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 اول فصل
 عمومی اطالعات

 پاکستان در کراچی؟ دارد نام چه جهان شهر ترین جمعیت پُر

 اقیانوسیه اآمریک اآفریق اروپا آسیا؟ ببرید نام را جهان های قاره

 آسیا؟ دارد نام چه جهان قاره بزرگترین

 روسیه؟ دارد نام چه جهان کشور بزرگترین

 چین؟ دارد نام چه جهان کشور ترین جمعیت پُر

 شمسی هجری 1286؟ رسید تصویب به سالی چه در کشور تقسیمات قانون اولین

 شرفخانه طریق از؟ است گردیده متصل اروپا و ترکیه آهن راه به طریقی چه از ایران آهن راه

 قطور پل و

 هریرود؟ دارد نام چه، است جاری افغانستان و ایران در که رودی

 قشم؟ دارد نام چه ایران جزیره بزرگترین



اطالعات عمومی/  ۱۰ 

 

 عضو ازکشورهای یک هر( ویزا) روادید دارندگان که ای منطقه به؟ چیست شنگن منطقه

 منطقه، نمایند تردد مجدد( ویزا) روادید اخذ بدون نیز عضو کشورهای سایر در هستند مجاز

  دهند می تشکیل را منطقه این اروپا اتحادیه عضو کشور 20 حاضر حال در  گویند می شنگن

 نروژ دانمارک سوئد؟ است کشورهایی چه شامل اسکاندیناوی کشورهای

  متر 5671: دریا سطح از ارتفاع؛ دماوند قله؟ دارد نام چه ایران قله بلندترین

( سرانه درآمد) GDP دارای که کشورهایی به؟ گویند می یافته توسعه کشورهایی چه به

  باشد می کشور 3۴ بر بالغ و بوده دالر هزار 10 از بیش

 به ؟ گفتند می سوم جهان و دوم جهان، اول جهان کشورهایی چه به اقتصادی لحاظ از

: شرقی اروپای کشورهای و چین، روسیه، اول جهان، ژاپن و نیوزلند، استرالیا، شمالی آمریکای

  گفتند می سوم جهان، توسعه حال در کشورهای سایر و دوم جهان

  ایران در( زنجان) خدابنده شهر در سلطانیه گنبد؟ دارد نام چه جهان گنبد بلندترین

 ایران در بم ارگ؟ دارد نام چه جهان خشتی بنای بزرگترین

 تهران شهر، ایران در توچال کابین تله؟ دارد قرار کشور کدام در جهان کابین تله بزرگترین

 یزد شهر در یزد آتشکده؟ دارد نام چه زرتشتیان عبادتگاه ترین قدیمی و زرگترینب

  کاووس گنبد در؟ دارد قرار کجا در جهان آجری برج( ترین رفیع) بلندترین

  آراء اکثریت به دستیابی برای عمومی آراء به مراجعه؟ چیست رفراندوم

 ایران آمار مرکز؟ است مرجعی چه کشور آماری نظام مجری



۱۱ / فصل اول:اصالعات عمومی   

 

؟ کند می مسکن و نفوس عمومی سرشماری به اقدام بار یک سال چند هر ایران آمار مرکز

 یکبار سال 10 هر

 می تشکیل کسانی چه را( ایران آمار مرکز) مسکن و نفوس عمومی سرشماری مورد جامعه

 آنان معمولی اقامتگاه که گروهی و ای موسسه، ساکن معمولی خانوارهای همه اعضای ؟ دهند

 ساکن غیر معمولی های خانواده تمامی اعضای نیز و دارد قرار ایران در سرشماری زمان در

  آنان خانوار افراد و کشور از خارج های سفارتخانه و سیاسی های هیئت اعضای و کشور

  دیگر ای عده توسط قدرت گرفتن بدست و رژیم ناگهانی تغییر ؟ چیست کودتا

 به بتوانند که کسانی؟ اند گردیده محسوب سواد با کسانی چه، ایران آمار مرکز تعریف طبق

 یا داشته رسمی مدرک خواه، بنویسند و بخوانند را ای ساده متن دیگری زبان هر یا فارسی

  اند گردیده محسوب سواد با،، باشند نداشته

 یا فکری) اقتصادی های فعالیت از دسته آن ؟ چیست کار، ایران آمار مرکز تعریف طبق

 کاال تولید آن هدف و شود انجام( غیرنقدی یا نقدی) درآمد کسب منظور به که است( بدنی

  باشد خدمت ارائه یا

  ها قدرت و زیست محیط و جغرافیا علم بین رابطه ؟ چیست ژئوپولیتیک

 در خارجی دول نمایندگان از برخی به برائت و کنسولی حق دادن ؟ چیست کاپیتوالسیون

  کشور یک

  سیاسی و اقتصادی امور در کشورها بین نامه موافقت؟  چیست کنوانسیون



اطالعات عمومی/  ۱۲ 

 

 استقالل حفظ با واحد صورت به آن اداره و کشور چند اتحادیه؟ چیست کنفدراسیون

  کشورها داخلی

  حزبی صورت به فکر هم گروهی؟ چیست فراگسیون

 دنیوی همان سکوالریسم  آن غیر رد و دنیوی امور اصالت به اعتقاد؟ چیست سکوالریسم

 ای جامعه  غیردینی جامعه یعنی سکوالر  دارد اشاره دین نفوذ کاهش فرآیند به که است شدن

  کند نمی ایفا را نقشی هیچ دین آن اجتماعی نهادهای تثبیت و تدوین در که

 جهان کشور هفدهمین؟ شود می محسوب جهان کشور چندمین مساحت نظر از ایران

 در؟ شود می محسوب کشورهایی چه جزو و شده واقع آسیا قاره قسمت کدام در ایران

  شود می محسوب خاورمیانه کشورهای جزو، آسیا غربی جنوب

 آذربایجان جمهوری، ترکمنستان جمهوری؟ هستند کشورهایی چه ایران شمالی های همسایه

  ارمنستان و

  افغانستان و پاکستان؟ هستند کشورهایی چه ایران شرقی های همسایه

  عراق و ترکیه؟ هستند کشورهایی چه ایران غربی های همسایه

 کیلومتر6031  ؟ است کیلومتر چند ایران زمینی مرز

 کیلومتر2700  ؟ است کیلومتر چند ایران آبی مرز

 کارون رود؟  است رودی چه ایران رود ترین طوالنی

 ارومیه دریاچه؟  دارد نام چه ایران دریاچه بزرگترین



۱۳ / فصل اول:اصالعات عمومی   

 

 تبریز – اصفهان – مشهد؟ هستند شهرهایی چه تهران از بعد ایران شهرهای ترین جمعیت رپ

  شیراز –

 کارون رود؟ است رودی چه ایران کشتیرانی قابل رود تنها

 روسیه؟ است کشوری چه جهان در گازی منابع ذخایر نظر از کشور اولین

 کشور دومین؟ شود می محسوب جهان در کشور چندمین گازی منابع ذخایر نظر از ایران

 جهان

 عربستان؟ است کشوری چه، جهان در نفتی ذخایر دارای کشور اولین

 ایران؟ است کشوری چه، جهان در نفتی ذخایر دارای کشور دومین

  جامعه در ها انسان آزادی اصل به اعتقاد  طلبی آزادی فلسفه؟ چیست لیبرالیسم

، نساجی، شیمیایی، پتروشیمی و گاز و نفت صنایع ؟ چیست ایران کشور صنایع ترین عمده

  غذایی و مکانیکی، الکتریکی، خودروسازی

 معدنی، فلزی های کانی و سنگ زغال؟ چیست، است موجود ایران در که معادنی ترین مهم

  نمک و ماسه و شن، شیمیایی

  پتروشیمی و نفتی های فرآورده و گاز، نفت؟ چیست ایران صادراتی محصول ترین مهم

 را پتروشیمی و نفتی های فرآورده و گاز، نفت از پس ایران صادراتی محصوالت ترین مهم

  خاویار و پسته، پوست، چرم، پوشاک، دستی صنایع، فرش، غذایی محصوالت؟ ببرید نام



اطالعات عمومی/  ۱۴ 

 

 ماشین، نقلیه وسائل، شیمیایی محصوالت ؟ ببرید نام را ایران وارداتی کاالهای ترین مهم

  پالستیکی مواد و معمولی فلزات، سنگین آالت

، گندم، گوشت ؟ شوند می محسوب اساسی کاالهایی چه، اقتصاد شورای مصوبات طبق

 های حامل و بذر و سم، کود، نباتی روغن و دارو، خشک شیر، شکر و قند، پنیر، شیر، برنج

  انرژی

 هجری 13۴5 سال ؟ است رسیده تصویب به سالی چه در بهادار اوراق بورس قانون اولین

 شمسی

 13۴6 سال؟ کرد آغاز را خود فعالیت سالی چه در رسماً تهران بهادار اوراق بورس بازار

 شمسی هجری

 ماه دی ؟ شد ابالغ و تصویب، بازنگری مجدداً سالی چه در ایران بهادار اوراق بورس قانون

 شمسی هجری 138۴

 حسابرسی سازمان؟ است مرجعی چه عهده بر، مجریه قوه در بازرسی و حسابرسی امر

 ایران اسالمی جمهوری

  سوسیالیزم و لیبرالیسم، اومانیسم مکتب آمدن وجود به؟ چیست رنسانس دوره های ویژگی

 و شود می داده انسان به اصالت اومانیسم در  مداری انسان یعنی اومانیسم؟ چیست اومانیسم

  شود می واگذار انسان به خدا نقش

 استان 31؟ است شده تشکیل استان چند از ایران کشور، کشوری تقسیمات اساس بر



۱5 / فصل اول:اصالعات عمومی   

 

 وزارت؟ باشد می وزارتخانه کدام پوشش تحت، روستا و شهر تعاون مصرف سازمان

 بازرگانی

 ترابری و راه وزارت؟ باشد می وزارتخانه کدام پوشش تحت کشتیرانی و بنادر سازمان

 کل بازرسی سازمان؟ است مرجعی چه عهده بر قضاییه قوه در بازرسی و حسابرسی امر

 کشور

 محاسبات دیوان؟ است مرجعی چه عهده بر مقننه قوه در بازرسی و حسابرسی امر

 ؟ کنید بیان اختصار به را ها وزارتخانه امور اداره مراتب سلسله

 وزارت حوزه

 معاونت حوزه

 مدیریت حوزه

  سرپرستی تحت مجموعه زیر) واحدها سایر

 کم های سرزمین به اطراف از شود می گفته وسیع و بلند های سرزمین به ؟ چیست فالت

  شوند می منتهی پست و ارتفاع

 و تبت فالت، ایران فالت، آناتولی فالت: شرق به غرب از ؟ ببرید نام را آسیا های فالت

  مغولستان فالت

  پاکستان و افغانستان از بخشی و ایران؟  است کشورهایی چه شامل ایران فالت

 تبت التف؟  دارد قرار آسیا فالت کدام در اورست قله


