 1914.  کدام شخص در سال 251

 کیوناری  4)  چارلی چاپلین  3)  مستر دین  2)  وزیر خارجه  1) 

 .  موتری را که مستردین سکرتر وزارت خارجه هند برتانوی برای امیرحبیب هللا خان تحفه داده بود چند پوند251

 استرلنگ ارزش داشت:         

 پوند استرلنگ 711 2)     پوند استرلنگ 811 1) 

 پوند استرلنگ  7111 4)     پوند استرلنگ 121 3)  

 مواد سوخت موتری که مستردین به امیرحبیب هللا خان تحفه داد بود چی بود: . 252

 ذغال سنگ  4)  چوب  3)  پطرول  2)  دیزل  1) 

 .  خط آهنی که از شاه دو شمشیره تا قصر داراالمان تمدید یافته بود چند کیلومتر طول داشت:253

 کیلومتر  12 4) کیلوکتر  7 – 6 3) کیلومتر  8 – 7 2)  کیلومتر  13 1) 

 هـ.ش ثبت گردیده است چند عراده است: 1385.  مجموع موتر هائی که در سال 254

 عراده  569233 4) عراده  659644 3) عراده  6393644 2) عراده  616944 1) 

 هـ.ش چند درصد است: 1385نسبت به سال  1386.  افزایش تعداد موتر های سال 255

 درصد 35 4)  درصد  23 3)   درصد 43.8 2)  درصد  45 1) 

 . در هنگام صدارت یکی از اشخاص ذیل سعی زیاد بعمل آمد تا کشور را از انزوای اقتصادی و اجتماعی نجات 256

 داده شود:        

 هاشم خان میوندوال  2)    سردار محمد هاشم خان  1) 

 نادر خان 4)   سردار محمد داوود خان  3) 

 کشورما به چند بخش تقسیم شده است:.  شاهراه های 257

 شش بخش  4)  چهار بخش  3)  دو بخش  2)  سه بخش  1) 
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 .  شاهراه های که ترافیک روی آن از یک نقطه شروع و بعد از یک حرکت نامنظم دورانی دوباره به 258

 نقطه شروع آن وصل شود بنام چی یاد میشوند:        

  3و  1 4) شاهراه والیات  3)  نظم شاهراه نام 2)  شاهراه حلقوی  1) 

 .  شاهراه شمال از راه درۀ شکاری چند سال والیات شمال را با والیات جنوبی و مرکز وصل میساخت:259

 سال  41 4)  سال  41 3)  سال  211 2)  سال  45 1) 

 .  با اعمار تونل سالنگ در شاهراه شمال چند کیلومتر فاصله کوتاه شد:261

 کیلومتر  36 4)  کیلومتر  511 3)  کیلومتر  211 2)  متر کیلو 11 1) 

 .  کدام فابریکه های ذیل در خط السیر شاهراه شمال موقعیت دارند:261

 همه جوابات  4)  نساجی گلبهار  3)  سمنت غوری  2)  قند بغالن  1) 

 تورخم از راه تورخم به یکی از مناطق ذیل وصل میشود: –.  شاهران کابل 262

 تاشکند  4)  اسالم قلعه  3)  پشاور  2)  حیرتان  )1 

 تورخم توسط شاهراه های فرعی اسفلت شده به کدام والیات پیوست است: –.  شاهراه کابل 263

 همه جوابات  4)  ننگرهار  3)  نورستان  2)  کنر و لغمان  1) 

 ننگرهار اعمار گردیده است: .  در امتداد کدام شاهراه بند های برق بن های برق و همچنان پروژه264

 کندهار –شاهراه کابل  2)    تورخم  –شاهراه کابل  1) 

 بدخشان  –شاهراه کندز  4)     خوست –شاهراه کابل  3)  

 .  کدام یکی از شاهراه های ذیل از نگاه فعالیت ترانزیت مقام اول را دارد:265

 تورخم  –شاهراه کابل  2)   اسالم قلعه  –شاهراه هرات  1) 

 خوست –شاهراه کابل  4)    کندهار  –شاهراه کابل  3) 

 کندهار از طریق کدام راه به بندر کراچی وصل میگردد: –.  شاهراه کابل 266

 هیچکدام  4)  از راه فراه  3)  از راه چمن  2)  از راه کویته  1) 

 جمهوری ایران وصل میشود: کندهار از طریق کدام شاهراه به –.  شاهراه کابل 267

 زرنج  –شاهراه دآلرام  2)   لشکرگاه  –شاهراه دآلرام  1) 

 اسالم قلعه  –شاهراه هرات  4)    کابل  –شاهراه خوست  3) 

 تورغندی از نظر ساختمان خیلی عصری ساخته: –.  شاهراه هرات 268

 هیچکدام  4)  نشده بود  3)   شده  2)   نشده  1) 

 تورغندی افغانستان را با کدام ممالک وصل میکند: –شاهراه هرات .  269

 ازبکستان  4)   2و  1 3)  ایران  2) جمهوری ترکمنستان  1) 
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 تورُغندی مراکز کدام والیات ذیل را بصورت غیر مستقیم وصل میکند: –.  شاهراه هرات 271

  2و  1 4)  فراه و غور  3)  هرات  2)  کندهار  1) 

 اسالم قلعه چند کیلومتر است: –ل شاهراه هرات .  طو271

 (1 Km 1211   (2 Km 125   (3 Km 124   (4 Km 136  

 اسالم قلعه شهر هرات را به کدام بندر وصل میکند: –.  شاهراه هرات 272

 بندر کلفت  4)  بندر تورخم  3)  بندر حیرتان  2)  بندراسالم قلعه  1) 

 قلعه در تجارت با کدام ممالک حایز اهمیت است:اسالم  –.  شاهراه هرات 273

 همه جوابات  4) ممالک اروپائی  3)  ترکیه  2)  ایران  1) 

 فاریاب کدام والیات ذیل را با هم وصل میکنند: –شبرغان  –.  شاهراه پلخمری 274

 همه جوابات  4)  فاریاب  3) سمنگان و جوزجان  2)  بغالن و بلخ  1) 

 فاریاب از طریق کدام والیت به والیت هرات وصل میشود: –شبرغان  –مری .  شاهراه پلخ275

 جوزجان  4)  فاریاب  3)   غور  2)  بادغیس  1) 

 فاریاب به کدام بنادر وصل شده است: –جوزجان  –.  شاهراه های جدا شده از شاهراه پلخمری 276

 حیرتان و کلفت  2)   بندر حیرتان و آقتیپه اندخوی  1) 

 جوزجان و فاریاب  4)      2و  1 3) 

 خوست بعد از وصل شدن با کدام بندر اهمیت خاص پیدا کرد: –.  شاهراه کابل 277

 غالم نان  4) بندر غالم خان  3)  بندر تورخم  2)  بندر حیرتان  1) 

 خوست از طریق کدام بندر به کرم ایجنسی وصل میگردد: –.  شاهراه کابل 278

 بندر تورخم  4)  بندر کلفت  3)  بندر گلفت  2) بندر غالم خان  1) 

 خوست به کابل وصل میشوند: –.  کدام والیات بوسیلۀ شاهراه کابل 279

 کنر و غور  4)   2و  1 3)  خوست  2)  لوگر و پکتیا  1) 

 .  والیات کندز ، تخار و بدخشان توسط کدام یکی از شاهراه های ذیل با هم وصل میشوند:281

 بلخ  –شاهراه کابل  2)    بدخشان  –اه کندز شاهر 1) 

  3و  1 4)    فاریاب  –شاهراه بلخ  3) 

 شیر خان بندر با کدام کشور وصل میشود: –بدخشان از طریق شاهراه کندز  –.  شاهراه کندز 281

 روسیه  4)  تاجکستان  3)  ترکمنستان  2)  ازبکستان  1) 

 ر طول دارد:کندز چند کیلومت –.  شاهراه کابل 282

 (1 Km 63   (2 Km 337   (3 Km 361   (4 Km 169  
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 تورخم چند کیلومتر طول دارد: –.  شاهراه کابل 283

 (1 Km 123   (2 Km 148   (3 Km 562   (4 Km 232  

 شیرخان بندر چند کیلومتر طول دارد: –. شاهراه کندز 284

 (1 Km 121   (2 Km 361   (3 Km 63   (4 Km 679  

 شبرغان چند کیلومتر طول دارد: –.  شاهراه پلخمری 285

 (1 Km 361   (2 Km 111   (3 Km 231   (4 Km 456  

 جالل آباد چند کیلومتر طول دارد: –.  شاهراه کابل 286

 (1 Km 18   (2 Km 91   (3 Km 148   (4 Km 179  

 کندهار چند کیلومتر طول دارد: –.  شاهراه کابل 287

 (1 Km 1511   (2 Km 679   (3 Km 483   (4 Km 563  

 .  طویل ترین شاهراه افغانستان چی نام دارد:288

 سپین بولدک  –شاهراه کندهار  2)  تورغندی  –هرات  –شاهراه کندهار  1) 

 مهترالم  –شاهراه جالل آباد  4)   هرات  –شاهراه کندهار  3) 

 کیلومتر طول دارد: تورغندی چند –هرات  –.  شاهراه کندهار 289

 (1 Km 71   (2 Km 121   (3 Km 679   (4 Km 567  

 هرات چند کیلومتر طول دارند: –.  شاهراه کندهار 291

 (1 Km 122   (2 Km 567   (3 Km 169   (4 Km 71  

 تالقان چند کیلومتر طول دارد: –.  شاهراه کندز 291

 (1 Km 124   (2 Km 156   (3 Km 123   (4 Km 71  

 مهترالم چند کیلومتر طول دارد: –.  شاهراه سرخکان 292

 (1 Km 125   (2 Km 181   (3 Km 18   (4 Km 114  

 گردیز چند کیلومتر طول دارد: –.  شاهراه کابل 293

 (1 Km 121   (2 Km 122   (3 Km 116   (4 Km 512  

 سپین بولدک چند کیلومتر طول دارد: –.  شاهراه کندهار 294

 (1 Km 168   (2 Km 111   (3 Km 541   (4 Km 211  

 .  ترانسپورت هوائی نسبت به دیگر انواع ترانسپورت خیلی:295

  2و  1 4) پر مصرف است  3)  دقیق است  2)  خوب است  1) 

 .  فعالیت های هوانوردی در کشور ما در زمان کدام پادشاه آغاز شد:296
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 محمد ظاهر شاه  4) امیرامان هللا خان  3) امیرحبیب هللا خان  2) امیرعبدالرحمن خان  1) 

 .  آغاز فعالیت های هوانوردی در کشور ما مربوط کدام سال میشود:297

 هـ.ش 1345 4)  هـ.ش 1354 3)  هـ.ش 1331 2)  هـ.ش 1316 1) 

 .  اولین طیاره روسی در ماه چند مرتبه بین کابل و ترمز شوروی پرواز می نمود:298

 یک مرتبه  4)  چهار مرتبه  3)  دو مرتبه  2)  سه مرتبه  1) 

 کابل و جاپان  –هرات  –.  طیاره لوفت هنزا جرمنی برای اولین بار در کدام سال پرواز خود را در مسیر برلین 299

 شروع کرد:         

 هـ.ش 1318 4)  هـ.ش 1317 3)  هـ.ش 1333 2)  هـ.ش 1365 1) 

 هوایی در افغانستان چی نام دارد:.  اولین شرکت 311

 شرکت آریانا  2)   د آریانا افغان هوایی شرکت  1) 

 افغان ایر الین  4)   د آریانا هوایی افغان شرکت  3) 

 .  اولین شرکت هوایی در افغانستان به کدام منظور ساخته شده بود:311

 حمل و نقل اموال تجارتی  2)    حمل و نقل مسافرین  1) 

  2و  1 4)   حمل و نقل وسایل زراعتی  3) 

 .  اولین شرکت هوایی افغانستان در کدام سال فعالیت خود را آغاز نمود:312

 هـ.ش 1317 4)  هـ.ش 1362 3)  هـ.ش 1325 2)  هـ.ش 1369 1) 

 .  ریاست هوانوردی ملکی در کدام سال تأسیس شده است:313

 هـ.ش1235 4)  هـ.ش 1335 3)  هـ.ش 1385 2)  هـ.ش 1359 1) 

 .  ریاست هوانوردی بعد از تأسیس به ایجاد کدام میدان های هوایی اقدام نمود:314

 میدان هوایی مزارشریف  2)   میدان هوایی کابل و کندهار  1) 

 همه جوابات  4)   میدان هوایی هرات و جالل آباد  3) 

 هـ.ش به کمک کدام کشور ساخته شد: 1388.  ترمینل جدید میدان هوایی کابل در سال 315

 پاکستان  4)   هند  3)  جاپان  2)   چین  1) 

 هـ.ش در کشور ما چند میدان هوایی ملکی وجود داشت:1388.  در سال 316

 میدان هوایی 48 4) میدان هوایی  37 3) میدان هوایی  13 2) میدان هوایی  12 1) 

 المللی بوده و در درجه: .  میدان های هوایی کابل و کندهار بین317

 چهارم قرار دارند  4) سوم قرار دارند  3) دوم قرار دارند  2) اول قرار دارند  1) 

 .  میدان های هوایی کابل و کندهار دارای رنوی:318
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 نیمه خامه میباشند  4) سمنت شده میباشند  3) قیر شده میباشند  2)  خامه میباشند  1) 

 رات ، مزارشریف ، جالل آباد و کندز با ضرفیت کمتر در درجه:.  میدان های هوایی ه319

 هفتم قرار دارند 4) دوم قرار دارند  3) چهارم قرار دارند  2) سوم قرار دارند  1) 

 .  میدان های هوایی هرات ، مزارشریف ، جالل آباد دارای رنوی:311

 هیچکدام  4)  پخته اند  3)  خامه اند  2)  قیر شده اند  1) 

 . در کشور ما چند میدان هوایی درجه وجود دارد:311

 میدان  14 4)  میدان  1 3)  میدان  2 2)  میدان  12 1) 

 .  در افغانستان چند میدان هوایی درجه چهارم وجود دارد:312

 میدان  15 4)  میدان  7 3)  میدان  36 2)  میدان  8 1) 

ن هر طیاره خارجی فی تن چند افغانی تحویل عواید دولت گردیده هـ.ش از مجموع وز1388.  طبق مقرره در سال 313

 است:

 افغانی  35 4)  افغانی  11 3)  افغانی  511 2)  افغانی  211 1) 

 .  از هر پرواز طیاره خارجی که بطور ترانزیت از فضای افغانستان عبور میکند چند دالر اخذ میشود:314

 دالر  241 4)  دالر  114 3)  دالر  21111 2)  دالر  2111 1) 

 .  د آریانا افغان هوایی شرکت در کدام سال رسماً به فعالیت آغاز نمود:315

 هـ.ش 1358 4)  هـ.ش 1352 3)  هـ.ش 1336 2)  هـ.ش 1333 1) 

 .  سرمایه ابتدائی د آریانا افغان هوایی شرکت چند هزار دالر امریکایی بود:316

 شش صد هزار دالر  4) چهار صد هزار دالر  3) دو صد هزار دالر  2) سه صد هزار دالر  1) 

 .  در ایجاد د آریانا افغان شرکت چند فیصد سهم شرکت اندیمار بود:317

 فیصد  51 4)  فیصد  49 3)  فیصد  23 2)  فیصد  11 1) 

 .  در ایجاد د آریانا افغان هوایی شرکت چند فیصد دولت افغانستان سهم داشت:318

 فیصد  61 4)  فیصد  52 3)  فیصد  51 2)  فیصد  49 1) 

 .  اولین پرواز های د آریانا افغان هوایی شرکت توسط کدام نوع طیاره صورت میگرفت:319

 (1 DC  –3    (2 BC  –3   (3 DC  –12    (4 BG  –3   

 اد ظرفیت چند نفر را داشت:.  اولین طیارۀ که د افغان هوایی شرکت توسط آن پرواز های خود را انجام مید321

 نفر  28 4)  نفر  27 3)  نفر  36 2)  نفر  32 1) 

 .  اولین پرواز خارجی د افغان هوایی کرشت از کابل به کدام کشور بود:321

 اردن  4)  بحرین  3)  ایران  2)  عراق  1) 
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 .  اولین پرواز خارجی د افغان هوایی شرکت در کدام سال عملی گردید:322

 هـ.ش 1312 4)  هـ.ش 1334 3)  هـ.ش 1365 2)  هـ.ش 1325 1) 

 .  اولین پرواز خارجی د آریانا افغان هوایی شرکت با چند مسافر عملی گردید:323

 نفر  38 4)  نفر  28 3)  نفر  56 2)  نفر  25 1) 

 .  شرکت آریانا چند شهر بزرگ جهان را تحت پوشش خود قرار داده است:324

 هیچکدام  4)  شهر  19 3)  شهر  17 2)  شهر  13 1) 

 .  شرکت هوایی آریانا به کدام یکی از شهر های ذیل پرواز نمی نماید:325

 تهران ، مشهد و جده  2)    دهلی ، امرتسر و انقره  1) 

 کیف  4)   ریاض ، کویت و فرانکفورت  3) 

 فیصد عایدات خود را به حساب دولت انتقال میدهد:.  طبق قوانین مالیات بر عایدات د آریانا هوایی شرکت چند 326

 فیصد  45 4)  فیصد  11 3)  فیصد  3 2)  فیصد  21 1) 

 .  کدام شرکت های هوایی ذیل حواز فعالیت خود را از اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان بدست آورده اند:327

 همه جوابات  4)  کام ایر  3)  پامیر  2)  ایرویز  1) 

 شرکت های ایرویز ، پامیر و کام ایر ساالنه چند فیصد عواید داخلی خود را به دولت تادیه مینمایند:  .328

 فیصد  12 4)  فیصد  2 3)  فیصد  11 2)  فیصد  15 1) 

 .  شرکت های هوایی ایرویز ، پامیر و کام ایر ساالنه چند فیصد عواید خارجی خود را به دولت تادیه مینمایند:329

 فیصد  15 4)  فیصد  2 3)  فیصد  6 2)  فیصد  3 1)  

331  .Telecommunicstion :چی معنی میدهد 

 همه جوابات  4) تبادله اطالعات  3) تبادله احساسات  2)  تبادله افکار  1) 

 .  امواج نوری و رادیویی با سرعت چند کیلومتر در ثانیه حرکت میکنند:331

 (1 Km 31111  (2 Km 2133311  (3 Km 311111  (4 Km 396665  

 .  مخابرات در یک جامعه حیثیت چی را دارند:332

 هیچکدام  4)  مغز جامعه  3) اعصاب جامعه  2) ستون فقرات جامعه  1) 

 .  نخستین وسیله مخابراتی چی نام داشت:333

 تلویزیون  4)  مخابره  3)  انترنت  2)  تلگراف  1) 

 انقالب بزرگی را در کار های مخابراتی و ارتباطات پدید آورده است: .  کدام یکی از وسایل ذیل334

 تیلفون  4) اقمار مصنوعی  3)  موتر ها  2)  خازن ها  1) 

 .  وزارت مخابرات افغانستان در کدام قسمت شهر کابل گیت وی ملی و بین المللی اعمار نموده است:335
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 خیرخانه  4)  بت خاک  3)  مهتاب قلعه  2)  شهرنو  1) 

 .  استفاده از فایبر نوری نسبت به اقمار مصنوعی به مراتب:336

  2و  1 4)  ارزانتر است  3)  قیمتر است  2)  گرانتر است  1) 

 .  امور پستی در افغانستان برای اولین بار در زمان کدام پادشاه رایج شد:337

 زمان شاه  4)   تیمور شاه 3) امیرشیر علی خان  2) امیرعلی شیر نوائی  1) 

 .  امور پستی در افغانستان برای اولین بار در کدام سال رایج شد:338

 میالدی  1871 4)   میالدی 1971 3)   میالدی 1865 2)   میالدی 1995 1) 

 .  پسته خانه زمان علی خان که در مرکز قرار داشت بنام چی یاد میشد:339

 چاپار امیر  4)  خانه چاپ  3)  باال حصار  2)  چاپار خانه  1) 

 .  چاپار خانه در کدام قسمت شهر کابل موقعیت داشت:341

 هیچکدام  4)  شیرپور  3)   ارگ  2)  باال حصار  1) 

 .  مشهور ترین تکت پستی دوران امیر شیر علی خان بنام چی یاد میشد:341

 کاغذ سفید  4)  کله شر  3)  کله شیر  2)   ثنار  1) 

دولتی که باالی آن کلمه فوری نوشته میبود در مراکز پستی توسط پسته رسان های اسپ سوار رسانده میشد .  مکاتب 342

 که بنام:

 پسته رسان یاد میشد  4) چاپار خانه یاد میشد  3)   چاپار یاد میشد 2) سریع رسان یاد میشد  1) 

 .  امور پستی منظم در زمان کدام پادشاه بوجود آمد:343

  2و  1 4)  نادر خان  3) امیرحبیب هللا خان  2) دالرحمن خان امیرعب 1) 

 .  امور پستی در زمان یکی از پادشاهان ذیل انکشاف بهتری نمود:344

 امیرحبیب هللا خان  4) محمد ظاهر شاه  3)  احمد شاه بابا  2) امیرعبدالرحمن خان  1) 

 اد میشد:.  دفاتر پستی در زمان امیرحبیب هللا خان بنام چی ی345

 دک خانه  4)  داک خانه  3)  خط خانه  2)  پسته خانه  1) 

 .  امور پستی در زمان پادشاهی کدام شخص توسعه بیشتر یافت:346

  3و  2 4) امیرشیرعلی خان  3) امیر امان هللا خان  2) امیرمحمد هاشم خان  1) 

 استفاده شد:.  اولین بار در کدام سال برای حمل و نقل پست از موتر 347

 هـ.ش 1336 4)  هـ.ش 1325 3)  هـ.ش 1333 2)  هـ.ش 1352 1) 

 .  ریاست مخابرات درکدام سال به وزارت مخابرات ارتقا نمود:348

 هـ.ش 1389 4)  هـ.ش 1312 3)  هـ.ش 1346 2)  هـ.ش 1344 1) 
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 .  افغانستان در کدام سال عضویت اتحادیه پستی جهان را حاصل نمود:349

 میالدی  1956 4)   میالدی 1999 3)   میالدی 1928 2)   میالدی 2818 1) 

 .  در کدام قرن در زمینه ارتباطات و رسانه های جمعی اختراعات زیاد صورت گرفت:351

  21قرن  4)   18قرن  3)   19قرن  2)   21قرن  1) 

 اند: .  ماشین چاپ ، کمره عکاسی و ماشین سینما در کدام قرن اختراع گردیده351

  18قرن  4)   19قرن  3)   21قرن  2)   17قرن  1) 

 .  تلفون از چند کلمه گرفته شده است:352

 شش کلمه  4)  چهارکلمه  3)  سه کلمه  2)  دو کلمه  1) 

 .  تلفون از کدام کلمات ذیل گرفته شده است:353

 هیچکدام  4)  برق و گفتن  3)  دور و گفتن  2)  گفتن و صدا  1) 

 نخستین دستگاه تلفون کشور ما بطول چند کیلومتر فعالیت مینمود:  .354

 کیلومتر  35 4)  کیلومتر  12 3)  کیلومتر  3 2)  کیلومتر  1 1) 

 .  اولین سویچبورد بطری دار تلفون در افغانستان ظرفیت چند لین را داشت:355

 لین  65 4)  لین  11 3)  لین  25 2)  لین  35 1) 

 لینه از کدام کمپنی خریداری شده و در کابل بکار انداخته شد: 5111دستگاه  .  نخستین356

 هیچکدام  Alston  (4کمپنی  3)  کمپنی زیمنس  2)  کمپنی شارپ  1) 

 .  کدام یکی از مراکز ذیل مخابره تلفونی افغانستان را سایر کشور های جهان بر قرار مینمود:357

 مراکز ترانزیت اروپا  2)    مراکزترانزیت لندن  1) 

 مراکزترانزیت پاریس 4)    مرکزنظامی امریکا  3) 

 .  تلفون های همرا در کدام سال به حیث وسیلۀ ارتباطی معرفی گردید:358

 میالدی 1989 4)   میالدی 1999 3)   میالدی 1971 2)   میالدی 1981 1) 

  

 ت:.  تلفون های همرا در کدام سال برای عموم قرار گرف359

 میالدی  1983 4)   میالدی 1883 3)   میالدی 1984 2)   میالدی 1381 1) 

 .  تلفون های همرا پیام را به:361

 تلفون دیگر مخابره میکنند  2)   آنتن مربوطه مخابره میکنند  1) 

 هیچکدام  4)    دستگاه مخابره میکنند  3) 

 میکند:.  تلفون های همراه توسط کدام نوع امواج کار 361



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

165 

 امواج ماورای بنفش  4)   2و  Micro Wave  (3 1 2)  امواج کوتاه  1) 

 .  کود تلفونی افغانستان چند است:362

 (1 193   (2 1193   (3 1163   (4 5611  

 .  سریع ترین و ارزانترین وسیله تفاهم بین مردم:363

 بایسکل  4)   2و  1 3)  مبایل است  2)  تلفون است  1) 

 انترنت در کدام سال ایجاد شد: . 364

 میالدی  1983 4)   میالدی 1986 3)   میالدی 1985 2) میالدی  1981 1) 

 .  فکر ایجاد انترنت از کدام کشور بود:365

 فرانسه  4)  آلمان  3) ایاالت متحدۀ امریکا  2) ایاالت متحدۀ عرب  1) 

 امریکا شروع شد:.  فکر ایجاد انترنت از کدام وزارت ایاالت متحدۀ 366

 وزارت داخله  4)  وزارت دفاع  3)  وزارت مالیه  2)  وزارت امنیت  1) 

 .  انترنت از چند کلمه گرفته شده است:367

 پنج کلمه  4)  چهارکلمه  3)  سه کلمه  2)  دو کلمه  1) 

368  .Internet :چی معنی میدهد 

  3و  2 4)  شرکت جهانی  3)  شبکه جهانی  2)  شبکه همگانی  1) 

 .  برای محاسبه تراکم نفوس باید تعداد نفوس را بر مساحت آن:369

  2و  1 4)  جمع کرد  3)  تقسیم کرد  2)  ضرب زد  1) 

 میالدی به چند میلیارد نفر میرسید: 2111.  نفوس جهان در سال 371

 میلیارد  6 4)  میلیارد  6.8 3)  میلیارد  11 2)  میلیون  11 1) 

 تراکم نفوس یک منطقه کدام عوامل اثر گذار اند: .  در371

 عوامل اقتصادی و سیاسی  2)   شرایط اقلیمی و ساختمان اراضی  1) 

 همه جوابات  4)     عوامل بشری  3) 

 .  مناطق پر نفوس جهان را به چند حوزه تقسیم نموده اند:372

 شش حوزه  4)  سه حوزه  3)  چهار حوزه  2)  دو حوزه  1) 

 .  حوزه اول پر نفوس جهان شامل کدام مناطق ذیل میشوند:373

 مناطق جنوب شرقی آسیا  2)    جنوب قاره آسیا  1) 

 همه جوابات  4)    قسمت های شرقی آسیا  3) 

 .  اوسط نفوس در کشور های حوزه اول پر نفوس جهان به چند نفر در یک کیلومتر مربع میرسد:374
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 کمتر از بیست نفر  4) کمتر از پنجاه نفر  3) شتر از صد نفر بی 2) کمتر از صد نفر  1) 

 .  علت نفوس زیاد حوزه اول پر نفوس جهان چی است:375

 شرایط خوب زراعتی )برنج(  2)    آب و هوای موسمی  1) 

 همه جوابات  4)    افزایش طبیعی نفوس  3) 

 .  اروپا در یکی از دوره های ذیل پر نفوس شد:376

 دورۀ سنگ  4) دورۀ قبل از میالد  3) دورۀ سرمایه داری  2)  دورۀ انقالب  1) 

 .  تراکم نفوس در مناطق صنعتی اروپا با به چند نفر در یک کیلومتر مربع میرسد:377

 نفر  811تا  611 4) نفر  411تا  211 3) نفر  3111تا  211 2) نفر  1111تا  511 1) 

 سوم جهان چی است:.  علت نفوس زیاد در حوزه 378

 سیاست دولت  4)   2و  1 3) فعالیت های صنعتی  2) فعالیت های تجارتی  1) 

 .  تعداد افرادی که در جهان تولد میشوند نسبت به افرادی که میمیرند:379

  2و  1 4)  کم است  3)  زیاد است  2)  بیشتر است  1) 

 میلیون نفر در سال بود:.  افزایش نفوس جهان در اوایل قرن بیست چند 381

 میلیون نفر  15 4)   میلیون نفر 31 3)   میلیون نفر 22 2)   میلیون نفر 11 1) 

 .  افزایش نفوس جهان در اوسط قرن بیست چند میلیون نفر در سال بود:381

 میلیون نفر 61تا  51 2)      میلیون نفر 35 1) 

 میلیون نفر  65تا  45 4)    میلیون نفر  41تا  35 3)  

 میالدی چند میلیارد نفر تخمین 2111.  تعداد نفوس کشور های پیشرفته جهان قرار احصائیه ملل متحد در سال 382

 شده بود:         

 پنج میلیارد نفر  2)   یک میلیارد دو صد میلیارد نفر  1) 

 یک میلیارد دو صد میلیون نفر  4)    سه میلیارد نفر  3) 

 

 میالدی چند میلیارد نفر نشان داده است: 2111.  احصائیه ملل متحد نفوس کشور های رو به انکشاف را در سال 383

 پیج میلیارد نفر  2)    شش میلیارد نفر  1) 

 ششصد میلیارد نفر  4)   پنج میلیارد و ششصد میلیون نفر  3) 

 .  افزایش نفوس چند علت دارد:384

 شش علت  4)  پنج علت  3)  دو علت  2)  سه علت  1) 

 .  افزایش نفوس به کدام عوامل ارتباط دارد:385
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  2و  1 4) اصلی و میخانیکی  3) افزایش میخانیکی  2)   افزایش طبیعی 1) 

 .  افزایش دولدات و تقلیل وفیات عبارت از:386

 افزایش فزیکی نفوس است  2)    افزایش طبیعی نفوس است  1) 

 هیچکدام  4)   یش میخانیکی نفوس است افزا 3) 

 .  در کشور های پیشرفته نفوس شهری:387

  3و  2 4)  خوب است  3)  اکثریت دارد  2)  کم است  1) 

 .  افزایش طبیعی نفوس کشور های پیشرفته در هر صد نفر چند نفر است:388

  نفر 2الی  1 4)  نفر  51 3)   نفر 1الی  1.5 2)  نفر  3الی  2 1) 

 .  رشد طبیعی نفوس در کشور های رو به انکشاف مانند کشور های آسیایی ، افریقایی و امریکای التین چند389

 درصد است:         

 درصد  4الی  2 4) درصد  3الی  2 3) درصد  6الی  3 2) درصد  5الی  2 1) 

 .  مهمترین علت افزایش میخانیکی نفوس:391

 همه جوابات  4) مهاجرت است  3)   تجارت است  2)  صداقت است  1) 

 .  کدام نوع مهاجرت بیشتر در تعداد نفوس کشورها تأثیر میگذارد:391

 مهاجرت های بیرون مرزی  2)    مهاجرت های داخلی  1) 

  3و  2 4)    مهاجرت های خارجی  3) 

 میشود:.  افزایش بی حد نفوس باعث بوجود آمدن یکی از پدیده های ذیل 392

 نفوس زیاد  4)   2و  Over Population  (3 1 2)  نفوس اضافی  1) 

 .  جامعه شناسان افزایش بی حد نفوس را:393

 بد میگویند 2)    انفجار نفوس میدانند  1) 

  3و  1 4)  بزرگترین خطر برای جامعه میدانند  3) 

 .  در مجموع تعداد نفوس جهان چند نفر است:394

 میلیارد نفر 2.8 4) میلیارد نفر  6.5 3) میلیون نفر  6.5 2) ارد نفر میلی 6.2 1) 

 میالدی چند میلیارد نفر پیشبینی شده است: 2151.  نفوس جهان در سال 395

 میلیارد  6.5 4) میلیارد نفر  6.8 3)  میلیارد نفر  9 2) میلیارد نفر  8.6 1) 

 نفر تخمین شده است:میالدی چند  2151.  نفوس کره زمین در سال 396

 میلیارد نفر  52 4) میلیارد نفر  11 3) میلیارد نفر  32 2) میلیارد نفر  12 1)  

 .  تراکم نفوس کشور بنگله دیش در یک کیلومتر مربع چند نفر محاسبه شده است:397
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 نفر  791 4)  نفر  116 3)  نفر  851 2)  نفر  211 1) 

 فی کیلومتر مربع چند نفر تخمین شده است:.  تراکم نفوس کشور برازیل در 398

 نفر  15 4)  نفر  32 3)  نفر  81 2)  نفر  18 1) 

399   .Population declining   :چی معنی میدند 

 کم نفوسی  4)  کمی نفوس  3)  تزاید نفوس  2)  نفوس اضافی  1) 

 .  کنترول نفوس در کشور هایکه در آن نفوس اضافی موجود باشد:411

 خوب نیست  4)  بد است  3)  مفید است  2)  آسان است  1) 

 .  منابع کره زمین نسبت به نیازمندی های نفوس که هر لحظه در حال افزایش است محدود میباشد نظریه کدام 411

 عالم است:        

  3و  1 4)  مالتوس 3)   گالیله 2)  عالم انگلیسی 1) 

 د ساختن نفوس موافقه نمود کدام کشور بود:.  نخستین کشوریکه با پالیسی محدو412

 چین 4)   هند  3)  برازیل  2)  انگلستان  1) 

 .  بعد از هند پالیسی محدود ساختن نفوس دیگر در کدام کشورها عملی گردید:413

 روسیه  4)   2و  1 3)  چین و مصر  2)  هندو چین  1) 

 نفوس مؤفقیت های خوبی کسب کرد:.  کدام یکی از کشورهای ذیل در محدود ساختن 414

 هند 4)   چین 3)   جاپان 2)   مصر 1) 

 میالدی چند فیصد بود: 1955.  ضریب رشد نفوس چین در سال 415

 فیصد 17 4)  فیصد 1.7 3)  فیصد 22 2)  فیصد 4 1) 

 میالدی به چند فیصد رسید: 1996.  ضریب افزایش نفوس کشور چین در سال 416

 فیصد 41 4)  فیصد 1.8 3)  فیصد 1.7 2)  فیصد 12 1) 

 .  بر اساس پالیسی محدود ساختن نفوس هر خانواده چینائی حق داشتن چند طفل را دارد:417

 طفل 6 4)  طفل 1 3)   نفل 5 2)  طفل  3 1) 

 .  پالیسی تشویق خانواده های پر نفوس برای اولین بار در کدام کشور عملی گردید:418

 روسیه 4)  انگلستان  3)  نازی  آلمان 2)   هند 1) 

 .  کدام کشور های ذیل طرفدار آزاد گذاشتن نفوس اند:419

 همه جوابات  4)  فرانسه 3)  انگلستان 2)  بلجیم و سویدن 1) 

 . شخصی که مسکن و جای بود و باش خود را تغیر داده و از یک واحد اداری به یک واحد اداری دیگر نقل 411

 ید بنام چی یاد میشود:مکان مینما       
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 کارگر 4)   2و  Immigrant   (3 1 2)  مهاجر  1) 

 .  مهاجرت های اجباری در اثر کدام عوامل بوقوع می پیوندند:411

 2و  1 4)  عوامل بشری 3) درگیری ها نظامی 2) درگیری های سیاسی 1) 

 میشوند:.  آنهایی که در داخل کشور ها مهاجرت میکنند بنام چی یاد 412

  مهاجرین خارجی   2)    بیجاشده گان داخلی 1) 

 بیجاشده گان خارجی 4)    بیجاشده گان همیشه گی 3)

 هـ.ش در سراسر جهان به چند میلیون 1387.  طبق ارقام ملل متحد تعداد بیجاشده گان داخلی در سال 413

 نفر میرسید:        

 میلیون نفر 8 4)  میلیون نفر 42 3)  میلیون نفر 36 2)  میلیون نفر 62 1) 

 هـ.ش بالغ به چند میلیون نفر میشود: 1387.  طبق ارقام ملل متحد تعداد پناهنده گان خارجی در سال 414

 میلیون نفر 56 4)  میلیون نفر 81 3)  میلیون نفر 16 2)  میلیون نفر 21 1) 

 نده گی شهری ارتقا نموده و مردم عالقه زیاد .  در کدام نوع کشور ها سطح زنده گی دهی به سرعت به سطح ز415

 به مهاجرت از دهات به شهر دارند:        

  کشور های روبه انکشاف  2)    کشور های پیشرفته  1) 

 کشورهای قطبی 4)    کشور های عقب مانده 3) 

 قوم مورد پیگرد .  کسی که در کشور اصلی اش نسبت فعالیت های عقیدتی ، جنس ، نژاد ، زبان ، ملیت و416

 و تعقیب و یا عمالً تحت شکنجه قرار گرفته و تهدید به مرگ شده باشد بنام چی یاد میشود:        

  3و  Asylum Seeker (3 Aslim sheeker  (4 2 2)  پناه خواه 1) 

 .  مثال خوب مهاجرت های مذهبی مهاجرت مردم بین کدام دو کشور ذیل است:417

 افغانستان و پاکستان 4)  هند و پاکستان 3) هند و افغانستان 2)  هند و روسیه 1) 

 .  کدام عوامل باعث جذب و تشویق مهاجرین میگردند:418

  مسکن بهتر و مصؤنیت افراد 2)   زنده گی بهتر و آموزش بهتر  1) 

 همه جوابات 4)    وابسته گی های فامیلی  3) 

 رت میگیرد:.  مهاجرت بصورت عموم در اثر چند عامل صو419

 شش عامل 4)  پنج عامل 3)  چهار عامل 2)  دو عامل  1) 

 بصورت عموم در اثر کدام عامل صورت میگیرد: Emigration.  مهاجرت یا 421

 عوامل جذب کننده  2)    عوامل دفع کننده  1) 

 همه جوابات 4)   عوامل مساعد و نامساعد 3) 

 .  عوامل جذب کننده نفوس کدام ها اند:421
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  سرزمین های مرغوب 2)   کم بود نفوس و منابع زیر زمینی 1) 

 همه جوابات 4)   فراوانی کار و مزد بیشتر 3) 

 میالدی در طول یک و نیم قرن چند میلیون نفر اروپایی به قاره امریکا  15.  در نتیجه اکتشافات بزرگ قرن 422

 مهاجر شد:        

   میلیون نفر اروپایی 71 2)    میلیون نفر اروپایی 17 1) 

 میلیون نفر اروپایی 59 4)    میلیون نفر اروپایی 16 3) 

 .  چند فیصد نفوس کشور های امریکای شمالی را سیاه پوستان افریقائی تشکیل میدهند:423

 فیصد 4 4)  فیصد 2 3)  فیصد 31 2)  فیصد 51 1) 

 اروپایی تشکیل میدهند: .  چند فیصد نفوس کشور های امریکای شمالی را مهاجرین424

 فیصد 1 4)  فیصد 32 3)  فیصد 65 2)  فیصد 95 1) 

 میالدی چند میلیون نفر در انگلستان اقدام به مهاجرت نمودند: 1821الی  1815.  در سال های 425

 میلیون نفر 17 4)  میلیون نفر 14 3)  میلیون نفر 35 2)  میلیون نفر 34 1) 

 امریکا در کدام سال قانونی را بنام مهاجرت تصویب نمود: .  کانگرس ایاالت متحده426

 میالدی 1824 4)  میالدی 1956 3)  میالدی 1924 2)  میالدی 1919 1) 

 .  قانون مهاجرت که توسط کانگرس ایاالت متحده امریکا تصویب شده بود بیشتر از مهاجرت کدام نژاد ها به 427

 امریکا جلوگیری میکرد:        

  نژاد زرئ جاپانی 2)   نژاد زرد آسیایی و روسی 1) 

  3و  2 4)    نژاد زرد چینایی 3) 

 .  طبق مقرره مهاجرت مهاجرین بعد از چند سال میتوانستند تابعیت امریکا را حاصل نمایند:428

 سال 418)  بیست سال 3)  پنج سال 2)  شش سال 1) 

 ر مهاجر کار میکنند:.  در اروپای غربی در حدود چند میلیون کارگ429

 میلیون کارگر 17 4) میلیون کارگر 11 3) میلیون کارگر 12 2) میلیون کارگر 9 1) 

 .  از نظر پذیرش کارگران مهاجر کدام کشور مقام اول را دارد:431

 کانادا 4)   آلمان 3)  فرانسه  2)  روسیه 1) 

 دارد:.  کدام کشور از نظر پذیرش کارگران مهاجر مقام دوم را 431

 انگلستن 4)   چین 3)  اتریش 2)  سویس 1) 

 .  آلمانی ها معموالً ار کارگران مهاجر کدام کشور ها استفاده میکنند:432

 افغانستان 4)   2و  1 3)   یونان 2)   ترکیه 1) 



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

171 

 .  تعداد مهاجرینی که از کشور های پیشرفته سرمایه داری اروپا به کشور های روبه انکشاف مهاجرت 433

 میکنند ساالنه به چند نفر میرسد:        

 هزار نفر 311تا  211 2)    هزار نفر 31تا  21 1) 

 هزار نفر 211تا  111 4)    هزار نفر 151 3) 

 .  گروهی ار افراد جامعه که از نظر چهره ظاهری ، رنگ جلد ، موی ، عالیم فارقه و خصوصیات ارثی 434

 د میشوند:مشترک باشند بنام چی یا        

 مهاجر 4)   نژاد 3)   قبیله 2)   قوم  1) 

 .  تمام افراد جهان به چند نژاد اصلی تقسیم میشوند:435

 پنج نژاد 4)  شش نژاد 3)  دو نژاد 2)  سه نژاد 1) 

 .  تمام افراد جهان بصورت عموم به کدام نژاد ها تقسیم میشوند:436

  نژاد زرد یا ترکی و مغلی 2)    نژاد سفید یا اروپایی 1) 

 همه جوابات 4)    نژاد سیاه یا ایتوایی 3) 

 .  نژاد سفید دارای کدام خصوصیات میباشد:437

 همه جوابات 4)  موی خرمایی 3)  بینی بلند 2) قد بلند و پوست سفید 1) 

 اه ، قد کوتاه و نسبتاً چاق .  پوست زردگونه ، موی سیاه و صاف ، ریش کم ، سر مدور ، چشم بادامی ، بینی کوت438

 از خصوصیات کدام نژاد میباشد:        

 نژاد سفید 4)  نژاد سیاه 3)  نژاد زرد 2)  نژاد سرخ 1) 

 .  نژاد سیاه یا مایل به نصواری دارای کدام خصوصیات میباشد:439

 همه جوابات 4)  لب های ضخیم 3) موی های مجعد 2)  بینی پهن 1) 

 ازدواج بین نژاد های مختلف کدام نوع نژاد بمیان میآید:.  در اثر 441

 نژاد زرد 4)  نژاد مختلط  3)  نژاد سیاه 2)  نژاد سبز 1) 

 .  سرخ پوستان اصالً از کدام نژاد هستند:441

 نژاد مختلط 4)  نژاد سیاه 3)  نژاد سفید 2)  نژاد زرد 1) 

 را: .  سرخ پوستان به اساس عقیده شان روی و موی خود442

 میبافند 4)  میشویند 3)  خینه میکنند  2)  رنگ میکنند 1) 

 .  نژاد های مختلف در اثر کدام عوامل بوجود آمده اند:443

 همه جوابات 4)  مواد غذایی 3)  شرایط طبیعی  2)  شرایط اقلیمی 1) 

 .  در جاهایی که سیاه پوستان زنده گی میکنند شعاع آفتاب:444

 هیچکدام 4)  نمیتابد 3)  عمود میتابد )2  مایل میتابد 1) 
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 .  در جاهایی که سیاه پوستان زنده گی میکنند گرمی هوا:445

  3و  2 4) بسیار زیاد است 3)  کم است 2)  زیاد است 1) 

 .  ماده نسجی که در پوست سیاه پوستان بخاطر محافظت پوست در مقابل شعاع آفتاب تجمع میکند بنام چی یاد  446

 میشود:         

  3و  Melanin   (4 2 3)  میالنین 2)  میالدنین 1) 

 .  مردمی که پوست شان میالنین بیشتر دارد رنگ پوست شان:447

 زرد است 4) تاریک تر است 3)  روشنتر است 2)  سفید است  1) 

 .  مردم سفید پوست بیشتر در کدام مناطق ذیل زنده گی میکنند:448

 مناطق قطبی 4)  مناطق جنوبی 3)  مناطق استوایی 2) شمال مناطق معتدله 1) 

 .  ماده نسجی میالنین در وجود سفید پوستان در کدام فصل سال تولید میشود:449

 فصل خزان 4)  فصل زمستان  3)  فصل تابستان  2)  فصل بهار 1) 

 را جذب میکند رنگ پوست شان به کدام D.  هنگامیکه وجود سفید پوستان ماده میالنین را تولید نموده و ویتامین 451

 رنگ تبدیل میشود:         

 سرخ 4)  گندمی 3)   سیاه 2)   زرد 1) 

 .  مناطقی که در آن زرد پوستان زنده گی میکنند دارای کدام خصوصیت ذیل میباشد:451

 همه جوابات 4) باد با ریگ میده 3) باد همرا با خان 2)   توفان 1) 

 ره اکثریت مردم زرد پوست را چی تشکیل میدهد:.  غذای روزم452

 آش 4)   کچالو 3)   برنج 2)   گندم 1) 

 .  اکثریت نفوس قاره آسیا را کدام نژاد تشکیل میدهد:453

 نصواری 4)   سیاه 3)   سفید 2)   زرد 1) 

 .  مغل ها ، تبتی ها ، ساماوید ها ، ترکمن ها ، قرغزها مردم چین شمالی و کوریا با کمی تفاوت دارای 454

 کدام نژاد اند:        

 نژاد سیاه 4)  نژاد اروپایی 3)  نژاد زرد 2)  نژاد سفید 1) 

 ویتنام( و حتی جاپانی ها که پوست.  مردم جنوب شرق آسیا ) چین جنوبی ، کامبوج ، الوس ، تایلند ، میانمار و 455

 روشن دارند شامل کدام گروه نژاد میشوند:         

 نژاد سفید 4)  نژاد سیاه 3)  نژاد سرخ 2)  نژاد زرد 1) 

 .  محل بود و باش واقعی سفید پوستان قاره آسیا کدام مناطق است:456

 آسیای میانه 4)  ینروسیه و چ 3) ایاالت متحده امریکا 2) غرب کوه های همالیه 1) 

 .  مردم سامی در عربسان ، سوریه ، اردن ، اسرائیل و بخشی از ترکیه و کردستان دارای کدام نوع نژاد اند:457
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 سیاه 4)  سفید گندمی 3) نژاد زرد گندمی 2)  نژاد زرد 1) 

 .  نژاد شناسان سیاه پوستان قاره آسیا را بنام چی یاد کرده اند:458

 نیلوت ها 4)   2و  Negritos   (3 1 2)  نگریتو 1) 

 .  سیاه پوستان قاره آسیا بیشتر در کدام مناطق پراگنده شده اند:459

  شبه جزیره ماالکا 2)   سیلون ، جنوب همالیا هندوستان 1) 

 همه جوابات 4)    جزایر اندیمان و نیکوبار 3) 

 .  ساکنان قاره اروپا اکثراً:461

 سرخ پوست اند 4)  زرد پوست اند 3)  سفید پوست اند 2)  سیاه پوست اند 1) 

 .  مردم سفید پوست قاره اروپا به کدام گروپ تقسیم شده اند:461

   دیناریکی و مدیترانه یی 2)    شمالی ، شرقی و آلپی  1) 

  2و  1 4)    شمالی و جنوبی 3) 

 ا اند:.  کدام کشورها محل سکونت نژاد سفید شمالی و شرقی قاره اروپ462

 بخش آلپی اروپا 2)  اسکندیناوی ، انگلستان ، آلمان و پولند 1) 

 همه جوابات 4) روسیه اروپایی و نواحی غربی و مرکزی اروپا 3) 

 .  یکی از گروه های ذیل در شمالی ترین نقطه اروپا سکونت دارند:463

  3و  2 4)  الپن ها 3)  روسها 2)  جرمن ها 1) 

 قاره افریقا کدام ها اند: .  گروپ های نژادی464

  آسیایی ها 2)   سیاه پوستان ، اعراب و بربرها 1) 

 همه جوابات 4)     اروپایی ها  3) 

 .  سیاه پوستان چند فیصد نفوس افریقا را تشکیل میدهند:465

 فیصد 81 4)  فیصد 65 3)  فیصد 71 2)  فیصد 95 1) 

 زیست دارند:.  سیاه پوستان در کدام قسمت قاره اروپا 466

 جنوب افریقا 4) جنوب صحرای اعظم  3)  شرق افریقا 2) شمال صحرای اعظم 1) 

 .  سیاه پوستان خود به چند گروپ تقسیم میشوند:467

 پنج گروه 4)  چهار گروه 3)  سه گروه 2)  دو گروه 1) 

 .  سیاه پوستان به کدام گروپ ها تقسیم میشوند:468

  پیگمی ها 2)    بانتو ها و نیلوت  1) 

 همه جوابات 4)   بوشمن ها و هوتن تت ها 3) 
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 .  بزرگترین گروه سیاه پوستان چی نام دارد:469

 بربر 4)  نیلوت 3)  پیگمی 2)   بانتو 1) 

 .  بانتو ها در کدام قسمت قاره اریقا زنده گی میکنند:471

 جنوب 4)   شمال 3)  شمال شرق 2)   غرب 1) 

 کدام مناطق زنده گی میکنند: .  بانتوها بیشتر در471

  جنوب شرق افریقا 2)   افریقای مرکزی و شرقی 1) 

 همه جوابات 4)    جزایر ماد غاسکر 3) 

 .  پوست قهوه ئی از خصوصیات کدام گروه سیاه پوستان است:472

 بوشمن ها 4)  پیگمی ها 3)  بانتو ها 2)  نیلوت ها 1) 

 .  نیلوت ها مردمان قد:473

  3و  2 4)  متوسط اند 3)  بلند اند 2)  اند کوتاه 1) 

 .  نیلوت ها در کدام مناطق افریقا زنده گی میکنند:474

 همه جوابات 4)   کینیا 3)   اوگندا 2)  سودان 1) 

 .  نیلوت ها دارای قد:475

 هیچکدام 4)  متوسط اند 3)  بلند اند 2)  کوتاه اند 1) 

 .  بوشمن ها و هوتن تت ها نیز قد:476

 هیچکدام 4)  کوتاه اند 3)  بلند اند 2)  متوسط اند 1) 

 .  بوشمن ها و هوتن تت ها در کدام قسمت قاره افریقا سکونت دارند:477

  جنوب صحرای اعظم 2)   اطراف صحرای کاالهاری 1) 

 سواحل دریاها 4)     شمال افریقا 3) 

 دارند: .  اعراب و بربرها در کدام قسمت براعظم افریقا سکونت478

 جنوب غرب افریقا 4)  شرق افریقا 3) شمال صحرای اعظم 2) جنوب شرق افریقا 1) 

 .  مردم عرب قاره افریقا دارای کدام نوع نژاد اند:479

 رنگ زرد 4)   2و  1 3)  موهای سیاه 2)  رنگ گندمی 1) 

 دارند:.  بربرهای سفید پوست شمال غرب قاره افریقا در نسل با کدام مردم شباهت 481

  2و  1 4)  مردم فرانسه 3)  مرد ایتالیا 2)  مردم اسپانیا 1) 

 .  مردم کشورهای الجزایر ، مراکش و تونس را به کدام نام یاد میکنند:481

 کشور های افریقایی 4) کشور های جنگجو 3) کشور های شمالی 2) کشور های بربر 1) 
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 ستعمار به قاره افریقا مهاجر شدند کدام کشورها بود:.  مناطق اصلی تمرکز اروپائیانی که بعد از ا482

 همه جوابات 4)  زمبابوی 3)  المغرب 2)  افریقای جنوبی 1) 

 .  مردم مهاجر آسیا در قاره افریقا نسبت به مردم اروپایی:483

 هیچکدام 4)  یکسان است 3)  زیاد تر است 2)  کمتر است 1) 

 قاره افریقا زنده گی میکنند:.  هندی ها بیشتر در کدام کشورهای 484

 همه جوابات 4)   کینیا 3)  افریقای جنوبی 2)  یوگندا 1) 

 .  قسمت زیاد نفوس جزایر موری شس را کدام مردم تشکیل میدهند:485

 افغانی ها 4)  هندی ها 3)  امریکایی ها 2)  روسی ها 1) 

 میدهند:.  بیشترین نفوس جزیره ماد غاسکر را کدام مردم تشکیل 486

  2و  1 4)  مردم هندی 3) مردم پولینزیایی 2)  مردم ماالیی 1) 

 .  اکثریت نفوس قاره امریکا از کدام نژاد اند:487

 نژاد سرخ 4)   2و  1 3)  نژاد دورگه 2) نژاد سفید پوست 1) 

 .  باشنده گان اصلی قاره امریکا دارای کدام نوع نژاد بودند:488

 مختلط 4)   سیاه 3)   زرد 2)   سرخ 1) 

 . نژاد سرخ پوستان اصالً بخشی از کدام نژاد است:489

 هیچکدام 4)  سفید پوست 3)  سیاه پوست 2)  زرد پوست 1) 

 .  بیشترین نفوس کشورهای مکسیکو و السلوادور از کدام نوع نژاد اند:491

 همه جوابات 4)  نژاد سیاه 3)  نژاد سرخ 2)  نژاد زرد 1) 

 پوست قاره امریکا از کدام کشورها به آنجا مهاجرت نموده اند: .  نژاد زرد491

 تاجکستان 4)  افغانستان 3)  هند و چین 2)  چین و جاپان 1) 

 .  نژاد سیاه پوست قاره امریکا از کدام قاره به امریکا آورده شده اند:492

 قاره اروپا 4)  قاره آسترالیا 3)  قاره آسیا 2)  قاره افریقا 1) 

 نصف نفوس کدام مناطق ذیل را سرخ پوستان تشکیل میدهند:.  493

  اکوادور 2)   بولیویا ، گواتیماال و پیرو 1) 

 همه جوابات 4)     پاراگوای 3) 

 .  نژاد سیاه پوست قاره امریکا بیشتر در یکی از مناطق ذیل مسکن گزین شده اند:494

  شمال قاره امریکا 2)   شرق ایاالت متحده امریکا 1) 

 جنوب شرق قاره امریکا 4)     شرق کانادا 3) 
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 .  کدام یکی از جزایر ذیل سیاه پوست نشین هستند:495

 هیچکدام 4)   کیونا 3)  دومنیکن 2)  پورتوریکو 1) 

 .  سیاه پوستان در کدام بخش های ذیل سکونت دارند:496

 همه جوابات 4)   پاناما 3)  گیانا فرانسوی 2) ونزویال و سورینام 1) 

 .  نژاد مختلط از ازدواج کدام نژاد ها بوجود آمده است:497

  سیاه پوستان و سرخ پوستان 2)   سفید پوستان و سیاه پوستان 1) 

 زرد پوستان و سیاه پوستان 4)      2و  1 3) 

 میشود:.  نژاد مختلطی که از ازدواج سیاه پوستان و سفید پوستان بوجود آمده است بنام چی یاد 498

  2و  1 4)  زانبوس Mollates   (3 2)  موالت  1) 

 .  نژاد مختلطی که از ازدواج سیاه پوستان و سرخ پوستان بوجود آمده است بنام چی یاد میشود:499

  2و  1 4)   بانتو 3)  موالت 2)  زانبوس 1) 

 .  بیشترین نفوس اقیانوسیه را مهاجرین کدام قاره تشکیل میدهند:511

 افریقا 4)   اروپا 3)  آسترالیا 2)   آسیا 1) 

 .  قبل از مهاجرت اروپائیان به قاره آسترالیا چند قبیله سیاه پوست در آنجا زنده گی میکرد:511

 قبیله 354 4)  قبیله 351 3)  قبیله 211 2)  قبیله 511 1) 

 .  اکنون تعداد سیاه پوستان قاره آسترالیا به چند نفر میرسد:512

 سی هزار نفر 4) بیست هزار نفر 3) شصت هزار نفر 2) دو صد هزار نفر 1) 

 .  اکنون در قاره آسترالیا کدام نژاد اکثریت دارد:513

 نژاد سیاه 4)  نژاد مختلط 3)  نژاد سفید 2)  نژاد زرد 1) 

 .  پیروان عقاید پدیده های طبیعی بنام چی یاد میشوند:514

  2و  1 4)  نشنلیزم Animism   (3 2)  انیمیزم 1) 

 .  یکی از ادیان ذیل آئین انسان های اولیه بوده که اشیاه و جمادات را دارای روح می پنداشتند:515

 کنفوسیوس 4)  انیمیزم 3)  ارباب النواع 2)  سوسیالیزم  1) 

 .  آئین انیمیزم اکنون بیشتر در کدام مناطق مشاهده میشود:516

 همه جوابات 4) مناطق درو افتاده  3)  مناطق بیابانی 2) مناطق قطبی و جنگلی  1) 

 .  پیروان انیمیزم به کدام پدیده های ذیل خاصیت خدایی قایل بودند:517

 همه جوابات 4)   باران 3)   توفان 2)  روشنی و برق 1) 

 .  هر حادثه یی خدای جداگانه دارد عقیده پیروان کدام آئین است:518
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 هیچکدام 4)  سوسیالیزم 3)  ب االنواعاربا 2)  انیمیزم  1) 

 .  عقیده آئین ارباب االنواع از کدام مدنیت آغاز شد:519

 مدنیت روم 4)  مدنیت فارس 3)  مدنیت یونان 2)  مدنیت مصر 1) 

 .  آئین ارباب االنواع در دوران کدام مدنیت به حد اعلی خود رسید:511

 هند باستان 4)  چینمدنیت  3)  مدنیت یونان 2)  مدنیت روم  1) 

 .  خدایان آئین اربات االنواع کدام ها اند:511

  خدای رعد و برق 2)   خدای آتشفشان و خدای باران 1) 

 همه جوابات 4)   خدای ابحار و خدای ستاره گان 3) 

 .  ادیان آسمانی بیشتر جنبۀ:512

 دنیوی دارند 4)  اخالقی دارند 3)  مالی دارند 2)  اقتصادی دارند 1) 

 .  ادیان آسمانی کدام ها اند:513

 همه جوابات 4)   اسالم 3)  یهودیت 2)  مسیحیت 1) 

 .  با ظهور یکی از ادیان ذیل ادیان دیگر منسوخ گردیده است:514

 انیمیزم 4)  یهودیت 3)   اسالم 2)  مسیحیت 1) 

 .  مکمل ترین و بر حق ترین دین آسمانی کدام است:515

 مسیحیت 4)  یهودیت 3)  ارباب االنواع 2)   اسالم 1) 

 .  استفاده از گوشت گاو نزد هندوها:516

 هیچکدام 4)  اجازه است 3)  ممنوع است 2)  جایز است 1) 

 .  عیسویان و مسلمانان مرده های خود را:517

 نگاه میکنند 4)  دفن میکنند 3) در دریا می اندازند 2)  می سوزانند 1) 

 در دین اسالم کدام روز هفته تعطیل است:.  518

 یک شنبه 4)  روز پنجشنبه 3)  روز شنبه 2)  روز جمعه 1) 

 .  در عیسویت کدام روز هفته تعطیل میباشد:519

 چهار شنبه 4)   شنبه 3)  یک شنبه 2)  دو شنبه  1) 

 .  در مناطق اسالمی خانه ها دارای حریم مشخص:521

 3و  1 4)   هستند 3)  نمیباشند 2)  میباشند 1) 

 .  مسلمانان در حال حاضر چند حصه نفوس جهان را تشکیل میدهند:521
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 های این قاره موقعیت دارند:.  کشور های اسالمی قاره آسیا در کدام قسمت 522

   آسیای جنوبی 2)   شرق میانه و آسیای مرکزی 1) 

 همه جوابات 4)    آسیای جنوب شرقی 3) 

 .  وسعت خاک مسامانان چند کیلومتر مربع است:523

   میلیون کیلومتر مربع 16 2)   میلیون کیلومتر مربع 15 1) 

 میلیون کیلومتر مربع 32 4)   میلیون کیلومتر مربع 121 3) 

 .  مسلمانان چند حصه نفوس قاره آسیا را تشیل میدهند:524
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 .  در قاره آسیا چند کشور اسالمی وجود دارد:525

 کشور 18 4)  کشور 27 3)  کشور 36 2)  کشور 27 1) 

 .  در چند کشور اسالمی قاره آسیا دین اسالم رسمی است:526

 کشور 12 4)  کشور 19 3)  کشور 38 2)  کشور 18 1) 

 .  دین مقدس اسالم در کدام قرن توسط تجاران گجراتی ، هندی و ایرانی به جنوب شرق آسیا ) اندونیزیا ( برده 527

 شد:        

 میالدی 18قرن  4) میالدی 15قرن  3) میالدی 13قرن  2) میالدی 19قرن  1) 

 .  یکی از قاره های ذیل اولین مرکز مهم مسلمانان را در جهان تشکیل میدهد:528

 آسترالیا 4)   افریقا 3)   اروپا 2)   آسیا 1) 

 جهان میباشد:.  یکی از قاره های ذیل دومین مرکز تمرکز مسلمانان در 529

 عربستان 4)   آسیا 3)   افریقا 2)  افغانستان 1) 

 .  بیشترین مسلمانان جنوب شرق آسیا در کدام کشور ها زنده گی میکنند:531

 همه جوابات 4)   فلیپین 3)  بورنیو 2) اندونیزی و مالیزیا 1) 

 .  منطقه مسلمان نشین قاره افریقا در کدام قسمت آن موقعیت دارد:531

 هیچکدام 4)  شرق افریقا 3)  جنوب افریقا 2)  شمال افریقا 1) 

 .  در قاره اروپا کدام کشور ها مسلمان نشین هستند:532

 همه جوابات 4)  هرزگوین 3)  البانیا و بوسنی 2)  آذربایجان 1) 

 .  چند فیصد نفوس کشور سورینام در امریکای جنوبی مسلمان هستند:533
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 فیصد 65 4)  فیصد 19.6 3)  فیصد 32.5 2)  فیصد 21 1) 

 .  در حدود چند فیصد نفت جهان د رخلیج فارس قرار دارد:534

 فیصد 45 4)  فیصد 65 3)  فیصد 65.5 2)  فیصد 33 1) 

 .  چند فیصد مردم ترکیه مسلمان هستند:535

 فیصد 99.6 4)  فیصد 97.4 3)  فیصد 98 2)  فیصد 99 1) 

 دام قرن ظهور کرد:.  دین عیسویت در ک536

 میالدی 4قرن  4)  میالدی 8قرن  3)  میالدی 7قرن  2)  میالدی 1قرن  1) 

 .  دین عیسویت توسط کدام پیامبر به معرفی گرفته شد:537

 حضرت محمد )ع( 2)    حضرت موسی )ع(  1) 

 حضرت عیسی بن مریم )ع( 4)    حضرت داوود )ع( 3) 

 در کدام منطقه ظهور کرد: .  دین عیسویت برای اولین بار538

 سوریه 4)   عراق 3)  فلسطین 2)   ترکیه 1) 

 .  آیا حضرت عیسی ) ع ( عروسی کرده بود:539

 هیچکدام 4)  بدون شک 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 .  دین مسیحیت برای اولین بار در زمان امپراتوری کدام شخص در امپراتوری روم دین رسمی شناخته شد:541

 مارتین لوتر 4)  کنستاتین اول 3) پاپ اوربان اول 2)  کنستاتین دوم 1) 

 .  نخستین کلیسا در یکی از نقاط ذیل بنا نهاده شده است:541

 عراق 4)  فلسطین 3)  واتیکان 2)  هرزگوین 1) 

 .  دین عیسویت به چند فرقه مذهبی تقسیم شده است:542

 فرقه 251 4)  فرقه 351 3)  فرقه 15 2)  فرقه 3 1) 

 .  سه بخش عمده از مذاهب عیسویت کدام ها اند:543

  کاتولیک ، سان و ارتودکس 2)   کاتولیک ، ارتودکس و پرتستانت 1) 

 همه جوابات 4)  کاتولیک ، ارتودکس و پروتستانت 3) 

 چی معنی میدهد: Catholic.  کاتولیک 544

 همه جوابات 4)  اصلی و دقیق 3)  کلی و عمومی 2)  کامل و صحیح 1) 

 .  در اصطالح التینی پاپ به معنی چی آمده است:545

 استاد 4)   2و  1 3)   پدر 2)   بابا 1) 

 .  دولت پاپ در ایتالیا در کدام سال بوجود آمد:546
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 میالدی 476 4)  میالدی 756 3)  میالدی 456 2)  میالدی 746 1) 

 ها وجود دارد:.  مذهب کاتولیک به درجه اول در کدام کشور 547

 همه جوابات 4)  پرتگال 3)  اسپانیا 2) بلجیم ، ایالیا و فرانسه 1) 

 .  مذهب کاتولیک به درجه اول در بین کدام اقوام رواج دارد:548

 مجارستان 4)  پولیندی ها 3)  اقوام اتریش 2)  اقوام التین 1) 

 د: .  مذهب کاتولیک به درجه دوم در بین کدام اقوام پیرو دار549

  اقوام مجارستان و سلواکی 2)   اقوام اتریش ، پولیند و چک 1) 

 همه جوابات 4)    اقوام کرواتی و سلوانی 3) 

 چی معنی میدهد: ORTHODOX.  ارتودکس 551

 همه جوابات 4)  خوب و آراسته 3)  دقیق و منظم 2)  کامل و صحیح 1) 

 و غربی تقسیم شد:.  امپراتوری روم در کدام سال به دو بخش شرقی 551

 میالدی 1784 4)  میالدی 476 3)  میالدی 236 2)  میالدی 756 1) 

 .  ترکیه در زمان خالفت کدام خاندان بدست مسلمانان افتاد:552

 مغوالن 4)  عباسیان 3)  امویان 2)  غزنویان 1) 

 زد:.  کدام امپراتور روم غرض جلوگیری نفوذ دین اسالم دست به اصالحات مذهبی 553

 همه جوابات 4)  لیوی سوم 3)  لیوی چهاردهم 2)  کنستاتین سوم 1) 

 میالدی فرمان صادر نمود که نصب تصاویر و تمثال در کلیسا منع است 766.  کدام امپراتور روم در سال 554

 و آنرا نوع از پت پرستی دانست:        

 وی سوملی 4)  کنستاتین اول 3) گری گورس سوم 2) گری گورس دوم 1) 

 .  پیروان مذهب ارتودکس بیشتر در بین کدام مردم دیده میشود:555

  مردم صربستان و رومانیه 2)    مردم روسیه و یونان 1) 

 همه جوابات 4)     سالوها 3) 

 چی معنی میدهد: Protestant.  پروتستانت 556

 کامل 4)   2و  1 3)  پردتس کننده 2)  اعتراض 1) 

 اشخاص ذیل انجیل را از زبان التینی که زبان مذهبی بود به زبان آلمانی ترجمه نمود:.  یکی از 557

 پاپ روم 4)  لیوی سوم 3) مارتین لوتر روحانی 2)  گریگورس اول 1) 

 .  مذهب لوتریسم با پروتستانت در اروپا بیشتر در بین کدام اقوام پیروان زیاد دارد:558

 هیچکدام 4)  هاجرمن  3)  سالو ها 2)  روسها 1) 
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 .  مذهب پروتستانت در کدام کشور های ذیل وجود دارد:559

 انگلستان ، دنمارک و هالند 2)    فنلند ، ناروی وسویدن 1) 

 همه جوابات 4)     آلمان و اتریش 3) 

 .  اکثریت مردم امریکای شمالی پیرو کدام مذاهب هستند:561

 3و  2 4) ارتودکس و کاتولیک 3) رتودکسپروتستانت و ا 2) کاتولیک و پروتستانت 1) 

 .  دین عیسویت در کدام کشور های امریکای جنوبی دین رسمی است:561

 همه جوابات 4)   پیرو 3)  بولیوی 2)  ارجنتاین 1) 

 .  دین عیسویت در چند کشور امریکای جنوبی دین رسمی است:562

 ده کشور 4)  یک کشور 3)  سه کشور 2)  دو کشور 1) 

 .  دین عیسویت در کدام کشور افریقایی دین رسمی است:563

 ایتوپی 4)  لیسوتو 3)  لیساتو 2)  لستوتو 1) 

 .  دین عیسویت در کدام کشور های اروپایی دین رسمی است:564

 همه جوابات 4)  واتیکان 3)  ناروی 2)   مالتا 1) 

 .  تائو در زبان چینی به معنی چی آمده است:565

 دین 4)   2و  1 3)  طریق 2)   راه 1) 

 .  تائوییزم منسوب به کدام فیلسوف چین است:566

 3و  1 4)   مائو 3)  الئوتزو 2)  الئوتان 1) 

 .  فلسفه تائوییزم نسبت به عصر کنفوسیوس در چین:567

 هیچکدام 4)  متأخر است 3)  قدیمتر است 2)  معاصر است 1) 

 عقیده دارند:.  قوم و ملت چین به کدام آیین 568

 هندوییزم 4)  عیسویت 3)  شنتوییزم 2)  تائوییزم 1) 

 در لغت به معنی چی است: Shintoism.  شنتوییزم 569

 همه جوابات 4)  راه و طریق 3)  طریق خدایان 2)  طریق خوبان 1) 

 .  شنتوییزم آیین کدام مردم است:571

 2و  1 4)   جاپان 3)   هند 2)   چین 1) 

 مردم کشور خود را سرزمین الهی میدانند و کشور های دیگر را دارای این خصوصیت نمیدانند: .  کدام571

 هندو ها 4)  امریکایی ها  3)  جاپانی ها 2)  چینایی ها 1) 

 .  آیین بودایی در کدام قرن ظهور کرد:572
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 ق.م 3قرن  4) میالدی 12قرن  3)  ق.م 5قرن  2)  میالدی 5قرن  1) 

 آیین بودائی چی نام داشت:.  مؤسس 573

 سبودا 4)   شینتو 3)  الئوتان 2) سیدارتا )سدهارتا( 1) 

 .  گوتاما یا گوتما لقب مؤسس کدام آیین است:574

 کنفوسیوس 4)  بودیزم 3)  تائوییزم 2)  هندوییزم 1) 

 .  به نظر بودائیان چون گوتما یا گوتاما به دانش و حقیقت وصل شدن بنام:575

 همه جوابات 4) سیدارتا نامیده شد 3)  بودا نامیده شد 2) تا نامیده شدسدهار 1) 

 .  کتاب مقدس بودائیان چی نام دارد:576

 همه جوابات 4)  سه سبد گل 3)  سه سبد دانش 2)  تری پتیکا 1) 

 .  پیروان آییین بودایی بیشتر در کدام ممالک بسر میبرند:577

  تبت ، برما و کامبوج 2)   هند ، چین ، جاپان و مغلستان 1) 

 همه جوابات 4)     بوتان و تایلند 3) 

 .  شهر های مقدس بودائیان کدام ها اند:578

 بیجنگ در چین 4)  2و  1 3)  لهاسا در تبت 2)  بنارس در هند 1) 

 .  آیین بودیزم در کدام کشور ها رسمیت دارد:579

 همه جوابات 4)   تایلند 3)   بوتان 2)  کامبوج 1) 

 .  مجسمۀ بودا در ابتدا در کدام کشور ساخته شده بود:581

 تبت 4)   چین 3)  هندوستان 2)  افغانستان 1) 

 .  کدام شهر افغانستان مرکز بزرگ زایرین بودائی را تشکیل میداد:581

 غزنی 4)  هرات 3)  بامیان 2)  بادغیس 1) 

 بودیزم میباشد:.  از فرقه های عمده بودیزم که شکل خاص 582

  2و  1 4)  الماییزم است 3)  هندویزم است 2)  الما است 1) 

 .  قلمرو بیشتر المایزم در کدام منطقه قرار دارد:583

 همه جوابات 4)  شمال چین 3)  جنوب هند 2)   تبت 1) 

 .  هندویزم در کدام قرن در هندوستان رواج داشت:584

 م 4قرن  4)  ق.م 15قرن  3)  ق.م 12قرن  2)  م 15قرن  1) 

 .  مشخصه آیین هندویزم چی است:585

 ویدا ها 4)  سه خدا 3)  تناسخ ارواح 2)  کاست 1) 
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 .  دین هندوان دارای چند خدا میباشد:586

 یک خدا 4)  دوازده خدا 3)  سه خدا 2)  دو خدا 1) 

 .  خدایان هندو ها کدام ها اند:587

   ویشنو )محافظ موجودات( 2)   برهما )آفرننده موجودات( 1) 

 همه جوابات 4)   شیوا )نابود کننده موجودات 3) 

 .  کتاب مقدس هندوها چی نام دارد:588

 تری پتیکا 4)  2و  Vida   (3 1وداها  2)   ویدا 1) 

 برهمن ها ( به کدام زبان تحریر شده است: Vida.  کتاب ویدا ) وداها 589

 روسی 4)   اردو 3)  سانسکریت 2)   دری 1) 

 .  تمام ادیان جهان از کدام قاره ظهور کرده اند:591

 هیچکدام 4)   افریقا 3)   اروپا 2)   آسیا 1) 

 .  سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی و قراردادیکه انسانها بوسیله آن تجارب خود را به یکدیگر تبادله میکنند591

 عبارت از:         

 روابط است 4)  علم است 3)  تزبان اس 2)  تجارت است 1) 

 .  زبان سیستم:592

 همه جوابات 4)  عالیم است 3)  تفهیم است 2)  افهام است 1) 

 .  بزرگترین و وسیع ترین گروه زبانی دنیا کدام است:593

  زبان های دری و پشتو 2)   زبان های حامی و سامی 1) 

  3و  1 4)    زبان های هند و اروپایی 3) 

 زبان نیگرونی شامل کدام زبان های ذیل میشود:.  594

 همه جوابات 4) منگولیایی و التینی 3)  حامی و سامی 2)  سودانی و بانتو 1) 

 .  خانواده زبان های اندو اروپایی به کدام شاخه ها تقسیم میشوند:595

 2و  1 4)  هندی و روسی 3)  آریایی 2)  اروپایی 1) 

 هندواروپایی شامل کدام زبان ها میشود: .  بخش اروپایی زبان های596

  هلنیک ، جرمانیک و ارمنی 2)   التین ، بالتیک و سالویک 1) 

 هیچکدام 4)      2و  1 3) 

 .  مردم کدام مناطق به زبان سودانی سخن میگویند:597

 همه جوابات 4) کشور های استوایی 3)  نایجیریا 2) جنوب سودان و چاد 1) 
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 حوزه کانگو ، زامبیا و انگوال به کدام زبان صحبت میکنند:.  مردمان 598

 همه جوابات 4)  زبان بانتو 3)  زبان منگی 2)  زبان سامی 1) 

 .  زبان های حامی و سامی در کدام کشور ها رواج دارند:599

   کشور های شمال افریقا 2)    کشور های امریکایی 1) 

  3و  2 4)    کشور های عربی 3) 

 زبان سامی در کدام مناطق مروج است:.  611

   لیبیا و الجزایر 2)   شبه جزیره عرب و مصر 1) 

 همه جوابات 4)     مالی و مراکش 3) 

 .  مردمان کدام مناطق به زبان حامی صحبت میکنند:611

  بخشی از سینگال 2)    حبشه ، الجزایر و نیجیر 1) 

 مصر و عربستان 4)      2و  1 3) 

 زبان های التائی و اورالی شامل چند بخش میشوند:.  612

 چهار بخش 4)  سه بخش 3)  پنج بخش 2)  دو بخش 1) 

 .  مردمان کدام مناطق به زبان فن سخن میگویند:613

 هیچکدام 4)   2و  1 3) شمال روسیه اروپایی 2) آلپ ، فنلند و اویستاک 1) 

 .  زبان ترکی در کدام کشور ها رواج دارد:614

  اویغورستان چین و ایران 2)   ترکیه ، اوزبکستان و قرغزستان 1) 

 همه جوابات 4)   افغانستان ، ترکمنستان و عراق 3) 

 .  مردمان کدام مناطق به زبان منگولیائی صحبت میکنند:615

  شمال چین 2)    حوزه منگولیا )غلستان( 1) 

 2و  1 4)    افغانستان و ایران 3) 

 در کدام مناطق ذیل رواج دارد: .  زبان توگوس616

 مغلستان و چین 4)   2و  1 3)   تندرا 2) شمال روسیه تایگا 1) 

 .  زبان های مالیزیایی و پولنزیایی در کدام جزایر استفاده میشوند:617

  جاوا ، سوماترا و کمبودیا 2)     جاپان و کوریا 1) 

  3و  2 4)     جزایر بورنیو 3) 

 حدود چند میلیون نفر چینایی به زبان ماندرین صحبت میکنند:.  جمعاً در 618

 میلیون نفر 568 4) میلیون نفر 136 3) میلیون نفر 853 2) میلیون نفر 253 1) 
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 .  زبان انگلیسی در چند کشور زبان رسمی است:619

 کشور 12 4)  کشور 56 3)  کشور 32 2)  کشور  49 1) 

 رسمی است: .  زبان عربی در چند کشور زبان611

 کشور 156 4)  کشور 11 3)  کشور 22 2)  کشور 31 1) 

 .  مجموعاً چند لسان شامل زبان های بین المللی میشود:611

 زبان  15 4)  زبان  9 3)  زبان  8 2)  زبان  7 1) 

 .  زبان های بین المللی کدام ها اند:612

    انگلیسی ,عربی ، چینایی 2)   روسی ، فرانسوی و آلمانی 1) 

 همه جوابات 4)     هسپانوی 3) 

 .  کتاب مقدس مسلمانان جهان به کدام زبان نازل شده است:613

 انگیسی 4)   2و  1 3)  عربی 2)   دری 1) 

 .  اصطالحات زبان عربی بیشتر در کدام زبان های ذیل یافت میشود:614

  انگلیسی و هندی 2)   آلمانی ، روسی و ایتالوی 1) 

 همه جوابات 4)   ایتالوی ، فرانسوی و هسپانوی 3) 

 کشور جهان که در آن زبان عربی رسمی است چند کشور آن آسیایی میباشد: 22.  از جمله 615

 کشور 11 4)  کشور 15 3)  کشور 12 2)  کشور 5 1) 

 :کشور جهان که در آن زبان عربی رسمی است چند کشور آن افریقایی میباشد 22.  از جمله 616

 کشور 15 4)  کشور 11 3)  کشور 9 2)  کشور 11 1) 

 .  لسان رسمی کشور کومورو کدام زبان است:617

 3و  2 4)  عربی 3)  فرانسوی 2)  روسی 1) 

 .  لسانانگلیسی از کدام زبان ها ترکیب شده است:618

 همه جوابات 4)  فرانسوی 3)  التینی 2)  توتانی 1) 

 ویژه گی های عمومی و ساختمان گرامری تماماً:.  زبان انگلیسی از نظر 619

 همه جوابات 4) التینی شمرده میشود 3) توتانی شمرده میشود 2) فانسوی شمرده میشود 1) 

 .  زبان مادری چند میلیون نفر در جهان انگلیسی است:621

 میلیون نف 451 4)  میلیون نفر 11 3) میلیون نف 331 2) میلیون نفر 361 1) 

 د میلیون نفر در جهان زبان انگلیسی را به عنوان زبان دومی خود به کار میبرند:.  چن621

 میلیون نفر 56 4)  میلیون نفر 15 3) میلیون نفر 156 2)  میلیون نفر 31 1) 
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 .  زبان رومن ها ) ایتالیای سابق ( از جمله شاخه های خانواده زبان اندو اروپایی است که بعداً بنام:622

 التین مسمی گردید 2)    انگلیسی مسمی گردید 1) 

  3و  2 4)    سانسکریت مسمی گردید 3) 

 .  زبان فرانسوی در چند کشور زبان رسمی است:623

 کشور 18 4)  کشور 11 3)  کشور 25 2)  کشور 26 1) 

 .  زبان های زنده التین که در حال حاضر نیز از آنها استفاده میشود کدام ها اند:624

  فرانسوی ، اسپانوی و پرتگالی 2)   پرنسال ، سالویک و کاتاالن )1 

  2و  1 4)     عربی و دری 3) 

 .  زبان اسپانوی در چند کشور رسمی است:625

 کشور 18 4)  کشور 19 3)  کشور 6 2)  کشور 2 1) 

 .  زبان پرتگالی در چند کشور رسمی است:626

 کشور 6 4)  کشور 4 3)  کشور 3 2)  کشور 9 1) 

 .  زبان آلمانی به چند لهجه محلی تقسیم میشود:627

 هیچکدام 4)  چهار لهجه 3)  دو لهجه 2)  سه لهجه 1) 

 .  چند فیصد مردم لوگزامبورک به زبان آلمانی صحبت میکنند:628

 فیصد 481)  فیصد 71 3)  فیصد 31 2)  فیصد 21 1) 

 د:.  زبان آلمانی به کدام لهجه ها تقسیم میشو629

  زبان آلمانی مناطق مرتفع 2)   زبان آلمانی مناطق هموار 1) 

 آلمانی و جرمنی 4)      2و  1 3) 

 .  زبان های ویتنامی ، تبتی ، تایلندی و میانماری ) برمائی ( در اصطالح زبان شناسی دارای چند هجا میباشد:631

 پنج هجا 4)  چهار هجا 3)  سه هجا 2)  یک هجا 1) 

 چینایی دارای چند حرق میباشد: .  زبان631

 حرف 411 4)  حرف 211 3)  حرف 26 2)  حرف 36 1) 

 .  زبان های کوریایی ، جاپانی ، دراویدی و هندی شامل کدام گروه زبان ها میشوند:632

 بدو هجا 4)  دو سیالبه 3)  چندین سیالبه 2)  یک سیالبه 1) 

 شده است:.  زبان اندونیزیایی از کدام زبان مشتق 633

  2و  1 4)  زبان ماله 3)  زبان ماله 2) زبان سانسکریت 1) 

 .  در حدود چند لغت هالندی در زبان اندونیزیایی وجود دارد:634
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 میالدی 8111 4)  لغت 6611 3)  لفغت  7111 2)  لغت 111 1) 

 .  مهمترین زبان سالوی کدام زبان است:635

 بلغاری 4)  روسی  3)  آلمانی 2)  لیتونی 1) 

 .  زبان روسی در کدام مناطق رواج دارد:636

   آذربایجان و اکراین 2)     مناطق تایگاه 1) 

 همه جوابات 4)   دو طرف خط آهن ترانس سایرین 3) 

 .  زبان سالوی در کدام قسمت ها مروج است:637

  کشور های سالوی بالکان 2)     اروپای شرقی 1) 

 آلمان و انگلستان 4)      2و  1 3) 

 .  زبان های لیتوانیایی شعبۀ از خانواده زبانهای:638

 چینایی میباشد 4) منگوری میباشد 3)  سالوی میباشد 2) اندو اروپایی میباشد 1) 

 .  زبان اهالی سواحل بحیرۀ بالتیک شباهت به کدام زبان دارد:639

 سالوی 4)  توتانی 3)  انگلیسی 2)   التین 1) 

 زبان هندی زبان رسمی و اصلی کدا مردم است:.  641

 بنگله دیش 4)   2و  1 3)  پاکستان 2)  هندوستان 1) 

 .  زبان رسمی کشور پاکستان کدام زبان است:641

 2و  1 4)   اردو 3)   هندی 2)   دری  1) 

 .  زبان اردو از لحاظ تاریخی از کدام زبان مشتق شده است:642

 سانسکریت 4)   اردو 3)   هندی 2)  بنگالی 1) 

 .  زبان اردو در زمان کدام پادشاه به این نام مسمی گردید:643

 جالل الدین اکبر 4)  شاه جهان 3)  جهانزیب 2) ظهیرالدین محمد بابر 1) 

 .  زبان اردو مرکب از چند زبان است:644

 پنج زبان 4)  چهار زبان 3)  سه زبان 2)  دو زبان 1) 

 کدام زبان ها ترکیب شده است: .  زبان اردو از645

 فارسی ، عربی و روسی 2)    فارسی ، پشتو و چینایی 1) 

 2و  1 4)   فارسی ، ترکی و هندی قدیم 3) 

 .  زبان درباری غزنویان در هند کدام زبان بود:646

 غزنوی 4)   هندی 3)   ترکی 2)   دری 1) 
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 میشود: .  اصطالح اردو مربوط کدام یکی از زبان های ذیل647

 آذری 4)   ترکی 3)   هندی 2)   دری 1) 

 .  اصطالح اردو چی معنی میدهد:648

 زبان نو 4)   2و  1 3)  قرار گاه قشون 2)  عسکر 1) 

 در کدام بخش ها سهولت ها را به میان آورده است: Remote sensing.  معلومات از راه دور یا 649

  ل اموالحمل و نق 2)   تجارت ، صنعت و فرهنگ 1) 

 2و  1 4)     اقلیم مناطق 3) 

651  .Globalization :کدام مفهوم را افاده میکند 

 وسایل 4)  2و  1 3)  جهانی شدن 2)  ارتباطات 1) 

 .  وسایل عمده ارتباطی ابتدایی انسانها شامل کدام وسایل ذیل میشوند:651

  اسپ ، اشتر ، مرکب و قاطر 2)   پرنده گان )هدهد و کبوتر( 1) 

 موبایل و انترنت 4)      2و  1 3) 

 .  وسایل عصری ارتباطی انسان ها کدام ها اند:652

 کمپیوتر و انترنت 2)   رادیو ، تلویزیون و موبایل 1) 

 همه جوابات 4)    اقمار مصنوعی 3) 

 .  تشکیالت پستی نیمه دولتی تا کدام زمان دوام داشت:653

 قرن بیست 4) آغاز قرون وسطی 3) آغاز قرون اولی 2) پایان قرون وسطی 1) 

 .  کدام یکی از اشخاص ذیل در عهد هارون الرشید بحیث متصدی پست مقرر گردیده بود:654

 هیچکدام 4)  مامون 3)  خالد برمکی 2)  خالد وردکی 1) 

 .  متصدی پست در زمان هارون الرشید بنام چی یاد میشد:655

 رئیس4)   مارید 3)   البرید 2)   الرید 1) 

 .  در عهد امپراتوری کدام خانواده های ذیل سیستم پستی بکار انداخته شده است:656

 3و  2 4)  امویان 3)  عباسیان 2)  کلدانیان 1) 

 .  پست در کدام قرن از قلمرو کشور ها پافراتر نهاد:657

 17قرن  4)   18قرن  3)  16قرن  2)  19قرن  1) 

 .  سرویس پستی برای اولین بار توسط کدام شخص ایجاد شد:658

 هیچکدام 4)  فرانسو تاکسی 3)  جورج هانری 2)  راوالندهل 1) 

 .  اختراع کشتی بخار و راه آهن به پست شکل:659
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 سریعتر بخشید 4)   2و  1 3)  بطی تر بخشید 2)  کندتر بخشید 1) 

 یالدی تکت پستی یک پنی را در تمام انگلستان رایج نمود:م 1841.  کدام شخص در سال 661

 هیچکدام 4)  فارادی 3)  کنت دوسواک 2)  راوالندهل 1) 

 .  اتحادیه پستی جهان برای اولین بار توسط کدام شخص طرح گردید:661

 هیچکدام 4)  هانری 3)  کنت دوسواک 2)  راوالندهل 1) 

 یاد میشود: .  اساس اتحادیه پستی جهان بنام چی662

 معاهده نیاز 4)  معاهده نیو 3)  معاهده برن 2)  معاهده پیرد 1) 

 .  معاهده برن در کدام شهر به امضا رسیده است:663

 فرانکفورت 4)  شهر برن 3)   برلن 2)   برلین 1) 

 .  معاهده برن با اشتراک نماینده گاه چند کشور به امضا رسیده بود:664

 کشور 31 4)  کشور 56 3)  کشور 21 2)  کشور 36 1) 

 .  معاهده برن بعد از چند سال بنام معاهده برن اتحادیه عمومی پست مسمی گردید:665

 یک سال 4)  دوازده سال 3)  ده سال 2)  سه سال 1) 

 میالدی به چند کشور میرسید: 1996.  تعداد اعضای اتحادیه پستی جهان در سال 666

 کشور 189 4)  کشور 198 3)  شورک 211 2)  کشور 211 1) 

 .  تلفون ابتدایی را برای اولین بار کدام شخص اختراع کرد:667

  Grahan bol 4)   2و  Graham Bill  (3 1 2)  گراهام بل 1) 

 .  اولین پیغام بیسیم توسط کدام شخص از اروپا به آنسوی بحر اطلس مخابره گردید:668

   Gogiloma Nrcome 2)    گگلیمومارکونی 1) 

 هیچکدام 4)     3و  1 3) 

 .  ملل متحد در کدام سال مرکز مخابراتی غیر وابسته را تأسیس نمود:669

 میالدی 1945 4)  میالدی 1971 3)  میالدی 1981 2)  میالدی 1997 1) 

 .  ترانزستور در کدام سال اختراع شد:671

 میالدی 1923 4)  الدیمی 1984 3)  میالدی 1947 2)  میالدی 1945 1) 

 میالدی چند فیصد مورد استعمال داشت: 1961.  استفاده از تخنیک مخابره انفرادی در سال 671

 فیصد 62 4)  فیصد 75 3)  فیصد 82 2)  فیصد 61 1) 

 میالدی چند فیصد مورد استعمال داشت:  1971. استفاده از تخنیک مخابره انفرادی در سال 672

 فیصد 62 4)  فیصد 81 3)  فیصد 27 2)  فیصد 93 1) 
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 .  نام التین تلفون بیسیم عبارت است از:673

 تلفون میباشد 4)  انالوگ میباشد 3)  سلرلیو میباشد 2)  سیلولر میباشد 1) 

 .  کلمه سیلولر از کدام یکی از کلمه های ذیل گرفته شده است:674

 (1 Vibrate  (2 Cell   (3 Call   (4 Check 

675  .Cell :چی معنی میدهد 

 بیسیم 4)  حجره 3)  مخابره 2)   غذا 1) 

 .  مبایل محرمیت مخابراتی:676

 هیچکدام 4)  نداشت 3)   ندارد 2)   دارد 1) 

 .  هر کمپنی و هر کشور کود مخابراتی خاص:677

 3و  2 4)  ساخته است 3)   دارد 2)   ندارد 1) 

 اسناد در کدام بخش ها سهولت بمیان آورده است:.  فکس از نظر ارسال و دریافت 678

 همه جوابات 4)  وسایل تولید 3) صنعت و تجارت 2) صادرات و واردات 1) 

 ( در کدام سال اختراع شد: Fax.  ماشین فکس ) 679

 میالدی 1891 4)  میالدی 1961 3)  میالدی 1924 2)  میالدی 1942 1) 

 ع شد:.  ماشین فکس توسط کدام شخص اخترا681

 مایکل جاکوب 4)  ریچارد رنجر 3)  هانری جورج 2)  ریخارد رنجر 1) 

 .  اولین پیام توسط ماشین فکس از نیویارک به کدام شهر ارسال شد:681

 توکیو 4)  پاریس 3)   لندی 2)   برلین 1) 

 .  فکس وسیله تخنیکی است که ذریه آن اطالعات و اسناد را بطور تحریری بحیث یک:682

 هیچکدام 4) سند انتقال میدهند 3) دوسیه انتقال میدهند 2) کاغذ انتقال میدهند 1) 

 .  جدبد ترین وسیله نخابراتی در عصر حاضر:683

 مبایل است 4)   2و  1 3)  ایمیل است 2)  انترنت است 1) 

 .  کمپیوتر چه وقت مورد استفاده قرار گرفت:684

 نیمه قرن هژدهم 4) نیمه قرن شانزدهم 3) نیمه قرن نوزدهم 2)  نیمه قرن بیستم 1) 

 .  کشف کدام یکی از ماشین های ذیل باعث انکشاف بیشتر کمپیوتر شد:685

  3و  2 4) ماشین دی جی تل Digital  (3ماشین  2) ماشین ترانزستور 1) 

 .  ماشین دی جی تل توسط کدام شخص کشف گردید:686

 فرانسوتاکسی 4)  ان دالتنج 3)  ویلیم شاکلی 2) ویلیم جی تامسن 1) 
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 .  اولین دیپارتمنتی که ذریعی کمپیوتر وسیله ارتباطی مخابراتی کهیا ساخت کدام مرکز بود:687

  DOمرکز  DOD   (4مرکز  CDO   (3مرکز  DVB   (2مرکز  1) 

 کمپیوتر دیگرمیالدی کدام مؤسسه ماشین کوچکی را ساخت که معلومات را از یک کمپیوتر به  1967.  در سال 688

 انتقال میداد:         

  2و  1 4)  مؤسسه ناسا ARPA   (3دفتر  ACM  (2مؤسسه  1) 

 .  انتقال پیام از یک کمپیوتر به کمپیوتر دیگر بوسیله کدام عملیه صورت میگیرد:689

 بیرون کردن پیام 4)   2و  IMP   (3 1 2) داخل کردن پیام 1) 

 .  پوهنتون های کلفورنیا و الس انجلس برای اولین بار در کدام سال توانستند توسط انترنت با پوهنتون یوتا 691

 ارتباط برقرار نمایند:        

 میالدی 1968 4)  میالدی 1998 3)  میالدی 1996 2)  میالدی 1969 1) 

 آغاز بکار نمود: .  پروگرام انترنت در کدام سال در بخشهای فرهنگی و تجارتی691

 میالدی 1945 4)  میالدی 2111 3)  میالدی 1991 2)  میالدی 1981 1) 

 .  پروگرام انترنت در کدام سال به سطح جهانی توسعه یافت:692

 میالدی 2112 4)  میالدی 1995 3)  میالدی 1991 2)  میالدی 2111 1) 

 .  از ایمیل به کدام منظور استفاده میشود:693

 دریافت اشیا 4)   2و  1 3)  ارسال پیام 2)  اخذ پیام 1) 

694  .E – mail :ذریعه کدام نوع امواج کار میکند 

 همه جوابات 4)  امواج نوری 3)  امواج رادیوئی 2)  امواج صوتی 1) 

 .  تحقیقات شبکه اقمار مصنوعی معلومات در باره فضا و زمین را:695

 دقیق ساخته است 4)  کم ساخته است 3) ساخته است زیاد تر 2) خوب تر ساخته است 1) 

 .  پیام هایکه از فضا به زمین میرسند بنام چی یاد میشوند:696

 (1 Down Link   (2 UP Link   (3 Lin Link   (4 همه جوابات 

 .  پیام هایکه از زمین به فضا ارسال میشوند بنام چی یاد میشوند:697

 (1 Down Link  (2 UP Link   (3 Lin Link   (4 همه جوابات 

 .  آن اقمار مصنوعی که در یک نطقه ثابت زمین نگهداشته میشوند بنام چی یاد میشوند:698

 (1 Geo stationary (2 Stationary   (3 هیچکدام 4)  اقمار ثابت 

 .  ماهواره ها در کدام حالت نسبت به خط استوا قرار داده میشوند:699

 همه جوابات 4)  موازی 3)   مایل 2)   عمود 1) 



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

192 

 .  انسان ها توسط کدام یکی از وسایل ذیل میتوانند درباره نظام شمس و سیارات مربوط آن معلومات حاصل کنند:711

 فکس 4) معلومات از راه دور 3) اقمار مصنوعی 2)  موبایل 1) 

 .  کدام کشور های ذیل صاحب ماهواره هستند:711

  ایاالت متحده امریکا و چین  2)   پاکستان ، کامبوج و بوتان 1) 

  3و  2 4)     روسیه و هند 3) 

 .  کدام مسایل مخابراتی از راه ماهواره تنظیم میشوند:712

 همه جوابات 4)  سیاحت 3)  سفر ها 2) رادیو و تلویزیون 1) 

 

 موارد استفاده میشوند: .  اقمار مصنوعی به جز از مسایل مخابراتی دیگر در کدام713

  3و  2 4) بخش استخباراتی 3)  بخش نظامی 2) آشپزی و ترمیم موتر 1) 

 .  هر عاملیکه صحت و سالمت انسان را آسیب میرساند:714

 مفید است 4)   2و  1 3)  مضر است 2)  خراب است 1) 

 .  محیط زیست بصورت فطری:715

  2و  1 4)  پاک است 3)  گنده است 2)  ناپاک است 1) 

 کلیه پدیده های حیاتی که به انسانها ، حیوانات و نباتات زمینه حیات را مساعد میسارد: Complex.  مجتمع 716

 خاک است 4)  آب است 3) محیط زیست است 2)  فضا است 1) 

 .  اجزای مهم محیط زیست کدام ها اند:717

   خاک ، آب و فرش نباتی 2)   اراضی و محل بود و باش 1) 

 همه جوابات 4)   موجودیت حیوانات و اتموسفیر 3) 

 .  مناطق صحرائی و خشک برای زراعت مناسب:718

 است 4)   2و  1 3)   نبوده  2)   نیست 1) 

 .  محیطی که ما در آن زنده گی میکنیم دارای نظم و قانون خاص:719

  3و  1 4)   نیست 3)   است 2)   نبوده  1) 

 زمین کدام ها اند:.  منابع دود در 711

  آتش سوزی ها  2)   سوختن ذغال سنگ و نفت 1) 

 همه جوابات 4)    فابریکات صنعتی 3) 

 .  کدام مواد در مجموع باعث آلوده گی هوا میگردد:711
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  انتشار صداها و آتش سوزی 2)   مواد اضافی ، سمی و کیمیاوی  1) 

 همه جوابات 4)   عدم موجودیت کانالیزاسیون  3) 

 .  بحث روی وسایط نقلیه در شهر ها بحیث کدام عامل صورت میگیرد:712

 هیچکدام4)  آلوده گی خاک 3)  آلوده گی آب 2)  آلوده گی هوا 1) 

 .  وسایط نقلیه در کدام قسمت های کره زمین برای انتقاالت بکار میروند:713

 همه جوابات 4)  خشکه 3)   ابحار 2)   فضا 1) 

 ام مواد از وسایط نقلیه باعث آلوده گی محیط زیست میشود:.  انتشار کد714

 روغنیات  4)   2و  1 3)   گاز 2)   دود 1) 

 .  قرار مطالعات امروزی وسایط نقلیه هوا را:715

  2و  1 4)  از بین میبرند 3)  آلوده میسازد 2)  ملوث میسازد 1) 

 .  هر عاملی که باعث آلوده گی محیط میشود بنام:716

 (1 Pollution عامل یاد میشود 2)    یاد میشود  

 یا میشود Pollotant 4)     دود یاد میشود 3)

 .  محیط ریست در کشور های فقیر مطابق معیار های صحی و شهری:717

  3و  41)  ساخته میشود 3)   نیست 2)   است 1) 

 نقلیه را از نظر تکنالوژی جدید و ساختار .  کدام نوع کشور ها توانسته اند تا حدی جلو افرازات مضره وسایت718

 وسایط نقلیه بهتر بگیرند:         

 کشور های پیشرفته 2)    کشور های عقب مانده 1) 

 کشور های روبه انکشاف  4)    کشور های در حال رشد 3) 

 .  آلوده گی های وسایط نقلیه را به چند کتگور تقسیم نموده اند:719

 شش کتگوری 4)  سه کتگوری 3)  دو کتگوری 2)  چهار کتگوری 1) 

 .  آلوده گی های وسایط نقلیه را به کدام کتگوری ها تقسیم نموده اند:721

 همه جوابات 4)  هوایی 3)  بحری 2)  زمینی 1) 

 .  انقالب صنعتی از کدام قاره آغاز شد:721

 امریکا 4)  آسترالیا 3)   اروپا 2)   آسیا 1) 

 صنعتی کدام کشور بود:.  مهد انقالب 722

 کانادا 4)  انگلستان 3)  روسیه 2)  فرانسه 1) 

 .  انقالب صنعتی در کدام یکی از کشور های ذیل به حد وسیع توسعه یافت:723
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 آلمان نازی 4)  روسیه 3) ایاالت متحده امریکا 2)  انگلستان 1) 

 را تولید میکنند: .  فابریکه ها و منابع سرد کننده کدام یکی از گاز های مضره724

 (1 CFC   (2 CO   (3 Choloro   (4 1  3و  

 .  کلوروفلوروکاربندر طبقات باالیی هوا با مرکبات کیمیایی تعامل کرده و باعث تخریش یکی از طبقه های ذیل725

 میشود:         

 همه جوابات 4)  طبقه ترموسفیر 3)  طبقه اگزوسفیر 2)  طبقه اوزون 1) 

 ه های اتومی در کدام موارد باعث ایجاد مشکالت محیط زیستی میشوند:.  فابریک726

 همه جوابات 4) سرطان های جلدی 3)  زراعت و کار 2)  تشعشات اتومی 1) 

 

 .  آیا تأثیرات ناگوار فابریکه ها و کارخانه های صنعتی در ابحار قابل احساس است:727

 نخیر 4)   2و  1 3)  بدون شک 2)   بلی 1) 

 زباله های فزیکی شامل کدام نوع زباله ها میشود:  .728

 همه جوابات 4) آب های گندیده  3) زباله های شهری 2) زباله های خانه گی 1) 

 .  کاربن ، ترکیب اوکسایدهای کاربن ، نایتروجن اوکساید و کلوراید ها شامل کدام نوع زباله ها میشوند:729

   sical StatePhy 2)    زباله های کیمیای حیاتی 1) 

 زباله های فضایی 4)      2و  1 3) 

 .  از مواد گندیده زباله های شهری کدام یکی از گاز های ذیل تولید میشود:731

 همه جوابات 4)  گاز طبیعی 3)  گاز میتان 2)  گاز کاربن 1) 

 .  تولیدات صنعتی باعث تولید کدام گاز مضره میشوند:731

  3و  CFC   (4 2 3) کلوروفلورو کاربن 2)  گاز سبز 1) 

 .  فابریکه های صنعتی حوار کدام دریا ها باعث آلوده گی آب این دریاها شده اند:732

 دریای والگا 4)   2و  1 3)  دریای رای 2)  دریای تایمز 1) 

 .  دریای راین از منبع تا مصب چند کیلومتر فاصله دارد:733

 کیلومتر 2111 4)  کیلومتر 651 3) لومترکی 1211 2) کیلومتر 1311 1) 

 .  دریای راین از کدام کشور سرچشمه میگیرد:734

 فرانسه 4)  سویس 3)   آلمان 2)  اتریش 1) 

 .  دریای راین از بین کدام کشور ها میگذرد:735

 همه جوابات 4)   هالند 3)   آلمان 2)  فرانسه 1) 
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 .  دریای راین به کدام بحیره میریزد:736

 اقیانوس اطلس 4)  بحر هند 3)  بحیره شمال 2)  بحیره مدیترانه 1) 

 .  ابحار ذریعه زباله های اتومی و نفتی آلوده میشود که باعث نابودی:737

 آب میشود 4)    2و  1 3) نباتات بحری میشود 2) حیوانات بحری میشود 1) 

 ی بحر توسط نفت ثبت شده است:.  در ایاالت متحده امریکا تا به حال چند واقعه آلوده گ738

 واقعه 711 4)  و قعه 15 3)  واقعه 7111 2)  واقعه 3 1) 

 .  کدام دریاهای اروپایی بیشتر آلوده میباشند:739

 دانیوب 4)   2و  1 3)   تایمز 2)   راین 1) 

 .  طبقه اوزون چند کیلومتر از سطح بحر ارتفاع دارد:741

 کیلومتر 15 4)  کیلومتر 11 3)  کیلومت  156 2)  کیلومتر 41 1) 

 ( مانع از ورود کدام یکی از شعاعات ذیل به داخل جو زمین میشود:  O3.  طبقه اوزون ) 741

  3و  2 4) اشعه ماورای بنفش X   (3اشعه  2)  اشعه سرخ 1) 

 .  اشعۀ ماورای بنفش باعث بوجود آمدن کدام امراض میشود:742

  نابینایی چشم 2)     سرطان جلد 1) 

  2و  1 4)   از بین رفتن ماهی های ابحار 3) 

 .  اشعۀ ماورای بنفش باعث بوجود آمدن کدام مشکالت میشود:743

  از بین رفتن ماهی ها 2)   کاهش محصوالت زراعتی 1) 

 همه جوابات 4)   از بین رفتن عملیه فوتوسنتیز 3) 

 .  اشعۀ ماورای بنفش به چند قسم است:744

 چهار قسم 4)  ده قسم  3)  سه قسم  2)  دو قسم  1) 

 ( چند نانومتر میباشد:  UV – C.  طول موج اشعۀ ماورای بنفش ) 745

 نانومتر 511 4) نانومتر 281تا  211 3) نانومتر 381تا  311 2) نانومتر 251تا  211 1) 

 ( باالی زمین و باشنده گان آن:  UV – C.  تأیرات اشعۀ ماورای بنفش نوع ) 746

  2و  1 4)  ناگوار است 3)  عالی است 2) خیلی خوب است 1) 

 ( وظیفه خود را انجام میدهد:  UV – C.  آیا اگر قشر اوزون بکلی تخریش شود بازهم اشعۀ ) 747

  3و  41)  هیچگاه 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 ( و وظایف آن تأثیر:  UV – C.  تخریش طبقه اوزون باالی اشعۀ ) 748

  2و  41)   ندارد 3)   داشت 2)   دارد 1) 
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 ( چند نانومتر است:  UV – A.  طول موج اشعۀ ماورای بنفش نوع ) 749

  نانومتر 321تا  281 2)    نانومتر 311تا  251 1) 

 نانومتر 281تا  261 4)    نانومتر 311تا  261 3)

 ا اشعۀ:( ر  UV – A.  اشعۀ بنفش نوع ) 751

 فعال نیز میگویند 4) گرم نیز میگویند 3) آتش نیز میگویند 2) سرخ نیز میگویند 1) 

 ( همیشه حیات را به مرور زمان در مدت دراز:  UV – A.  اشعۀ ماورای بنفش نوع ) 751

 خورد میسازد 4)   2و  1 3)  از بین میبرد 2)  تخریب میکند 1) 

 (:  UV – A.  اثرات اشعۀ بنفش نوع ) 752

  3و  2 4)  فوری نیست 3)  تدریجی است 2)  فوری است 1) 

 ( برای باشنده گان زمین:  UV – A.  اشعۀ ماورای بنفش نوع ) 753

 هیچکدام 4)  خطرناک است 3)  بد است 2)  خوب است 1) 

 ( چند نانومتر میباشد:  UV – B.  طول موج اشعۀ ماورای بنفش نوع ) 754

 نانومتر 21تا  11 4) نانومتر 411تا  321 3) نانومتر 321تا  311 2) نانومتر 511تا  361 1) 

 ( به تمام باشنده گان روی زمین:  UV – B.  اشعۀ ماورای بنفش نوع ) 755

  3و  2 4)  حیاتی است 3)  خوب است 2)  مضر است 1) 

 ( باعث بوجود آمدن کدام مریضی ها برای انسانها میشود:  UV – B.  اشعۀ ماورای بنفش نوع ) 756

 هیچکدام 4)   2و  1 3)  سرطان جلد 2)  کوری چشم 1) 

 .  گازات مفیده اوزون در طبقه تروپوسفیر چند کیلومتر طول دارد:757

 کیلومتر 25 4)  کیلومتر 15 3)  کیلومتر 11 2)  کیلومتر 11 1) 

 ی حیات تأثیر دارند:.  کدام گازات مستقیماً باال758

  3و  41)  آکسیجن 3)   میتان 2)  نایتروجن 1) 

 .  موجودیت طبقه اوزون برای حیات بشر:759

 خوب است 4)   2و  1 3)  ضروری است 2)  الزم است 1) 

 نایتروجن و.  دانشمندان در کدام سال دریافتند که گازات گلخانه ای مانند کاربن دای اکساید ، میتان ، اکساید 761

 کلوروفلورو کاربن باعث تخریش طبقه اوزون میشود:         

 میالدی 1697 4)  میالدی 1924 3)  میالدی 1998 2)  میالدی 1999 1) 

 .  گاز کلوروفلورو کاربن از کدام ماشین های ذیل تولید میشود:761

 همه جوابات 4) ماشین سرد کننده 3)  ایرکندیشن 2)  فریزر 1) 
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 میالدی چند فیصد قشر اوزون در قطب جنوب تخریش شده بود:1987قرار تحقیقات دانشمندان در سال .  762

 فیصد 65 4)  فیصد 51 3)  فیصد 31 2)  فیصد 45 1) 

 میالدی در کدام شهر کانادا دور هم جمع شدن تا از تخریش بیشتر طبقه اوزون 1995.  دانشمندان در سال 763

 جلوگیری نمایند:        

 هیچکدام 4)  واشنگتن 3)  نیاگارا 2)  مونتلایر 1) 

 و تولید آن بحث و گفتگو  CFC.  بار دوم نماینده گان چند کشور در لندن جمع شدند تا در باره خطرات بیشتر 764

 نمایند:        

 کشور 125 4)  کشور 191 3)  کشور 124 2)  کشور 126 1) 

 سوراخی به مساحت چند کیلومتر مربع قشر تخریب شده طبقه اوزون را درمیالدی 1998.  دانشمندان در سال 765

 فضای قطب جنوب کشف کردند:         

   میلیون کیلومتر مربع 25 2)    میلیون کیلومتر مربع 36 1) 

 میلیون کیلومتر مربع 124 4)    میلیون کیلومتر مربع 26 3) 

 میلیون کیلومتر مربع در قطب جنوب  26.  کدام دانشمند به کشف سوراخ تخریب شده قشر اوزون به مساحت 766

 نایل آمد:        

 (1 Van Alan  (2 Ellen Van  (3 Max point   (4 هیچکدام 

 رسید: میالدی به چند میلیون کیلومتر مربع 2113.  مساحت تخریش شده طبقه اوزون قطب جنوب در سال 767

   میلیون کیلومتر مربع 31 2)    میلیون کیلومتر مربع 23 1) 

 میلیون کیلومتر مربع 28 4)    میلیون کیلومتر مربع 45 3) 

 در باره  Van Alanدر کدام سال دریافتند که کشفیات  NASAو  NOAA.  دانشمندان امریکایی در انجمن 768

 تخریش طبقه اوزون درست است:        

  میالدی 2111الی  1999 2)   میالدی 2113الی  9951 1) 

 میالدی 2111الی  1989 4)   میالدی 2113الی  1998 3) 

 .  تخریش طبقه اوزون باعث کدام عوامل در کره زمین میشود:769

 باال آمدن سطح ابحار 2)    گرم شدن کره زمین  1) 

 همه جوابات 4)    بمیان آمدن خشک سالی 3) 

 جنگالت در تصفیه هوایی که ما از آن استفاده میکنیم:.  771

  گازات مضره ره جذب میکند 2)   نقش خاص دارد 1) 

 طبقه اوزون را تخریب میکند 4)     2و  1 3) 

 .  جنگالت یکی از گازات ذیل را آزاد میسازند:771

 همه جوابات 4)  گاز طبیعی 3)  آکسیجن 2)   میتان 1) 
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 یجن را:.  انسان ها آکس772

 همه جوابات 4)  از بین میبرند 3)  جمع میکنند 2)  تنفس میکنند 1) 

 .  جنگالت در اثر عملیه فوتوسنتیز کدام مواد را توسط ریشه خود جذب کرده و به برگ انتقال میدهند:773

  2و  1 4)  کلوروفیل 3)  خاک و آب 2)  آب و نمک ها 1) 

 وتوسنتیز کدام مواد را از هوا جذب میکنند:.  برگ های جنگالت در اثر عملیه ف774

 نایتروجن 4)   2و  1 3) کاربن دای اکساید 2) کاربن ترای اکساید 1) 

 .  برگ های جنگالت در اثر عملیه فوتوسنتیز و وجود نور آفتاب کاربن دای اکساید را به یکی از مواد های ذیل775

 تبدیل میکنند:        

 نیکوتین 4)   2و  1 3)   قند 2)  کاربوهایدریت 1) 

 .  درختان از طرف شب آکسیجن را:776

  3و  2 4)  جذب میکنند 3)  میگیرند 2)  خارج میسازند 1) 

 .  درختان توازن بین کدام گاز ها را در طبیعت حفظ میکنند:777

 نیون و هایدروجن 4)   2و  1 3)  آکسیجن 2) کاربن دای اکساید 1) 

 اد گرد و خاک اتموسفیر را:.  درختان مقدار زی778

  3و  2 4)  پاک میکنند 3)  جذب میکنند 2)  تولید میکنند 1) 

 .  درختان از سروصدای موترها ، فابریکه ها و طیارات:779

 می کاهند 4)   2و  1 3)  تولید میکنند 2) اضافه تولید میکنند 1) 

 جنگالت بوده است:.  جهان در کدام دهه شاهد قطع و نابودی بسیاری از 781

 میالدی 1999 4)  میالدی 1981 3)  هـ.ش 1311 2)  میالدی 1961 1) 

 .  در نواحی استوائی ساالنه چند میلیون هکتار از مساحت جنگالت کاسته میشود:781

 میلیون هکتار 115 4) میلیون هکتار 321 3) میلیون هکتار 111 2) میلیون هکتار 211 1) 

 زمین باعث بر هم خوردن:.  قطع جنگالت در 782

 کار میشود 4)  تجارت میشود 3)  اقلیم میشود 2)  هوا میشود 1) 

 .  چند عامل در از بین بردن جنگالت نقش زیاد دارد:783

 سه عامل 4)  پنج عامل 3)  دو عامل 2)  چهار عامل 1) 

 .  کدام عوامل در از بین بردن جنگالت نقش زیاد دارند:784

 تبدیل منطقه جنگلی به زمین زراعتی 2)  انکشاف صناعتی جهان خانه سازی و 1) 

 همه جوابات 4)     آتش سوزی 3) 
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 .  پروسه که در اثر آن بطور مستقیم و یا غیر مستقیم قسمتی از محیط آلوده شده و برای زنده گی نامساعد و یا 785

 خطرناک میگردد بنام چی یاد میشود:        

 (1 Pollution   (2 صدا ها 4)   2و  1 3)  آلوده گی 

 .  آکسیجن گاز کیمیاییست که برای اجسام حیه:786

  3و  2 4)  خوب نیست 3)  مفید است 2)  مضر است 1) 

 .  رابطه میان انسان ، نباتات و حیوانات را با محیط طبیعی شان کدام شاخه علوم مورد مطالعه قرار میدهد:787

 بیولوژی 4)  ایکولوژی 3)  مسکالوژی 2)  پتالوژی 1) 

 .  هوایی که اطراف زمین را پوشانیده است بنام چی یاد میشود:788

 قشر هوایی 4)   لفافه 3)  اتموسفیر 2)   هوا 1) 

 ( در محل معین بنام: 41 – 31.  حالت متوسط آب و هوا زمین در مدت طوالنی ) 789

 اقلیم یاد میشود 4) اد میشودرطوبت ی 3) اتموسفیریاد میشود 2)  جو یاد میشود 1) 

 .  عصری ترین وسیله تکنالوژی جدید که به مطالعه زمین و سیارات میپردازد بنام چی یاد میشود:791

  3و  2 4) اقمار مصنوعی Satellite   (3 2)  کمپیوتر 1) 

 .  افزایش بسیار نفوس در کشور های عقب مانده تقلیل سطح وفیات نگهداشت سطح بلند تولدات را علمای غرب 791

 بنام چی یاد کرده اند:        

 همه جوابات 4)  ایجاد فشار 3)  انفجار انسان 2)  تفزایش انسان 1) 

 .  جدید ترین سیستم انتقال اطالعات ذریعه کمپیوتر عبارت از:792

  3و  1 4)  انترنت است 3)  متن است 2)  موبایل است 1) 

 .  سیستم تنظیم شده که منبع سریع انتقال اطالعات و پیام های تجارتی ، صنعتی ، رسمی و تحقیقی میباشد 793

 عبارت از:        

 انترنت است 4)   2و  1 3)  مخابره است 2)  کمپیوتر است 1) 

 :( یعنی E – mail.  ایمیل ) 794

  3و  1 4)  ُپست انترنتی 3) گفتگوی انترنتی 2)  مخابره انترنتی 1) 

 .  مهم ترین وسایل ارتباطات جمعی کدام ها اند:795

 همه جوابات 4) سیم های ماهواره 3)  انترنت 2) رادار، تلفون و موبایل 1) 

 .  سرزمین َپست که از رطوبت اشباع بوده و معموالً بته ها در آن روئیده و بر خالف دندآب از آب پوشیده نباشد 796

 بنام چی یاد میشود:        

  3و  2 4)  چمن زار 3)  باطالق 2) سرزمین سرسبز 1) 

 .  تعداد باشنده گان را در یک ساحه معین بنام چی یاد میکنند:797



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

200 

 مردم 4)  تراکم نفوس 3)   نفوس 2)  جمعیت 1) 

 .  وسیله که توسط آن مراسالت و پارسل را انتقال میدهند بنام چی یاد میشود:798

 3و  2 4)  بایسکل 3)   موتر 2)   ُپست  1) 

799  .Globalization :چی معنی میدهد 

 دنیایی 4)  جهانی 3)  جهانی شدن 2)   جهان 1) 

 لمه گرفته شده است:.  دیموگرافی از کدام ک811

 (1 Demos  (2 Deme  (3 Edno   (4 1 2و  

811  .Demos :چی معنی میدهد 

 شخصیت 4)   مردم 3)  عارف 2)  ترسیم 1) 

 .  مطالعه طبیعی نفوس ، هجرت ، جنس ، عمر ، کسب و کار را کدام شاخه علوم مورد بحث قرار میدهد:812

 بیرولوژی 4)   2و  1 3)  دیمولژی 2)  دیموگرافی 1) 

 .  عناصر موجوده در جو زمین عبارت اند از:813

 (1 2 2
C o , N  2و

O    (2  4میتان
C H  و هیلیومH e  

Kکرپتون  3)  r      (4 همه جوابات 

814  .Remote Sensing :یعنی 

  ستالیت 2)    اقمار مصنوعی  1) 

 معلومات از راه دور 4)     2و  1 3) 

 .  کره مقناطیسی اطراف زمین را بنام چی یاد میکنند:815

  3و  2 4)  ساحه مقناطیس 3)  مگنتوسفیر 2)  بایوسفیر 1) 

 سماوی با بنام چی یاد میکنند: .  علم تحقیق در باره خورشید ، ستاره گان ، سیارات و اجرام816

 همه جوابات Astronomy  (4 3)  ستاره شناسی 2)   نجوم 1) 

 .  اطالعات جمعی که شامل تلویزیون ، رادیو ، و نشرات مطبوع باشد بنام چی یاد میشود:817

 انترنت 4)   2و  Media   (3 1 2)   میدیا 1) 

 شامل کدام نوع مهاجرت میشود: .  نوع مهاجرتی که به میل خود مهاجر نباشد818

  3و  2 4) مهاجرت اجباری 3) مهاجرت ضروری 2) مهاجرت داخلی 1) 

 .  کره مایع که توسط ابحار و سایر عناصر مایع زمین احاطه شده بنا چی یاد میشود:819

 هیچکدام 4)  مگنتوسفیر 3)  هایدروسفیر 2)  بایوسفیر 1) 
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 (:کانکورچهارم ) سواالت فورم های خبش 

  تاکدام یکی از سالهای ذیل درکشور تمام مسافرت ها پیاده و یا به وسیله حیوانات صورت میگرفت؟ .1
 م 1921( 4  م 1931 (3  م 1957( 2  م 1943( 1 

   ساحه سپین غر مناطق کوهستانی نورستان و لغمان شامل یکی از اقلیم های ذیل میشود. .2
 ( استیپ4   ( دشتی3  ( کوهستانی2  مونسونی (1 

       مخترع ماشین فکس یکی از اشخاص ذیل میباشد. .3
 ( انتانی4  ریچارد رنجر (3  ( گاگارین2   ( ماریا1 

      مذهب پروتستانت در یکی ازکشور های ذیل پیروان زیاد دارد. .4
 ( ناروی4   ( فنلند3  ( سویدن2 همه درست است (1 

     مردم معرفی گردید؟دین مسیحیت توسط عیسی)ع( درکدام کشور به  .5
 فلسطین (4   ( آلمان3  ( افغانستان2  ( ایران 1 

    درکدام یکی از قرن های ذیل قسمت های زیاد افعانستان از پیکر آن جدا گردید؟  .6
 18( قرن 4  16( قرن 3  19قرن  (2  21( قرن 1 

      باالی دریای والگا چند بند برقی آبی اعمار گردیده است؟ .7
 ( شش بند4  دو بند (3  ( یک بند2  ام( هیچکد1 

      م درکدام یکی از ایاالت متحده حفر گردید؟ 1895اولین چاه نفتی در سال  .8

 ( هیچکدام4  پنسلوانیا  (3  ( کنساس2   ( شیکاگو1

     کدام یکی از از سنگهای ذیل به رنگهای مختلف و مرغوب یافت میشود؟ .9
    ( فلدسپار2     ( گرانیت1 
 سنگ مرمر و رخام (4     بزالت( 3 

  نظریه راکه عالم و ریاضی دان مشهور فرانسوی درباره مبدأ نظام شمسی اظهار کرد به یکی از نام های ذیل یاد میشود .11

 نظریه الپالس (4 ( نظریه هاربیگر3  نظریه تایدل( 2  ( نظریه گانت1 

 \     ی شده است؟ذخایر نفت در افغانستان درکدام یکی از والیات ذیل پیش بین .11

 کتواز (4  ( کندهار3  ( ننگرهار2   ( کابل 1

    حیوانات افغانستان نظر به توافق با مناطق اقلیمی شامل چند منطقه میشود؟ .12
 ( هیچکدام4  ( پنج منطقه3  چهار منطقه (2  ( سه منطقه1 

    هــ ش شامل چند والیت بود؟1371تقسیمات ملکی و اداری افغانستان درسال  .13
 والیت 32 (4  الیت 31( 3  والیت 25( 2  الیت 29( 1 

اگر حکومت بتواند پالسی خوب اقتصادی را برای حمایت از صنایع ملی در پیش گیرد در آنصورت در وطن تولیدات و  .14
         عایدات ملی چگونه خواهد بود؟

 است( همه درست 4 بیشتر خواهد بود (3  ( کم خواهد بود2 خواهد بود  ( ناچیز1 
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     مرکز اداری والیت دایکندی کدام یکی از شهر های ذیل میباشد؟ .15
  نیلی (4   ( میدان3  ( دایزنگی2  ( ترینکوت1 

     کدام یکی از کشور های ذیل دارای منبع بزرگ تولید برق آبی میباشد؟ .16
 ( فرانسه4  ( استرلیا3  امریکا (2  ( برازیل1 

      غر را از تور غر جدا میسازد؟کدام یکی از دریاهای ذیل کوه اسپین  .17
 ( الینگار4  ( الیشنگ3  سرخرود (2   ( کنر1 

      آب ایستاده غزنی در یکی از مناطق ذیل واقع شده است. .18
 ( غرب غزنی4  ( شرق غزنی3  جنوب غزنی (2  ( شمال غزنی1 

   یاد میشود. نقاط داغ و آتش فشانی سواحل شرقی و غربی بحر الکاهل به یکی از نام های ذیل .19

 حلقه آتشین (4  ( حلقه تکتونیک3  ( حلقه فعال2  ( حلقه غیر فعال1 

موتری که توسط سکرتر وزارت خارجه هند بریتانوی به امیر حبیب هللا خان داده شده بود از مواد ذیل در آن استفاده  .21
          :میشد

 ( پطرول4   چوب (3   ( دیزل2  ( ذغال سنگ1 

       نغلو دارای چند توربین میباشد؟دستگاه برق آبی  .21
 توربین 1( 4  توربین 4 (3  توربین 3( 2  ( هیچکدام1 

  درنواحی پنجشیر، سیم کوه هرات ، و منطقه خاکریز کندهار کدام یکی از فلزات ذیل وجود دارد؟ .22
 ( هیچکدام4   ( طال3   نقره (2   ( سرب1 

    گونه یک مملکت است؟افغانستان بنابر خصوصیت برجسته طبیعی خویش چ .23
 کوهستانی (4   ( دشتی3  ( نیمه صحرایی2 ( جنگلی و تپه یی1 

     دین عیسویت دین رسمی یکی از کشور های ذیل درامریکای جنوبی است. .24

 ( کلمبیا4  ( برازیل3   ( چلی2  ارجنتاین (1 

     درساحه پامیر کوچک کدام یکی از زبان های ذیل مروج است. .25

 ( قرغزی4  اورمری (3   ( قزاقی2  ( بلوچی1 

      زمین حرکت خودرا به دور آفتاب درکدام مدار انجام میدهد؟ .26
 ( کروی4  بیضوی (3  ( دایروی2  ( پارابولیک1 

      گندم نرم درکدام فصل سال در مزارع آبی زرع میگردد؟ .27
 ( بهار4  ( زمستان3  ( تابستان2   خزان (1 

    منبع تا مصب در داخل خاک افغانستان جریان دارد؟ کدام یکی از دریاهای ذیل از .28

 ( دریای کابل4  دریای هلمند (3  ( دریای کنر2  ( دریای آمو1 

   به کدام یک از زبان های زیر اکثریت مردم آشنایی دارند و زبان رسمی دولت میباشد؟ .29
 ( ترکمنی4  ( ازبکی3   دری (2  ( بلوچی1 
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        است؟امواج زلزله مجموعاً چند نوع  .31
 سه نوع (4  ( یک  نوع3  ( هیچکدام2  ( دو نوع1 

   یکی از کوه های ذیل در امریکای شمالی و جنوبی تحت عنوان سیستم آلپ ها قرار دارد. .31
 ( اپالس4  ( اورال3   ( همالیا2   زاندی (1 

      یمتی یاد میگردد؟کدام یک از احجار ذیل به نام احجار ق .32
 ( زمرد4  ( لعل پیازی3 همه درست است (2  ( یاقوت1 

   توریست ها به کدام یک از جاذبه های کلتوری و تاریخی ذیل درکشور عالقه دارند؟ .33
    ( موزیم کابل2    ( کوه های نورستان1 
 مقبره میرویس نیکه در قندهار (4     ( دشت مارکو3 

    مقام مهمی داشت؟ درکدام یک از قرون ذیل افغانستان درزمینه تجارت و ارتباط  .34
  ( قرن ششم میالدی2     ( قرن دو میالدی1 

 ( قرن چهارم میالدی4   قرن اول میالدی (3  

 های زیر صحبت میکنند؟دریکی از از دره های نجراب متصل به آله سای تگاب مردم به کدام یک از زبان  .35
 ( مغلی و آزری4  پراچی (3   ( واخی2  ( ازبکی1 

       ذیل به زبان حامی صحبت میکنند؟مردم کدام کشور  .36
 ( تونس4   ( کینیا3   حبشه (2  ( مراکش1 

       گاز کلوروفلورو کاربن ازکدام منابع ذیل خارج میشود؟ .37

 ( فابریکه ها4 همه درست است (3  ( یخچالها 2 ( وسایل سرد کننده1 

        م کدام قاره کشف شد؟ 1492درسال  .38
 ( انترکتیکا4   ( افریقا3  امریکا (2  ( استرلیا1 

        کدام زبان آسیایی ذیل دو سیالبه میباشد؟ .39
 ( ویتنامی4   ( تبتی3 همه درست است (2  ( میانمار1 

  ملیون هکتار زمین ازمساحت جنگالت کاسته میشود؟ 115درنواحی استوایی درکدام مدت ذیل  .41
 سال 11( درهر 4 سال 21( در هر 3  همه ساله (2  سال 51( هر 1 

    در جهان تعداد کسانیکه زبان مادری آنها انگلیسی است به چند ملیون نفر میرسد؟ .41
 ملیون 441( 4  ملیون 641( 3  ملیون 331 (2  ملیون 822( 1 

        زبان سالوی درکدام کشور ذیل رایج است؟ .42

    ( آسیای جنوبی2     ( افریقای جنوبی1  
 ( آسیای میانه4    کشور های سالوی و بالکن  (3  

      معدن نقره درکدام مناطق ذیل کشور تثبیت گردیده است؟ .43
 ( خاکریز قندهار4  همه درست است (3 ( پنجشیر2  ( سیم کوه هرات1 

     درکدام سال ذیل پروگرام های انترنت به سطح جهانی توسعه یافت؟ .44
 م 1991 (4  م 1921( 3  م 1945( 2  م 1941( 1 
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        به چند متر میرسد؟ارتفاع قله خاواک  .45
 متر 2111( 4  متر2611( 3  متر 4611( 2  متر 3611 (1 

   فشار بلند سایبریا درکدام موسوم سال باعث برف باری و بارندگی در افغانستان میشود؟ .46
 ( هیچکدام4  ( تابستان3   بهار (2  ( زمستان1 

        کشور است؟ 22کدام زبان ،زبان رسمی  .47
 ( چینایی4   عربی (3   ( دری2  ( انگلیسی1 

       چگونه فعالیت میکند؟  uv-cاشعه ماورابنفش  .48
   دارای تأثیر خوب (2   ( به مرور زمان اثرات خود را دارد1 
 ( هیچکدام4   ( باعث سرطان جلد و کوری چشم میگدد3 

     کدام یکی از عوامل ذیل هدف توریزم و جهانگردی محسوب میگردد؟ .49
 همه درست است (4  ( سیاحت3 ( بررسی های علمی2   ( تفریح1 

   درحوزه تجارت آزاد ، تجارت افغانستان با کدام یک از کشور های ذیل صورت میگیرد؟ .51
 ( پولند4   ( ترکیه3   جاپان (2  ( شوروی سابق1 

      سیستم مخابره ماهواره از طریق کدام وسیله اجراه میگردد؟ .51
 ( طیاره4  هیچکدام( 3  کمپیوتر (2   ( ریل1 

       کدام دریای ذیل از کشور سویس سر چشمه میگیرد؟ .52
 ( راین4   ( آمو3  ( هوانگهو2   ( سند1 

      تیلفون بی سیم که نام التین آن سیلولر است ازکدام کلمه گرفته شده است؟ .53

 ( هیچکدام4  ( سیلور یا زیور3   ( کولرcell  2حجره یا   (1

توسط جیولوجیست های افغانی و خارجی درباره تثبیت ذخایر نفت درکدام قسمت کشور آغاز هــ ش  1314تحقیقات  .54
           گردید؟

 ( ساحات غربی4  ( ساحات شمالی3 همه درست است (2  ( ساحات جنوبی 1 

   بعد از تسلط چند قرنه باالی مناطق اردو زبان کلمات کدام لسان ذیل برآن افزوده گردید؟ .55
 ( فرانسوی4  ( روسی3  انگلیسی (2  ( چینایی1 

  م رسمی قبول شده است؟در زمان حاضر زبان انگلیسی درچند کشور جهان به حیث زبان اول یا دو .56
 1 )166   2 )38    3) 49   4 )22 

  کدام وسیله ذیل نظر به اهداف مشخص ساحه بزرگ و یا کوچک را تحت پوشش مبایل قرار میدهد؟ .57
 ( سولر4   ( کولر3  لرسیلو (2  ( چارجر1 

 پالیسی تشویق خانواده های پر نفوس درکدام یک از ممالک زیر در زمانه های مختلف طرفداران زیاد داشت؟ .58
 ( ناروی و سویدن4 انگلستان و فرانسه (3  ( ایتالیا و هسپانیا2  ( بلغاریا و پولند1 

      ذخایر تثبیت شده معدن آهن حاجی گک به چند تن میرسد؟ .59
 1) 111   2 )411   3 )88   4 )244 
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      ؟تایوییزم یا تایو در زبان چینایی به کدام معنآ آمده است .61
 ( قریه4   ( شهر3   ( دره2  راه و طریق (1 

     فضای شهر کابل به  اثر کدام موضوع ذیل بیشتر آلوده گردیده است؟ .61
   ( هیچکدام2    ( افزایش آبهای سطحی1 

 آلوده گی های شهری (4    ( افزایش پوشش نباتی3 

     تا اکنون از لغات و اصطالحات عربی در کدام علم ذیل استفاده میشود؟ .62
 ( نظامی4   ( ادبی3 همه درست است (2  ( دریانوردی1 

  معاهده دیورند درکدام یکی از سال های هجری قمری ذیل بین امیر عبدالرحمن خان و انگلیس به امضاء رسید؟ .63

 ( هیچکدام4  1311( 3   1311 (2   1322( 1

 بر اساس پالیسی محدود ساختن خانواده ها برای کدام یک از ممالک ذیل داشتن بیش از یک طفل منع قرار داده شده بود؟ .64

 ( هند4  ( ارجنتاین3   چین (2  ( برازیل1  

 نفر میرسید؟میلیون  24درکدام یکی از سالهای هجری شمسی ذیل بیجا شده گان داخلی درکشور های جهان به  .65
 1 )1371  2 )1394  3) 1387  4 )1281 

      درحال حاضر اکثریت مردم هند پیرو کدام دین ذیل است؟ .66
 ( اسالم4  ( هیچکدام3  ( عیسویت2  ( هندوییزم1 

   دوران آب که توسط عملیه تبخیر آب بحر صورت میگیرد به اصطالح ذیل یاد میگردد. .67
 1 )Hydrography  2) Hydrocycle 3)Hydrometer   4( Hydrology    

       کدام گاز ذیل ازجمله گازات گلخانه یی میباشد؟ .68
 همه درست است (4  ( نایتروجن3   ( میتان2 ( کاربن دای اکساید1 

       نژاد سیاه پوست درکدام مناطق ذیل سکونت دارند؟ .69
 ( هیچکدام4   ( قطبی3  استوایی (2   ( سرد1 

    ولسوالی سروبی دارای کدام یکی از رنگهای ذیل میباشد؟یاقوت منطقه جگدلک  .71
 رنگ سرخ گالبی (4  ( رنگ سیاه3 ( رنگ خاکستری2  ( رنگ سفید1 

  استخراج وسطی ساالنه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چند هزار ُتن وانمود نموده اند؟ .71
 ُتن 43111( 4  ُتن 47111( 3  ُتن 37111( 2  ُتن 41111 (1 

    معدن سنگ کروم خوست در کدام سال ذیل با یک کمپنی قرار داد شده است؟ .72
 هـــ ش 1339( 4  هــ ش 1393( 3  هــ ش 1386 (2  هــ ش 1311( 1 

       زبان روسی درکدام منطقه ذیل مروج است؟ .73

 ( اکراین4 همه درست است (3  ( تایگاه 2  ( سایبریا1 

   لف سال در افغانستان باعث بارندگی میگردد؟کدام کتله های هوا در موسم های مخت .74
    ( جبهه سایبریا2   ( هوای مرطوب خلیج فارس1 
 ( جبهه معتدل4    همه درست است (3 
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      فابریکه برق آبی چک وردک دارای چند توربین است؟ .75
 توربین 2( 4  توربین 3 (3  ( هیچکدام2  توربین 4( 1 

      ن کارگر مهاجرکار میکنند؟دراروپای غربی در حدود چند میلیو .76

 میلیون 21( 4  میلیون 12( 3  میلیون 11( 2  میلیون 11 (1 

      بارندگی ها تحت کدام یکی از شرایط ذیل صورت میگیرد؟ .77
 ( بارندگی های سایکلونیک و جبهه یی2    همه درست است (1 
 ( عملیه گردش4    ( بارندگی کوهستانی3 

     ند در صد به زبان آلمانی صحبت میکنند؟مردم کشور لوگزامبورگ چ .78
 درصد 41( 4  درصد 71 (3  درصد 111( 2  درصد 61( 1 

  کدام یکی از دریاهای ذیل ازکوهستان های شرقی افریقا و شمال جهیل وکتوریا منبع گرفته است؟ .79
 ( دریای هوانگهر4  ( دریای دانیوب3  ( دریای آمو2  دریای نیل (1 

     چالی گرینلند نور آفتاب به کدام گونه ذیل می تابد؟در منطقه بزرگ یخ .81
   ( عمود4   مایل  (3  ( به زاویه قایمه 2  ( هیچکدام1 

 سال قبل استخراج گردیده است در کدام یک از موزیم های ذیل گذاشته شده است؟ 3811الجورد افغانستان که  .81
 ( موزیم بن4 ارمتاژلیننگراد( موزیم 3  ( موزیم ملی 2  موزیم لندن  (1 

   ه ش چند مؤسسه فعال صنعتی سکتور خصوصی در کشور وجود داشت؟ 1365در سال  .82
  مؤسسه 281( 4  مؤسسه 267( 3  مؤسسه 261( 2  مؤسسه 274 (1 

     برای اولین بار خدمات پستی در کدام قاره ذیل جهان به میان آمد؟ .83
 اروپا (4  ( افریقا 3  ( آسترالیا2  مریکا ( ا1 

  درکدام سال ذیل اولین پیغام بواسطه گگلیو مارکونی از اروپا به آنسوی بحر اطلس مخابره گردید؟ .84
 م 1848( 4  م 2114( 3  م 1921( 2  م 1897 (1 

         ارتفاع کوتل دندان شکن به چند متر میرسد؟ .85

 متر 1711( 4  متر 2711 (3  متر 3711( 2  متر 5711( 1

  که در قرن بیستم میالدی به فضا پرتاب شده بود دارای چند سر نیشین بود؟ 17لو سفینه های اپو .86
 سه سر نیشین (4  ( دو سر نیشین3 ( بدون سر نیشین2  سرنیشین 4( 1 

       درجهان چند نوع سیستم عمده زراعتی وجود دارد؟ .87
 ( یک نوع4  ( سه نوع3  ( هیچکدام2  دو نوع (1 

   ز تحقیقاتی برای ارسال پیام ها از کدام وسیله ذیل استفاده میکنند؟جغرافیه دانها تمام مراک .88
 1 )Electronic mail 2 )Email  3(  4 همه درست است)Internet   

       کدام پدیده ذیل اتموسفیر زمین را آلوده میکند؟ .89
 ( گازات4  ( فابریکه ها3 ( زباله های صنعتی2 همه درست است (1 
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      وسیله ذیل محیط زیست را آلوده میسازد ؟دود و گاز کدام  .91
   ( کراچی های دستی2     ( بایسکیل1 
 وسایط نقلیه موتور دار (4     ( هیچکدام3 

      ذغال سنگ دره صوف دارای چگونه جنسیت میباشد؟ .91

   ( دارای جنسیت خراب2    دارای جنسیت عالی (1  

 ار خراب( دارای جنسیت بسی4    ( جنسیت خوب ندارد3 

      مردم کدام کشور ذیل به زبان منگولیایی صحبت میکنند؟ .92
 ( پاکستان4   ( ایران3  ( افغانستان2  مغلستان (1 

      افغانستان بین کدام عرض البلد های شمالی واقع شده است؟ .93
 38الی  41( 4  38الی  29 (3  38الی  24( 2  38الی  36( 1 

        ل میباشد.زبان جاپانی از جمله زبانهای ذی .94
 چندین سیالبه (4 ( همه درست است3  ( یک سیالبه2  ( قابل انعطاف1 

   افغانستان از لحاظ داشتن ذخایر فلزی از جمله کدام یکی از کشور های ذیل به شمار میرود؟ .95

    ( هیچکدام2     ( کشور غریب1 

   ( کشور بسیار فقیر4     کشور غنی (3 

  هند در کدام صفحات کشور اکثراً در ماه های تابستان مشاهده میشود؟ بارندگی های موسمی بحر .96
 ( غرب4  ( شمال 3  شرقی (2  ( شمال غربی1 

   در پنجاه سال آخر چند درگیری و کشمکش درجهان به سبب آب صورت گرفته است؟ .97
 1) 517   2 )514   3 )481   4 )511 

     کیلو متر میرسد؟طول دریای کابل در داخل خاک افغانستان به چند  .98
 1) 361   2 )211   3 )411   4 )311 

   پالیسی محدود ساختن خانواده ها بعد از هند درکدام یکی از ممالک زیر عملی گردید؟ .99
 چین ومصر (4 ( بنگله دیش و پاکستان3  ( لیبیا و الجزایر2 ( اندونیزیا و برازیل1 

     بزرگ و مهم است؟ از نظر کیفیت ذخیره کدام یکی از معادن آهن ذیل .111
   ( معدن آهن جبل السراج2   معدن آهن حاجی گک بامیان (1 
 ( معدن آهن خاکریز قندهار4    ( معدن آهن سیاه دره3 

     زمین از لحاظ بزرگی چندمین سیاره نظام شمسی محسوب میشود؟ .111
 ( سومین4  ( چهارمین3  ( دومین2  پنجمین (1 

112. C.F.C میباشد؟ مخفف یکی از گازات ذیل       
 ( سلفر دای اکساید4 کلورو فلورو کاربن (3 ( نایتروجن دای اکساید2 ( کاربن دای اکساید1 

       معروف ترین دریاهای افریقا عبارت است از: .113
 ( نیل و راین4  ( دنیپر و فرات3  ( گنگا و پانامه2  کانگو و نایجر (1 

  مواد انرژی خیلی پر مصرف و قیمت تمام میشود؟ کدام یکی از انواع ذیل ترانسپورت از نظر مصرف .114
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   ترانسپورت هوایی (2    ( ترانسپورت زمینی1 

 ( ترانسپورت خطوط آهن4    ( ترانسپورت بحری3 

     بانک انکشاف صادرات درکدام یکی از سال های ذیل تأسیس گردید؟ .115
 هــ ش 1311( 4  هــ ش 1391( 3  هــ ش 1321( 2  هــ ش 1355 (1 

   همترین منبع استحصال برق حرارتی را کدام یکی از مواد سوخت ذیل تشکیل میدهد؟م .116
 ( چوب4  ( هیچکدام3  ( آفتاب 2  زغال سنگ (1 

هــــ ش  ازکدام کشور جهت حل مشکالت سرحدی شان طلب و ساطت  1313دولت افغانستان و ایران در سال  .117
          گردیدند؟

 ( فرانسه4   آلمان( 3   ترکیه (2  ( انگلستان1 

   توریست ها زیاد تر به کدام یکی از جاذبه های طبیعی ذیل درکشور عالقه مند اند؟ .118
 بند امیر بامیان (4  ( شهر کبل3  ( دایکندی2  ( منار جام1 

       یکی از دریاهای ذیل از جنوب شهر هرات میگذرد. .119

 دریای کرخ( 4  ( دریای ادرسکن3  دریای هریرود (2  ( دریای مرغاب1 

     کدام یکی از کشور های ذیل ذخایر بزرگ نفت را دارا میباشد؟ .111
 ایکوادور و وینزویال (4 ( بولیویا و یوروگوای3  و کولمبیا ( چیلی2 ( برازیل و ارجنتاین1 

111. Globalization :عبارت است از        
 جهانی شدن (4  ( عدم ارتباطات3 ( نظامی و سیاسی2  ( ارتباطات1 

    بعد از تصفیه در تصفیه خانه ها کدام یکی از رنگهای ذیل را به خود میگیرد؟نفت  .112
 ( رنگ سبز4  ( هیچکدام3  رنگ بنفش (2  ( رنگ سیاه 1 

       ترمیرسد؟طول عمومی دریای آمو به چند کیلو م .113
 کیلو متر 1511( 4 کیلو متر 3711( 3 کیلومتر 2511 (2 کیلومتر 3111( 1 

       شور افریقایی زندگی میکنند؟هندی ها درکدام ک .114
 ( تونس4  ( مراکش3  ( زیمبابوی2   کینیا (1 

     مذهب پروتستانت دراروپا بیشتر دربین کدام اقوام ذیل پیرو دارد؟ .115
 جرمنی (4  ( دنمارک3   ( هالند2  ( انگلستان1 

  فراهم گردد؟برای توسعه توریزم و جلب سیاحین در یک کشور باید کدام یک از امکانات زیر  .116
    ( هوتل و مهمانخانه ها2   ( وسایل و تسهیالت زندگی1 
 ( وسایل حمل و نقل4    ( همه درست است3 

     کشور هاییکه دراروپا نیروی برق آبی فراوانی دارند کدامها اند؟ .117
 ( همه درست است4  ( ناروی3  ( سویدن2  ( فرانسه1 

   وچکترین والیت در سطح افغانستان میباشد؟کدام یکی از والیات ذیل از لحاظ مساحت ک .118
 ( والیت پنجشیر4  والیت کاپیسا (4  ( والیت لوگر2  ( والیت خوست1 
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 تغییر شکل مواد زیاد در وقت کم و باال بردن ارزش آنها مربوط به اهمیت کدام یکی از صنایع ذیل میباشد؟ .119
 فابریکه( صنایع 4  صنایع ماشینی (4  ( هیچکدام2  ( صنایع دستی1 

      یکی از دریا های ذیل از هامون پوزک سرچمشه میگیرد. .121
 ( دریای پنجشیر4  ( دریای غوربند3  ( دریای سالنگ2  ( خاشرود1 

 دردوره سلطنت یکی از اشحاص ذیل برای اولین بار چندین عراده موتر از کمپنی دملر بمبئی خریداری گردید؟ .121
  

   هللا خانامیر حبیب  (2    ( عبدالرحمن خان1 

 ( امیر شیر علی خان4    ( محمد اعظم خان3 

       اکثریت مردم افغانستان پیرو کدام یکی از مذاهب ذیل میباشد؟ .122

 ( مذهب مالکی4  ( مذهب حنفی 3  ( مذهب شافعی2  ( مذهب جعفری1

     برای تخفیف خطرات زلزله یکی از نکات ذیل باید در نظر گرفته شود. .123

 ( اطالعات4 ( آمادگی بعدی3  ساختمانی فزیکی و انجنیری منازل (2 زلزله ( دوری از مرکز1 

      تبادله معلومات میان دو ساحه به اصطالح ذیل یاد میگردد؟ .124
 1 )Transport     2هیچکدام )    
 3)Organization      4( Communication 

  استفاده صورت میگرفت؟از برق تولید شده دستگاه جبل السراج در روشن ساختن کدام جاها  .125
 ( شهر چاریکار4  ( فابریکه گلبهار3 ( شهر جبل السراج2 ( همه درست است1 

      یکی از سیارات ذیل بزرگترین سیاره منظومه شمسی است. .126
 ( مشتری4   ( مریخ3   ( زمین2   ( زهره1 

       منطقه سکونت نورستانی ها کدام والیت ذیل است؟ .127
 ( کنر4  نورستان (3   ن( لغما2  ( ننگرهار1 

  رایت ها وجود دارد.یکی از دانشمندان ذیل عقیده داشت که در فضا سنگ های آسمانی با میتو .128
 الگیر (4   ( کانت3   ( تایدل2  ( هابیگر1 

      چند میلیون هکتار زمین  زراعتی در افغانستان وجود دارد؟ .129
 هیچکدام (4  میلیون 6.9( 3  میلیون 7.9 (2  میلیون 8.9( 1 

    مالداری به کدام یکی از اشکال ذیل از زمانه های قدیم درکشور رواج دارد؟  .131
 همه درست است (4  ( قدیمی3  ( عنعنوی2   ( سنتی1 

     دستگاه برق حراراتی مزارشریف دارای چند توربین گازی میباشد؟ .131
 ( چهار توربین4  سه توربین (3  ( دو توربین2  ( یک توربین1 

  یده علمای جیولوجی امکان پیدایش الماس درکدام یکی از مناطق ذیل افغانستان وجود دارد؟به عق .132
 همه درست است (4  ( غوربند3   ( لوگر2  ( بدخشان1 
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    کدام یکی از شاهراه های ذیل شهرهرات را به بندر اسالم قلعه وصل میکند؟ .133
  هاسالم قلع –شاهراه هرات  (2    هرات–( شاهراه کندهار 1 
 اسالم قلعه –( شاهراه کندهار 4   تورغندی -(  شاهراه کندهار3 

      ؟کدام یکی از  میدان های هوایی زیر درجه دوم است .134
 ( میمنه 4  ( بامیان3  ( خوست2  جالل آباد (1 

 کدام یکی از وسایل مخابراتی ذیل انقالب بزرگی را در کار های مخابراتی و ارتباطات پدید آورده است؟ .135
 ( تلگراف4   مبایل (3 ( اقمار مصنوعی2  ( فایبر نوری1 

      ب تشکیل میدهد؟قرار معلوم چند حصه سطح زمین را آ   .136
 1 )3  /2  2 )5  /4  3 )2  /1  4) 4  /3 

  بازسازی توربین های دستگاه برق آبی سروبی با کدام یک از کمپنی های ذیل قرار داد شده است؟ .137
 ( کمپنی امریکایی4  ( کمپنی روسی3 پنی زیمنس جرمنیکم  (2  ( کمپنی انگلیسی1 

    برای کاهش خطر زلزله در اعمار منازل ازکدام نوع مواد باید استفاده شود؟ .138
 ( آهن4 همه درست است (3 ( گادر و کانکریت2  ( سمنت1 

    اولین بار یکی از مخترعین ذیل تلفون ابتدایی را اختراع کرد. .139
 ( کلکلیمو مارکونی4  گرام هامبل (3   ( ماریا2  ( انتونی1 

     کدام یک از شاهراه های ذیل به شکل کانکریتی اعمار گردیده است؟ .141
   اسالم قلعه –( هرات 2     تورخم –( کابل 1 
 کندهار –( کابل 4   هرات تورغندی –کندهار  (3 

   گردد؟م آلپ میسلسله کوه های اطراف بحر الکاهل مربوط کدام یک از گروپ های سیست .141
 ( گروپ دومی4  گروپ اولی (3  ( گروپ ششمی2 ( گروپ چهارمی1 

  ازکدام سال ذیل به این طرف کدام سرشماری نفوس به سطح کشور مورد اجرا قرار نگرفته است؟ .142
 هــ ش 1351( 4  هـــ ش 1355( 3 هــ ش 1345(   2  هــ ش 1358 (1 

   وقعیت دارد؟ازوالیات ذیل م معادن نفت انگوت، زمردسای و آق دریا در کدام یک .143
 ( والیت کندهار4 والیت جوزجان (3  ( والیت هرات2 ( والیت ننگرهار1 

   درحوزه تجارت بارتری تجارت افغانستان با کدام یک کشور های ذیل صورت میگیرد؟ .144
 ( اتحاد شوروی4   ( چین3 همه درست است (2  ( چکسلواکیا1 

   ت فنی با نصب پیلرها عالمه گذاری و تثبیت گردیده است؟کدام یک از خطوط سرحدی ذیل به صور .145

  ( خط سرحدی امیر شیر علی خان2    خط سرحدی شمال شرق (1
 ( خط سرحدی پامیر4     ( خط دیورند3 

      معدن سنگ کروم در کدام یکی از والیات ذیل وجود دارد؟ .146
 لوگر (4  ( بامیان3   ( لغمان2  ( ننگرهار1 

مقدماتی در حدود چند ملیون کیلو وات برق در یک ساعت از دریا های افغانستان استحصال شده  قرار سروی های .147
           میتواند؟

   ملیون کیلو وات 3.5( 2    ملیون کیلو وات  5.5( 1
 ملیون کیلو وات 1.5( 4    ملیون کیلو وات 2.5 (3 
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      پایین ترین طبقه اتموسفیر کدام یکی  از طبقات ذیل ایت؟ .148
 ( میزوسفیر4  ( تروموسفیر3  تروپوسفیر (2  ( سترتوسفیر1 

   باد های تیفون در سواحل شرقی کدام بر اعظم ها طوفان های شدید را به بار میآورد؟ .149
 ( امریکای جنوبی4   آسیاه (3  ه ( افریقا2  ( استرالیاه1 

    سد؟بطور تقریبی طول مدار زمین به دور آفتاب چند میلیون کیلو متر میر .151
   میلیون کیلو متر 921( 2    میلیون کیلو متر 951( 1 
 میلیون کیلو متر 941( 4    میلیون کیلو متر 931 (3 

    کدام یکی از ممالک ذیل اولین کشور مهم در تولید گاز طبیعی در جهان میباشد؟ .151
 ( ایتوپیا4  ( هیچکدام3  روسیه (2  ( الجزایر1 

اریخی در اروپا به خصوص درموسم تابستان توریست های فراونی را از سراسر کدام یکی از شهر های بزرگ ت .152
           جهان جلب میکند؟

          

 ( کولن4  ( هیچکدام3   روم (2   ( ادیسه1 

   کدام یکی از والیات ذیل از نگاه مساحت بزرگترین والیت در سطح افغانستان است؟ .153
 هرات( 4   هلمند (3   ( فراه2   ( کابل1 

       ام معنی ذیل است؟دراصطالح التین پاپ به کد .154
 پدر (4   ( پسر3   ( دختر2  ( همسر1 

     سلسله کوه های هندوکش سرحد انفصال بین ساحه حیوانات مناطق  ذیل  میباشد؟ .155

   ( استوایی و تحت قطبی2    تحت قطبی و استوایی (1
 ( قطبی و استوایی4     ( معتدله استوایی3 

      های معروف امریکای شمالی عبارت است از: دریا .156

 مسی سی پی ، کلورادو (4  ( هیچکدام3 ( مسی سی پی پی وراین2  ( کلورادونیل1 

   از نظر سازمان حقوق بشر و اشغال وظیفه سن طفلیت تا کدام سنین ذیل قبول شده است؟ .157
 لگیسا 15( تا 4  سالگی 11( تا 3  سالگی 19( تا 2  سالگی 18تا  (1 

  آغاز فعالیت هوا نوردی در افغانستان مربوط به زمان  حکومت کدام یکی از زمامداران ذیل میگردد؟ .158

 ( امیر حبیب هللا خان4  امان هللا خان (3 ( محمد ظاهر شاه2 ( عبدالرحمن خان1 

    کدام یکی از حاالت ذیل نفوس برای یک کشور مشکل نفوسی را ببار می آورد؟ .159

    ( نفوس فعال2     آل( نفوس آیده 1 
 نفوس اضافی و نفوس کم (4     ( نفوس برابر3 

در دهه کدام یکی از سال های ذیل ممالک پیشرفته به ممالک رو به انکشاف پیشنهاد محدود ساختن خانواده های شان  .161
          را نمودند؟

 م 1961( 4  م 1951 (3  م 1981( 2  م 1941( 1 
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میل مربع به همکاری متخصصین کدام یکی از کشور های  4611افغانستان دریک ساحه  امور تفحصاتی نفت درشمال .161
           ذیل آغاز گردید؟

 اتحاد شوروی (4  ( امریکایی3  ( فرانسوی2  ( آلمانی1

  درکدام یکی ازممالک ذیل نسبت بهبود خدمات صحی افزایش بیشتر نفوس به وجود آمده است؟ .162
  کشور های امریکای التین (2  انگلوساکسون( کشور های امریکایی 1 
 ( ممالک اروپای شرقی4     ( هیچکدام3 

  دراثر بارندگی های موسمی و استوایی یکی از انواع ذیل سیالبها بوجود می آید. .163

  ( سیالب های یخچالی و برفی2    سیالب های هموار (1 
 ( سیالب های ساحلی4     ( هیچکدام3 

       میاوی ذیل حیاتی میباشد؟کدام یکی از مواد کی .164
     ( آهن2   کاربن و کلوراید های عضوی (1 
 ( خوراکی4     ( زراعتی3 

    آب زرکول منبع آبی یکی از دریاهای ذیل  را درافغانستان تشکیل میدهد. .165
 ( کوکچه4   آمو (3   ( تالقان2   ( کندز1 

  خایر زغال سنگ جهان را دارا  میباشد؟کدام یکی از ممالک ذیل در امریکای شمالی بزرگترین ذ .166
 امریکا (4  ( هیچکدام3   ( کانادا2   ( پیرو1 

       طول کوه های سلیمان به چند کیلو متر میرسد؟ .167
 کیلو متر 311( 4  کیلو متر 611 (3  کیلو متر 111( 2  کیلو متر 511( 1 

   خوردتر است.یکی از کهکشان های ذیل چهار مرتبه نظر به کهکشان راه شیری  .168

 کهکشان سه گانه (4  ( هیچکدام3  ( کهکشان ویگا2 ( کهکشان قنطورس1 

      کدام یکی از معادن نفتی ذیل در والیت سرپل موقعیت دارد؟ .169
   معدن نفت انگوت (2    ( معدن مس عینک1 
 ( معدن نفت خواجه بوالن4    ( معدن نفت خواجه گوگردک3 

  یعی ایاالت متحده امریکا بین کدام یکی از دو ایالت ذیل قرار دارد؟طویل ترین پایپ الین گاز طب .171
    ( نیویورک و کالیفرونیا2    ( نیویورک و واشنگتن1 
 تگزاس و نیویورک (4    ( تگزاس و کالیفرونیا 3 

    غذای اساسی مردم افغانستان را یکی از تولیدات زراعتی ذیل تشکیل میدهد . .171
 گندم (4   برنج (3   ( جو2  ( جواری1 

    متری زمین پیدا میشود؟ 1811کدام یکی از مواد ذیل قابل احتراق از عمق  .172
 ( زغال سنگ4  ( گاز طبیعی3   نفت (2  ( یورانیم1 

  اولین سروی نمونوی نفوس کشور ) افغانستان ( درکدام یکی از سال های ذیل صورت گرفت؟ .173
 هـــ ش 1321( 4  ـ شهـ 1353( 3  هــ ش 1341( 2  هـــ ش 1332 (1 

     کدام یکی از شاهراه های ذیل کوتاه ترین شاهراه در کشور میباشد؟ .174
   اسعد آباد –( جالل آباد 2     تالقان –کندز  (1 
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 اسالم قلعه –( هرات 4     گردیز –( کابل 3 

       طبقه اوزون از سطح بحر چند کیلو متر ارتفاع دارد؟ .175

 1)  20 km  2 )16 km  3 )15 km  4 )10 km 

      درکدام یکی از سیاره های ذیل حیات موجود است؟ .176

 ( اورانوس4   زمین (3  ( پلوتون2   ( زحل1 

      یکی از مهاجرت های ذیل نوع مهاجرت مؤقتی میباشد. .177
 ( از شهر به دهات4 ( از دهات به شهر3  کوچی ها (2 ( از خاج به داخل 1 

 یکی از حیوانات ذیل زندگی میکند که در مسایل جلدی از آن استفاده میشود. درخاک های لوس استیپ شمال کشور .178
         

 ( شغال4  خار پشت (3  ( سنگ پشت2   ( روباه1 

       بانک مرکزی به یکی از نام های ذیل یاد میشود. .179
 مادربانک ها (4 ( بانک تخصصی3 ( بانک رهنی و تعمیراتی2  ( بانک تجارتی1 

       ه یکی از نام های ذیل یاد میشود.خسوف و کسوف ب .181

 ( آفتاب گرفتگی4 مهتاب و آفتاب گرفتگی (3 ( همه درست است2  ( مهتاب گرفتگی1 

     ساحه کم ارتفاع حوزه هلمند درکدام منطقه کشور موقعیت دارد: .181
 ( شمال شرق4   ( شمال3  ( شمال غرب2  جنوب غرب (1 

   کدام ساحات طبیعی ذیل گسترش یافته است؟ ناحیه صنعتی ایالت متحده امریکا بین .182
    ( هیچکدام2  از کوه های اپالش تا جهیل های پنجگانه (1 
 ( از خلیج مکزیک تا جهیل های پنجگانه4  از کوه های اپالش تا خلیج مکزیک( 3 

     بند پلخمری باالی کدام یک از دریا های ذیل اعمار گردیده است؟ .183
 ( دریای کنر4  ( دریای کابل3  ی آمو( دریا2  دریای کندز (1 

      سرعت شعاع آفتاب در فی ثانیه چند هزار کیلومتر میباشد؟ .184
   هزار کیلومتر 611( 2    هزار کیلومتر 411( 1 
 هزار کیلومتر 311 (4    هزار کیلومتر 211( 3 

   د؟بیشترین نژاد سیاه پوستان در کدام قسمت ایالت متحده امریکا مسکن گزین گردیدن .185
 ( هیچکدام4  ( شمال غرب3  جنوب شرق (2  ( جنوب غرب1 

     بلند ترین قله هندوکش غربی به یکی از نام های ذیل یاد میشود؟ .186
 ( سرجنگل4   چتپال (3  ( شاه فوالدی2  ( دندان شکن1 

      گاز مضره کلوروفلورو کاربن کدام اثرات منفی ذیل را دارد؟ .187

   ( برای تنفس مضر نیست2    ( برای نباتات مضر نیست1 
 طبقه اوزون را تخریب میکند (4    ( برای حیات مضر نیست3 

     کدام یکی از رنگهای ذیل برای نمایش مناطق صحرایی بکارمیرود؟ .188
 ( سبز4   زرد (3   ( سرخ2   ( آبی1 
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       فشار هوا نظر به ارتفاع دارای کدام یکی از حاالت ذیل میباشد. .189

 ( ثابت میباشد4  ( افزایش میابد3  ( هیچکدام2  کاهش مییابد (1

  درکدام یک از دستگاه های برق حرارتی ذیل بر عالوه دیزل از زغال سنگ نیز استفاده میشود؟ .191
  دستگاه برق حرارتی هرات (2     ( هیچکدام1 
 ( دستگاه برق حرارتی کندهار4   ( دستگاه برق حرارتی مزارشریف3 

     از کشور های ذیل در اروپاه نیروی برق فراوان دارد؟کدام یکی  .191
 ( بلغاریا4   ( پولند3  ( هسپانیا2  ناروی (1 

    کدام یکی از موتر های ذیل درافغانستان بیشترین افزایش را داشته است؟ .192
  موتر های شخصی و تکسی (2    ( موتر های بس و الری1 

 موتر های سرویس و تونس( 4  ( وسایط اتباع خارجی مقیم درکشور3 

 کدام عوامل ذیل  بر پیشرفت توسعه و یا محدودیت فعالیت های زراعتی و مالداری درکشور تأثیر دارد؟ .193
 تمام موارد درست است (4 ( عوامل اقتصادی3  ( عوامل بشری2  ( عوامل طبیعی1 

    دشت سقاوه و ریگ روان درکدام والیت ذیل واقع شده است؟ .194

    لوگر و کاپیسا (2      ( کنر1 

 ( ننگرهار و پروان4     ( بلخ و هرات3 

   اتموسفیر یکی از سیارات ذیل تقریباً بطور کامل از کاربن دای اکساید تشکیل شده است. .195
 زهره (4   ( مریخ3  ( مشتری2   ( زمین1 

  میشود؟سکونت بشری نفوس دریک محیط نسبت به امکانات منابع موجود در آن بکدام اصطالح یاد  .196

  ( نوس کمتر از حد4  نفوس اضافی (3  ( نفوس آیده آل2  ( هیچکدام1 

        فورمول مقیاس نقشه قرار ذیل است. .197
        ( فاصله زمین تقسیم بر فاصله نقشه1 
      ( فاصله زمین ضرب فاصله نقشه تقسیم بز فاصله زمین2 
       فاصله نقشه تقسیم بر فاصله زمین (3 
 فاصله زمین ضرب در فاصله نقشه تقسیم بر فاصله نقشه( 4 

   در اطالع دادن خطر سیالب به مردم کدام ارگان های ذیل مسؤلیت و وظیفه بزرگ دارند؟ .198

 ( ادارات عسکری4 رسانه های جمعی (3  ( ادارات ملکی2  ( امنین ملی1 

      کنترول نفوس درکدام یک از کشور های ذیل مفید است؟ .199
   ( نفوس کمتر از حد2    رست است( همه د1 
 ( نفوس آیده آل موجود باشد4   نفوس اضافی موجود باشد (3 

    هـــ ش  کدام یک از بانک های ذیل درکشور تأسیس شد؟ 1312درسال  .211
 ( دافغانستان بانک4  بانک ملی (3 ( بانک انکشافی زراعت2 ( بانک انکشافی تجارتی 1 

        به این باور اند:پیروان عقیده ارباب االنواع  .211
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  ( تمام پدیده ها یک خدا دارد2   هر پدیده خدای جدا گانه دارد (1 
 ( پدیده ها خدا ندارند4     ( هیچکدام3 

    نیشکر درکدام یک از والیت ذیل ساحه محدود زراعتی را احتوا نموده است؟ .212
 ( لغمان و پکتیا4   ( کنر3  ( ننگرهار2 همه درست است (1 

   ستفاده یکی از انرژی های ذیل از آلوده گی محیط زیست جلوگیری خواهد شد.با ا .213

 ( انرژی نفت4  انرژی آفتاب (3 ی( انرژی گاز طبیع2  ( انرژی اتومی1 

    اولین سروی نمونوی نفوس کشور درکدام یک از شهر های ذیل صورت گرفت؟ .214

 ( مزار شریف4   کابل (3  ( هرات2  ( قندهار1 

   فعال اقتصادی در افغانستان باال تر از کدام یکی از سنین ذیل میباشد؟نفوس غیر  .215

 سالگی 51( از 4 سالگی 65( باالتر از 3  سالگی 65از  (2  سلگی 61( از 1 

  م موافقه کرد؟ 1952کدام یک از ممالک به حیث نخستین مملکت با پالیسی محدود خانواده درسال  .216
 اندونیزیا( 4   (چین3   هند )2  ( برازیل1 

       کدام یک از میدان های هوایی ذیل درجه دوم است؟ .217

 ( از کندهار4  از هرات (3  ( از خوست2  ( از شبرغان1 

  م بیشترین فیصدی تولیدات جواری درجهان را داشت؟ 2115کدام یکی از ممالک ذیل در سال  .218
 ( ارجنتاین4  ( فرانسه3  امریکا (2  ( برازیل1 

     ول ساعات شب و روز چند ساعت میباشد؟در وقت اعتدال ط  .219

   روز13ساعت شب و 11( 2   روز 11ساعت شب و  13( 1 
 روز 11ساعت شب و  14( 4   روز 12ساعت شب و 12 (3 

     کمر بند صنعتی جاپان درکدام یک از مناطق ذیل آن واقع شده است؟ .211
 ( هیچکدام4 یوشوک –توکیو  (3 هیرو شیما –( توکیو 2 بحر الکاهل –( توکیو 1 

   درکدام یک از ممالک ذیل تولیدات و وفیات هردو کمتر و امید به زندگی بیشتر است؟ .211
 سویدن (4  ( الجزایر3  ( برازیل2 ( اتحادیه افریقای جنوبی1 

     یکی از کهکشان های ذیل از زمین دو میلیون سال نوری فاصله دارد؟ .212
   قنطورس( کهکشان 2    کهکشان اندرومیدا (1 
 ( کهکشان سه گانه4    ( کهکشان راه شیر3 

  دریای آمو به طول چند کیلومتر سرحدی سیاسی افغانستان با تاجکستان ، ازبکستان و ترکمنستان را میسازد؟ .213

1) 1211   2 )1541   3 )1351  4 )951 

   زغال سنگ کدام یک از معادن ذیل از لحاظ کمیت و کیفیت حایز اهمیت نمی باشد؟ .214
 آشپشته (4  ( دود کش3 ( معدن مسجد چوبی2 ( زغال سنگ کرکر1 

  چشمه های آب گرم که داللت بر موجودیت آتش فشان میکند در یکی از والیات ذیل است؟ .215
 ( بدخشان4   ( سرپل3   ( کنر2  مزار شریف (1 
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        بایسکیل درکدام سال ذیل اختراع شد؟ .216
 م 1691( 4  م 1819( 3  م 1791 (2  م 1891( 1 

       دریکی از ادیان ذیل روز یکشنبه تعطیل است. .217
 ( یهودیت4  عیسویت (3   ( اسالم2  ( انیمیزم1 

    بیالنس تجارت خارجی افغانستان فعالً درکدام یک از وضعیت های ذیل است؟ .218
 ( هیچکدام4  نا متوازن (3   ( برابر2  ( متوازن1 

      چند حوزه آبگیر تقسیم میکند؟سلسله کوه های هندوکش افغانستان را به  .219

 دو حوزه (4  ( سه حوزه3  ( هفت حوزه2  ( یک حوزه1

     باغ ممله و آثار تاریخی هده مربوط کدام یکی از والیات ذیل میباشد؟ .221
 ( بدخشان4   ( تخار3  ( نورستان2  ننگرهار (1 

     حوزه سوم پر نفوس جهان شامل کدام یکی از ممالک ذیل میگردد؟ .221
 ( هند4  ( روسیه3  ( انگلستان2  و کاناداامریکا  (1 

 خط سرحدی که افغانستان و جمهوری مردم چین را باهم وصل کرده به کدام یکی از نام های ذیل یاد میشود؟ .222
    ( خط سرحدی شمال غربی2   شرقیخط سرحدی شمال  (1 

 ( خط سرحدی جنوب شرقی4    ( خط سرحدی پامیر3

  عنعنوی به شیوه عصری و پیشرفته کدام یکی از امکانات زیر نقش اساسی دارد؟برای تغییر زراعتی  .223

 ( ماشین آالت زراعتی و تخم اصالح شده2    همه درست است (1 
 ( برق و تسهیالت مارکیتی4   ( سیستم آبیاری و ترانسپورتی3 

    ظرفیت مجموعی دستگاه برق نغلو دریک ساعت به چند کیلو وات میرسد؟ .224
 1 )11151   2 )41111  3 )81111  4) 111111 

       شب و روز دراثر یکی از حرکات ذیل به میان میآید. .225

 ( حرکت نوسانی4 ( حرکت اهتزازی3  حرکت وضعی (2  ( هیچکدام1 

      نظریه سحابی  به کدام یکی از نام های ذیل یاد میشود؟ .226
 ریه الپالس( نظ4  ( نظریه الگیر3  نظریه کانت (2  ( نظریه تایدل1 

مخصوصاً درزمان صدارت کدام یکی از صدر اعظم های ذیل سعی به عمل آمد تا افغانستان از انزوای اجتماعی و  .227
         اقتصادی نجات داده شود؟

 داوود خان (4  ( یوسف خان3  ( هاشم خان2  ( میوند وال1 

          سیلولر عبارت است از: .228

          ( ساحه انترنتی1 
     نوع تیلفون پیشرفته که رابطه بین دو فرد را برقرار میکند (2 
         ( ساحه تیلفون انالوگ3 

 چکدام( هی4 



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

217 

    سطح مرتفع پامیر و واخان ساحه آب بخش کدام یکی از دریاهای ذیل میباشد؟ .229
     ( همه غلط است2    ( دریاهای گنگاه و برهماپرا1 

 دریای آمو و سند (4     ( دریاهای آمو و واخان3 

      قسمت خارجی آفتاب از چند بخش تشکیل شده است؟ .231
 ( پنج بخش4  ( چهار بخش3  سه بخش (2  ( دو بخش1 

       زحل به یکی از رنگ های ذیل دیده میشود. .231
 ( مایل به سبز4   زرد (3   ( بنفش2   ( سرخ1 

    زندگی میکنند:اهل هنود و سکهای افغانستان درکدام یکی از شهر های ذیل  .232
 ( قندهار4  ( جالل آباد3 همه درست است (2   ( کابل1 

        باشد.یکی از اینها حبوبات روغنی نمی .233
 هیچکدام (4   ( کنجد3  ( شرشم2   ( زغر1 

    کار ساختمانی دستگاه بند برق نغلو دریکی از سال های ذیل به پایه اکمال رسید. .234
 ( هیچکدام4  هـــ ش 1346 (3  شهـــ  1336( 2  هــ ش 1339( 1 

      را تولید میکند؟ قاره اروپاه چند فیصد انرژی برق بادی .235
 1 % )24  2 % )46   3) % 65  4 % )76 

      اولین کارخانه تکه بافی را در امریکا کی اساس گذاشت؟ .236
 سومایل اسالتر (4  ( جان کیری3   ( بوش2  ( جان مارشال1 

      یل موقعیت دارد؟م والیت ذمعدن نفت قشقشری درکدا .237
 ( جوزجان4   سرپل (3  ( فاریاب2  ( هرات1 

    درکدام از سال های ذیل ریاست مخابرات به وزارت مخابرات ارتقا یافت؟ .238
  هــ ش 1357( سال 2    هــ ش 1347( سال 1 

 هــ ش 1343( سال 4    هــ ش 1344سال  (3 

       از:دریای معروف امریکای جنوبی عبارت است  .239
 ( امازون و دنستر4  ( نیل و وکتوریا3  ( راین و جوردو2  مادیر و پارانا (1 

      قوه جاذبه مهتاب چند مرتبه از قوه جاذبه زمین کمتر است؟ .241
 مرتبه 9( 4  ( مساویست3  مرتبه 3( 2  مرتبه 6 (1 

   میباشد.غرب افغانستان –یکی از دریا های ذیل ازجمله دریاهای مشهور حوزه شمال  .241
 ( دریای کندز4  ( دریای لغمان3  دریای هریرود (2  ( دریای تگاب1 

  کدام یکی از شاهراه های ذیل از سالهای زیاد به اینطرف بنام شاهراه درجه دوم به شمار میرود؟ .242
   تورخم –( شاهراه کابل 2    کندز –( شاهراه کابل 1 
 خوست –شاهراه کابل  (4    بدخشان –( شاهراه کندز 3 

    کدام یکی از ممالک ذیل دارای پایین ترین سطح وفیات در هزار نفر میباشد؟ .243
 ( فرانسه4  ( برازیل3   ( آلمان2 عربستان سعودی (1 
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     شکار بیش از حد سبب انقراض کدام نوع زنده جانهای میگردد؟ .244
 ( نباتات4  ( نباتات وحشی3  ( پرندگان 2 حیوانات و پرندگان(1 

    از احجار کریمه ذیل از جمله جواهرات درجه اول محسوب میشود؟ کدام یکی .245
 یاقوت (4  ( فیروزه3   ( کروم2  ( الجورد1 

     کدام یکی از کشور های افریقایی ذیل به زبان سودانی صحبت میکنند؟ .246
 ( نایجریا4  ( سودان3   ( چاد2 همه درست است (1 

      های ذیل میباشد؟نفت خام در ابتداء دارای کدام یکی از رنگ  .247

 ( سبز4   سیاه (3   ( بنفش2   ( آبی1 

   کمپنی های مخابراتی اتصاالت و افغان تیلی کام درکدام سال به فعالیت آغاز نمودند؟ .248
 هــ ش 1381( 4  هـــ ش 1386( 3  هــ ش 1385 (2  هــ ش 1388( 1 

  دستگاه کوچک برق به کار افتاد.برای اولین بار درافغانستان در زمان یکی از امیران ذیل  .249

  ( دوست محمد خان2    ( امیر شیر علی خان1 

 ( امیر حبیب هللا خان4    عبدالرحمن خان (3 

      امروز در جهان  تقریباً در هر چند نفر یک توریزم کار میکند؟ .251

 ( درهر سی نفر4 ( درهر بیست نفر3  ( در هر ده نفر2 درهر پانزده نفر (1 

یکی از سال های هجری شمسی ذیل موافقت نامه در باره استفاده مشترک از آب دریای پنج و آمو به امضاء درکدام  .251
           رسید؟

 هــ ش 1335( 4  هــ ش 1353( 3  هــ ش 1342( 2  هــ ش 1325 (1 

       خشکسالی مربوط به یکی از نکات ذیل میباشد. .252

 ( خشکی هوا4 همه درست است (3 ی( کمبود آب آشامیدن2 ( آتش سوزی جنگالت1 

     کدام یکی از نباتات ذیل معموالً در ساختن ُگر به مصرف میرسد؟ .253
 ( شفتالو4  ( زعفران3  ( انگور2  نیشکر (1 

   خط سرحدی امیر شیر علی خان درکدام سال های میالدی زیر تعیین و تثبیت گردید؟ .254
 م 1781( 4  م 1873 (3  م 1882( 2  م 1892( 1 

م جنگالت افغانستان چند میلیون هکتار  1981( در سال   WFOاساس تخمین سازمان خوراکه و زراعت جهانی )  به .255
          زمین را احتوا می کرد؟

 میلیون 2.3( 4  میلیون 2.2 (3  میلیون 2.7( 2  میلیون 2.5( 1

       پروتستانت ها درکدام کشور ذیل زندگی میکنند؟ .256
 ( ناروی4  ( سویدن 3 همه درست است (2   ( فنلند1 

        عیسویان به چند خدای ذیل معتقد اند؟ .257
 سه خدا (4  ( هشت خدا3  ( چهار خدا2  ( دو خدا1 

       درکدام یکی از والیات ذیل زلزله وجود ندارد؟ .258
    ( نورستان2     ( بدخشان1 
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 منطقه مرکزی هلمند (4      ( کنر3 

      نه ساحه دید درسطح زمین دارد؟شبکه اقمار مصنوعی چگو .259
  ( ساحه نهایت کم را دارا میباشد2   ساحه وسیع دید را دارا میباشد (1 
 ( ساحه دی کم را دارا میباشد4     ( هیچکدام3 

      به صورت عموم صنایع به چند بخش ذیل تقسیم میشود؟ .261
 ( چهار بخش4 ( همه درست است3  دو بخش (2  ( سه بخش1 

     ظومه شمسی میباشد.سیارات ذیل سومین سیاره بزرگ من یکی از .261
 ( پلوتون4   ( زهره3  اورانوس (2  ( عطارد1 

 برای اولین بار در عصر امیر شیر علی خان یک پسته خانه درکدام منطقه کابل به شکل ابتدایی تأسیس شد؟ .262
 ( ارگ شاهی4  باالحصار (3 ( احمدشاه بابا مینه2  ( قلعه زمان خان1 

      بدون موجودیت آب بعد از چند روز انسان از بین میرود؟ .263
 سه روز (4  ( چهار روز3  ( دو روز2  ( شش روز1 

     کدام یکی از گازات ذیل از جمله گازات گلخانه یی به حساب میآید؟ .264
 1 )CFC  2) 3 همه درست است )

4
C H  4 )

2
C O 

    میالدی چند میلیارد پیش بینی شده است؟ 2151تعداد نفوس جهان درسال  .265
  میلیارد 12( 4  میلیارد 6( 3  میلیار 9 (2  میلیارد 8( 1 

     درکدام منطقه جغرافیایی ذیل درجه حرارت هوا پایین تر از صفر است؟ .266

 ( خلیج بنگال4  منجمد شمالی (3  ( خلیج فارس2  ( خلیج عرب1 

     افریقا ذخایر نفت درکدام یک از کشور های ذیل وجود دارد؟درقاره  .267
 ( مصر4  ( سینگال3  ( جیوبوتی2  نایجریا (1 

      کدام یکی از دریاهای ذیل از کوتل اونی سرچشمه میگیرد؟ .268
 ( غوربند4  ( هریرود3  ( خنجان2   کابل (1 

      م چند تن گندم در جهان تولید گردیده بود؟ 2115درسال  .269
   تن 628112141( 2    تن 62811616( 1 
 تن 628114161( 4    تن 628111135 (3 

    کدام یکی از محصوالت صنعتی ذیل مواد صادراتی افغانستان را تشکیل میدهد؟ .271

 ( گلیم4 همه درست است (3  ( صنایع دستی2   ( قالین1 

   پنجابی صحبت میکنند؟در افغانستان کدام مردم ذیل بیشتر به زبان سندی ،لهندا و  .271
 اهل هنود (4  ( ازبیک ها3  ( تاجک ها2  ( پشتون ها1 

       مذهب کاتولیک ها درکدام کشور پیرو دارد؟ .272
 ( اسپانیا4  ( فرانسه3 همه درست است (2  ( پرتگال1 

      ما موقعیت دارد؟ طاق چهل زینه درکدام والیت کشور .273
 ارقنده (4   ( کابل3  ( هرات2  ( غزنی1 
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نفر کارگر جهت آموزش کار های تخنیکی موتر به  57درزمان حکومت کدام یکی از امیران ذیل برای اولین بار  .274
          بمبیی فرستاده شد؟

   هللا خان امیر حبیب (2    ( سردار محمد داوود خان1 
  ( هیچکدام4    ( محمد ظاهر شاه3 

      شکیل میدهند؟مهاجرین اقتصادی اکثراٌ کدام افراد جامعه را ت .275
 ( کهن ساالن4   ( اطفال3  جوانان (2  ( خانم ها1 

   درکشور ایالت متحده امریکا از کارگران مسمی کدام کشور ذیل استفاده به عمل میآید؟ .276
 ( روسیه4  ( افغانستان3  مکسیکو (2  ( پاکستان1 

     بانک های خصوصی در افغانستان کدام فعالیت را انجام میدهند؟ .277
 همه درست است (4 ( اعطای قرضه ها3 ( افتتاح حساب داری2  ( قبول امانات1 

       کتاب مقدس بودایی ها به کدام نام ذیل یاد میشود؟ .278
 ( ایکانومی4  ( نوت بوک3  ( ایکالوجی2  تری پتیکا (1 

      موارد استفاده اصلی آب شامل کدام نوع مصارف ذیل میباشد؟ .279

 ( هیچکدام4 ( مصارف اقتصادی3 است( همه درست 2  صنعتی (1 

      دریای غزنی ازکدام طرف شهر غزنی منبع میگیرد؟ .281

 ( غرب شهر غزنی4 شمال شهر غزنی (3 ( شرق شهر غزنی2 ( جنوب شهر غزنی1 

        فشار هوا توسط یکی از آالت ثبت میشود. .281

 باروگراف (4  ( ترمو گراف3  ( سایکرو متر2  ( هایدرو متر1 

    زمان کلمات کدام زبان های ذیل در زبان اندونیزیایی وارد گردیده است؟درطول  .282

 ( چینایی  4  ( عربی3  ( هالندی2 همه درست است (1 

   کدام یکی از محصوالت ذیل منبع بزرگ صادرات و عایدات کشور را تشکیل میدهد؟ .283
 ( جو4  ( هیچکدام3   ( گندم2 میوه ها و زعفران (1 

      یکی از والیات ذیل موقعیت دارد؟منار جام درکدام  .284

 ( بغالن4   ( تخار3  ( پروان2   غور  (1 

  کدام یکی از عوامل ذیل در ایجاد و انکشاف صنایع ماشینی از ضروریات مهم محسوب میشود؟ .285
 ( برق4 برق و نفوس زیاد (3  ( هیچکدام2  ( نفوس زیاد1 

     ذیل میباشد. شواهد آتشفشان اکثراً عبارت است از ساختمان های .286
   ( ساختمان های مثلثی2    ( ساختمان های مستطیلی1 
 ساختمان های مخروطی (4    ( ساختمان های مکعبی3 

       یکی از دریاهای ذیل در هامون صابری میریزد. .287
 ( دریای غوربند4  فرا رود (3  ( ادرسکن2  ( سالنگ1 

      یل میباشد؟مرکز اداری والیت پکتیا کدام یکی از شهر های ذ .288
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 گردیز (4  ( پارون3   ( متون2   ( شرنه1 

      زبان سنگلیچی درکدام یکی از شهر های ذیل مروج است؟ .289
 ( والیت کنر4 ( والیت نورستان3  ( والیت لغمان2  والیت بدخشان (1 

      کدام نوع پدیده طبیعی و مغلق در هر نوع اقلیم رخ میدهد؟ .291
 ( سونامی4  خشک سالی (3  م( ولکانیز2  ( برف کوچ1 

      درکدام یکی از سال های ذیل عزیزی بانک تأسیس گردید؟ .291
 هـــ ش 1351( 4  هــ ش 1385 (3  هـــ ش 1391( 2  هــ ش 1371( 1 

   جمهوری مردم چین و کشور هند مربوط کدام یکی ازحوزه های پرنفوس جهان میگردند؟ .292
 ( حوزه دوم4  سوم( حوزه 3  ( حوزه چهارم2  حوزه اول (1 

      کدام یکی از فلزات ذیل بنام فلزات قیمتی یاد میشود؟ .293
 ( پالتین و نقره4   ( جست3   طال (2   ( مس1 

 کدام یکی از اقوام ذیل بخصوص در صفحات شمال از بدخشان تا هرات و جنوب هندوکش زندگی میکنند؟ .294
 تاجک ها (4  ( پشتون ها3  ( پشه یی ها2  ( هزاره ها1 

      سنگ مرمر درکدام یکی از مناطق حوزه کابل وجود دارد؟ .295
 ( تره خیل4  ( بادام باغ3  ( ریشخور2 همه درست است (1 

    مواد سوخت دستگاه برق حرارتی کابل را کدام ماده سوخت ذیل تشکیل میدهد؟ .296
 ( زغال سنگ4  ( گاز طبیعی 3   ( نفت2   دیزل (1 

       ندازه زمین میباشد.یکی از سیارات ذیل تقریباً به ا .297
 ( پلوتون4   ( مریخ3  ( عطارد2  زهره  (1 

  ام از سال های ذیل انتشار یافت؟ارقام تخمینی درباره نفوس افغانستان و رشد آن بصورت رسمی برای اولین بار درکد .298

 هـــ ش 1331( 4  هـــ ش 1321( 3  هــ ش 1315 (2  هــ ش 1221( 1

        گ ذیل است؟مرمر خالص دارای کدام رن .299

 ( آبی4   ( سیاه3    سفید (2   ( سرخ1 

 درکدام یکی از سالهای ذیل هند به حیث نخستین کشور با پالیسی محدود ساختن خانواده ها موافقه نمود؟ .311
 م 1967( 4  م 1941( 3  م 1959( 2  م 1952 (1 

       جالل آباد چند کیلو متر است؟ –طول سرک کابل  .311
 1 )121   2) 148   3 )234   4 )411 

         درکدام سال ریاست هوانوردی تشکیل شد؟ .312

 هــ ش 1337( 4  هـــ ش 1336( 3  هــ ش 1335 (2  هــ ش 1332( 1

       از:مهمترین معاونین دریای هلمند عبارت است  .313
  همه درست است (4  ( ارغنستان3  ( ترنک2  ( ارغنداب1 
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     نسبت به افغانستان بزرگ است؟کدام مملکت در براعظم آسیاه  .314
 ( یونان4   ترکیه (3  ( سوریه2   ( نیپال1 

       کدام یکی از ممالک آسیایی به بحر راه ندارد؟ .315

 اول و سوم  (4  ( آسیای مرکزی3  ( آسیای غربی2  ( آسیای میانه1 

        :چیست در یی هسته انرژی برتری .316
      میکند تولید نیرومندی انرژی کم سوخت مواد با (1 
      کند می تولید نیرومندی انرژی زیاد سوخت مواد ( با2 
      کند می تولید نیرومندی انرژی متوسط سوخت مواد ( با3 
 ( هیچکدام4 

 کدام یکی از عوامل ذیل بر پیشرفت ، توسعه ویا محدودیت فعالیت های زراعتی و مالداری درکشور تأثیر دارد؟ .317
          

 همه درست است (4 ( عوامل اقتصادی3  ( عوامل بشری2  مل طبیعی( عوا1 

    دستگاه برق آبی جبل السراج باالی کدام یکی از دریاهای ذیل اعمار شده است؟ .318
 ( دریای پنجشیر4  ( دریای غوربند3  ( دریای اندراب2  دریای سالنگ (1 

   ان رسمی دولت استبه کدام یکی از زبان های ذیل اکثریت مردم آشنایی داشته و زب .319
 ( زبان نورستانی4  ( زبان پامیری3  ( زبان ترکمنی2  زبان پشتو (1 

       میباشد.وقوع زلزله مربوط به یکی از عوامل ذیل  .311
 همه درست است (4  ( عامل تکتونیک3  ( عامل ولکانیک2 ( عامل پلوتونیک1 

    شیری میچرخد؟منظومه شمسی در ظرف چند سال یک بار به دور کهکشان راه  .311

 میلیون سال 211 (4 میلیون سال 311( 3 میلیون سال 111( 2 میلیون سال 411( 1 

      دریاهای افغانستان دارای ارزش اقتصادی ذیل میباشد. .312
 ( هیچکدام4 تولید انرژی برق آبی (3  ( تربیه ماهی2  ( مواصالتی1 

  گیرد؟ع ذیل مورد استفاده قرار میمحصوالت زراعتی در انکشاف کدام یکی از رشته های صنای .313
 ( صنایع سنگین4  ( صنایع معدنی3  ( صنایع صنعتی2 صنایع مواد غذایی (1 

      درافغانستان ذخایر طال درکدام یکی از نقاط ذیل وجود دارد؟ .314
    ( زرکشان قالت2   ( یفتل بدخشان و مقر غزنی1 
 همه درست است (4    ( دو طرف هندوکش3 

  مخابراتی افغان بیسیم و روشن درکدام یکی از سال های ذیل به فعالیت آغاز کردند؟کمپنی های  .315
 هــ ش 1382 (4  هــ ش 1385( 3  هــ ش 1381( 2  هــ ش 1388( 1 

بعد از تأسیس حکومت موقت در افغانستان درکدام یکی از کنفرانس های ذیل به توسعه و اعمار مجدد شاهراه های  .316
     داده شد؟ افغانستان حق اولویت

  ( کنفرانس همکاری واشنگتن دی سی امریکا2   کنفرانس همکاری تکیوی جاپان (1 

 ( کنفرانس همکاری برلین آلمان4   ( کنفرانس همکاری لندن انگلستان3
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     معدن آهن حاجی گک درکدام یک از والیت ذیل موقعیت دارد؟ .317
 ( سمنگان4   ( بغالن3  بامیان (2   ( کنر1 

   گر گرم و سوزان است.سیارات ذیل یک سمت آن بسیار سرد و یخبندان و سمت دی یکی از .318

 ( مشتری4   ( مریخ3  عطارد (2   ( زهره1 

     مهمترین مواد صادراتی افغانستان کدام یک از مواد ذیل است؟ .319
   محصوالت حیوانی (2     ( مواد معدنی1 

 ( محصوالت صنعتی4     ( مواد صنعتی3 

    دستگاه تیلفون درزمان کدام یک از امیران ذیل درکشور فعالیت میکرد؟نخستین  .321
 ( شیر علی خان4  حبیب هللا خان (3  ( امان هللا خان2 ( عبدالرحمن خان1 

      غانستان میگردد.حوزه آمو مربوط یکی از ارضی ذیل در اف .321
 ( هیچکدام4  کم ارتفاع (3  ( متوسط2  ( مرتفع1 

  یلوف عالم روسی کدام یک از مناطق افغانستان مرکز زرع گندم نرم در براعظم آسیا میباشد:نظر به تحقیقات او .322

 شمال افغانستان (4 ( غرب افغانستان3 جنوب افغانستان( 2  ( هیچکدام1 

    ساحه معینی از اراضی که در نقشه نشان داده میشود توسط چه احاطه میگردد؟ .323
 چوکات نقشه (4  میات وضعیه( ک3  ( سمت نقشه2 ( همه درست است1 

  والی در رابطه به اجرای امور قانونی در برابر کدام یک از ارگان های ذیل جوابگو و مسؤول میباشد: .324

 ( ریاست ارگان های محل و وزارت عدلیه2  ریاست ارگان های محل و ریاست جمهوری (1 
 و پارلمان( ریاست جمهوری 4  ( ریاست ارگان های محل و وزارت امور داخله3 

      فکر ایجاد انترنت از وزارت دفاع کدام کشور ذیل شروع شد؟ .325

 ( هیچکدام4  امریکا (3   ( جاپان2  ( انگلستان1 

  متر از سطح ارتفاع دارد به یکی از نام های ذیل یاد میشود. 511الی  311سرزمین های که از  .326
 اراضی پست (4 ( اراضی زراعتی3  ( اراضی مرتفع2 ( اراضی کوهستانی1 

   کیلومتری شرق کدام یک از شهرهای ذیل موقعیت دارد؟ 18معدن گاز یتیم تاق در  .327
 ( شهر چاریکار4  ( شهر هرات3  ( شهر پلخمری2  شهر شبرغان (1 

    کدام یکی از ممالک ذیل دارای پایین ترین سطح تولدات در هزار نفر میباشد؟ .328
 یکا( امر4  ( فرانسه3   ( جاپان2   آلمان (1 

       حد متوسط فشار هوا در سطح بحر عبارت است از: .329

 ملی متر 861( 4  ملی متر 961( 3  ملی متر 761 (2  مای متر 561( 1 

      کدام یکی از ارقام ذیل طول اعظمی افغانستان را نشان میدهد. .331

 کیلو متر 1211 (4 کیلو متر 1911( 3 کیلو متر 1711( 2 کیلو متر  1511( 1 

    آهکی بعد از عملیه تخنیکی در فابریکه ها به کدام ماده ذیل تبدیل میشود؟مواد  .331
 سمنت (4  ( ریگ وچونه3   ( گچ2   ( چونه1 
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      حرارت را توسط یکی از آله های ذیل اندازه گیری می نمایند. .332

 ( رادیو ساند4  ( سایز مو گراف3  ( انیمو متر2  ترمامتر (1 

       فغانستان وجود دارد:معدن طال در کدام ناحیه ا .333
   ( خواجه گوگردک2     ( عینک لوگر1 
 ( زمرد سای سرپل4     زرکشان قالت (3 

   هــ ش کدام یکی از ریاست های ذیل به وزارت مخابرات ارتقا کرد؟ 1344درسال  .334
    ( ریاست آبرسانی2    ( ریاست احصایه مرکزی1 

 و معلوماتی ( ریاست تکنالوجی4    ریاست مخابرات (3 

      کدام یکی از صنایع ذیل به نام صنایع خفیف یاد میگردد؟ .335
 همه درست است (4 ( صنایع مواد غذایی3 ( صنایع مواد خوراکی2 ( صنایع نساجی و لباس1 

     مسایل مخابراتی که از طریق ماهواره تنظیم میگردد قرار ذیل است. .336
 ( رادیو4  ( انترنت3 همه درست است (2  ( تلویزیون1 

    درانتخاب محل یک فابریکه از کدام یک زمین های ذیل استفاده میشود؟ .337
  زمین های غیر قابل کشت (2     ( زمین های زراعتی1 
 ( زمین های جنگلی4      ( هیچکدام3 

       نفت درکدام یکی از موارد ذیل به مصرف میرسد؟ .338
 ایع کیمیاوی( ماشین آالت صنعتی و صن2     ( وسایل حمل و نقل1 
 ( تنویر منازل4     همه  درست است (3 

        نقش انترنت در جغرافیه عبارت است از: .339
  همه درست است (2    ( در باره یخچال های قطبی1 

 ( گرم شدن کره زمین4    ( دریافت حقایق جغرافیایی3 

      ابریشم و پشم مربوط کدام یکی از منابع ذیل میگردد؟ .341
 ( منابع زراعتی4  ( هیچکدام3  منابع حیوانی (2  نی( منابع معد1 

    برای توضیح هرچه بهتر سلسله هندوکش به چند حصه تقسیم گردیده است؟ .341
 دوحصه (4  ( چهار حصه3  ( سه حصه2  ( هیچکدام1 

    دریای کوکچه و سواحل دریای  کندز تا اشکاشم مربوط به یکی از حوزه های ذیل میگردد: .342

 ( هلمند4  ( ننگرهار3   کابل( 2   آمو (1

  در دوره سلطنت امیر حبیب هللا خان در یکی از مناطق ذیل فابریکه تولید برق آبی ساخته شد. .343
 ( ماهیپر4  ( گلبهار3  ( درونته2  جبل السراج (1 

  اقمار مصنوعی معلومات از راه دور عصری ترین وسیله است که در موارد ذیل بکار برده میشود: .344

   معلومات درباره فضاء (2     معلومات درباره اقتصاد( 1 
 ( معلومات درباره سیاست4      ( هیچکدام3 

   یکی از دریاهای ذیل سرحد سیاسی میان افغانستان و ترکمنستان را تشکیل میدهد؟ .345
  ( دریای قیصار4  ( دریای کشک3  ( دریای بلخ آب2  دریای مرغاب (1 



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

225 

    بلند ترین سطح تولدات در هزار نفر میباشد؟ کدام یک ازممالک ذیل دارای .346
 حبشه (4   ( کینیا3  ( بنله دیش2  ( برازیل1 

       تخریش طبفه اوزون خطرات ذیل را در نتیجه دارد: .347

    ( اثر منفی ندارد2   حیات را در کره زمین تهدید میکند (1 
 ( اثر مثبت دارد4      ( ههچکدام3 

   منابع ذغال سنگ  درکدام یکی از کشور های ذیل وجود دارد؟ درنیم کره جنوبی مهمترین .348

 ( افریقای جنوبی4 ( همه درست است3  استرالیا (2   ( چیلی1 

    ناحیه رور درکدام یک از ممالک ذیل یک ناحیه مهم صنعتی محسوب میشود؟ .349
 ( فرانسه4 ( همه درست است3  ( بلژیک2   آلمان (1 

     یات ذیل وجود دارد؟یکی از وال مغاره های حکاکی شده درکدام .351
 ( غزنی4   ( بلخ3  بامیان (2  ( هرات1 

    قله سلسله کوه های تیربند ترکستان درکدام قسمت افغانستان موقعیت دارد؟ .351
 ( شرق4  ( جنوب3   ( شمال2  شمال غرب (1 

    آیا توریزم در دهه های گذشته در افغانستان از منابع عایداتی به حساب می آمد؟ .352
 ( هیچکدام4 ( همه درست است3   ( نخیر2   بلی (1 

 امیر شیر علی خان از جانب کدام کشور تشویق شد تا سرحدات شمالی خود را با قملرو روسیه تزاری تعیین نماید؟ .353
  انگلیس ها (4  ( جرمن ها3  ( غربی ها2  ( امریکا 1 

پاکستان کدام یک از مناطق ذیل از افغانستان جدا و به آن کشور بر اساس معاهده گندمک و دیورند بعد از بوجود آمدن  .354
            تعلق گرفت؟

 همه درست است (4  ( چمن و پیشین3 ( وزیرستان و چترال2  ( باجور و سوات1

       یکی از سیارات ذیل دارای مهتاب یا قمر نمی باشد؟ .355

 ( مریخ4  ( ویگا و مریخ3   زهره (2   ( ویگا1 

   کی از سالهای ذیل اولین مخابره تیلفونی بین کابل و پاریس بر قرار گردید؟درکدام ی .356
 هــ ش 1317( 4  هــ ش 1331( 3  هــ ش 1322 (2  هــ ش 1337( 1 

     صنایع نساجی مربوط کدام یک از بخش های صنایع ذیل میگردد؟ .357

  ( صنایع ثقیله و سنگین2     ( صنایع ماشینی 1  

 صنایع خفیف و سبک (4     ( هیچکدام3  

کدام نوع مهاجرت به اثر قیودات و یا وضع محدودیت ها بر اجرای مراسم مذهبی و دیگر مسایل اجتماعی و فرهنگی  .358
        صورت میگیرد؟

  مهاجرت مذهبی (2      ( هیچکدام1 

 ( مهاجرت موسمی4     ( مهاجرت اقتصادی3 

 ها ، و جهیل ها و بحیره ها درکدام طبقه ذیل صعود مینماید؟ بخارات آب بواسطه عمل تبخیر از سطح اوقیانوس .359
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 ( طبقه اگزوسفیر4  ( طبقه میزوسفیر3 ( طبقه ستراتوسفیر2  طبقه تروپوسفیر (1

     بصورت عموم زبان آریایی درکدام یکی از مناطق ذیل کشور رایج است؟ .361

   ( قسمتهای جنوب غرب2    ( قسمتهای شمال غرب1 
 همه درست است (4    قسمتهای شمال شرق  (3 

   ذخایر بزرگ گاز درکدام مناطق افغانستان دریافت و تحت بهره برداری قرار گرفته است.؟ .361

 ( خواجه گوگردک4  ( جرقدوق3  ( یتیم تاق2 همه درست است (1 

     کدام یکی از بانکهای ذیل مثال خوب از بانکهای تخصصیی است؟ .362
 ( بانک های رهنی4 ( بانک های صنعتی3 همه درست است (2 ( بانک های زراعتی1 

 هــ ش چند فیصد نفوس ساکن کشور در محالت شهری امرار حیات داشت؟ 1359مطابق احصاییه سال  .363
 فیصد 17.7( 4  فیصد 13.4 (3  فیصد 11.3( 2  فیصد 15.4( 1 

   م های ذیل گردیده است؟جهانی شدن سبب ازدیاد ترانسپورت و حمل و نقل میان کدام یک از براعظ .364

 ( آسیا ، افریقا4  آسیاه ، اروپا (3  ( آسیاه ، امریکا2 ( آسیا، امریکای التین1

      کدام یکی از فابریکه های صنعتی ذیل درکشور فعال است؟ .365
   هرات  ( فابریکه نساجی2    کندهار  ( فابریکه نساجی1 
 بلخ  فابریکه نساجی (4    زابل  ( فابریکه نساجی3 

    روزهرات مربوط کدام نوع باد های ذیل میگردد؟ 121در افغانستان بادهای  .366
 ( بادهای قطبی4 بادهای منطقوی (3 ( بادهای استوایی2 ( بادهای مرطوب1 

  هـــ ش به اثر خشکسالی مردم کدام والیت ذیل کشور مجبور به ترک محالت و خانه هایشان شدند؟ 1349درسال  .367

 ( ننگرهار4   ( بغالن3   ابل( ک2  بادغیس (1 

      انرژی آفتاب را با استفاده از کدام وسایل میتوان ذخیره کرد؟ .368
    ( توربین ها2    صفحه ها و آئینه های مخصوص (1 
 ( ترانسفارمر ها  4      ( پکه ها3 

      زبان پشه یی درکدام یکی از مناطق کشور رایج است؟ .369
 ( کوهستان4 درست است همه (2   ( پغمان2  ( کاپیسا1 

     طبقه اوزون در ارتفاع چند کیلو متری از سطح زمین موقعیت دارد؟ .371
 ( هیچکدام4    1( 3   25 – 21 (2    3( 1 

    کدام یکی از وسایل ذیل سریع ترین و ارزان ترین وسیله تفاهم بین مردم است؟ .371
 ( موتر4  ( قمر مصنوعی3   ( طیاره2  تیلفون (1 

   مختلف همالیا و آلپ باالتر از چند متر ارتفاع کتله های یخچالی دیده میشود؟در نواحی  .372
 1 )4111  2 )2111  3) 3111  4 )6111 

      عرض افغانستان در قسمت پامیر چند کیلو متر است؟ .373
 کیلومتر 35( 4  کیلومتر 24 (3  کیلومتر 19( 2  کیلومتر 13( 1 
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      شده است؟فیصدی مس عینک لوگر چند فیصد محاسبه  .374
   فیصد 11تا  8( از 2     فیصد 8تا  6( از 1 

 فیصد 1.3تا  1.1( از 4     فیصد 1.5تا  1.2از  (3 

      هـ ش چند میدان هوایی ملکی وجود داشت: 1388در سال  .375
 1) 37   2 )14   3 )27   4 )21 

     از برق تولید شده سروبی برای تنویر کدام شهر استفاده میشود؟ .376
 کابل (4  ( هیچکدام3  ( چاریکار2  ( جالل آباد1 

       کدام گاز ذیل در طبقه تروپوسفیر بسیارکم است؟ .377
 ( نایتروجن4  هیلیوم (3 ( کابن دای اکساید2  ( آکسیجن1 

 کدام طبقه ذیل زمینه هر گونه فعالیت های حیاتی را برای انسان ها ، حیوانات ، و نباتات فراهم میسازد؟ .378
 اوزون (4 ( کاربن دای اکساید3   ( امونیا2 رست است( همه د1 

  ی از زبان های ذیل صحبت می کند؟یک تعداد مردم در شمال و شمال غرب کشور تا والیت هرات به کدام یک .379

 ( پشه یی4  ( نورستانی3  ترکمنی (2  ( وایگی1 

     تخریش طبقه اوزون باعث کدام حالت ذیل در کره زمین میگردد؟ .381
    ( سرد شدن هوا2     یش یخچالها( افزا1 
 ( افزایش رطوبت4    کمبود محصوالت زراعتی (3 

 مناطق توریستی مانند مغاره های حکاکی شده ،مجسمه ها وبندامیر درکدام یکی از والیات ذیل کشور موقعیت دارد؟ .381
          

 ( خوست4   ( کنر3  بامیان (2  ( کاپیسا 1 

       ارثی میباشد؟نژاد ها دارای کدام مشحصات  .382
 همه درست است (4  ( رنگ موها3  ( شکل موها2  ( رنگ پوست1 

      کدام یکی از صنایع ذیل بنام صنایع سنگین یادمیشود؟ .383
   ( صنایع مواد غذایی2 صنایع موترسازی، طیاره سازی و کشتی سازی (1 
 ( هیچکدام4     ( صنایع چرم3 

فاضل آب بد رفت ها را به شکل روی سایکل دوران دوباره داده و قابل استفاده  درکدام یکی از کشور های ذیل اکثراٌ  .384
          میسازد؟

 کشورهای غربی (4 ( کشورهای افریقایی3 ( کشورهای عربی2 ورهای سوسیالستی( کش1 

 د؟دانستندرعهد کدام امپراطوری ذیل سیستم پستی بکار برده شده و آنرا بهترین وسیله امنیت شهرها و کشورها می .385
           

 ( هیچکدام4  ( عباسیان3 درست است 3و  1 (2  ( اموی ها1 

       کدام یکی از سیارات ذیل بدون تلسکوب با چشم دیده نمیشود؟ .386

 ( زهره4   ( مریخ3  ( عطارد2   پلوتو (1
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       یکی از دریاهای ذیل مربوط حوزه بسته میشود. .387
 ( دریای بلخاب4 همه درست است (3  ( دریای سمنگان2  ( دریای قیصار1 

یکی از سلسله کوه های ذیل به حیث دیوار بزرگ در مسیر باد های صحرایی ترکستان روسی ) ترکمنستان فعلی( واقع  .388
  شده است.

  سلسله کوه های تیربند ترکستان (2    ( سلسله کوه های بابا 1 
 کوه( سلسله کوه های فیروز 4    ( سلسله کوه های هندوکش3 

     :دارند زیاد عاَلقه زمین ذیل های حرکت از یکی به جغرافیه علمای .389
 ( حرکت نوسانی4 ( حرکت اهتزازی3  ( عمودی2 حرکت وضعی و انتقالی (1 

     سرعت حرکت وضعی زمین از استوا به طرف قطبین چگونه میباشد؟ .391
 کاهش میابد (4  ( ثابت است3  ( افزایش میابد2  ( اعظمی است1 

 عمار گردیده است؟هــ ش در پلخمری به کمک متخصصین کدام کشور خارجی ا 1341دوبند دیگر درسال  .391
 ( انگلستان4 اتحاد شوروی سابق (3   ( آلمان2  ( امریکا1 

  کدام گروپ ذیل نژادی سیاه پوستان در جنگالت استوایی زندگی نموده و دارای قد کوتاه میباشد؟ .392
 ( روس ها4  ( جرمن ها3  ( هالندی ها2  پیگمی ها (1 

      اکثر نژاد زرد به کدام یکی از نام های ذیل نیز یاد میشود. .393
 ( مغلی4  ( اروپایی3   ( ترکی2  ترکی و مغلی (1 

      کدام یکی از آبهای ذیل شور بوده برای استفاده ایجاب تصفیه را میکند؟ .394

 ا( دریا ه4  ابحار و بحیره ها (3  ( جهیل ها2  ( جوی ها1

     در اوسط کدام قرن منابع انرژی نفت و گاز به سرعت انکشاف نمود؟ .395
 21قرن  (4  17( قرن 3   19( قرن 2  21( قرن 1 

      در حدود چند فیصد سطح زمین را آب پوشانیده است: .396
 فیصد 71 (4  فیصد 91( 3  فیصد 81( 2  فیصد 51( 1 

      یاد میشود.بلند ترین قلعه کوه بابا به یکی از نام های ذیل  .397
 ( قره جنگل4  ( تخت سلیمان3  ( سیکارام2  شاه فوالدی (1 

     ذیل میباشد؟ جستجو موضوعات مختلف مهمترین مزایای کدام وسیله .398
 ( هیچکدام4  انترنت (3   ( رادیو2  ( تلگراف1 

     امیر عبدالرحمن خان معاهده دیورند را درکدام یکی از سال های ذیل امضاء کرد؟ .399

 م 1694( 4  م 1794( 3  م 1893 (2  م 1914( 1

   درکدام یکی از والیات ذیل زلزله با شدت بیشتر صورت گرفته و خطر آن بیشتر میباشد؟ .411
 ( بغالن4   ( فراه3   ( هلمند2  بدخشان (1 

      بادهای استوایی توسط کدام حروف ذیل نشان داده میشود؟ .411
 1 )WMO  2) ITC   3 )WHO     4 )MOHE 

      حیوانات منطقه مونسونی پکتیا و نورستان عبارت است از: .412
 ( خرگوش و روباه4  میمون و گرگ (3  ( کفتار و شغال2 ( بزکوهی و گوسفند1 
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       بزرگترین گروپ سیاه پوستان در افریقاه کدام است؟ .413

 ( مالدو ها4  بانتو ها (3  ( یوشمن 2  ( هوان تت ها1 

 ارزان و حایز اهمیت فراوان است؟یر درحال حاضر از جمله منابع عمده تولید انرژی نسبتاٌ کدام یکی از منابع ز .414
 ( نفت4  ( جنگالت 3  ( گاز طبیعی2  زغال سنگ (1 

   در ارتفاعات کوهستانی درهر صد متر حرارات چند درجه سانتی گراد تنزیل میابد؟ .415
 درجه 3( 4  درجه 2( 3  درجه 1 (2  درجه 1.5( 1 

      کشور آسیایی اسالمی دین رسمی آنها میباشد؟ درچند .416
 کشور 15( 4  کشور 11( 3  کشور 19( 2  کشور 18 (1 

       دریاهای معروف براعظم آسترالیا عبارت است از: .417

 ( دارلینگ4 همه درست است (3 ( جورجینا و تامسون2  ( وکتوریا1 

       زبان نیگرویی به چند بخش تقسیم شده است: .418
 ( یک بخش4  ( چهار بخش3  ( سه بخش2  بخش دو (1 

  افغانستان بر اساس تشکیالت واحد های اداری دوره امان هللا خان به چند والیت تقسیم شده بود؟ .419
 والیت 14( 4  والیت 5 (3  والیت 6( 2  والیت 11( 1 

   ل می آمد؟هــ ش از انرژی برق درتنویر کجا استفاده به عم 1272برای اولین بار درکشور درسال  .411

 ( تنویر والیات4  ( تنویر مساکن3  تنویر ارگ (2 ( تنویر شهر کابل1

   درآخر و آغاز کدام یکی از قرن های ذیل در اقلیم جهان تغییرات نسبی رخ داده است؟ .411
 18و  15( 4  21و  17( 3  21و  21 (2   21و  19( 1 

       معدن گاز در یکی از نقاط ذیل کشف نشده : .412
 یکاولنگ (4  ( یتیم تاق3  ( خواجه بوالن2 خواجه گوگردک( 1 

    درشمال شرق افغانستان موجودیت چندین ذخیره الجورد مطالعه شده است. .413
 ذخیره 41( 4  ذخیره 48( 3  ذخیره 27 (2  ذخیره 21( 1 

  میدهد؟کدام یکی از مناطق  جغرافیایی ذیل بزرگترین و مهمترین منطقه تجارتی جهان را تشکیل  .414
    امریکای شمالی (2   ( اروپای جنوبی و جنوب شرقی1 
 ( امریکای جنوبی و مرکزی4   ( آسیای جنوبی و جنوب غربی3 

   بین کوتل کلیک و کوه ملک سیاه کدام یکی از خطوط سرحدی ذیل واقع شده است؟ .415
   ( خط سرحدی شمالی2    ( خط سرحدی فخری 1 

 سرحدی پامیر ( خط4    خط سرحدی دیورند (3 

     سنگ مرمر درکدام یکی از والیات ذیل به کثرت یافت میشود؟ .416
    میدان وردک (2     ( بادغیس2 
 ( هرسه جواب درست است4      ( بلخ 3 

     انقالب شمسی تابستانی د رنیم کره شمالی چه وقت واقع میشود؟ .417
   ( در اول ماه جوزا2     ( در اول ماه اسد1 
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 دراول ماه سرطان (4     ه میزان( دراول ما3 

       کدام یکی از عوامل ذیل سبب مهاجرت میگردد؟ .418
 ( نظامی4  سیاسی (3 ( سیاسی و نظامی2  ( هیچکدام1 

        معنای لغوی کلمه انترنت کدام است؟ .419
 ( تجارت جهانی4  ( معلومات آشکا3  ( معلومات مخفی2  شبکه جهانی (1 

     ما شبه حیوانات کدام محیط ذیل میباشد؟ به طور عموم حیوانات کشور .421
 همه درست است (4  ( معتدله3  ( تحت استوایی2  ( مدیترانه یی 1 

       برنج باریک درکدام والیات کشور زرع میگردد؟ .421
 همه درست است (4  ( کندر و تخار3 ( ننگرهار و بغالن2  ( لغمان و کنر1 

        دافغانستان بانک درکدام سال تأسیس شد؟ .422
 هــ ش 1318 (4  هــ ش 1321( 3  هــ ش 1327( 2  هــ ش 1319( 1 

     طیاره های دآریانا افغان هوایی شرکت تقریباٌ همه روزه به کدام شهر پرواز دارد؟ .423

 ( تهران4  ( اسالم آباد3   ( دوبی2 همه درست است (1

     یشود؟دریاچه ها ، دریاها ، ابحار ، کوه ها درکدام نقشه نشان داده م .424
 هیپسومتریک (4  ( تکتونیک3  ( ارکیالوجیکی2 ( جیومورفولوجیکی1 

      گل سنگ از جمله نباتات منطقه ای کدام اقلیم کشور ما است؟ .425

 ( مونسونی4  ( مدیترانه یی2   ( ستپ2  الپاین تندرا (1 

      کدام یکی از میدان های هوایی ذیل بین المللی میباشد؟ .426
   میدان هوایی کابل (2    هرات ( میدان هوایی1 
 ( میدان هوایی خوست4    ( میدان هوایی مزراشریف3 

    درجه حرارت در سطح مهتاب هنگام روز چند درجه سانتی گراد میباشد؟ .427
 درجه 211 (4  درجه 221( 3  درجه  - 26( 2  درجه 281( 1 

      پیام های که از فضا به زمین میرسد عبارت است از: .428
 1)Cellular   2)Down Link   3)Remotesensing   4)Up link     

     و زرع می گردد؟ برنج لک معموالً درکدام یک از والیات زیر کشت .429
 ( گردیز4 وردک و بغالن و تخار (3  ( سالنگ2  ( بامیان1 

 هامون های هلمند ، صابری و پوزک درکدام یکی از قسمت های افغانستان موفعیت دارد؟ .431

 ( جنوب4  ( جنوب شرق3  ( شمال غرب2  نوب غربج (1 

   تغییر مسکن ازیک محل به محل دیگر درداخل کشور که  صورت میگیرد به اصطالح ذیل یاد میشود. .431

1 )Internet Displacement   2)Demos     
 3)Inmigration     4)Graph    
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 کوه قرار دارد بین افغانستان و ایران واقع است؟کدام یک از خط های سرحدی ذیل که بین کوه ملک سیاه و سیاه  .432
   ( همه درست است2     خط مکمهان  (1 
 ( خط سرحدی پامیر4     ( خط دیورند3 

   بادهای شرقی قطبی بین عرض البلد های ذیل درهر نیم کره زمین به وجود می آید: .433
   درجه 92الی  62( از 2    درجه 91الی  65از  (1 
 درجه 85الی  65( از 4    درجه 81الی  61( از 3 

     درکدام یک از ممالک ذیل تعداد تولیدات و وفیات کمتر میباشد؟ .434
     ( ممالک جهان سوم2   ( کشور های رو به انکشاف1 

 کشور های پیشرفته (4    ( کشوروهای غربی3

     تبادله معلومات میان دوساحه به کدام یک از نام های ذیل یاد میشود. .435
 ( هیچکدام4  ( ترانسپورت3  ( مواصالت2  ارتباطات (1 

        مفکوره اساسی ایجاد سازمان تجارت جهانی چه بود؟ .436

 ( تجارت محدود4  ( ازدیاد مالیات 3 پیشرفت و آبادی جهان (2  ( هیچکدام1

 میگرفت؟درکدام یک از سال های ذیل بین کابل و مشرقی برای حمل ونقل پسته ازموتر استفاده صورت  .437
 م 1931( 4  م 1925 (3  م 1921( 2  م 1941( 1 

    درقرون وسطی انسان ها ازکدام نوع انرژی ذیل استفاده به عمل می آوردند؟ .438
 ( زغال سنگ4  ( مالیکولی3  ( اتومی2  آ ب و باد (1 

 تیب نموده بودند.آریایی ها به خاطر آبیاری اراضی زراعتی از یکی دریاهای ذیل هجده نهر بزرگ را تنظیم وتر .439
 ( دریای غزنی4  ( دریای کوکچه3  دریای بلخاب (2  ( دریای هریرود1 

  خط  سرحدی که بین افغانستان و تاجکستان وجود دارد به کدام یکی از نام های ذیل یاد میشود؟ .441
   ( خط  سرحدی فخری2    خط  سرحدی پامیر (1 
 ( خط  سرحدی شمال شرقی4    ( خط  سرحدی ریجوی3 

      یکی ازدریاهای ذیل از معاونین مهم دریای هریرود میباشد. .441
    ( دریای لغمان2     ( دریای پنجشیر1 
 دریای تگاب اوشالن (4     ( دریای سالنگ3 

  هــ ش به بعد کدام یکی از ولسوالی های ذیل به سطح والیت ارتقا نموده است؟ 1385از سال  .442
 ولسوالی پنجشیر (4 ( ولسوالی پلخمری3 ست( ولسوالی خو2 ( ولسوالی بازارک1 

   دریک هرم سنی روی محور عمودی کدام یکی از موضوعات زیر نشان داده میشود؟ .443
 تعداد زنان و مردان با گروپ های مختلف (2   ( فیصدی نفوس با گروپ سنی1 

 ( تعداد زنان و گروپ سنی کهن ساالن4    ( تعداد زنان و مردان3 

     ی از دریاهای ذیل را بنام اکسوس یاد کرده اند.یونانیان قدیم یک .444
 ( بلخاب4   آمو (3  ( کوکچه2  ( هریرود1 

      مناطق پر نفوس جهان شامل چند حوزه یا ناحیه زیر میگردد؟ .445
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   ( یک حوزه )ناحیه (2    سه حوزه )ناحیه ( (1 
 ( چهار حوزه )ناحیه (4    ( دو حوزه )ناحیه ( 3 

   سلسله کوه های افغانستان از دره زیباک الی خاواک امتداد یافته است؟کدام یکی از  .446
   ( هندوکش غربی 2     ( کوه های بابا 1 
 ( سلسله کوه های پامیر4    هندوکش شرقی (3 

  از جمله ده شکسته گی  مهم کدام یکی از خطوط شکسته خیلی بزرگ و قابل مالحظه میباشد؟ .447
  ( کنر و هرات4  چمن و هرات  (3   ( تخار2   ( بلخ1 

         مرمر چه نوع یک سنگ است؟ .448
 سنگ آهکی (4 ( سنگ ولکانیکی3 ( سنگ پالش شده2  ( سنگ رسوبی1 

      کدام یکی ازشهر های ذیل بزرگترین شهر افغانستان میباشد؟ .449
 ( جالل آباد4   کابل (3  ( مزارشریف2  ( قندهار1 

  ی ذیل عمده ترین اقالم صادراتی افغانستان راتشکیل میدهد؟کدام یکی از محصوالت صنایع دست .451

 ( گلیم و نمد4   قالین (3   ( پتو2   ( گلیم1 

 اولین فابریکه عصری بنام ماشین خانه کابل در زمان امارت کدام یکی از امیران ذیل در افغانستان تأسیس گردید؟ .451
 ( عبدالرحمن خان4  شیر علی خان (3  ( حبیب هللا خان2 ( دوست محمد خان1 

     کشور روسیه چند درصد گاز طبیعی جهان را بخود اختصاص داده است؟ .452

 1% )35   2% )21  3) %33  4% )25 

    موجودیت ذخایر نفت درکدام یکی از نقاط ذیل افغانستان پیشبینی گردیده است؟ .453
 ( نواحی جنوبی4   ( کتواز3  ( وادی هلمند2 همه درست است (1 

 م یکی از شهر های ذیل افغانستان را نظر به فراوانی آثار تاریخی تحت پوشش خود انتخاب کرده است؟یونسکو کدا .454
 ( کاپیسا4   ( فراه3  هرات (2  ( جوزجان1 

       زبان ارومری درکدام یکی از والیات ذیل رایج است؟ .455

 ( والیت کابل4  ( والیت خوست3  ( والیت غزنی2  والیت لوگر (1 

     ل میباشد؟سنگ دره صوف مربوط کدام یکی از والیت ذیمعدن زغال  .456
 ( خوست4  سمنگان (3  ( هرات2   ( کنر1 

      یکی از دریاهای ذیل داخل آب ایستاده غزنی میشود؟ .457
 ( دریای قیصار4  دریای غزنی (3  ( هیچکدام2  ( دریای جغتو1 

     :دارد موقعیت ذیل منطقه کدام در کابل شرق حرارتی برق دستگاه .458
 ( منطقه پل چرخی4  ( منطقه ده سبز3  منطقه هودخیل (2  ( منطقه کارته نو1 

    از جمله حیوانات اهلی ذیل کدام یکی از آنها در اقتصاد کشور رول عمده دارد؟ .459
 ( هیچکدام4 ( گوسفند ماکوپولو3  ( بز کوهی2  گوسفند قره قل (1 

        یکی از بند های ذیل فعاًل خشک است؟ .461
 ( بند پوینه4  ( بند هیبت3  ( بند جدا سل2  بند ذولفقار (1 
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       درصد است. 21یکی از گازات ذیل در ترکیب هوا  .461

 ( ارگون4  ( اوزون3   ( هیلیم2  آکسیجن (1 

      یکی از کوه های ذیل بقایای آتشفشانی را ظاهر میسازد. .462
  ( سلیمان4  ( تور غر3  چگاهی (2 ( تیر بند ترکستان1 

     کدام پیامبر ذیل عروسی نکرده و نه برای بود و باش خانه ساخته است؟ .463

  ( حضرت آدم )ع(2    ( حضرت یوسف )ع(1 

  حضرت عیسٰی )ع( (4    ( حضرت یعقوب)ع(3 

 های مختلف طرفداران زیاد داشت: پالیسی تشویق خانواده های پر نفوس در کدام یک از ممالک زیر در زمانه .464
 ( ناروی و سویدن4 ( انگلستان و فرانسه3  ایتالیا و اسپانیا (2  پولند ( بلغاریا و1 

      :است ذیل کوچک بند چند مجموعی تعداد بر مشتمل امیر بند .465
 بند 2 (4   بند 1( 3   بند 3( 2   بند7 (1 

      کدام دریای ذیل از کشور سویس سرچشمه گرفته است: .466
 راین (4   ( آمو3  ( هوانگهو2   ( سند1 

       :رفت بین از کسانی چه توسط اینکاها، امپراطوری .467

 ( پرتگالی ها4  اسپانوی ها (3  ( فرانسوی ها2  ( هالندی ها1 

   که در قرن بیستم میالدی به فضا پرتاب شده بود دارای چند سرنشین بود: 17و  11سفینه های اپولو  .468

 سه سرنشین (4  ( دو سرنشین3  ( بدون سرنشین2  ( چهار سرنشین1

     :دارد وجود افغانستان والیت چند در مس معدن ذخیره  12حدود در .469
 ( دوازده والیت4  ( پنج والیت3  ( هشت والیت2  ده والیت (1 

     :داشت نام چه خان شیرعلی امیر زمان پستی تکت ترین مشهور .471
 ( کله است آبی4  ( کله گرگ3  ( کله پلنگ2  کله شیر (1 

  :آوردند بارمی به را ومالی جانی تلفات آسیا براعظم در ذیل های دریا از یکی کدام های سیالب .471
   تمامآ درست است (2     ( دریای گنگا1 
 ( دریای برهماپوترا4    ( دریای هوانگهو3 

   :گردید ایجاد کشور در )تورفعلی افغان (ګرځندوی مًوسسه زیر سالهای از یک کدام در .472
 هـ ش 1361( 4  هـ ش 1351( 3  هـ ش 1337 (2  ش ـه 1321( 1 

   هامون های هلمند ، صابری و پوزک در کدام یک از قسمت های افغانستان موقعیت دارد: .473

 ( جنوب4  ( جنوب شرق3  ( شمال غرب2  جنوب غرب (1 

    حمل و نقل فضایی و ترافیک هوایی در کدام  نوع نقشه ها نشان داده میشود: .474
    ( هیچکدام2    ( نقشه های سیاسی1 

 نقشه های مواصالتی (4    ( نقشه های فزیکی3

        :اند نوع چند به سیلَبها از ناشی خطرات .475
 دو نوع (4  ( چهار نوع3  ( سه نوع2  ( یک نوع1 
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       :است مروج ذیل دالیات کدام در تربوز و خربوزه .476
 یات شرقی( وال4  والیات شمالی (3  ( والیت غزنی2  ( والیات جنوبی1 

   :میگرند جهان نفوس پر های حوزه از یک کدام مربوط هند کشور و چین مردم جمهوری .477
 حوزه اول (4  ( حوزه سوم3  ( حوزه دوم2  ( حوزه چهارم1 

    :دارد وجود مقرغزنی و بدخشان یفتل در ذیل فلزی مهم معادن از یک کدام .478
 ( جست4   طال (3   ( سرب2   ( نقره1 

   :میدهد تشکیل را ذیل ساحات از یکی اند، شده واقع بحر ازسطح متر 2000 الی 500 بین که اراضی .479

 ساحات زراعتی (4  ( سلسله کوه ها3 ( همه درست است2 ( ساحات صحرایی1

      خط سرحدی امیرشیرعلی خان از کجا تا کجا تثبیت شد: .481
   ( از خماب تا ذولفقار2    ( از پامیر تا واخجیر1 
 ( از زرکول تا خماب4   از جهیل وکتوریا تا کوه ذولفقار (3 

     فعآل در آسیا بزرگترین حوزه استخراج زغال سنگ کدام یکی است: .481
 ( تایلند4   ( جاپان3   ( ویتنام2   چین (1 

        نظام شمسی چه تعداد سیارات حقیقی دارد: .482

 1) 9   2 )7   3 )4   4 )8 

    های ذیل در اقلیم جهان تغییرات نسبی رخ داد:در آخر و آغاز یکی از قرن  .483
 18و  15( 4  21و  17( 3  21و  21 (2  21و  19( 1 

     انقالب شمسی تابستانی در نیم کره شمالی چه وقت واقع میشود: .484
 در اول سرطان (4  ( در اول میزان3  ( در اول جوزا2  ( در اول اسد1 

   ط مواصالتی و مراکز اداری و سیاسی بکار میرود:یکی از رنگهای ذیل برای نشان دادن خطو .485

 ( سبز4   ( سیاه3   سرخ (2  ( جگری1 

   ذخایر نسبآ بزرگ زغال سنگ در افغانستان از کدام والیت ذیل توسعه یافته است: .486
 ( از کندز تا هرات4 از تخار تا هرات (3  ( از تخار تا بلخ2 ( از بدخشان تا فاریاب1 

 یی کوکچه به دریایی پنج میریزد از آن نقطه به بعد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:بعد از آن که دریا .487
 ( علینگار4   ( آمو3   کابل (2   ( هلمند1 

    فیصدی زیاد رشد نفوس افغانستان در کدام یکی از سالهای ذیل بوده است: .488
 هـ ش 1371( 4  هـ ش 1359( 3  هـ ش 1351( 2  هـ ش 1341 (1 

     ا در کدام یکی از مناطق والیت بدخشان موقعیت دارد:جهیل شیو .489
 ( واخان4  شغنان (3  ( اشکاشم2  ( بهارک1 

     کیلومتری شرق شهر شبرغان موقعیت دارد: 31کدام معدن در  .491
 ( هیچکدام4 معدن خواجه بوالن (3 ( معدن خواجه گوگرد2  ( معدن جردوق1 

      ه جریان دارد:کدام دریای ذیل میان سفید کوه و سیاه کو .491
 ( دریای سالنگ4  دریای هریرود (3  ( دریای کابل2  ( دریای کنر1 

   شرق ، جنوب و جنوب شرق براعظم آسیا ، مربوط به کدام حوزه پرنفوس ذیل است: .492
 ( حوزه چهارم4  ( حوزه سوم3  ( حوزه دوم2  حوزه اول (1 
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     داده میشود:شمال مقناطیسی زمین توسط یکی از حروف ذیل نشان  .493
 1 )MJN  2 )UTM  3) MgN  4 )MPN 

    کدام یک از شاهراه های ذیل از نگاه فعالیت ترانزیت مقام اول را در کشور دارد: .494

 بدخشان –( کندز 4 اسالم قلعه –( هرات 3  کندهار –کابل  (2  تورخم –( کابل 1 

    از گردیده است:فعالیت های هوانوردی در افغانستان در یکی از سالهای زیر آغ .495
 هـ ش 1312( 4  هـ ش 1319( 3  هـ ش 1316 (2  هـ ش 1311( 1 

    نستان موقعیت دارد:داغ نمدی و کول نمکسار در کدام یکی از سرحدات افغا .496
 ( غربی و شرقی4  غربی (3  ( جنوبی2  ( شمالی1 

      طول اعظمی افغانستان بین کدام یک از نقاط ذیل میباشد: .497
   دره یولی و ذوالفقار (2    یولی و خماب( دره 1 
 ( یولی و کشتگان غر4    ( دره یولی و ملک سیاه3 

   قرار سروی صورت گرفته شده ، چند نوع پرنده در نقاط مختلف کشور تشخیص شده است: .498

 نوع 411( 4  نوع 311 (3  نوع 211( 2  نوع 111( 1

       :میشود دیده افغانستان نقاط از یک کدام در پلنگ .499
    ( حوزه مرغاب2     ( دره های پامیر1 
 درست است 2و  1 (4     ( حوزه هلمند3 

    :گردید رایج زیر ازسالهای یک درکدام بار نخستین برای افغانستان ُپستی امور .511
   میالدی  1880( سال2    میالدی  1860( سال1 
 میالدی 1891( سال 4    میالدی 1871سال  (3 

     ریا های ذیل در حصه اتک به دریایی سند میریزد:کدام یک از د .511
 ( هیچکدام4   کابل (3   ( لوگر2   ( کنر1 

        :است عبارت ازبکستان رسمی زبان .512
 ( هیچکدام4 ازبکی و روسی (3  ( روسی2  ( ازبکی1 

      در افغانستان چند نوع پرنده گان آبی و مهاجر وجود دارد: .513
 نوع 511( 4  نوع 311( 3  نوع 441 (2  نوع 461( 1 

       کدام یک از زبان های ذیل اکنون از میان رفته است: .514
 زبان آذری (4  ( زبان اورمری3  ( زبان لهندا2  ( زبان شغنی1 

      در براعظم آسیا چند کشور محاط به خشکه واقع شده است : .515
 دوازده کشور (4  ( ده کشور3  ( هشت کشور2  ( شش کشور1 

     از سنگهای ذیل نمونه ای از احجار متحوله آهکی است: کدام یکی .516
 ( فلدسپار4 سنگ مرمر و رخام (3  ( آلیوین2  ( سنگ گرانیت1 

     خط سرحدی دیورند بین کدام یک از نقاط ذیل واقع شده است: .517
   ( کوتل کلیک و ذوالفقار2    ( کوتل کلیک و سیاه کوه1 
 ره یولی و کوه ملک سیاه( د4   کوتل کلیک کوه ملک سیاه (3 
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      :است مروج ذیل های زبان از یک کدام دکه و خیبر درغرب .518
    ( زبان اورمری2     ( زبان سندی1 
 ( زبان بزان براهوی4     زبان تیراهی (3 

لینه در زمان حکومت کدام یک از زمامداران ذیل در عمارت پشت شاه دوشمشیره نصب شد: 51یک سویچبورد  .519
 ( حبیب هللا خان4  امان هللا خان (3 ( عبدالرحمن خان2  ی خان( شیرعل1 

م میان گولدسمت ریس هیت انگلیس با سران هیت افغانی وایرانی ، سیستان خاص به کدام  1383مطابق فیصله سال  .511
        یک از کشور های ذیل تعلق گرفت:

 ی( هند بریتانو4 ( ایران و افغانستان3  ( افغانستان2   ایران (1 

 ه ش چند فیصد نفوس ساکن کشور در محالت شهری امرار حیات داشتند: 1359مناطق احصائیه سال  .511
 فیصد 17.7( 4  فیصد 13.5( 3  فیصد 11.4 (2  فیصد 15.5( 1 

 ملی و بین المللی را در کدام یک از ساحات ذیل اعمار نموده است:  Gate-Wayوزارت مخابرات گیت وی  .512

 ( ساحه قرغه4 ( ساحه تپه تاج بیگ3 ساحه مهتاب قلعه (2 ( ساحه قلعه قاضی1 

    پایروکسین ، فلدسپار و الیوین منرال های مهم کدام یک از سنگهای زیر میباشد: .513
 ( سنگ ابرک4  سنگ بزالت (3  ( سنگ رخام2  ( سنگ گرانیت1 

         پارک های ملی در افغانستان عبارت اند از: .514

 همه درست است (4  باغ ممله (3  ( دره آجر2  ( بند امیر1

     دریای واخان در شرق قلعه پنج با یکی از دریای های ذیل یکجا میگردد: .515

 ( کابل4   پامیر (3  ( پنجشیر2   ( کنر1 

   زغال سنگ کدام یک از معادن زیر در فابریکه تولید سمنت پلخمری به مصرف میرسد: .516
 ( هیچکدام4 سنگ دره صوف ( زغال3 زغال سنگ کرکر (2 ( زغال سنگ آشپشته1 

      عرض اعظمی افغانستان بین کدام یک از نقاط ذیل است: .517
   ( خماب و کوه های ملک سیاه2  خماب و کوه های چگایی (1 
 ( خماب و کوتل مزاری4   ( خماب وسیاه کوه3 

        موتر در کدام سده های ذیل اختراع گردید: .518

    م 18قرن  ( نیمه دوم2   م 18( نیمه اول قرن 1 

 م 19نیمه دوم قرن  (4   م 19( نیمه اول قرن 3 

    ساحات خط سرطان و جدی و قطبین زمین دارای یکی از فشار های ذیل میباشد: .519

 ( بسیار پست4   ( پست3  ( بسیار بلند2   بلند (1 

     کمترین ارتفاع خاک افغانستان در یکی از نقاط ذیل کشور میباشد: .521
   ( شمال غرب هرات2   ابشمال غرب خم (1 

 ( شمال غرب مزار4   ( شمال غرب بادغیس3 
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جنگ های سی ساله و خشکسالی های اخیر در کشور بکدام یک از گروه های اجتماعی زیر صدمه بزرگ رسانیده  .521
  است:

 ( مهاجران4  مالداران (3  ( تاجران2  ( صنعت کاران1

     ناریه غیرخروجی  است:کدام یک از انواع سنگ های زیر از جمله احجار  .522

 ( الیوین4   ( مرمر3  گرانیت (2  ( بزالت1 

 لینه اتومات در شهر کابل بکار انداخته شد: 5111در کدام یک از سالهای ذیل نخستین دستگاه تلیفون  .523
 هـ ش 1321( 4  هـ ش 1322 (3  هـ ش 1315( 2  هـ ش 1312( 1 

 های ذیل فعالیت محدود آتشفشانی در افغانستان صورت گرفته است:در ابتدای تشکیل در کدام یکی از سلسله کوه  .524
 ( البرز4  ( فیروز کوه3  ( سلیمان2  هندوکش (1 

    افغانستان در کدام قسمت براعظم آسیا احراز موقعیت جغرافیایی کرده است: .525
 ( آسیای مرکزی4 ( آسیای جنوب غربی3  ( آسیای شرقی2  آسیای جنوبی (1 

     ز بیشتر در کدام قسمت افغانستان متراکم شده است:مراکز زلزله خی .526
 ( جنوب شرق4  ( جنوب غرب3  شمال شرق (2  ( شمال غرب1 

      یک درخت تقریبآ برای چند نفر میتواند اکسیجن تولید کند: .527
 نفر 18 (4  نفر 14( 3  نفر 8( 2  نفر 11( 1 

     میگردد: یکی از دریای های ذیل در نزدیکی کامه دریای کابل وصل .528
 ( دریای سرخرود4  دریای کنر (3  ( دریای الینگار2  ( دریای الیشنگ1 

   خاشرود ، فراه رود ، ادرسکن و گودزیره مربوط یکی از حوزه های ذیل میباشد: .529

 ( حوزه مرغاب4  ( حوزه هریرود3  حوزه هلمند (2  ( حوزه آمو1 

یل و پرنس گورچکوف جهت تثبیت کدام یک از سرحدات وزیران خارجه انگلستان و روسیه تزاری الردگرینو .531
          افغانستان تعیین شدند:

   ( سرحد شمال غربی2     سرحد شمالی (1 
 ( سرحد جنوب غربی4    ( سرحد شمال شرقی3 

     اولین فابریکه برق دیزلی در کدام یک از شهرهای ذیل تآسیس گردید: .531
 ( شهر هرات4  هر جالل آباد( ش3 ( شهر مزارشریف2  شهر کابل (1 

       یونانیان قدیم از چند منطقه اقلیمی نام گرفته اند: .532
 سه منطقه اقلیمی (4 ( شش منطقه اقلیمی3 ( دو منطقه اقلیمی2 ( پنج منطقه اقلیمی1 

  کدام یک از احجار زیر به مرور زمان در اثر فشار و درجه حرارت به سنگ مرمر تبدیل می شود: .533

 ( هیچکدام4  احجار آهکی (3  ( کوارتز2 پیروکسین( احجار 1 

       بزرگترین بحر جهان به کدام نام ذیل یاد میشود: .534
 ( بحرهند4 ( بحر منجمد شمالی3  ( بحر اطلس2  بحر الکایل  (1 

    کدام یک از غله جات ذیل نسبت به گندم در اقلیم سرد زیادتر مقاومت دارد: .535
 ( برنج4   ( ارزن3   جو (2  ( جواری1 
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   خط سرحدی مکمهان در زمان حکومت کدام یک از امیران ذیل تعیین و تثبیت گردید: .536
 ( امان هللا خان4 ( عبدالرحمن خان3  ( شیرعلی خان2  حبیب هللا خان (1 

     کدام یکی از آتشفشانهای ذیل دوباره فعال گردید: 2111در سال  .537
 یسلندآ (4  ( سیسلی3  ( جزایر کنری2   ( ایرلند1 

دو نوع رسوب گذاری که عامل آن باد است در یکی از عصر های جیولوجیکی ذیل در افغانستان به مالحظه میرسد: .538
 کوارتزنری (4  ( نیوجن3  ( پالیوسین2  ( تریشری1 

     حوزه سوم پرنفوس جهان شامل کدام یک ار ممالک ذیل میگردد: .539

    ( انگلستان2    ( ایاالت متحده امریکا1 

 درست است 3و 1 (4      کانادا (3 

      در ساحه پامیر خورد کدام یک از زبان های رایج میباشد: .541
 زبان قرغزی (4  ( زبان شغنی3  ( زبان قزاقی2  ( زبان اورمری1 

      از نگاه علم جیولوجی زلزله به چند نوع تنصیف شده است: .541
 ( دو نوع4  ( چهار نوع3  ( سه نوع2  پنج نوع (1 

    یا دوران سایکل آب در چند بخش اصلی کره زمین صورت میگیرد:گردش  .542
 1 )2   2 )3   3 )5   4) 4 

نزدیکترین فاصله افغانستان از جنوب غرب کوتل مزاری الی نزدیکترین ساحل بحیره عرب در حدود چند کیلومتر  .543
            است:

 کیلومتر 491( 4  کیلومتر 431( 3  کیلومتر 391 (2  کیلومتر 351( 1 

       در طبیعت چند نوع منابع انرژی وجود دارد: .544
 ( سه نوع4  دو نوع (3  ( چهار نوع2  ( یک نوع1 

       چند نوع پستانداران در افغانستان شناخته شده است: .545

 نوع 121 (4  نوع 211( 3  نوع 61( 2  نوع 31( 1 

      حوزه سیستان در کدام قسمت افغانستان واقع شده است: .546
 ( شمال غرب4  جنوب غرب (3  ( شمال شرق2  ( جنوب شرق1 

    سمت جنوب نقشه جغرافیایی توسط یکی از حروف انگلیسی نشان داده میشود: .547
 1 )N   2 )W   3) S   4 )N 

    بزرگترین دستگاه برق حرارتی در کدام یکی از شهر های ذیل موقعیت دارد: .548
 هرات( 4  مزار شریف (3   ( میمنه2   ( لغمان1 

     در کدام یکی از ممالک ذیل آب های کثیف را دوباره تصفیه میکنند: .549
   ( ممالک رو به انکشاف2    ( ممالک جهان سوم1 
 ( ممالک عقب مانده4    ممالک انکشاف یافته (3 

    اولین فلزی که انسان به آن به معرفت حاصل نمود کدام یک از فلزات ذیل است: .551

 ( برونز4   قلعی (3   ( آهن 2   مس (1 
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     نخستین وسیله مخابراتی اختراع شده کدام یک از وسایل ذیل میباشد: .551
 تلگراف (4   ( فکس3   ( رادیو2  ( تیلیفون1 

     ترسیم حصه از سطح کره زمین و یا تمام کره زمین بنام ذیل یاد میشود: .552

 ( هستوگرام4  راف( گ3  ( چارت2   نقشه (1 

      ذیل را بنام کله اسبی یاد میشود:یکی ار کهکشان های  .553
 ( هیچکدام4 کهکشان قنطورس (3 ( کهکشان اندورمیدا2 ( کهکشان سه گانه1 

      چند سیاره نظام شمسی را میتوان به چشم مشاهده کرد: .554
 سیاره 2( 4  سیاره 6( 3  سیاره 4( 2  سیاره 5 (1 

    ات ظرفیت برق میباشد:بر اساس ماستر پالن برق ، افغانستان دارای چند میگاو .555
   میگاوات 24111 (2    میگاوات 11111( 1 
 میگاوات 351111( 4    میگاوات 31111( 3 

     چند میدان هوایی درجه چهارم در افغانستان اعمار گردیده است: .556
 میدان هوایی 17( 4 میدان هوایی 14( 3  میدان هوایی 7 (2  میدان هوایی 4( 1 

      یل تشکیل میشود:کدام یکی از تعامالت ذخاک اکثرآ در اثر  .557
  درست است 2و  1 (4  ( اجتماعی3  ( کیمیاوی2  ( فزیکی1 

    نباتات نیشکر و زیتون مربوط یکی از اقلیم های ذیل در افغانستان میگردد: .558
 ( هیچکدام4  ( اقلیم قطبی3  ( اقلیم صحرایی2 اقلیم مدیترانه یی (1 

 ل آنها با یکدیگر عبارت است از:یکی ، فزیکی ، اجتماعی و روابط ذات البینی و متقابمجموعه پدیده های بیولوژ .559
 ( هیچکدام4  ( محیط فزیکی3  ( محیط طبیعی2  محیط زیست (1 

      یگردد:هامون سیستان مشتمل بر یکی از هامون های ذیل م .561
 همه درست است (4  ( هامون صابری3  ( پوزک2   ( هلمند1 

  یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد در فضای کاینات به یکی از نام های ذیل یاد میشود:ابرهای سیاه  .561

 ( پارابوال4   نیبوال (3  ( نیبوالس2  ( هایپربوال1 

  اولین پرواز خارجی شرکت آریانا از کابل به مقصد کدام یکی از کشور های ذیل عملی گردید: .562
 ترکیه( 4  بحرین (3 ( عربستان صعودی2   ( قطر1 

     کول نمکسار در کدام یکی از والیات کشور ما موقعیت دارد: .563

 ( هیچکدام4  هرات (3   ( لغمان2   ( بغالن1 
      کدام یک از سطوح مرتفع ذیل بنام )بام دنیا( مشهور است: .564

   سطوح مرتفع پامیر  (2    ( سطوح مرتفع تبت1 
 دکن ( سطوح مرتفع4   ( سطوح مرتفع مرکزی افغانستان3 

    :میباشد رادارا برق تولیدات بلند فیصدی ذیل ممالک از یک کدام آسیا براعظم در .565

 ( چین4   جاپان (3   ( اندونیزیا2  ( هند1 

     مهاجرین کشورهای رو به انکشاف را کدام نفوس تشکیل میدهد؟ .566
   نفوس جوان و فعال اقتصادی (2    ( نفوس غیر فعال اقتصادی1 



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

240 

 ( نفوس جوان غیر فعال اقتصادی 4     ( نفوس جوان3 

     ترسیم حصه از سطح کره زمین و یا تمام کره زمین بنام ذیل یاد میشود: .567

 ( هستوگرام4   نقشه (3  ( چارت2  ( گراف1 

     نخستین وسیله مخابراتی اختراع شده کدام یک از وسایل ذیل میباشد: .568
 ( فکس4  تلگراف (3   ( رادیو2  ( تیلیفون1 

   اولین فلزی که انسان به آن به معرفت حاصل نمود کدام یک از فلزات ذیل است: .569

 ( برونز4   مس (3   ( آهن 2   ( قلعی1 

     در کدام یکی از ممالک ذیل آب های کثیف را دوباره تصفیه میکنند: .571
  ( ممالک رو به انکشاف2    ممالک انکشاف یافته (1 

 عقب مانده( ممالک 4    ( ممالک جهان سوم3 

    بزرگترین دستگاه برق حرارتی در کدام یکی از شهر های ذیل موقعیت دارد: .571
 مزار شریف (4  ( هرات3   ( میمنه2   ( لغمان1 

      حوزه سیستان در کدام قسمت افغانستان واقع شده است: .572
 ( شمال غرب4  ( شمال شرق3  جنوب غرب (2  ( جنوب شرق1 

       رژی وجود دارد:در طبیعت چند نوع منابع ان .573
 دو نوع (4  ( سه نوع3  ( چهار نوع2  ( یک نوع1 

نزدیکترین فاصله افغانستان از جنوب غرب کوتل مزاری الی نزدیکترین ساحل بحیره عرب در حدود چند کیلومتر  .574

 است:

 کیلومتر 491( 4  کیلومتر 431( 3  کیلومتر 391 (2  کیلومتر 351( 1 

    در چند بخش اصلی کره زمین صورت میگیرد: گردش یا دوران سایکل آب .575

 1 )2   2 )3   3) 4   4 )5 

   حوزه پرنفوس جهان کدام یک از قسمت های ایاالت متحده امریکا و کانادا را در بر میگیرد: .576

      ( شمال غرب ایاالت متحده امریکا و جنوب غرب کانادا1 
      کانادا( جنوب شرق ایاالت متحده امریکا و شمال شرق 2 
      شمال شرق ایاالت متحده امریکا و جنوب شرق کانادا (3 
 درست است 2و  1( 4 

      از نگاه علم جیولوجی زلزله به چند نوع تنصیف شده است: .577

 پنج نوع (4  ( چهار نوع3  ( سه نوع2  ( دو نوع1 

     کدام یکی از آتشفشانهای ذیل دوباره فعال گردید: 2111در سال  .578
 ( جزایر کنری4  ( سیسلی3   آیسلند (2   ایرلند (1 

    کدام یک از غله جات ذیل نسبت به گندم در اقلیم سرد زیادتر مقاومت دارد: .579
 ( برنج4   جو (3   ( ارزن2  ( جواری1 
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      برای انتقال چه نوع اموال از ترانسپورت هوایی استفاده میشود: .581

  اموال که حجم آن زیاد باشد( 2   ( اموال که ارزش آن بیشتر باشد1 
 اموال که ارزش آن بیشتر و حجم آن کم باشد (4  ( اموال که حجم و ارزش آن کم باشد3 

 لینه اتومات در شهر کابل بکار انداخته شد: 5111در کدام یک از سالهای ذیل نخستین دستگاه تلیفون  .581
 هـ ش 1322 (4  هـ ش 1321( 3  هـ ش 1315( 2  هـ ش 1312( 1 

     دهای مسلط غربی بین عرض البلد های ذیل در هردو نیم کره می وزد.با .582

 درجه 61الی  35بین عرض البلد های  (2  درجه 31الی  21( بین عرض البلد های 1 
 درجه  51الی 41( بین عرض البلد های 4  درجه 71الی  61( بین عرض البلد های 3 

هــ ش کدام یکی از اشخاص ذیل را  1313نستان و ایران در سال دولت ترکیه برای حل اختالفات سرحدی میان افغا .583
           تعیین نمود؟

   جنرال فخرالدین التایی (2   ( جنرال صالح الدین ایوبی1 

 ( جنرال فخرالدین عثمانی4   ( جنرال فخرالدین گورگانی3 

   ت؟درکدام یکی از منطقه صنعتی ذیل جهان تجمع و تمرکز صنایع بسیار زیاد اس .584

   شرق و جنوب شرق آسیا (2    ( همه درست است1 
 ( شرق و جنوب غرب افریقا4    ( کیوبا و آذربایجان3 

      طبقه اوزون طبقه حایل میان کدام موارد ذیل می باشد: .585
 میان تشعشعات نور آفتاب و طبقه تروپوسفیر (2 ( میان تشعشعات نور آفتاب و طبقه ستراتوسفیر1 

 ( میان تشعشعات نور آفتاب و طبقه میزوسفیر4 عشعات نور آفتاب و طبقه اگزوسفیر( میان تش3

  یکی از باد های ذیل در افغانستان از مراکز فشار بلند به استقامت فشار پست در حرکت می افتد: .586
   ( باد های سالنگ شمالی2     ( باد های پروان1 
 درست است 3و  1 (4   روزه هرات 121( باد های 3 

 ه ش چند فیصد نفوس ساکن کشور در محالت شهری امرار حیات داشتند: 1359مناطق احصائیه سال  .587
 فیصد 17.7( 4  فیصد 13.5( 3  فیصد 11.3( 2  فیصد 15.4 (1 

    دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا در افغانستان از کجا تا کجا انتشار یافت؟ .588
نوب هندوکش تا شمال هندوک( از ج2   ( از شرق هندوکش تا غرب هندوکش1 
 ( ازشمال هندوکش تا هرات3    از جنوب هندوکش تا قندهار (3 

 کدام یکی از شاهراه های ذیل والیات مهم حاصلخیز زراعتی و صنعتی شمال کشور را باهم وصل نموده است؟ .589
    تورغندی –( شاهراه هرات 2   اسالم قلعه –( شاهراه هرات 1 

 بدخشان –شاهراه کندز  (4   فاریاب –( شاهراه شبرغان 3
     :است مروج ذیل های زبان از یک کدام دکه و خیبر درغرب .591

    ( زبان اورمری2     ( زبان سندی1 

 ( زبان بزان براهوی4     زبان تیراهی (3 

     کدام یکی از عوامل و شرایط ذیل اقلیم افغانستان را کنترول میکند؟ .591

   ( دوایر عرض البلد2    ( مراکز فشار پست و بلند1 

 ( زاویه تابش آفتاب4    همه درست است (3 
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      کدام کتله هوا در فصل تابستان در افغانستان مسلط است؟ .592
         ( بادهای شمال شرقی1 
         ( هیچکدام2 
          ( بادهای قطبی3 
 کتله های هوایی مرطوب خلیج فارس و بحر هند (4 

     شور های ذیل دریاها استقرار صنایع برقی آبی هستند؟درکدام یکی از ک .593

   ( تاجیکستان و ازبکستان2    اوکراین و روسیه (1 
 ( ونزویال و پاکستان4    ( فرانسه و اسپانیا3 

  میلیون نفر اقدام به مهاجرت نموده اند؟ 17درکدام یکی از سالهای ذیل تنها در کشور انگلستان  .594
   م 1941تا  1921( از 2    م 1981تا  1961( از 1 
 م 2111تا  1981( از 4    م 1921تا  1815از  (3 

    به صورت عموم بانک های مرکزی دارای کدام یکی از وظایف میباشد؟ .595

    ( حفظ موادغذایی2 حفظ ارزش پول داخلی در مقابل اسعار خارجی (1 
 ( حفاظت منابع معدنی4    ( ذخیره نمودن پول3 

        :است عبارت ازبکستان رسمی زبان .596
 ( هیچکدام4 ازبکی و روسی (3  ( روسی2  ( ازبکی1 

    :گردید رایج زیر ازسالهای یک درکدام بار نخستین برای افغانستان ُپستی امور .597
   میالدی  1870سال (2    میالدی  1860( سال1 

 میالدی 1891( سال 4    میالدی 1881( سال 3 

  درمورد خطرات یکی از بخش های ذیل معلومات مفصل را میدهد. شبکه های اقمار مصنوعی .598
   ( درمورد خطرات سونامی2    ( در موردخطرات هریکن1 

 ( درمورد تیلفون4    همه درست است (3 

       :میشود دیده افغانستان نقاط از یک کدام در پلنگ .599
    ( حوزه مرغاب2     ( دره های پامیر1 
 درست است 2و  1 (4     ( حوزه هلمند3 

   :میدهد تشکیل را ذیل ساحات از یکی اند، شده واقع بحر ازسطح متر 2000 الی 500 بین که اراضی .611

 ( همه درست است4  ( سلسله کوه ها3 ساحات زراعتی (2 ( ساحات صحرایی1

    :دارد وجود مقرغزنی و بدخشان یفتل در ذیل فلزی مهم معادن از یک کدام .611
 ( جست4   ( سرب3   طال (2   ( نقره1 

       کدام یکی از زبان های ذیل اکنون از میان رفته است: .612
 ( زبان اورمری4  ( زبان لهندا3  ( زبان شغنی2  زبان آذری (1 

      :است مروج ذیل والیات کدام در تربوز و کشت خربوزه .613
 ( والیات شرقی4  ( والیات غزنی3  والیات شمالی (2  ( والیات جنوبی1 
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        :اند نوع چند به سیلَبها از ناشی خطرات .614
 ( پنج نوع4  ( چهار نوع3  ( سه نوع2  دو نوع (1 

   :گردید ایجاد کشور در )تورفعلی افغان (ګرځندوی مًوسسه زیر سالهای از یک کدام در .615
 هـ ش 1361( 4  هـ ش 1351( 3  هـ ش 1337 (2  هـ ش 1321( 1 

  :آوردند بارمی به را ومالی جانی تلفات آسیا براعظم در ذیل یها دریا از یکی کدام های سیالب .616
  ( دریای برهماپوترا2     ( دریای گنگا1 

 تمامآ درست است (4    ( دریای هوانگهو3 

     :داشت نام چه خان شیرعلی امیر زمان پستی تکت ترین مشهور .617
 ( کله است آبی4  کله شیر (3  ( کله پلنگ2  ( کله گرگ1 

     :دارد وجود افغانستان والیت چند در مس معدن ذخیره 12 حدود در .618
 ( دوازده والیت4  ده والیت (3  ( هشت والیت2  ( پنج والیت1 

   مقدار بارندگی کدام مناطق افغانستان مانند سلسله های مرکزی همالیا کمتر میباشد؟ .619
  افغانستان( مناطق جنوب غربی 2  نشیب های کوهستانی بدخشان و واخان  (1 
 ( کابل و پروان4     ( هیچکدام3 

   اولین سروی نمونوی نفوس توسط کدام یکی از مؤسسات ذیل در افغانستان صورت گرفت؟ .611

   صحی جهان مؤسسه (2   ( مؤسسه پروگرام غذایی جهان1 
 ( مؤسسه یونسیف4    ( مؤسسه یونسکو3 

        زبان نیگرو شامل کدام زبان ذیل میشود؟ .611
   زبانهای حامی و سودانی (2    زبانهای سودانی و بانتو( 1 
 ( زبانهای ترکی و بانتو4    ( زبانهای سامی و حامی3 

     درکشور انگلستان از کارگران کدام کشور های ذیل استفاده میشود؟ .612
    ( کشور آلمان 2   کشور های مشترک المنافع (1 
 اروپای شمالی( کشور های 4   ( کشور های امریکای شمالی3 

      سیستم میکانیزه معموالً درکدام کشور ها دیده میشود؟ .613
   بی( کشور های غر2    ( کشور های عقب مانده1 
 کشورهای پیشرفته صنعتی  (4   ( کشور های رو به انکشاف3 

  ماده مؤلد انرژی کدام یکی از دستگاه های برق حرارتی درکشور را گاز طبیعی تشکیل میدهد؟ .614
  ( دستگاه برق حرارتی هرات2   ستگاه برق حرارتی کندهار( د1 
 ( هیچکدام4   دستگاه برق حرارتی مزارشریف (3 

:گردید تاسیس افغانستان در ذیل امیران از یکی کدام امارت زمان در کابل خانه ماشین بنام عصری فابریکه اولین .615
   ( امیر حبیب هللا خان2    ( امیر دوست محمد خان1 
 امیرعبدالرحمن خان (4    امیرشیرعلی خان( 3 

     به یکی از دالیل ذیل مردم افغانستان خط دیورند را قبول ندارند. .616
  از قلب قبایل پشتون ها میگذرد (2   ( طول بیشتر از حد قبول شده است1 
 ( مردم افغانستان را بی اتفاق میسازد4  ( بطرف پاکستان بیشتر نزدیک است3 

    :میباشد رادارا برق تولیدات بلند فیصدی ذیل ممالک از یک کدام اآسی براعظم در .617
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 جاپان (4   ( چین3  ( اندونیزیا2   ( هند1 

       محیط زیست کشور های پیشرفته قرار ذیل است: .618
   همه موارد درست است (2 ( استفاده از تکنالوجی جدید در جلوگیری آلوده گی1 
 نفی زیاداست( 4    ( محیط کامالً صاف است3 

    تولیدات زغال سنگ افغانستان بیشتر از کدام معادن زیر صورت میگیرد؟ .619
  ( بنگی خان آباد و کرخ هرات2   ( مسجد چوبی سبزک هرات1 
 ( دره صوف و دود کش4    آشپشته و کرکر  (3 

پیکر آن جدا گردید؟ قسمت های مهم افغانستان از 19به اثر سیاست پیشروی کدام یکی از کشور های ذیل در قرن  .621
  انگلیسی ها و روسیه تزاری (2   ( انگلیسی ها و فرانسوی ها1 

 ( فرانسوی ها و روسیه تزاری4    ( آلمانی ها و فرانسوی ها3 

  کابل و از آنجا به جاپان پرواز میکرد: –هرات  –هـ ش چه نوع طیاره از برلین  1317در سال  .621
  طیاره سه ماشینه برتش آیرالین (2   طیاره سه ماشینه لوفت آنزا (1 
 ( طیاره سه ماشینه آیر فولوت4   ( طیاره سه ماشینه امریکن آیرالین3 

     کدام یکی از زبان های ذیل در اطراف شورآبک و چخانسور رواج دارد: .622

 ( پنجابی4   ( آذری3   ( مغلی2  براهوی (1 

     شد؟کیلومتر تثبیت  541کدام یکی از خطوط سرحدی ذیل به طول  .623

   ( خط سرحدی امیر شیر علی خان2   ( خط سرحدی شمال شرقی1 

 ( خط سرحدی مکمهان4    خط سرحدی ریجوی (3 

      آلودگی آب شامل کدام تغییرات ذیل در آب ها میباشد؟ .624

  فزیکی و کیمیاویتغییرات  (2   ( تغییرات بیوژلویکی و میکروبی1 
 ( هیچکدام4   ( تغییرات فزیکی و بیولوژیکی 3 

     اگر طبقه اوزون بکلی تخریش و یا تخریب شود چه واقع میشود؟ .625
          ( هیچکدام1 
     اشعه ماورای بنفش بدرستی وظیفه )ضرر( خودرا انجام میدهد (2 
        ( باالی اتموسفیر تأثیر نداراد3 
 ید نمیگردد( زندگی تهد4 

نقشه هاییکه تمام خطوط و راه های حمل ونقل جاده های اسفالت شده خطوط بحری و فضایی را نشان میدهد به یکی از  .626
        نام های ذیل یاد میشود.

  ( همه درست است2    ( نقشه های ترانسپورتی1 

 ( حمل و نقل4     مواصالتی  (3 

    :شمارمیرود به ذیل مناطق حیوانات بین انفصال سرحد هندوکش، های کوه سلسله .627

   قطبی تحت و ( استوایی2   استوایی تحت و قطبی تحت (1 
 ( قطبی و استوایی4    استوایی و ( معتدله3 

      :است ذیل کوچک بند چند مجموعی تعداد بر مشتمل امیر بند .628
 بند 7 (4   بند 1( 3   بند 3( 2   بند 2( 1 
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     :دارد موقعیت ذیل منطقه کدام در کابل شرق حرارتی برق دستگاه .629
 ( منطقه پل چرخی4  ( منطقه ده سبز3  ( منطقه کارته نو2  منطقه هودخیل (1 

     :دارند زیاد عاَلقه زمین ذیل های حرکت از یکی به جغرافیه علمای .631
 ( حرکت نوسانی4 حرکت وضعی و انتقالی (3  ( عمودی2  ( اهتزازی1 

:گردید تاسیس افغانستان در ذیل امیران از یکی کدام امارت زمان در کابل خانه ماشین بنام عصری فابریکه اولین .631
   ( امیر حبیب هللا خان2    ( امیر دوست محمد خان1 
 امیرعبدالرحمن خان (4    ( امیرشیرعلی خان3 

    کدام یکی از خطوط سرحدی ذیل بین دره ذوالفقار و سیاه کوه واقع شده است: .632
   خط سرحدی فخری (2    سرحدی ریجوی( خط 1 
 ( خط سرحدی شمال غرب4    ( خط سرحدی مکمهان3 

    عدم موجودیت راه های ترانسپورتی سبب عقب مانی کدام یکی از موضوعات ذیل میشود: .633

 ( تکایا و مساجد4  ( سواد حیاتی3 فرهنگی و توریستی (2  ( زبانی و مذهبی1

       از نام های ذیل یاد میشود: نقشه های توپوگرافی به کدام یکی .634

   ( نقشه های اقلیمی2     ( نقشه های خاک1
   نقشه های فزیکی (4    ( نقشه های جیولوجیکی3 

تحقیقات در باره ذخیره زغال سنگ افغانستان برای اولین بار توسط جیولوجیست های کدام کشور های ذیل صورت  .635
 هند (4  ( جرمنی3  روسی( 2  ( انگلستان1گرفت: 

 حدود اقلیم تروپیک الی کدام دوایر عرض البلد در شمال و جنوب خط استوا ساحه بیشتر را احتوا میکند: .636
   خط سرطان و جدی (2   ( منطقه تحت قطبی و جنوبی1 
 ( منطقه قطبی و مرکزی4    ( منطقه قطبی و شمالی3 

       زبان هندی زبان رسمی کدام کشور ذیل است: .637
 ( بنگله دیش4   ( عراق3  ( اندونیزیا2  هندوستان (1 

      م آسیا می باشد:کدام زبان ذیل مربوط به زبان های براعظ .638
 ( فرانسوی4  ویتنامی (3  ( آلمانی2  ( بالیک1 

     پیروان دین بودایی بیشتر در کدام کشورهای ذیل زنده گی میکنند: .639
 ( برما4   ( بوتان3   ( تایلند2 همه درست است (1 

   ی توریزم می باشد:کدام یکی از لسان های ذیل یکی از لسان های رسمی سازمان جهان .641
 ( هندی4  ( ازبکی3  هسپانیوی (2  ( آلمانی1 

    بنا بر قلت آب همه ساله در کشور تنها چند میلیون هکتار زمین آبیاری میگردد: .641
 میلیون 2.6 (4  میلیون 3( 3  میلیون 2.45( 2  میلیون 2.8( 1 

     ر کدام اقلیم ذیل به استثنای مناطق کوهستانی برف هرگز نمی بارد:د .642
 ( اقلیم قطبی4 اقلیم مدیترانه یی (3  ( اقلیم یخچالی2  ( اقلیم حاره1 

     قبل از میالد الجورد افغانستان به کدام کشور می رسید: 3111در  .643
 ( هند4  ( بین النهرین3   ( چین2   مصر (1 
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 بحث نمودند: CFCsجهان در شهر لندن دور هم جمع شده و درباره خطرات بیشتر گاز  نماینده چند کشور .644
 1 )157   2 )77   3) 124   4 )36 

    شغل اکثریت مردم افغانستان را کدام یکی از فعالیت های ذیل تشکیل میدهد: .645
   ( صنعت و ترانسپورت2    زراعت و مالداری (1 

 مخابرات و انستیتوت( 4    ( ساختمان و مخابرات3 

    دو فیصد نفوس امریکای شمالی را مهاجرین کدام قاره ذیل تشکیل داده است: .646
  ( زرد پوستان آسیایی2    ( مسلمانان آسیایی1 

 سیاه پوستان افریقایی (4     ( استرالیایی ها3 

  میکنند:بعضی از مردمان کدام نژاد ذیل به اساس عقاید مذهبی شان روی و موی خود را خینه  .647
 ( نژاد سفید4  ( نژاد سیاه3  ( نژاد دو رگه2  نژاد زرد (1 

     کدام یکی از شهرهای ذیل مناطق مهم توریستی افغانستان می باشد: .648
 همه درست است (4 ( کابل و جالل آباد3 ( سمنگان و هرات2  ( بامیان و بلخ1 

ت ( کشور را به کدام قسمت ها تقسیم نموده است:کوه های افغانستان ) از شمال شرق به طرف جنوب غرب واقع اس .649
 ( شرقی و جنوبی4  ( شرقی و غربی3 ( شمالی و مرکزی2 شمالی و جنوبی (1 

      مردم نورستان به کدام یکی از زبان های ذیل صحبت میکنند: .651

 همه درست است (4  ( پاروتی3  ( رایگلی2  ( شکونی1 

 سطح زمین تصویر برداری کرده و ایستگاه زمین مخابره میکند:کدام وسیله ذیل به ارتفاعات متفاوت از  .651
 ( مخابره4  ماهواره (3   ( کمره2  ( جی آی اس1 

 درجه در هردو نیم کره شمالی و جنوبی می وزد: 31و  5کدام یکی از باد های ذیل بین عرض البلد های  .652
 ای محلی( باد ه4 ( باد های منطقوی3 باد های تجارتی (2  ( باد های غربی1 

 کدام یکی از کوه های ذیل در افغانستان از طرف شمال شرق به استقامت جنوب غرب امتداد یافته است: .653
   ( سلسله کوه های فیروز 2    ( سلسله کوه های سلیمان1 
 ( کوه های دوشی4     کوه هندوکش (3 

     چند کشور آسیایی در سازمان کنفرانس اسالمی جهان عضویت دارند: .654
 1) 52   2 )31   3 )41   4 )35 

   شرکت هوایی آریانا افغان به چند فیصد سهم دولت فعالیت خویش را رسمآ آغاز کرد: .655
 1 )55   2 )61   3 )58   4) 51 

 ام کشور ذیل برده شد:زبان انگلیسی در قرن ششم میالدی به وسیله قبیله انگلوساکسون از کشور آلمان به کد .656
 ( ایران4  نگلستانا (3   ( چین2  ( روسیه1 

     قله شامخ هندوکش شرقی چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد: .657

 1 )9111  2 )5111  3) 7111  4 )11511 
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       سپین غر از کدام منطقه ذیل شروع شده است: .658
  کیلومتری غرب پشاور 111 (2   کیلومتری شمال پشاور 411( 1 
 تری جنوب پشاورکیلوم 311( 4   کیلومتری شرق پشاور 211( 3 

 اکثریت کوتل های افغانستان که در بیشتر ایام سال پر برف میباشد ، باالتر از کدام ارتفاعات ذیل است: .659
 متر 4111( 4  متر 6111( 3  متر 3111 (2  متر 2111( 1 

  م (  2151) سفید( )  میلیارد نفر پیش بینی گردیده است: 11در کدام سال ذیل نفوس جهان  .661
 م 2151( 4  م 2111( 3  م 2181( 2  م 2141( 1 

    بلندترین قله هندوکش شرق چترال دارای چند متر ارتفاع از سطح بحر میباشد: .661
 متر 6648( 4  متر 8811( 3  متر 7751 (2  متر 4461( 1 

   در کدام یکی از زبان های ذیل لهجه مشرقی و قندهاری خوبتر از یکدیگر تشخیص میشود: .662

 ( زبان دری4  زبان پشتو (3  زبان پراچی (2  ( زبان بلوچی1

   بر اساس ارقام جدید وزارت معادن استخراج متوسط ساالنه کروم خوست چقدر است: .663
 هزار تن 73 (4  هزار تن 83( 3  هزار تن 62( 2  هزار تن 811( 1 

     کدام فعالیت های حیاتی ذیل مستقیمآ به انرژی وابستگی ندارد: .664
 ( صنعت4  ( تجارت3  حمل و نقل (2  امور فرهنگی  (1 

      مقدار بخار آب اتموسفیر را به کدام اصطالح یاد مینمایند: .665
 ( گرادینت4  رطوبت (3   ( باد2  ( درجه حرارت1 

   تیلفون همراه در کدام سال در شیکاگو ایاالت متحده امریکا برای استفاده عموم قرار گرفت: .666

 هـ ش 1381( 4  هـ ش 8413( 3  هـ ش 1383 (2  هـ ش 1391( 1 

 میالدی در سواحل آسیا بیش از یکصد هزار نفر را تلف کرد: 2115کدام یکی از سیالب ذیل در سال  .667
    ( سیالب هریکین2     سیالب سونامی (1 

 ( سیالب های زمستانی4     ( سیالب تیفون3 

     ماه های قمری بعضآ به کدام یکی از روزهای ذیل تنزیل میابد: .668

 روز 29( 4  روز 27( 3  روز 25( 2  روز 28 (1 

    بند برق درونته چند فیصد مشکالت اهالی و صنایع را در جالل آباد رفع می سازد: .669

 فیصد 81( 4  فیصد 31 (3  فیصد 111(2  فیصد 91( 1 

   هـ ش در کدام یکی از شهر های ذیل اعمار شد: 1315اولین کلنیک حیوانی در سال  .671
 ( بلخ4   کابل (3  ( کندهار2  ( جالل آباد1 

     دریای واخان در شرق قلعه پنج با یکی از دریاهای ذیل یکجا میگردد: .671
 ( کابل4  ( پنجشیر3   ( کنر2   پامیر (1 

 های ذیل قرار دارد: ریگستان صدیقی ، دشت مارگو ، دشت بکوا و دشت جهندم تحت تاثیر یکی از اقلیم .672
 صحرایی (4  نسونی( مو3  ( مدیترانه یی2  ( بحری1 
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     در کدام یکی از سالهای ذیل اولین مخابره تیلفونی بین کابل و پاریس برقرار شد: .673

 هـ ش 1327( 4  هـ ش 1331( 3  هـ ش 1322 (2  هـ ش 1347( 1

      دریای پنج از یکجا شدن دریاهای ذیل بوجود می آید: .674
 واخان و پامیر (4  ( آمو و کوکچه3  ( کوکچه و پامیر2  ( آمو و واخان1 

    فلدسپار ، مایکا و کوارتز منرال های کدام یکی از سنگ های زیر را تشکیل میدهد: .675

 ( مایکا4  ( فلد سپار3   ( بزلت2  گرانیت (1 

       بزرگترین بحر جهان بکدام نام ذیل یاد میشود: .676
 ( بحر هند4 ( بحر منجمد شمالی3  ( بحر اطلس2  بحر الکاهل (1 

     یل های ذیل سرچشمه اولی آب پامیر و آمو را تشکیل میدهد:یکی از جه .677

 ( چقمقتین4  ( واخان3  زرکول (2   ( شیوا1 

      کدام یک از دریا های ذیل از کوه حصار سرچشمه میگیرد؟ .678

 ( دریای کنر4  دریای مرغاب (3 ( دریای علیشنگ2  ( دریای کابل1 

     و چخانسور رواج دارد: کدام یک از زبان های ذیل در اطراف شورابک .679

 ( پنجابی4   ( آذری3   ( مغلی2  براهوی (1 

     الجورد ، لعل ، یاقوت و زمزد به کدام یک از نام های ذیل یاد میگردد: .681

 احجار کریمه (4 ( احجار ولکانیکی3  ( احجار متحوله2  ( احجار راسبه1 

ک از مناطق براعظم آسیا موقعیت دارد ، که از نظر سیاست و افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در سر راه کدام ی .681

        اقتصاد بسیار مهم است:

 ( آسیای جنوبی4 ( آسیای جنوب غربی3  آسیای میانه (2  ( آسیای شرقی1 

  بانک های تجارتی در اکثر کشورها از لحاظ زمانی کدام یک از عملیات ذیل را انجام میدهند: .682

 ( مدت متوسط4  ( دراز مدت3  کوتاه مدت (2  ( وقت مشخص1 

کدام یک از حوزه های پرنفوس ذیل قسمت های شمال شرقی ایاالت متحده امریکا و جنوب شرق کانادا را احتوا میکند: .683

 ( حوزه چهارم4  حوزه سوم (3  ( حوزه ششم2  ( حوزه دوم1 

چهار حکومت اعلی  اران ذیل به پنج والیت وافغانستان بر اساس تشکیالت واحدهای اداری دوره کدام یک از زمامد .684

 :است تقسیم شده

  امیر عبدالرحمن خان 2)    امیر شیرعلی خان             1)

 امیر حبیب هللا خان 4)      امان هللا خان 3)            

 :راه تجارتی افغانستان قبل از اسالم چه نام داشت .685
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 هیچکدام 4)          راه تجارتی 3)     عبور و مرور 2)               ابریشم 1)            

 :بند قرغه در کدام یکی از والیات ذیل وجود دارد .686

 غزنی4)                غور 3)                 هرات2)    کابل  1)            

 :کدام یک از بندهای برق زیر به منظور تولید انرژی فعالیت دارد   .687

 همه درست است4)  بند برق درونته 3)    بند برق کجکی 2)               ق نغلوبند بر             1)

 :به کدام یک از دالیل تا اکنون نفت افغانستان به پیمانه وسیع و منظم استخراج نگردیده است .688

 عدم موجودیت ترانسپورتیشن منظم 2)            عدم موجودیت سرمایه کافی             1)

 درست است3و  41)             نبود پرسونل فنی و مجرب    3)

 :امواج زلزله مجموعاً چند نوع است .689

 هیچکدام 4)             یک نوع 3)             سه نوع 2)              دو نوع             1)

 :میشود یاد متر از سطح بحر ارتفاع دارد به یکی از نام های ذیل  511الی    311سرزمین هاییکه از   .691

  اراضی پست 2)                            اراضی مرتفع             1)

 اراضی کوهستانی 4)              اراضی حاصلخیز زراعتی 3)            

 :الجورد، لعل، یاقوت و زمرد به کدام یک از نام های ذیل یاد میگردند  .691

 احجار کریمه 4)   احجار ولکانیکی 3)      سبهاحجار را 2)     احجار متحوله 1)            

خان تعیین و تثبیت   خط سرحدی که از کوه سیاه تا کوه ملک سیاه بین افغانستان و ایران در زمان امیر حبیب هللا  .692

 :کدام یکی از نام های ذیل یاد میشود گردیده بود به

 خط ریجوی 4)     خط شمال غربی 3)          خط فخری 2)         خط مکمهان             1)

 :کدام یک از موتر های ذیل در افغانستان بهترین افزایش را داشته است  .693

 موتر های سرویس و تونس 2)               موتر های بس والری             1)

 شخصی و تکسی 4)                وسایط اتباع خارجی مقیم کشور    3)

 از طویلترین و بزرگترین دریاهای جنوب افغانستان محسوب میشود:کدام یک از دریا های ذیل  .694

 دریای ارغنداب 4)        دریای هلمند 3)    دریای هریرود 2)     دریای مرغاب             1)

 :زنده جان ها و حیوانات در طول ادوار جیولوجیکی به چه شکل تغییر و تحول نموده است .695

  لیت دارحیوانات بدون اسکلیت به اسک 1)

 خونسرد به اسکلیت دار خون گرم، یعنی پرندگان و پستانداران 2)

 هیچکدام               4)       درست است2و  31)   

    :میباشد رادارا برق تولیدات بلند فیصدی ذیل ممالک از یک کدام آسیا براعظم در .696
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 ( چین4   جاپان (3   ( اندونیزیا2  ( هند1 

     به انکشاف را کدام نفوس تشکیل میدهد؟مهاجرین کشورهای رو  .697
   نفوس جوان و فعال اقتصادی (2   ( نفوس غیر فعال اقتصادی1 

 ( نفوس جوان غیر فعال اقتصادی 4     ( نفوس جوان3 

     ترسیم حصه از سطح کره زمین و یا تمام کره زمین بنام ذیل یاد میشود: .698

 ( هستوگرام4   نقشه (3  ( چارت2  ( گراف1 

     نخستین وسیله مخابراتی اختراع شده کدام یک از وسایل ذیل میباشد: .699
 ( فکس4  تلگراف (3   ( رادیو2  ( تیلیفون1 

   اولین فلزی که انسان به آن به معرفت حاصل نمود کدام یک از فلزات ذیل است: .711

 ( برونز4   مس (3   ( آهن 2   ( قلعی1 

  های ذیل گفته میشود؟.  ستراتو کومولوس به یکی از ابر 711

 . ابر های که دارای ارتفاع متوسط باشد2ابر های که دارای ارتفاع کم باشد          .1

 . ابر های که بشکل پراگنده باشد4. ابر های که دارای ارتفاع زیاد باشد         3

 .  سلسله جبال همالیا در یکی از قاره های ذیل موقیعت دارد؟712

 . افریقا4        .امریکا    3     . اروپا        2        آسیا        .1

 . هالو بین یکی از ارتفاعات ذیل واقع میباشد؟713

 . هیچکدام4کیلومتر           1.5متر الی  111. 3کیلومتر           12الی  6 .2کیلومتر           3الی  5. 1

 . کومولوس ابر یکی از گروپ های ذیل شمرده میشود؟714

 D. گروپC           4. گروپB            3گروپ .A             2. گروپ1

 .  ابر ها به اساس شکل و ارتفاع به چند طبقه تنصیف شده است؟715

 . شش طبقه4    . پنج طبقه        3    چهار طبقه        .2        . سه طبقه      1

 البلدهای ذیل واقع گردیده است؟.  باد های مسلط غربی بین یکی از عرض 716

 درجه 71و 75. 4     درجه       65و 35. 3درجه           61و 35 .2    درجه        51و 25. 1

 .  بادها به یکی از اشکال ذیل میباشد؟717

 پنج شکل .4        . چهار شکل   3                 . سه شکل2      . دو شکل      1

 توسط یکی از آله های ذیل اندازه گیری می شود؟. سرعت باد 718

 . هیچکدام4         . بارومتر  3          مومیتر  انی .2     . ترمامتر       1

 .  فشار هوا توسط یکی از آله های ذیل ثبت می شود؟719
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 . سایکرومتر4        . ترموگراف   3     باروگراف      .2       . هایدرومتر      1

 .  حرارت را توسط یکی از آله های ذیل اندازه میکنند؟711

 ترمامتر .4        . بارومتر   3     . انیمومیتر        2          . رادیوساند  1

 کیلومتری اتموسفیر یکی از گازات ذیل موقیعت دارد؟ 25الی  21. در ارتفاع 711

 C1              4 .N2. 3      اوزون      .2      . کاربن دای اکساید     1

 .  فشار هوا در طبقه ترموسفیر به:712

1 .
1

10
. 2تنزیل میابد           

1

100
. 3تنزیل میابد           

1

1000
 .4تنزیل میابد           

1

10000
 تنزیل میابد 

 .  فشار هوا در آخرین طبقه ترپوسفیر به:713

1. 
1

10
. 2تنزیل میابد            

1

100
. 3یل میابد          تنز 

1

1000
. 4تنزیل میابد          

1

10000
 تنزیل میابد 

 . فشار هوادر سطح بحر،عبارت از :714

 میلی متر 861. 4میلی متر           821. 3میلی متر           761 .2میلی متر           711. 1

 .  یکی از طبقات ذیل فاقد ابر می باشد؟715

 . طبقه اگزوسفیر4. طبقه میزوسفیر          3. طبقه تروموسفیر          2        طبقه ستراتوسفیر   .1

 .  هیلو کوپتر و طیاره های کوچک تفریحی در یکی از طبقات ذیل پرواز میکنند؟716

 . طبقه اگزوسفیر4. طبقه میزوسفیر          3. طبقه ستراتوسفیر           2طبقه ترپوسفیر            .1

 پرنده گان در یکی از طبقات ذیل به پرواز می پردازند؟  .717

 . طبقه ستراتوسفیر4. طبقه میزوسفیر          3طبقه ترپوسفیر          .2. طبقه اگزوسفیر          1

 .  گازاتیکه به ترکیب بسیار کم در طبقه ترپوسفیر موجود است، عبارتند از:718

 همه درست است .4    . کرپتون       3     یوم      . هیل2           . هایدروجن      1

 . یکی از گازات ذیل به ترکیب بسیار کم در طبقه ترپوسفیر موجود می باشد؟719

 . کاربن دای اکساید4      . میتان      3  سلفر           .2       . اکسیجن      1

 طبقه ترپوسفیر موجود است؟ .  گاز کاربن دای اکساید به یکی از فیصدی های ذیل در721

1.% 1.3             2. 1.13%           3 .1.113%           4 .1.1113% 

 .  ارگن در طبقه ترپوسفیر به یکی از فیصدی های ذیل یافت می شود؟721

1 .21%             2 .87%              3. 1.93%          4 .91% 

 بقه ترپوسفیر عبارت اند از:.  ترکیب فیصدی نایتروجن در ط722

1 .21%             2. 78%             3 .87%             4 .67% 

 . ضخامت اتموسفیر در ساحه قطبینک723
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 . بسیار زیاد می شود4. تغیر نمیکند         3کم می شود           .2. زیاد می شود          1

 نباتات جا دارد که به یکی از نام های ذیل یاد می شود؟. در قشر خارجی زمین موجودات حیه و 724

 . اگزوسفیر4. اتموسفیر           3. تروموسفیر          2بایوسفیر            .1

 . در یکی از طبقات ذیل جاذبه زمین به صفر میرسد؟725

 . طبقه تروموسفیر4        . طبقه ستراتوسفیر   3طبقه اگزوسفیر            .2. طبقه میزوسفیر            1

 .  ضخامت طبقه اگزوسفیر عبارت است از:726

 کیلومتر 14111. 4کیلومتر           13111 .3کیلومتر           12111. 2کیلومتر           11111. 1

 .  حصه تحتانی یکی از طبقات ذیل بنام ایونوسفیر یاد می شود؟727

 طبقه ترموسفیر .4. طبقه ستراتوسفیر           3وسطی )میزوسفیر(          . طبقه 2. طبقه اگزوسفیر          1

 ( بحالت مالیکولی در یکی از طبقات ذیل وجود دارد؟N2.  گاز نایتروجن)728

 . طبقه ستراتوسفیر4. طبقه اگزوسفیر          3. طبقه میزوسفیر          2طبقه ترموسفیر           .1

غ که در حصه فوقانی آن حرارت از صدها درجه سانتی گراد تجاوز نماید،به یکی از نام های .  طبقه گرم و دا729

 ذیل یاد میشود؟

 . طبقه ستراتوسفیر4. طبقه اگزوسفیر          3طبقه ترموسفیر           .2. طبقه میزوسفیر          1

 .  طبقه هیتروسفیر بعد از یکی از طبقات  ذیل آغاز می شود؟731

 . طبقه اگزوسفیر4طبقه میزوسفیر           .3. طبقه ستراتوسفیر           2. طبقه ترموسفیر           1

 .  میزوپاز در انتهای یکی از طبقات ذیل واقع شده است؟731

 . طبقه اگزوسفیر4طبقه میزوسفیر           .3. طبقه ستراتوسفیر           2. طبقه ترموسفیر           1

کیلومتری زمین در کدام یکی از طبقات ذیل جابجا می  1111الی  511.  اقمار مصنوعی کم ارتفاع در ساحه 732

 شود؟

 . طبقه میزوسفیر4طبقه اگزوسفیر            .3. طبقه ستراتوسفیر          2. طبقه ترموسفیر           1

 . یکی از طبقات ذیل را طبقه وسطی گویند؟733

 . طبقه اگزوسفیر4طبقه میزوسفیر           .3. طبقه ستراتوسفیر          2ر           . طبقه ترپوسفی1

 درجه سانتی گراد به صفر درجه سانتی گراد میرسد؟ 91. در یک از طبقات ذیل درجه حرارت از منفی 734

 قه ستراتوسفیرطب .4. طبقه اگزوسفیر        3. طبقه ترپوسفیر          2. طبقه میزوسفیر          1

 . ساحه پرواز طیاره های جیت در یکی از طبقات ذیل صورت می گیرد؟735

 . طبقه اگزوسفیر4. طبقه میزوسفیر        3طبقه ستراتوسفیر          .2. طبقه ترپوسفیر          1

 . کثافت هوا در یکی از طبقات ذیل کمتر است؟736
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 . طبقه اگزوسفیر4. طبقه میزوسفیر         3طبقه ستراتوسفیر           .2. طبقه ترپوسفیر           1

 کیلومتری اتموسفیر موقیعت دارد؟ 45الی  12. یکی از طبقات ذیل بین ارتفاعات 737

 . طبقه اگزوسفیر 4. طبقه میزوسفیر         3طبقه ستراتوسفیر           .2. طبقه ترپوسفیر         1

 از طبقات ذیل در هر درصد متر ارتفاع یک درجه حرارت کاهش میابد؟ . در کدام یکی738

 . طبقه اگزوسفیر4. طبقه میزوسفیر          3. طبقه ستراتوسفیر          2طبقه ترپوسفیر           .1

 . یکی از طبقات ذیل از ورود اشعه مضر ماورای بنفش به سطح زمین ، جلوگیری میکند؟739

 . طبقه اگزوسفیر4. طبقه میزوسفیر          3. طبقه ستراتوسفیر          2         طبقه ترپوسفیر  .1

 . منظره گرین هاوس را یکی از طبقات ذیل به زمین میدهد؟741

 . طبقه اگزوسفیر4. طبقه میزوسفیر           3. طبقه ستراتوسفیر          2طبقه ترپوسفیر           .1

 ث یک لفافه در یکی از طبقات ذیل نگهداری می شود/.  حرارت زمین به حی741

 . طبقه اگزوسفیر4. طبقه میزوسفیر           3. طبقه ستراتوسفیر          2طبقه ترپوسفیر           .1

 .  در طبقه ترپوسفیر گاز اکسیجن چند فیصد زمینه فعالیت های حیاتی را فراهم میسازد؟742

1 .11%          2. 21%          3 .26%          4 .31% 

 . طبقه ترپوسفیر از سطح به یکی از اندازه های ذیل ارتفاع دارد؟743

 کیلومتر 21 – 8. 4کیلومتر           14 – 6. 3کیلومتر           12 – 8 .2کیلو متر            11 – 8. 1

 از جاهای ذیل می باشد؟ . بهترین نمونه از جنگالت ساحه کوهستانی در افغانستان یکی744

 . نواحی پکتیا4       . کوه بابا   3        ن غر    سپی .2     . هندوکش       1

 .  در یکی از نواحی ذیل مقدار زیاد بارنده گی وجود دارد؟745

 استهمه درست  .4. بعضی از نواحی هندوکش           3. سالنگ ها          نقاط مرتفع کوه بابا          1

 . مقدار بارنده گی در مناطق کوهستانی باالتر است از؟746

 میلی متر 1611 – 1211. 2میلی متر           1811- 1111. 1

 میلی متر 3111 – 1811 .4میلی متر           2111 – 1411. 3

 .  یکی از اینها منطقه یخچالی محسوب میشود؟747

 . هالند شمالی4         . هالند غربی   3      گرین لند      .2      . سواحل لندن     1

 . ساحه اقلیمی منطقه تندرابین یکی از عرض البلدهای ذیل موقیعت دارد؟748

 درجه75درجه و دایره قطب66 2/1 .2درجه           71درجه و دایره قطب66 2/1. 1

 درجه 66 2/1 درجه ودایره قطب66 2/1. 4درجه        66 2/1درجه و دایره قطب23 2/1. 3

 اقلیم صحرایی و ستپ منطقه متعدله دارای عرض البلدهای ذیل میباشند؟  -749
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 درجه 61و 45. 4     درجه     51و  35 .3درجه         35و 25. 2      درجه    25و  15. 1

 اقلیم مدیترانه یی در یکی از مناطق ذیل موجود است؟  -751

 . بن غازی در مصر4. بن غازی در عربستان        3بن غازی در ایتالیا        . 2بن غازی در تریپولی          .1

 نا پل در ایتالیا دارای چه نوع اقلیم می باشد؟  -751

 . اقلیم بری4. اقلیم سواحل غربی        3   اقلیم مدیترانه یی       .2. اقلیم صحرایی        1

 عرض البلدهای ذیل موقیعت میداشته باشد؟اقلیم مدیترانه یی در بین یکی از   -752

 درجه 51و  41. 4    درجه     41و  31 .3      درجه     31و  21. 2درجه         21و  11. 1

 کدام یکی از اقلیم های ذیل دارای تابستان خشک و بارنده گی کم میباشد؟ -753

 . اقلیم مرطوب تحت استوایی4سواحل غربی         اقلیم .3. اقلیم بری و مرطوب        2. اقلیم صحرایی        1

 درجه در نیم کره شمالی و جنوبی یکی از اقلیم های ذیل موقیعت دارد؟ 61و  41بین عرض البلدهای  -754

 . اقلیم صحرایی4. اقلیم مدیترانه یی        3اقلیم سواحل غربی         .2. اقلیم مرطوب تحت استوایی        1

 مرطوب تحت استوایی دارای یکی از این نوع خاصیت نمی باشد؟اقلیم  -755

 . تابستان گرم و مرطوب2      ریزش باران زیاد و خشک     .1

 . برفباری در بعضی محالت4       . زمستان معتدل و مرطوب    3

 اقلیم مرطوب تحت استوایی دارای یکی از این خاصیت می باشد؟ -756

 . زمستان معتدل و مرطوب 2         . تابستان گرم و مرطوب  1

 همه درست است .4      . ریزش باران زیاد           3

 اقلیم منطقه معتدله از تاثیرات چه نوع هوا متاثر میگردد؟ -757

 درست است 2و  1 .4. هوا نه بسیار گرم و نه بسیار سرد        3. هوای قطبی        2. هوای تروپیک        1

 اعظم مناطق اقلیمی تحت استوایی بین کدام عرض البلدها در دو نیم کره شمالی و جنوبی موقیعت دارد؟ قسمت -758

 درجه 35و 25عرض البلدهای  .2      درجه     25و  15. عرض البلدهای 1

 درجه 45و  45. عرض البلدهای 4      درجه     45و  35. عرض البلدهای 3

 می بارد، به جز از؟برف در تمام مناطق حاره ن  -759

 . مناطق نیمه سرد4مناطق کوهستانی         .3. مناطق علفزار        2.مناطق دشتی        1

 وزش باد در اقلیم تروپیک به کدام استقامت صورت میگیرد؟ -761

 . از جنوب به شرق4. از جنوب به غرب        3. از شمال به جنوب        2از شرق به غرب         .1

 در اقلیم تروپیک حد اوسط حرارت در ظرف یکسال به چند درجه سانتی گراد میرسد؟ -761



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

255 

درجه سانتی  29. 4درجه سانتی گراد         27 .3درجه سانتی گراد         25. 2درجه سانتی گراد         23. 1

 گراد

 میگیرد؟یکی از اقلیم های ذیل ساحه وسیع تر را الی دایره سرطان و جدی دربر  -762

 اقلیم تروپیک .4    . اقلیم معتدله      3    . اقلیم سرد      2  . اقلیم گرم       1

 شرایط جوی در یکی از اقلیم های ذیل در نظر گرفته نمی شود؟ -763

 . هیچکدام4. اقلیم منطقه معتدله        3. اقلیم منطقه حاره        2اقلیم منطقه بارده         .1

 درجه در نصف کره شمالی و جنوبی واقع شده است؟ 91و  66 2/1از اقلیم های ذیل بین عرض البلدهای  یکی -764

 . هیچکدام4. اقلیم منطقه معتدله        3اقلیم منطقه سرد         .2. اقلیم منطقه گرم        1

 شعاع آفتاب در یکی از مناطق ذیل سال دو مرتبه عمود میتابد؟ -765

 . هیچکدام4      . منطقه معتدله   3      .منطقه سرد    2  م       منطقه گر .1

 یکی از مناطق ذیل را مدارین یاد میکنند؟ -766

 . هیچکدام4       . منطقه سرد  3دله              . منطقه معت2    منطقه حاره       .1

 قیعت میداشته باشد؟ساحه استوا بین خط سرطان و خط جدی در کدام نوع اقلیم ذیل مو -767

 . همه درست است4     اقلیم منطقه حاره     .3. اقلیم منطقه بارده        2. اقلیم منطقه معتدله        1

 یکی ازگازات ذیل باعث تخریش طبقه اوزون نمی گردد؟ -768

1 .CH4           2 .CFC          3 .N           4. NO  

 تخریش طبقه اوزون می گردد؟یکی از گازات ذیل باعث  -769

1 .CH4           2 .CO2           3 .CO               4. همه درست است 

 قطبین دارای یکی از این نوع اقلیم میباشد؟ -771

 . گرم4      . اقلیم حاره    3      . اقلیم معتدله    2      ساحه بارده      .1

 ذیل میباشد؟ عرض البلدهای متوسط دارای اقلیم -771

 . اقلیم حاره4     اقلیم معتدله     .3    . اقلیم خشک     2     . اقلیم استوا    1

 فکتور های که مستقیماً در تغیرات اقلیم باالی آب و هوا موثر است عبارت است از؟ -772

 . پنج4       چهار    .3      . سه     2     . دو       1

 بین عرض البلدهای ذیل موقیعت دارد؟ اقلیم منطقه معتدله -773

درجه در نیم کره شمالی و  66 2/1و 23 2/1 .2درجه در نیم کره شمالی و جنوبی        24 2/1و 23 2/1. 1

 جنوبی

 . هیچکدام4درجه در نیم کره شمالی و جنوبی       66 2/1.  26 2/1. 3
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 بارنده گی در یکی از حاالت ذیل بوجود می آید؟ -774

 . مرکز فشار پست در حال پیشرفت باشد2هرگاه فشار بلند جانب ساحه فشار پست به حرکت افتد    . 1

 . هیچکدام4         درست است      2و  1 .3

 عامل مهمی که مسیر حرکت بادها را کنترول میکند عبارت است از؟ -775

 . همه درست استDynamic        4. قوه Coriolis        3قوه  .Static        2. قوه1

 

 بهترین مثال بارنده گی های مناطق کوهستانی در افغانستان یکی از جاهای ذیل می باشد؟ -776

 . هرات4    سایبریا       .3      . پغمان    2. سالنگ         1

 یکی از اینها شامل کتگوری علمای اقلیم شناسی و میتورلوژی قرار نگرفته است؟ -777

 . همه درست است4رطوبت شبنم         .3. رطوبت مخصوصه هوا        2. رطوبت مطلقه          1

 بارنده گی های جبهه یی اغلباً در یکی از مناطق ذیل بوجود می آید؟ -778

 2و1 .4. مناطق کوهستانی        3. مناطق معتدله تحت قطبی         2. مناطق معتدله تحت استوایی          1

 درست است

 علمای اقلیم شناسی و میتولوژی اصطالح رطوبت را به اشکال ذیل توضیح نموده اند؟ -779

 همه درست است .4. رطوبت مطلقه         3. نقطه شبنم         2. رطوبت نسبتی         1

ات آب ، عمکل عمل تبخیر که بصورت دوامدار در طبیعت صورت میگیرد و به داخل یک سایکل منظم جریان -781

 تبخیرر و بارنده گی همواره ادامه میابد در طبیعت به یکی از نام های ذیل یاد میشود؟

1 .Humidity          2.     هیچکدام4     و رطوبت کافی    3     هایدروکسیل . 

وبت یک متر مکعب هوای گرم و مرطوب استوایی نظر به یک متر مکعب هوای سرد قطبی چند فیقصد رط -781

 بیشتر دارد؟

 فیصد 5الی 4 .4    فیصد      4الی 3. 3    فیصد      3الی 2. 2     فیصد     2الی  1. 1

هرگاه درجه حرارت طبقات باالیی ترپوسفیر به مراتب تنزیل یابد و قطرات باران در طوفانههای سر هوا مدت  -782

الت جامد تغیر شکل کرده و به یکی از اشکال ذیل دیرتری در فضا باقی بماند در آنصورت قطرات باران بهه حح

 فرومیریزد؟

 . طوفان بارانی 4       ژاله                .3      . برف     2     . بارن     1

 بارنده گی های کوهستانی به یکی از اصطالحات ذیل اطالق میشود؟ -783

1. Orographic        2 .Convection        3 .Humidity        4 .Solar Constant  

 در طبیعت بخارات آبی به یکی از اشکال ذیل یافت میشود؟ -784

 همه درست است .4       . جامد   3      . مایع   2   . گاز      1

 فیصد زمین را بخارات آبی تشکیل میدهد؟ چند -785
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 فیصد 5. 4      فیصد    4الی  3. 3  فیصد       3الی2. 2      فیصد     2الی1 .1

 روزه در یکی از والیت های ذیل به وقوع می پیوندد؟ 121بادهای  -786

 . بدخشان4      . ننگرهار    3    لغمان       .2       . هرات   1

 اختالف مراکز فشار بلند و پست در افغانستان در یکی از والیت های ذیل دیده میشود؟ -787

 پروان .4    . هلمند       3    . کابل      2   . بلخ       1

 بادهای غربی بین کدام یکی از عرض البلدهای ذیل می وزد؟ -788

 درجه 51الی  41. 4درجه          61الی  31 .3درجه          41الی  21. 2درجه           31الی  11. 1

 جریان بادها به یکی از دسته های ذیل تقسیم میگردد؟ -789

 . چهار دسته4       سه دسته   .3     . دو دسته     2      . یک دسته    1

 جریان بادها دایماً؟ -791

 . از منطقه فشار پست به منطقه فشار بلند صورت میگیرد1

 از منطقه فشار بلند به استقامت مرکز فشار پست صورت میگیرد .2

 . از منطقه فشار بلند به منطقه فشار متوسط صورت میگیرد3

 فشار متوسط به ممنطقه فشار پست صورت میگیرد . از منطقه4

 یکی از مقادیر کالوری ذیل تولید میگردد؟ Solar Constantدر  -791

 . پنج کالوری 4        . چهار کالوری  3      . سه کالوری   2     کالوری     دو  .1

ی ثانیه چند کالوری حرارت تولید در نقاطیکه شعاع آفتاب عمود بتابد در هر سانتی متر مربع سطح زمین ف -792

 میشود؟

 . چهار کالوری4      . سه کالوری   3   کالوری       دو  .2         . یک کالوری 1

 سرعت شعاع آفتاب در فی ثانیه عبارت اند از؟ -793

 کیلومتر 311111 .4کیلومتر         31111. 3کیلومتر          6111. 2    کیلومتر       3111. 1

 در فی ثانیه چه مقدار اسپ انرژی حرارتی آفتاب به استقامت زمین سرازیر میگردد؟ -794

 میلیون 116. تقیرباً 4میلیون         126تقریباً  .3میلیون         126. 2     هزار      126. 1

 یکی از جوابات ذیل عنصر اقلیمی محسوب میگردد؟ -795

 . درجه گرمی4     . جریان حرارت    3. فشار حرارت         2رطوبت وبارنده گی          .1

 یکی از اینها عنصر اقلیمی نمی باشد؟ -796

 . رطوبت و بارنده گی 4جریان حرارت          .3. فشار هوا         2      . درجه حرارت    1

 عناصر اقلیمی چند است؟ -797
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 چار .4        . سه  3    . دو      2     . یک      1

حد وسطی تمام پدیده های جوی یک منطقه که زمان و مکان معین اوصاف جداگانه را اختیار نماید به یکی از  -798

 نام های ذیل یاد میشود؟

 . عناصر اقلیم4     . فشار هوا     3      اقلیم     .2       . حرارت     1

 مفاهیم ذیل را ارائه مینماید؟اقلیم یکی از  -799

 میالن .4    . آب وهوا     3و سردی          . گرمی2        . فشار هوا   1

 اقلیم از یکی از کلمات ذیل اقتباس گردیده است؟ -811

 . هیچکدامKlima            4 .3. میالن محور زمین         2    . میالن        1

 جوابات ذیل اطالق میگردد؟ دایره سرطان به یکی از -811

 درجه غربی که آفتاب در اول سرطان باالی آن عمود میتابد 23 2/1. 1

 درجه شمالی که آفتاب در اول جدی باالی آن عمود می تابد 23 2/1. 2

 درجه شمالی که آفتاب در اول سرطان باالی آن عمود می تابد 23 2/1 .3

 درجهه عرض البلد شمالی  66 2/1. 4

 قلیم چه نوع کلمه است، گزینه درست را حلقه نمایید؟ا -812

 کلمه التینی .4     . کلمه انگلیسی    3  . کلمه آلمانی       2     . کلمه فرانسوی     1

 دایره جدی: -813

 درجه شرقی که آفتاب در اول سرطان باالی آن عمود می تابد 66 2/1. 1

 باالی آن عمود می تابددرجه غربی که آفتاب در اول جدی  23 2/1. 2

 درجه شمالی که آفتاب در اول سرطان باالی آن عمود می تابد 23 2/1. 3

 درجه جنوبی که آفتاب در اول جدی باالی آن عمود می تابد 23 2/1 .4

 دایره آرکتیک: -814

 درجه عرض البلد جنوبی را نشان میدهد 66 2/1. 1

 درجه عرض البلد شمالی را نشان میدهد 66 2/1 .2

 درجه عرض البلد شرقی را نشان میدهد 66 2/1. 3

 درجه عرض البلدغربی را نشان میدهد 66 2/1. 4

 مبدا طول البلدها یکی از خطوط ذیل می باشد؟ -815

 خط گرینویچ .4          . خط جدی 3    . خط سرطان    2    . خط استوا      1

 همه دوایر عرض البدها با همدیگر؟ -816
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. استقامت شمالی و جنوبی را نشان 4   . برابر اند        3    موازی اند      .2       . مساوی اند  1

 میدهد

 دایره استوا زمین را به دو نیم کره ذیل تقسیم می نماید؟ -817

. نیم کره غربی و 4نیم کره شمالی وجنوبی          .3. نیم کره غربی و شرقی        2    . نیم کره شرقی و غربی  1

 جنوبی

 یکی از اینها مبدا عرض البلد محسوب میشود؟ -818

. فاصله قوصی 4. فاصله قوصی طول البلد        3   . خط گرینویچ      2      دایره استوا      .1

 عرض البلد

 عرض البلد طور ذیل امتداد دارد؟ -819

 . جنوباً  شماالً 4      . شماالً   جنوباً   3       شرقاً غرباً    .2     . غرباً  شرقاً     1

 دوایر بزرگ توسط یکی از نصف النهار های ذیل تمثیل میگردد؟ -811

 . هیچکدام4        درست است  2و1. 3     طول البلدها      .2        . عرض البلدها  1

 های ذیل توسط دوایر طول البلد تثبیت میگردد؟ یکی از موقیعت -811

 همه درست است .4      . جزایر     3       . ممالک   2      . شهرها    1

 محل تقاطع طول البلد و عرض البلد یکی از موقیعت های ذیل را در سطح زمین واضح میسازد؟ -812

 . یک نصف النهار4        یک نقطه   .3       . یک عرض البلد  2   . یک فضا      1

 فاصله بین نصف النهار ها در قطبین بین یکی از اعداد ذیل تقرب میکند؟ -813

 . سه4      . دو    3       . یک   2      صفر     .1

 خط گرینویچ نیم کره زمین را به دو نیم کره ذیل تقسیم مینماید؟ -814

. نیم کره 4. نیم کره شمالی و شرقی        3مالی و جنوبی         . نیم کره ش2نیم کره شرقی و غربی          .1

 غربی و جنوبی 

 خط گرینویچ که مبدا طول البلد میباشد از یکی از شهر ذیل میباشد؟ -815

 . شهر مسکو4       شهر لندن     .3       . شهر نیویارک  2      . شهر پاریس    1

 عت از مقابل آفتاب عبور میکند؟چند درجه نصف النهار در یک سا -816

 درجه 25. 4        درجه   21. 3         درجه   15 .2      درجه      11. 1

 دوایر طول البلد یکی از استقامت های ذیل را نشان میدهد؟ -817

 . جنوب و شمال 4     . غرب و شرق    3     . شرق و غرب        2      شمال و جنوب     .1

 اد دوایر طول البلد چند است؟تعد -818

 درجه 381. 4      درجه      361 .3        درجه     341. 2   درجه         321. 1
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نیم دایره های که از قطب شمال شروع و به قطب جنوب تمدید میابد و بر خط استوا عمود باشد به یکی از نام  -819

 های ذیل یاد میشود؟

 . یک نهار4     . دو نهار    3        ول البلد ط .2        .  عرض البلد  1

 بسیاری از واقعات و حوادث طبیعی و جغرافیایی در نتیجه یکی از حرکات ذیل بمیان میابد؟ -821

 درست است 3و2 .4      . حرکات وضعی   3       . حرکات انتقالی   2     . حرکات نوسانی     1

 یکی از ساعت های ذیل صورت میگیرد؟در وقت اعتدال غروب آفتاب در  -821

 بجه صبح 7. 4      بجه عصر    5. 3   بجه صبح      6. 2       بجه عصر    6 .1

 در وقت اعتدال طلوع آفتاب در یکی از ساعت های ذیل صورت میگیرد؟ -822

 بجه صبح 6 .4    بجه صبح      5. 3   بجه صبح        4. 2      بح    بجه ص 3. 1

 در هنگام اعتدال اشعه آفتاب؟ -823

 . باالی قطب جنوب عمود می تابد2         . باالی قطب شمال عمود می تابد  1

 . هیچکدام4        باالی خط استوا عمود می تابد     .3

 اعتدال در خزان در یکی از روز های ذیل صورت میگیرد؟ -824

 میزان 29. 4        میزان  15. 3      میزان    11. 2        اول میزان     .1

 اعتدال در بهار در یکی از روز های ذیل اتفاق می افتد؟ -825

 . اول سرطان 4     . اول جوزا    3          ل ثور . او2     اول حمل       .1

 مراد از اعتدال؟ -826

 ان و بهار است. مساوی بودن فصل خز2       . مساوی بودن فصل و بهار و تابستان است    1

 . مساوی بودن ماه حمل و میزان است4       مساوی بودن ساعات روز و شب می باشد     .3

 اعتدال در یکی از فصول ذیل صورت میگیرد؟ -827

 . خزان و زمستان4      . تابستان و خزان   3       ان  بهار و خز .2        . بهار و تابستان  1

 ین از آفتاب که بنام اوج یاد میشود قرار ذیل میباشد؟فاصله بسیار بعید زم -828

میلیون  155. 4میلیون کیلومتر         152 .3میلیون کیلومتر         151. 2میلیون کیلومتر          151. 1

 کیلومتر 

 کوتاه ترین فاصله زمین با آفتاب عبارت است از؟ -829

میلیون  174. 4میلیون کیلومتر          163. 3کیلومتر        میلیون  157. 2میلیون کیلومتر          147 .1

 کیلومتر 

 فاصله وسطی زمین از آفتاب یکی از اینها می باشد؟ -831
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میلیون  151. 4میلیون کیلومتر          149 .3میلیون کیلومتر          148. 2میلیون کیلومتر          147. 1

 کیلومتر 

 یکی از کشور های ذیل بود؟برادلی منجم معروف  -831

 . روسیه4      . آلمان     3       . امریکا   2          انگلستان  .1

 سرعت حرکت زمین باالی مدار در یک ثانیه عبارت است از؟ -832

 کیلومتر 61. 4     کیلومتر     51. 3        کیلومتر  41. 2      کیلومتر     31 .1

 از باعث یکی از حرکات ذیل بمیان می آید؟تشکیل فصل اول سال  -833

 . حرکت زمین بسوی ستاره گان4. حرکت نوسانی         3حرکت انتقالی          .2. حرکت محوری         1

 حرکت انتقالی در چه مدت زمان صورت میگیرد؟ -834

 7روز و  365. 4ساعت         6روز  365 .3ساعت         5روز و  367. 2ساعت         4روز و  365. 1

 ساعت

 حرکت انتقالی به یکی از حرکات ذیل گفته میشود؟ -835

 حرکت زمین بدور آفتاب .2     . حرکت آفتاب بسوی زمین     1

 . حرکت زمین بدور کهکشان4      . حرکت ستاره گان بدور زمین    3 

 طول مدار زمین تقریباً؟ -836

 کیلومتر 631. 4میلیون کیلومتر         831. 3میلیون کیلومتر          931 .2یلومتر         میلیون ک 731. 1

 شب و روز در اثر یکی از حرکات ذیل به وجود می آید؟ -837

 . حرکت زمین بسوی ستاره گان4حرکت وضعی         .3    . حرکت نوسانی    2    . حرکت انتقالی     1

 ن در حیات یکی از موجودات ذیل اهمیت قابل مالحظه دارد؟حرکت محوری زمی -838

 همه درست است .4. حیات نباتات و در تغیر وقت        3. حیات حیوانات          2     . حیات بشر    1

 حرکت محوری زمین یکی از سمت های ذیل صورت میگیرد؟ -839

. از جنوب جانب 4. از شمال جانب جنوب        3 از غرب جانب شرق         .2. از شرق جانب غرب         1

 شمال

 حرکت وضعی زمین در ظرف یکی از مدت های ذیل صورت میگیرد؟ -841

 دقیقه 56ساعت  24. 4   دقیقه     22ساعت و  22. 3دقیقه      16ساعت و 24. 2قه        دقی 56ساعت و 23 .1

 زمین دارای چند نوع حرکت میباشد؟ -841

 . شش نوع4         پنج نوع   .3         . چهار نوع 2       . سه نوع   1

 کسوف به یکی از حاالت ذیل گفته میشود؟ -842

 . شکل هالل4   آفتاب گرفتگی       .3          . حالت بدر2      . مهتاب گرفتگی   1
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ر این وقت اگر سایه مهتاب باالی زمین بیفتد هرگاه مهتاب میان آفتاب و زمین در یک خط مستقیم واقع شود، د -843

 یکی از حاالت ذیل رخ میدهد؟

 . هیچکدام4        درست است  2و1. 3    . خسوف      2    کسوف       .1

 طول روز مهتاب عبارت است از؟ -844

 ساعت 26. 4       ساعت   24 .3       ساعت    14. 2      ساعت     12. 1

 انتقالی خود را بدور زمین در چه مدت زمان انجام میدهد؟ مهتاب حرکت -845

 دقیقه 21ساعت، 13روز، 26. 2      دقیقه     24ساعت، 12روز، 29 .1

 دقیقه 33ساعت، 12روز، 29. 4     دقیقه      23ساعت، 13روز، 31. 3

 قطر مهتاب چند کیلومتر است؟ -846

1 .3333          2 .3323          3. 3472         4 .3671 

 جسامت مهتاب چندم حصه از کتله زمین است؟ -847

 حصه ام 92.2. 4     حصه ام      82.1 .3       حصه ام   72.2. 2    حصه ام      62.1. 1

 یکی از دانشمندان ذیل عمالً به سطح مهتاب پیاده شد؟ -848

 . مایل کولنیز4    . گالیله      3       . نیل آرم سترانگ  2  ادوین الدین        .1

 سلسله کوه های مهتاب را یکی از دانشمندان ذیل مشاهده نمود؟ -849

 . ادوین الدین4      . آرمسترانگ    3      گالیله              .2              . نیوتن   1

 قوه جاذبه مهتاب چند مراتب از زمین کمتر است؟ -851

 شش مرتبه .4       . پنج مرتبه   3     هار مرتبه    . چ2   . سه مرتبه    1

 ساحه شکسته تحت آب های اتالنتیک یکی از اینها می باشد؟ -851

 همه درست است .4. اقیانوس اطلس        3. نواحی مجاور سواحل شرقی آسیا        2      . بحر هند     1

 زمین در امتداد یکی از جهیل های ذیل میباشد؟در سطح قطعات خشکه بزرگترین شکسته گی قشر  -852

 همه درست است .4       . بحیره احمر و نیاسا  3    . جهیل نیاسا     2    . جهیل وکتوریا     1

 فاصله مهتاب از زمین عبارت است از؟ -853

 چکدام. هی4     کیلومتر     382181 .3کیلومتر          382171. 2کیل.متر         327111. 1

 نواحی شکسته سطح زمین در یکی از جاهای ذیل قرار میداشته باشد؟ -854

 همه درست است .4. در سلسله جبال تحت آب         3     . در ابحار    2          . در خشکه    1

 سیستم آلپ شامل چند گروپ میباشد؟ -855

 . شش گروپ4        . چهار گروپ 3        . سه گروپ  2     دو گروپ      .1
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 پستی و بلندی به پدیده های طبیعی ذیل گفته میشود؟ -856

 همه درست است .4       . فالت ها   3       . صحرا   2  . دشت       1

 پستی و بلندی به پدیده های طبیعی ذیل گفته میشود؟ -857

 همه درست است .4       . تپه   3      . کوه    2       . جلگه   1

 یکی از دریا های ذیل از کوهستان های شرق افریقا و شمال جهیل ویکتوریا سرچشمه میگیرد؟ -858

 . دریای مادیر4      دریای نیل      .3. دریای سند          2      ن    . دریای رای1

 دریای نیل دارای این تعداد معاونین میباشد؟ -859

 . پنج4        . چهار   3    . سه       2    دو        .1

 دریای نیل از میان یکی از کشور های ذیل عبور می نماید؟ -861

 درست است 2و1 .4         . عربستان 3     . سودان      2    . مصر      1

 طویلترین دریای قاره افریقا کدام یکی از این دریا ها میباشد؟ -861

 . دریای سند4. دریای می سی سی پی        3   دریای نیل       .2. دریای آمازون                  1

 دیامنتیتا دریای مشهور یکی از قاره های ذیل محسوب میشود؟ -862

 . افریقا4         استرالیا  .3      . اروپا    2                 . امریکا   1

 معروفترین دریای استرالیا یکی از اینها میباشد؟ -863

 همه درست است .4   . تامسون      3        . جورجینا  2      . دارلینگ    1

 پارانا دریای معروف یکی از براعظم های ذیل میباشد؟ -864

 . امریکای شمالی 4      . امریکای مرکزی    3   امریکای جنوبی        .2      . اروپا     1

 ی ذیل میباشد؟آمازون درای معروف یکی از براعظم ها -865

 . اروپا4           امریکای جنوبی       .3. امریکای مرکزی            2     . افریقا     1

 معروفترین دریای افریقا یکی از اینها میباشد؟ -866

 همه درست است .4     . نایجیر      3   . کانگور       2     نیل       . دریای1

 یکی از اینها میباشد؟ معروفترین دریای اروپا -867

 . کلورادواند4          . کانگو 3      لورا       .2    . سند      1

 یکی از دریای های ذیل مربوط براعظم اروپا نمیشود؟ -868

 می سی سی پی .4       . سین   3   . والگا       2    . دانیوب       1

 ذیل میباشد؟ هوانگهو ، دریای معروف یکی از براعظم های -869

 . امریکا4        . اروپا  3        . افریقا   2      آسیا      .1
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 معروفترین دریا های براعظم آسیا یکی از اینها میباشد؟ -871

 همه درست است .4      . لینا    3      . آمو)جیهون(    2            .سند    1

 قیعت میداشته باشد؟حصه زیاد ابحار در نیم کره ذیل بیشتر مو -871

 .هیچکدام4     درست است     2و1. 3. نیم کره شمالی                  2نیم کره جنوبی              .1

 خشکه بیشتر در یکی از مناطق ذیل موقیعت دارد؟ -872

 . هیچکدام4درست است          2و1. 3    نیم کره شمالی       .2     . نیم کره جنوبی    1

 چند میلیون کیلومتر مربع افریقا را خشکه تشکیل میدهد؟ -873

1. 29.8%         2 .42.3%          3 .13.8%          4 .9% 

 قطب جنوب انتارکتیکا دارای این مقدار خشکه میباشد؟ -874

 میلیون کیلومتر مربع 12.3. 2     میلیون کیلومتر مربع      11.3. 1

 میلیون کیلومتر مربع 14.4. 4       میلیون کیلومتر مربع    13.3 .3

 قشر زمین از یکی از مرکبات ذیل تشکیل شده است؟ -875

 همه درست است .4                 . اکسجن3  . مگنزیم       2        . سلیکان  1

 چه مقدار خشکه در قاره اروپا وجود دارد؟ -876

میلیون  21. 4میلیون کیلومتر مربع       15. 3میلیون کیلومتر مربع         11 .2مربع      میلیون کیلو متر  5. 1

 کیلومتر مربع

 خشکه آسیا عبارت است از؟ -877

 میلیون کیلومتر مربع     44.2 .2       میلیون کیلومتر مربع  44.1. 1

 مربعمیلیون کیلومتر  44.4. 4      میلیون کیلومتر مربع     44.3. 3

 چند فیصد کره زمین را خشکه تشکیل میدهد؟ -878

1 .61%           2 .26%          3. 29%          4 .71% 

 وسعت بحر هند از این قرار است؟ -879

 میلیون کیل.متر مربع 116.5. 2      میلیون کیلومتر مربع   181. 1

 هیچکدام .4      میلیون کیلومتر مربع   2111. 3

 حه وسیع زمین را یکی از ابحار ذیل تشکیل میدهد؟سا -881

 . هیچکدام4   . بحر هند       3         . بحر اطلس 2   بحر آرام        .1

 چند فیصد کره زمین را ابحار تشکیل میدهد؟ -881

1 .61%           2. 71%          3 .81%          4 .91% 
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 ثلث کره زمین را: -882

 . هیچکدام4درست است         2و1. 3. ابحار تشکیل میدهد        2خشکه تشکیل میدهد         .1

 زمین از نظر بزرگی چندمین سیاره محسوب میشود؟ -883

 . ششمین4          پنجمین .3       . سومین   2       . دومین   1

 زمین چندمین سیاره نزدیک به آفتاب میباشد؟ -884

 . پنجمین4       . چهارمین   3        سومین   .2     . دومین     1

 مهمترین مرکبات طبقه مگما از این قرار است؟ -885

 همه درست است .4       . سلیکیت     3        . مگنیزیم   2    . آهن     1

 ضخامت طبقه مگما عبارت است از: -886

 کیلومتر 3296. 4   کیلومتر        2985. 3     متر    کیلو 2895 .2   کیلومتر      2691. 1

 سرعت امواج زلزله در طبقه سیما ققرار ذیل محاسبه شده است؟ -887

1 .3 Mil/Sec          2. 4 Mil/Sec          3 .5 Mil/Sec           4 .6 Mil/Sec 

 طبقه سیما از یکی از مرکبات ذیل تشکیل نشده است؟ -888

 . هیچکدام4           المونیم    .3        . مگنیزیم  2          . سیلوسیم1

 مرکبات طبقه سیال بیشتر از یکی از مواد تشکیل شده است؟ -889

 . هیچکدام4درست است                 2و1 .3      . المونیم    2   . سیلوسیم       1

 قشر زمین از یکی از طبقات ذیل تشکیل شده است؟ -891

1 .Sial          2 .Sima           3. 1هیچکدام4  درست است        2و . 

 ضخامت قشر زمین به چه اندازه طبقه مگما را احتوا میکند؟ -891

 کیلومتر  61الی  11. 4کیلومتر         51الی  9. 3کیلومتر         41الی  8 .2کیلومتر         31الی  6. 1

 ر ترکیب طبقه لیتوسفیر شامل نمی باشد؟یکی از مرکبات ذیل د -892

 مرکبات سلفر .4     . المونیم     3       . مرکبات سلیکان  2. مرکبات اکسیجن        1

 طبقه لیتوسفیر از مرکبات ذیل تشکیل گردیده است؟ -893

 ه درست استهم .4          . مگنیزیم     3                . المونیم2      . سلیکان             1

 ساختمان کره زمین به یکی از اینها می باشد؟ -894

1. Geoid          2 .Sial          3 .Sima           4 .Magma 

 طبقه خارجی کره زمین یکی از اینها می باشد؟ -895

 . مگما4     . سیما     3      . سیال    2          لیتوسفیر   .1
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 ات ذیل برای دانشمندان خیلی مشکل است؟شناسایی یکی از سیار -896

 پلوتو .4      . مریخ     3      . زمین    2      . مشتری     1

 خارجی ترین طبقه پلوتو را یکی از گاز های یخ بسته ذیل تشکیل داده است؟ -897

 . نایتروجن4         . هایدروجن 3      میتان     .2     . هیلیوم     1

 پلوتو:قطر  -898

حصه زمین  6/1. 4حصه زمین است       5/1 .3حصه زمین است        4/1. 2حصه زمین است        3/1. 1

 است

 سیاره واقعاً عجیب به یکی از این سیاره ها کفته میشود؟ -899

 . نپتون4        پلوتو   .3       . زهره   2      . زحل    1

 از اینها می باشد؟  کوچکترین سیاره نظام شمسی یکی  -911

 . نپتون4        . اورانوس   3       پلوتو      .2        . مشتری   1

 اتموسفیر نپتون دارای این نوع گاز نیباشد: -911

 . نایتروجن4     . هیلیوم      3   . هایدروجن      2     گاز میتان      .1

 ها میباشد؟آخرین سیاره گاز دار منظومه شمسی یکی از این -912

 . مشتری4        نپتون   .3                  . اورانوس2       . پلوتو   1

 حرارت سطحی اورانوس عبارت از: -913

 درجه سانتی گراد       211 .2        درجه سانتی گراد    211. 1

 درجه سانتی گراد 251. 4        درجه سانتی گراد    231. 3

 رت است؟رنگ اورانوس عبا -914

 . نیلی4         . سفید 3       . سبز   2      آبی     .1

 زحل دارای یکی از رنگهای ذیل میباشد؟ -915

 . سفید4          . سبز 3    . آبی      2     زرد      .1

 اورانوس را یکی از گازات ذیل تشکیل داده است؟ -916

 همه درست است .4        میتان   . گاز3   . هیلیوم      2        . هایدروجن 1

 سومین سیاره بزرگ نظام شمسی یکی از اینها میباشد؟ -917

 . زمین4      . مشتری    3     . زهره      2       اورانوس     .1

 درجه حرارت سطحی زحل عبارت است از؟ -918

 درجه سانتی گراد 151. 2      درجه سانتی گراد     121. 1
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 درجه سانتی گراد 211. 4      درجه سانتی گراد     181 .3

 اقمار چوپان در یکی از سیاره های ذیل وجود دارد؟ -919

 زحل .4        . مریخ  3     . اورانوس     2      . زهره    1

 زیباترین سیاره نظام شمسی یکی از اینها است؟ -911

 . پلوتو4       . زمین    3        . زهره  2   زحل        .1

 حرارت سطحی مشتری به این اندازه میرسد؟ -911

 درجه سانتی گراد 151 .2     درجه سانتی گراد      111. 1

 درجه سانتی گراد 251. 4      درجه سانتی گراد     211. 3

 در سطح یکی از سیاره های ذیل هایدروجن و هیلیوم وجود دارد؟ -912

 . زهره4     . پلوتو     3      مشتری      .2          . عطارد1

 قطر مشتری چند برابر زمین است؟ -913

 برابر 14. 4     برابر           13. 3    برابر        12. 2      برابر       11 .1

 چهارمین جسم درخشان در آسمان یکی از این سیاره ها می باشد؟ -914

 . اورانوس4        . زحل       3          مشتری         .2       . زهره     1

 اوسط درجه حرارت در سطح مریخ عبارت است از: -915

 درجه سانتی گراد 65. 4درجه سانتی گراد       55 .3درجه سانتی گراد       45. 2درجه سانتی گراد       35. 1

 یل وجود دارد؟طبقه سیال ، سیما و منتل در یکی از سیاره های ذ -916

 . مشتری4      . زهره      3      . پلوتو      2     زمین        .1

 در یکی از سیارات ذیل حیات وجود دارد؟ -917

 . زحل4      . زهره       3        زمین     .2      . مریخ      1

 حرارت سطح زهره به: -918

 درجه سانتی گراد میرسد 481. 2      درجه سانتی گراد میرسد       411. 1

 درجه سانتی گراد میرسد 456. 4      درجه سانتی گراد میرسد       465 .3

 یکی از سیاره های ذیل تقریباً برابر زمین می باشد؟ -919

 زهره .4         . نپتون   3     . مشتری      2      زحل        .1

 شب یخبندان می باشد؟یکی از سیارات ذیل در روز سوزان و در  -921

 . اورانوس4        . زهره    3    . مشتری       2     طارد       ع .1

 درجه سانتی گراد تحت صفر است؟ 181حرارت یکی از سیارات ذیل در شب  -921
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 . نپتون4            . پلوتو 3        عطارد    .2     . مریخ       1

 موسفیر میباشد؟یکی از سیارات ذیل فاقد ات  -922

 . مریخ4        عطارد   .3        . اورانوس  2    . زحل     1

 یکی از سیاره های ذیل دارای گودال ها میباشد؟ -923

 هیچکدام .4    . زمین      3      . پلوتو   2    . مشتری      1

 حرارت سطح عطارد عبارت است؟ -924

 درجه سانتی گراد     427 .2      درجه سانتی گراد   327. 1

 درجه سانتی گراد 572. 4      درجه سانتی گراد   526. 3

 بهترین زمان برای مشاهده یکی از سیاره های ذیل هنگام سپیده دم و غروب میباشد؟ -925

 عطارد .4      . زهره    3      . زمین    2      . پلوتو    1

 اینها است؟ نزدیکترین سیاره نظام شمسی یکی از -926

 . مشتری4        . زحل  3         . زهره 2       عطارد    .1

 بزرگترین سیاره نظام شمسی یکی از اینها است؟ -927

 . زهره4       مشتری    .3       . پلوتو   2    . زحل      1

 به دور محور آفتاب میچرخد؟ 29.4یکی از سیاره های ذیل  -928

 . عطارد4      . مریخ    3     هره     . ز2    زحل      .1

 مریخ دارای چند قمر است؟ -929

 . چهار قمر4      . سه قمر    3     دو قمر       .2   . یک قمر      1

 بزرگترین سیاره نظام شمسی چه مدت به محور آفتاب میچرخد؟ -931

 سال 11.9 .4       سال    12. 3     سال      9.9. 2   سال       11. 1

 سال به محور آفتاب چرخش مینماید؟ 165کدام یک از سیارات ذیل  -931

 . مشتری4        . پلوتو  3        نپتون   .2        . زحل   1

 سال بدور آفتاب میچرخد؟ 84یکی از سیارات ذیل  -932

 . زمین4        اورانوس    .3      . مریخ     2      . زهره     1

 ارد چه مدت بدور آفتاب چرخش میداشته باشد؟عط -933

 روز 116. 4              روز    118. 3         روز   98. 2      روز     88 .1

 کیلومتر میرسد؟ 4881قطر یکی از سیارات ذیل به  -934

 . زحل4     عطارد        .3      . مشتری      2     . مریخ       1
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 اره نظام شمسی از آفتاب عبارت است؟فاصله بزرگترین سی -935

 میلیون کیلومتر 118. 2     میلیون کیلومتر       228. 1

 میلیون کیلومتر  779 .4     میلیون کیلومتر     4511. 3

 فاصله زمین از آفتاب از این قرار میباشد؟ -936

 میلیون کیلومتر 251. 4میلیون کیلومتر     211. 3میلیون کیلومتر     151 .2میلیون کیلومتر    111. 1

 میلیون کیلومتر فاصله دارد؟ 5921یکی از سیاره های ذیل از آفتاب  -937

 . مریخ4      پلوتو     .3      . اورانوس     2      . زحل    1

 فاصله عطارد از آفتاب عبارت است از؟ -938

 میلیون کیلومتر 68. 4میلیون کیلومتر      66. 3میلیون کیلومتر      58 .2   ومتر  میلیون کیل 56. 1

 نپتون دارای یکی از این تعداد اقمار میباشد؟ -939

1. 13             2 .17             3 .27                  4 .63 

 اورانوس دارای یکی از این تعداد اقمار میباشد؟ -941

1 .13             2 .14             3 .17               4. 27 

 سیاره یی که صرف یک قمر دارد یکی از اینها است؟ -941

 . مریخ4         . پلوتو  3            . عطارد2    زمین          .1

 یکی از سیاره های ذیل دارای اقمار نمی باشد؟ -942

 درست است 2و1 .4       . زمین      3      . زهره        2     . عطارد        1

 یکی از سیاره های ذیل دارای تعداد اقمار بیشتر می باشد؟ -943

 مشتری .4           . اورانوس  3          . زهره    2         . زحل      1

 کدام یکی از سیاره های ذیل دارای حلقه خارجی میباشد؟ -944

 . زمین4           . مشتری     3         زحل    .2        . زهره    1

 یکی از سیاره های ذیل دارای سه قمره میباشد؟ -945

 . زحل4            پلوتو .3          . نپتون   2       . اورانوس        1

 تعداد اقمار مریخ به یکی از این تعداد می رسد؟ -946

 . پنج4           ر    . چها3           . سه     2      دو         .1

 یکی از سیارات ذیل دارای اقمار نمی باشد؟ -947

 . اورانوس4       . مریخ       3        . زمین      2      عطارد         .1

 عطارد دارای این تعداد اقمار میباشد؟ -948
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 هیچکدام .4      . سه قمر       3          . دو قمر    2       . یک قمر        1

 نظام شمسی متشکل است از: -949

 مهتاب       165سیاره و  9 .2      مهتاب   161سیاره و  9. 1

 مهتاب 156سیاره و  9. 4      مهتاب    171سیاره و  9. 3

 یکی از سیاره های ذیل بدون تلسکوب دیده شده نمیتواند؟ -951

 عطارد 4         . مریخ    3           نپتون    .2        . زحل      1

 کدام یک از اینها سیاره بزرگ نمی باشد؟ -951

 . مشتری4           . زحل   3         . زهره   2    پلوتو          .1

 یکی از سیارات ذیل با چشم دیده میشود؟ -952

 پلوتو. 4          مریخ   .3           . نپتون  2       . اورانوس       1

 یکی از سیارات ذیل با چشم دیده نمیشود؟ -953

 اورانوس .4         . زحل     3          . مشتری  2      . عطارد        1

 با چشم، چند سیاره دیدهه میشود؟ -954

 . هفت4     . شش       3     پنج         .2       . چهار       1

 هکشان راه شیری چهار مرتبه خوردتر است؟یکی از کهکشان های ذیل نظربه ک -955

 . هیچکدام4کهکشان ترای انگلوم           .3. کهکشان اندرومیدا          2. کهکشان قنطورس          1

 منظومه شمسی عبارت از مجموعه از : -956

 ست استهمه در .4سیاره اصلی است           9. 3. اجرام است          2. سیارات است          1

 نور آفتاب در چقدر وقت به زمین میرسد؟ -957

 . شانزده دقیقه4          هشت دقیقه   .3      . چهار دقیقه     2    . یک دقیقه         1

 اندرومیدا کهکشان حلقوی است که این تعداد ستاره را داراست: -958

 . هیچکدام4        . هزار میلیارد   3        صدها میلیون   .2          . ده ها میلیون   1

 فاصله کهکشان اندرومیدا از زمین : -959

 . سه میلیون سال نوری است2     دو میلیون سال نوری است         .1

 . هیچکدام4        . چهار میلیون سال نوری است    3

 چرخد؟آفتاب در چند سال یک بار به دور محور کهکشان راه شیری می  -961

 میلیون سال 311. 4میلیون سال            211 .3میلیون سال         31. 2میلیون سال         21. 1

 دبران چند برابر آفتاب است؟ -961
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 برابر 31. 4    برابر       6111. 3      بیست برابر    .2      . دو برابر     1

 بیتل گوس چند برابر آفتاب است؟ -962

 . هیچکدام4   برابر        211. 3      برابر     611 .2     برابر    61. 1

 تعداد سیاره ها و ثوابت در کهکشان راه شیری اضافه از یکی ازین ارقام میباشد؟ -963

 . چهارصد میلیون4. سه صد میلیون         3   دوصد میلیون       .2. صد میلیون         1

 ره گان کهکشان راه شیری یکی از اینها میشود؟مانع عبور ستا -964

 همه درست است .4. ابرهای سفید رنگ        3. سیاه چاله ها        2. ابرهای سیاه رنگ        1

 وسعت کهکشان راه شیری عبارت است از : -965

 هزار سال نوری . پنجصد4. دوصد هزار سال نوری    3صدهزار سال نوری     .2. پنجاه هزار سال نوری    1

 ضخامت کهکشان راه شیری به یکی از این سالهای نوری میرسد؟ -966

 . چهل هزار سال نوری4. سی هزار سال نوری    3. بیست هزار سال نوری   2ده هزار سال نوری    .1

 در کاینات کهکشان های ذیل تاحال کشف و تثبیت شده است؟ -967

 همه درست است .4. کهکشان سه گانه و قنطورس      3اندرومیدا        . کهکشان 2. کهکشان راه شیری      1

 نظریه های )الکیر،تایدل،هاربیگر،الپالس و کانت( از نظر اسالم و از نظر جهان بینی منطقی: -968

 . عملی نیست4. عملی است                3علمی نیست              .2           . علمی است 1

969- (Big Bang:نظریه یکی از علمای ذیل است ) 

 . نظریه هاربیگر4. نظریه کانت          3. نظریه تایدل          2نظریه الکیر           .1

 ( وجود دارد؟Meteoritesیکی از علمای ذیل عقیده داشت که رد فضا سنگ های آسمانی ) -971

 . الپالس4         . تایدل    3          الکیر    .2        . هاربیگر     1

 الکیر دانشمند یکی از ممالک ذیل بود: -971

 . بریتانیا4      امریکا      .3      . آلمان      2      . فرانسه     1

 آفتاب در کاینات مانند یک جسم مشعل) شعل سرخ ( وجود داشت، نظریه یکی از اشخاص ذیل است: -972

 . الکیر4     تایدل       .3          . هاربیگر   2      . کانت        1

 الپالس در مورد مبدا نظام شمسی در یکی از سالهای ذیل ابراز نظر نمود؟ -973

 م1766. 4           م  1755. 3     م        1796 .2        م     1769. 1

 الپالس عالم و ریاضی دان یکی از کشورهای ذیل بود: -974

 . دنمارک4       . آلمان     3            هالند     .2    فرانسه          .1

 نظریه کانت توسط یکی از دانشمند ذیل انکشاف داده شد؟ -975
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 الپالس .4          . الکیر   3          . تایدل  2        . هاربیگر    1

 نظریه داد:کانت درباره خلقت کاینات در یکی از سالهای ذیل  -976

 م1855. 4          م   1796. 3      م     1755 .2       م       1751. 1

 کانت عالم و فیلسوف یکی از کشورهای ذیل بود؟ -977

 . انگلستان4            . امریکا   3       . فرانسه    2       جرمنی      .1

 ص رد گردید؟برای اولین بار توسط کدام شخ Geo Gentricنظریه  -978

 . هیچکدام4          . کانت       3       . ابونصر فارابی     2      ابوعلی سینا        .1

 توسط یکی از اشخاص ذیل داده شد؟ 𝐻𝑎𝑙𝑒𝑜 𝐺𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐نظریه  -979

 . هیچکدام4       البیرونی     .3        . ابونصصر فارابی   2    . ابوعلی سینا        1

 ساختمان واقی آتشفشان ای دوره سوم جیولوجی در یکی از والیات ذیل واقع است: -981

 هیچکدام .4            . ننگرهار 3         . کابل    2       . قندهار      1

 گل کوه در یکی از والیات ذیل موقیعت دارد؟ -981

 . کابل4       .بدخشان      3       . غزنی     2       بامیان      .1

 چشمه های آب گرم در افغانستان زاده یکی از مواد ذیل است؟ -982

 . سودیم کاربونیت4. پوتاشیم پرمنگنیت           3. کلسیم سلفیت          2کلسیم کاربونیت            .1

 چشمه اوبه در یکی از والیات ذیل موجود است؟ -983

 . فراه4       . بلخ      3        هرات    .2      . کابل     1

 چشمه ِشفا در یکی از والیات ذیل موجود است؟ -984

 بلخ .4        . هرات    3          . قندهار  2       . کابل       1

 شواهد آتشفشان عبارت است از: -985

 مه درست استه .4. سکوریا          3. احجار نوع بزالت         2. ساختمان مخروطی شکل         1

 به یکی از این قسم نمی باشد؟ Lavaرنگ مواد  -986

 . نارنجی4       . سفید      3          . سرخ   2    سبز         .1

 درجه حرارت آتشفشان عبارت است از: -987

 درجه سانتی گراد 2111. اضافه تر از 2      درجه سانتی گراد      1111. اضافه تر از 1

 درجه سانتی گراد 4111. اضافه تر از 4      درجه سانتی گراد      3111اضافه تر از  .3

 مواد آتشفشانی که از طبقات داخلی زمین با فشار زیاد باال می آید در قطعات خشکه تپه های ذیل را می سازد؟ -988

 . خطی4      . مار پیچی      3     مخروطی       .2         . دایروی   1
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 اصطالح التینی آتشفشان یکی از اینها نمیباشد؟ -989

1 .Vol Cano              2    هیچکدام .4          . ولکان  3       . ولکانو 

 یکی از ارگان های ذیل در کاهش خطر سیالب مسئولیت دارند؟ -991

 هیچکدام .4     . ادارات     3   . منابع بین المللی        2        . منابع ملی    1

 در اطالع دادن خطر سیالب یکی از ارگان های ذیل مسئولیت زیاد دارند؟ -991

 . ادارات عسکری4رسانه های جمعی            .3. ادارات بین المللی          2        . ادارات  1

 تخریب سیالب در یکی از جاهای ذیل زیاد است؟ -992

. همه درست 4در مصب دریا           .3. در نقاط هموار           2      . در جاییکه استحکام ضعیف است     1

 است

 کدام یکی از دریا های ذیل آسیا اضافه تر سیالبی است؟ -993

 . هیچکدام4          دریای برهماپترا    .3        . دریای بلخ    2        . دریای غزنی     1

 می رخ میدهد؟در یکی از محالت ذیل سیالب سونا -994

 سواحل جنوب آسیا .4        . آسیای میانه     3      . قطب جنوب      2       . قطب شمال     1

 سیالب های کوهستانی کدام یکی از اینها میباشد؟ -995

 . هیچکدام4. سیالب های قطبی           3. سیالب استوانه یی           2سیالب یخچالی           .1

 انواع سیالب از این قرار است: -996

 چهار نوع .4        .  سه نوع    3        . دو نوع     2      . یک نوع       1

 خطوط مهم شکسته گی های افغانستان یکی از اینها میباشد؟ -997

 همه درست است .4     . فیض آباد         3      . واخان       2         . پامیر    1

 یکی از قسمت های ذیل وطن ما زلزله وجود دارند؟در  -998

 . جنوب شرق4         جنوب غرب   .3        . شمال غرب    2      . شمال شرق        1

 حوزه های زلزله خفیف یکی از اینها میباشد؟ -999

 همه درست است .4  . شمال شرق قندهار           3. شمال قندهار             2      . جنوب پکتیا        1

 در یکی از حوزه های ذیل زلزله وجود ندارد؟ -1111

 . جنوب پکتیا4        . شمال شرق هلمند      3        . بدخشان    2   فراه           .1

 یکی از والیت های ذیل مربوط حوزه شدید زلزله نمیشود؟ -9339 

 . بدخشان4          . کنر     0        . نورستان     0      بادغیس        .9



 

 
 

 

 

 
 

 کامل ترین بانک سواالت جغرافیه آموزشگاه علمی کامیاب

 

274 

 در افغانستان حوزه های زلزله خیز به یکی از کتگوری های ذیل تنصیف شده است؟ -9330

 . پنج کتگوری4      چهار کتگوری      .0   . سه کتگوری         0        . دو کتگوری     9

 جوزجان در کدام حوزه زلزله قرار دارد؟ -9330

 . در حوزه غیر محسوس4در حوزه شدید            .0      . در حوزه متوسط      0      خفیف     . در حوزه9

 کنر در کدام حوزه زلزله قرار دارد؟ -9334

 . در حوزه غیر محسوس4      در حوزه شدید      .0         . در حوزه متوسط   0    . در حوزه خفیف       9

 ز والیات ذیل شدید است؟لرزش زلزله در یکی ا -9330

 . کاپیسا4       . غزنی        0        تخار    .0         . هرات   9

 مراکز زلزله خیز افغانستان در یکی از جاهای ذیل متراکم است؟ -9331

 . شمال غرب4           شمال شرق   .0        . غرب    0       . جنوب      9

 ، زلزله به یکی از انواع ذیل میباشد؟ از نظر علمای جیولوجی -9331

 . هفت نوع4      پنج نوع      .0        . چهار نوع     0      . سه نوع      9

 لرزش زلزله به یکی از انواع ذیل میباشد؟ -9331

 . چهار نوع4  سه نوع           .0       . دو نوع     0      . یک نوع       9

 آتشفشانی در یکی از مناطق ذیل رخ نمیدهد؟زلزله های  -9331

 هیچکدام .4       . کلفورنیا      0     . شرق دور            0       . جاپان     9

 زلزله های آتشفشانی بیشتر در یکی از مناطق ذیل رخ میدهد؟ -9393

 نستان. افغا4         . کوریای شمالی   0        . چین    0    جاپان         .9

 زلزله های آتشفشانی در یکی از مناطق امریکا بوجود میاید؟ -9399

 . فلوریدا4          . ویرجینا   0          کلفورنیا    .0        . واشنگتن    9

 در تولید زلزله های آتشفشانی یکی از مناطق ذیل مهم تلقی میشود؟ -9390
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 همه درست است .4. سواحل غربی امریکا        0احل شرقی آسیا        . سو0. ساحه وزو و سسلی در مدیترانه       9

 یکی از زلزله های ذیل ارتباط مستقیم با پلیت های قشرین زمین دارد؟ -9390

 . هیچکدام4         . زلزله آتشفشانی  0      . زلزله پلوتونیکی     0         زلزله تکتونیکی   .9

 طبقه مگما در اثر یکی از زلزله های ذیل بوجود میاید؟ فشار در حرکات صعودی -9394

 . هیچکدام4         . زلزله آتشفشانی     0               زلزله پلوتونیکی  .0        . زلزله تکتونیکی      9

 یکی از عناصر ذیل باعث آلوده گی هوا میشود؟ -9390

9 .CO                0 .SO2                  0 .PM10 ,PM2,NO2                  4. همه درست است 

 فیصدی اکسیجن در ترکیب هوا از این قرار است؟ -9391

9 .90%              0 .91%                0. 09%              4 .04% 

 فیصدی نایتروجن در ترکیب هوا از این قرار است؟ -9391

9 .09%             0 .01%              0. 11%               4 .11% 

 خاک در اثر تعامالت ذیل تشکیل میشود؟ -9391

 درست است 0و9 .4       . تعمالت بیولوژیکی   0. تعامالت کیمیاوی         0. تعمالت فزیکی         9

 بیشترین ترکیب بدن جانداران را یکی از عناصر ذیل تشکیل میدهد؟ -9391

 . استخوان4           . پوست  0      . خاک     0     آب         .9

 سرچشمه حیات یکی از عناصر ذیل است؟ -9303

 . غذا4           آب   .0          . خاک  0       . هوا       9

 آب چند فیصد کره زمین را پوشانیده است؟ -9309

9 .19%             0. 19%               0 .11%               4 .19% 

 کدام یکی از اینها عنصر حیاتی میباشد؟ -9300

 همه درست است .4      . هوا      0       . خاک      0     . آب         9
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 پارک ملی عبارت از ساحه ارزشمند طبیعی است که حد اقل: -9300

 . دو هزار هکتار زمین باشد0          هزار هکتار زمین باشد  .9

 . چهار هزار هکتار زمین باشد4       کتار زمین باشد  . سه هزار ه0

 در افغانستان ، گوسفند وحشی در یکی از مناطق ذیل امرار حیات می نمایند؟ -9304

 . جنگالت نورستان4       . جنگالت پکتیا 0      دره هیا واخان  .0    . کوهستان های مرکزی  9

 افغانستان یکی از حیوانات ذیل امرار حیات می نمود؟در کوهستان های مرکزی شمال  -9300

 . خرس4           روباه     .0        . پلنگ   0       . خر وحشی    9

 پلنگ در افغانستان در یکی از مناطق ذیل می زیست؟ -9301

 شیر. پنج4       . دره واخان       0. دره پامیر          0       نقاط دور دست هندوکش   .9

 ساحه وسیع زمین را یکی از ابحار ذیل تشکیل میدهد؟ -9301

 . هیچکدام4         . بحر هند    0          . بحر اطلس    0        بحر آرام      .9

 ( در یکی از قسمت های افغانستان بصورت آواره حیات بسر میبرند؟Wild Assخرهای وحشی ) -9301

 . شمال شرق4       . جنوب شرق       0      . شمال غرب     0      جنوب غرب      .9

 حیوانات وحشی در افغانستان در یکی از مناطق ذیل حیات بسر میبرند؟ -9301

 درست است 0و0 .4        . جنگالت   0       . کوهستانی   0       . مدیترانه یی    9

 حیوانات یکی از مناطق ذیل است؟حیوانات وحشی افغانستان شبیه به  -9303

 همه درست است .4         . معتدله و تحت قطبی  0        . تحت استوایی  0          . مدیترانه یی9
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