
 

 سری اول(_سواالت مسابقه اطالعات عمومی ورزشی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر)ویژه دانشجویان دانشگاه 

 باشد؟ یم یمادرهمه ورزشهاچه ورزش_1

 کیمناستیژ -4      یدانیدوم -3           یجسمان یآمادگ -2                   شنا-1

 شود؟یم یکه باعث کاهش استرس و فشار عصب ییاز ورزشها یکی_2

 شنا-4           بالیوال-3                           وگای-2             نتونیبدم-1

 است؟ ییمکث داشته باشد چه خطا کنیدست باز یاگر توپ رو بالیوال یدرباز_3

 ساعد یخطا-4      پنجه یخطا-3                حمل یخطا-2           آرنج یخطا-1

 ند؟یرا گو ستیکه محل فرود آمدن آن مشخص ن سینوع سرو کی بالیوال یدرباز_4

 یمعمول سیسرو-4     یطول سیسرو-3          یپرش سیسرو -2         یموج سیسرو-1

 تشک ورزش جودو چه نام دارد؟_۵

 وکوی-4                   آنرا-3                      یتاتام-2                 وودانیک-1

 بود؟ یمدال کسب کرد چه کس کیالمپ یکه در مسابقات وزنه بردار یرانیا نیدوم_۶

 یرستم انوشیک-4       یمراد سهراب -3            یسلماس جعفر-2          محمود نامجو-1

 چندبار است؟ کنانیباز ضیدرورزش واتر پلو تعدادتعو_۷

 بار سه-4               بار چهار-3                          آزاد-2                    دوبار-1

 از کدام کشور منشأ گرفته است؟ وگایورزش _۸

 هند-4ن                   ونای-3                        نیچ-2                     رانیا-1

 به چه معناست؟ کیحلقه المپ۵نماد_۹

  ییایآس یهایباز-4       فوتبال یالملل نیب ئتیه-3                نگیپارادوپ-2                قاره جهان-1

 در شنا در کدام قسمت بدن است؟ یبدن بیآس نیعتریشا_1۰

 پا -4             شانه ها -3                        کتف-2                      دست-1

 کدام است؟ یدر اماکن ورزش ،یسندرم ساختمان یماریب لیدل_11



از آفت کش  استفاده -4     یوجود نورکاف عدم- 3           مناسب هوا هیعدم تهو-2           هوا و آب یآلودگ-1

 کننده یهاوموادضدعفون

 شود؟یگلوکزبه درون عضله م شتری، کدام سازو کار باعث ورود ب یورزش تیهنگام فعال_12

 رندهیمقاومت گ کاهش-4   نیترشح انسول شیافزا-3     نیبه انسول تیکاهش حساس -2  کوژنزیگل شیافزا-1

 نیانسول

 از نهادها است؟ کیکدام  یو زمستان یتابستان کیالمپ یهایمالک باز_13

 یها ونیو فدراس کیالمپ یالمللنیب تهیکم -3   کیالمپ یمل یها تهیکم انجمن  -2    کیالمپ یالملل نیب تهیکم-1

 یالملل نیب

 .قراردارد کیکه رشته آن ها در برنامه المپ یالملل نیب یها ونیفدراس - 4

 ند؟یگویم یورزش تیبه کدام فعال نگیجاک_14

 یبا سرعت ها دنیدو-4       نییبا سرعت پا دنیدو -3     باسرعت متوسط دنیدو -2      باسرعت باال دنیدو -1

 متفاوت

 بازیهای آسیایی تهران درچه سالی برگزارگردید؟ _1۵

1- 13۵2            2-13۵3          3- 134۹         4- 13۵۵ 

 گرفته شده است؟ کتیاز کر یکدام رشته ورزش_1۶

 اسکواش -4             سیتن -3          بال سیب-2                 هندبال-1

 شطرنج چند تاست؟ یتعدادخانه ها_1۷

  1-۶3                 2-4۶           3-۶۷               4- ۶4 

 است؟ عیکودکان شا یورزش بیدرآس شتریکدام مورد ب_1۸

 غلط نیتمر-4           یورزش کفش -3         یزارورزشیا -2          ناهموار نیزم -1

 شرکت داشته است؟ کیدر المپ یبار در چه سال نیاول کیمناستیژ_1۹

1_   2۰۰۶           2 _     1۸۹۶      3_   2۰۰1           4_   2۰1۶ 

 ست؟یهندبال چ یجهان ونینام فدراس_2۰

1_ IHF                     2_  AFC                3_    IAAF              4_   WKF 


