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 سواالت خان اول :

 ینکیفنالند کدام شهر است ؟ هلس تختیپا - 1

 داشته باشد ؟  تواندینم یچه نسبت یبا خواهر عل یمادربزرگ عل پسر -2     

 پدر    عمو   /    /      ییدا  /      * ییدا پسر

 خان دوم : سواالت

 چشمانش یدر کدام قسمت تابلو قرار گرفته است ؟ رو ینچیلئوناردو داو یامضا -1

 است ؟ بقراط یچه کس یعلم پزشک پدر -2

 خان سوم : سواالت

 تا خط دروازه چند متر است ؟  یفوتبال فاصله نقطه پنالت در -1

 نه متر         چهارده متر          پانزده متر         *متر ازدهی

 متر است ؟ یچند سانت نچیا هر -2

23.2              *2322              232             232    

 

 

 



 سواالت طراحان سوال

 
 

 :: 4barandeh.ir::                                       قسمت اول                                 مسابقه هفت خان           سواالت  

 :: 4barandeh.irگوگل سرچ و پیدا کنید ::  سایت چهار برنده |   ما را در 2

 خان چهارم : سواالت

 چه نام دارد ؟ ایفلز دن نیبهاتر  گران-1

 طال         * ومیرود        نیپالت            ومیپاالد

 بدست آورده است ؟ کیچند مدال در مسابقات المپ یتخت غالمرضا-2

 مدال        چهار مدال کیدومدال                         *مدال  سه

 :خان پنجم  سواالت

 کالم است ؟ یب یقیکدام کشور شعر ندارد و فقط موس یمل سرود-1

 اکوادور     سنگال     *ایاسپان      ونانی

 بود ؟ آلفرد نوبل یچه کس تینامیمخترع د-2 

 خان ششم : سوال

 در بخش مردان چند متر است؟ بالیطول وال ارتفاع -1

232.*       23.2          2322             232. 

 باشد یمتر م یسانت 22متر و  2زنان در بخش  ارتفاع :عمومی بیشتر اطالعات 
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 خان هفتم : سوال

 جهان کدام است ؟ یپل جاده ا نیبلندتر  -1

 فرانسه لویم پل
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 و موفق باشید  زشاد و پیرو

 جدید را در سایت دنبال کنید  سواالت 

 سایت چهار برنده :

 4barandeh.ir 
 


