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 .  درکدام قرن دولت یفتلی در کشور ما رو به زوال نهاد :1

 نیمه دوم قرن هفتم میالدی 2)   نیمه دوم قرن ششم میالدی 1) 

 نیمه دوم قرن نهم میالدی 4)   نیمه اول قرن ششم میالدی 3) 

 درنیمه دوم قرن ششم میالدی ایرانی ها وترکان در کدام قسمت های کشور ماتسلط یافتند :.  2

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

 .  درآستانه ظهور اسالم شیران درکجا حاکمیت داشتند :3

 بلخ 4)   کابل 3)   غور  2)  بامیان  1) 

 درکجا حاکمیت داشتند : .  درآستانه ظهور اسالم شیران4

 بلخ 4)   غور 3)   کابل 2)   بامیان 1) 

 .  کدام یک از حامیت های ذیل در آستانه ظهور دین مقدس اسالم در کابل حاکمیت داشت :5

 الویکها 4)  رتبیالن 3)  شیران 2)  سورس ها 1) 

 ی و گردیز حاکمیت داشتند :.  کدام یک از حاکمیت های ذیل در آستانه ظهور اسالم در غزن6

 الویکها 4)  شیران 3)  غوری ها 2)  سوری ها 1) 

 .  پیش از ظهور دین مقدس اسالم در کشور ما ، راه مهم تجارتی در آسیای میانه و جنوبی کدام راه بود :7

 بندر حیرتان 4)  راه تورخم 3)  راه هند 2)  راه ابریشم 1) 

 مقدس اسالم اموال تجارتی کدام ممالک از کشور ما عبور مینمود :.  قبل از ظهور دین 8

 2و  1 4)   ایران 3)   هند 2)   چین 1) 

 .  قبل از ظهور اسالم بنابر کدام دالیل ، اقتصاد کشور ما از رونق خوبی بر خور دار بود :9

 آب فروان 2)   موجودیت زمین های زراعتی 1) 

 همه 4)     هوای مساعد 3) 

 .  کدام یک از موضوعات ذیل عامل قوی وحدت جامعه شمار میرود :11

 زبان 4)   دین 3)   علم 2)   ادب 1) 

 .  قبل از ظهور دین مقدس اسالم ساسانی ها پیرو کدام آئین بودند :11

 عیسوی 4)  برهمنی 3)  زردشتی 2)  بودایی 1) 

 ساسانی ها درکدام قسمت کشور ما حاکمیت داشتند : .  قبل ازظهور دین مقدس اسالم،12

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

زابلستان ، وادی ارغنداب وکرانه های سند پیرو کدام کدام آئین .  قبل ازظهور دین مقدس اسالم ، مناطق مرکزی، 13

 بودند :
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 برهمنی  2)     بودایی  1) 

 2و  1 4)   آفتاب پرستی وبت پرستی 3) 

 .  کشور ما توسط کدام سلسله جبال به دره ها و وادی ها تقسیم شده است :14

 سلسله جبال کوه راکی 2)    سلسله جبال هندوکش 1) 

 سلسله جبال شاه فوالدی 4)    سلسله جبال شامخ 3) 

 میگردد :.  یفتلی یا هپتالی درزبان چینی به کدام نام یاد 15

 تخاری و سانسکریت  2)     دری و پشتو 1) 

 2و  1  4)      عربی 3) 

 .  یفتلی یا هپتالی درزبان چینی به کدام نام یاد میگردد :16

 دو  –لی  –تی  –یی  2)     هپتالی  1) 

 هیاطله 4)     شوته هونه 3) 

 یاد میشوند : یونانی ورومی به کدام نام .  یفتلی ها در کدام زبان 17

 هیاطله 4)  هیفتال 3)  افتهالیت 2)   هیطل 1) 

 یفتلی ها درکدام زبان به نام های هیطل ، هیفتال یا هیاطله یاد میشوند :   .18

 همه 4)  فارسی 3)   عربی 2)  پهلوی 1) 

 یاد گردیده است : کدام نام.  یفتلی ها در زبان هندی و سانسکریت به 19

 افتهالیت 4)  شوته هونه  3)  هپتالی 2)   هیطل 1) 

 .  ماور النهر در کدام قسمت موقعیت دارد :21

 شمال دریای هلمند 2)    شمال در یای آمو 1) 

 شرق دریای آمو 4)    جنوب دریای کجکی 3) 

 : .  مناطق بخارا ، سمرقند و خجند در کجا موقعیت دار ند21

 غزنه 4)  گند هارا 3)  ماورالنهر 2)  بین النهرین 1) 

 .  مناطق بخارا ، سمر قند و خجند اکنون مربوط کدام مملکت میباشد :22

 افغانستان 4)  ازبکستان 3)   ایران 2)  تاجکستان 1) 

 آشنا بودند : .  مردم افغانستان درکدام سالها به علوم مروج ساسانی ، یونانی و فلسفه هندی23

 م 631 – 661ق مطابق  21 – 41 2)  م 642 – 661ق مطابق  21 – 41 1) 

 هچکدام 4)  م 631 – 651ق مطابق  31 – 51 3) 

 قمری به کدام علوم دیگر دسترسی داشتند : 41 – 21مردم افغانستان درسالهای .  24
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 همه 4)   نجوم 3)   طب 2)  ریاضی  1) 

 دعوت کننده گان اسالم در زمان کدام خلیفه به کشور ما رسیدند :.  نخستین دسته 25

 خلیفه چهارم 4)  خلیفه سوم  3)  خلیفه دوم 2)  خلیفه اول 1) 

 .  دین مقدس اسالم چند قرن قبل درکشور ما مروج شد :26

 قرن 11 4)  قرن 15 3)  قرن 12 2)  قرن 11 1) 

 کننده گان اسالم درکدام سال به کشور ما رسیدند :.  نخستین دسته دعوت 27

 هیچکدام 4)  م 661ق/ 21 3)  م 641ق/ 21 2)  م 643ق/ 22 1) 

 .  اولین حرکت مسلمانان به سوی کدام سرزمین ها بود :28

 سرزمین های شرقی جزیرة العرب 2)   سرزمین های جنوب آسیا 1) 

 سرزمین های شرق اروپا 4)  سرزمین های شمالی جزیرة العرب 3) 

 .  اولین حرکت مسلمانان به سوی سرزمین های شرقی به رهبری کدام شخص بود :29

 حضرت حمزه )رض( 2)    مثنی بن حارث شیبانی 1) 

 عبدهللا بن عامر کریز 4)    مصعب بن عبدهللا  3) 

 کدام سال هجری به وقوع پیوست :.  اولین حرکت مسلمانان به رهبری مثنی بن حارث شیبانی در 31

 هجری 14 4)  هجری 12 3)  هجری 22 2)  هجری 21 1) 

 .  مسلمانان دراولین سفر به سوی سرزمین های شرقی کدام شهر را تصرف نمودند :31

 ماورالنهر 4)   حیره  3)  بین النهرین 2)   کوفه  1) 

 .  شهر حیره درکجا موقعیت دارد :32

 ماورالنهر 2)     بین النهرین 1) 

 ساحل غربی رودفرات 4)      یونان 3) 

 .  شهرنهاوند در کجاموقعیت دارد :33

 تخار 4)  فاریاب 3)   تهران 2)  جنوب همدان 1) 

 .  جنگ نهاوند به کدام نام یاد میشود :34

 هیچکدام 4)  فتح الفتوح 3)  فتح مبین 2)  بیعت الرضوان 1) 

 .  مسلمانان در چند سال توانستند ایران ساسانی را فتح نمایند :35

 سال 21 4)  سال 9 3)  سال 4 2)  سال 11 1) 

 .  مسلمانان به رهبری کدام شخص به طرف طبس حرکت نمودند :36

 عبدالرحمن بن سمره 4)  عبدهللا بن عامر 3) احنف پسر قیس 2)  زید بن حارث 1) 
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 ام یک از اشخاص ذیل از طرف خلیفه سوم مسلمین ، مسوول فتح سرزمین های شرقی بود :.  کد37

 عبدالرحمن بن سمره 2)    عبدهللا ین عامر کریز 1) 

 مثنی پسرحارث شیبانی 4)     احنف پسرقیس 3) 

 نمود : .  عبدهللا بن عامر درکدام سال قمری راه نیشاپور را به جانب شهر هایی افغانستان باز38

 ق 35 4)   ق 24 3)   ق 31 2)   ق 41 1) 

 .  درهنگام ظهور دین مقدس اسالم در افغانستان کدام والیات کشور ما بدست مسلمانان افتادند :39

 همه 4)  جوزجان وبلخ 3)  فاریاب وتالقان 2)  هرات وتخار 1) 

 کدام شخص ذیل نقش اساسی داشت : .  در انتقال خالفت از خاندان اموی به خاندان عباسی41

 مثنی بن حارث شیبانی 4)  اسد بن عبدهللا 3) ابو مسلم خراسانی 2) ابو العباس سفاح 1) 

 .  دالیل پیروزی مسلمانان درنبرد ها جهت نشر دین مقدس اسالم ، کدام یکی از اینها بود :41

 ایمان قوی به خداوند )ج(، روز قیمامت وپیامبر)ص( 1) 

 حیه اطاعت وفرمانبرداری مجاهدینرو 2) 

 موجودیت برنامه کامل زنده گی درتمدن اسالمی 3) 

 همه جوابات 4) 

 طبق قوانین اسالم چند حصه غنایم جنگی متعلق به مجاهدین میگردید :.  42

 حصه 2بر  6 4)  حصه 5بر  4 3)  حصه 4بر  1 2)  حصه 5بر  1 1) 

 چند حصه غنایم جنگی متعلق به دولت اسالمی میگردید : .  طبق قوانین اسالم43

 حصه 3بر  2 4)  حصه 7بر  1 3)  حصه 5بر  4 2)  حصه 5بر  1 1) 

 .  اموی ها ، درکدام سال خالفت اسالمی را به دست آوردند :44

 م 441ق /  61 4)  م 625ق /  51 3)  م 661ق /  42 2)  م 661ق /  41 1) 

 امویان مدت چند سال درجهان اسالم حکومت کردند :.  45

 سال 61 4)  سال 41 3)  سال 91 2)  سال 51 1) 

 .  درعصرامویان ، کشور ما بنابر کدام دالیل از وضعیت اقتصادی خوبی بر خوردار بود :46

 راه ابریشم 2)   آب وهوای مساعد وقوای بشری 1) 

 همه اینها 4) ای خروشانداشتن زمین های زراعتی و دریاه 3) 

 .  درعصرامویان ، دهقانان و پیشه وران بنابر کدام دلیل ناراض بودند :47

 هیچکدام 4)   هردو 3)  مالیات زیاد 2) ظلم وستم امویان 1) 

 درهم میرسید :.  مالیات ساالنه خراسان درعصر اموی ها به چند میلیون 48
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 میلیون 61 4)  میلیون 41 3)  میلیون 51 2)  میلیون 81 1) 

 .  در دوران حکومت کدام یک از اشخاص ذیل طرفداران عباسی ها دستگیر و مجازات شدند :49

 امیر فوال 4)  نصر بن سیار 3)  اسد بن عبدهللا  2) ابومسلم خراسانی 1) 

 .  اموی ها حاکم ، قاضی وامام را از کدام نژاد تعیین میکردند :51

 سیاه 4)   عجم 3)   سفید 2)  عرب  1) 

 .  اسد ونصر والیان زمان خالفت کدام خاندان ذیل بودند :51

 ساسانی 4)   اموی 3)  صفاری 2)  عباسی 1) 

 .  نام دوران کودکی ابومسلم عبارت است از :52

 مثنی 4)   سنداد 3)  عبدهللا  2)  عبدالرحمن 1) 

 ابومسلم خراسانی عبارت است از :.  نام پدر 53

 نصر بن سیار 4)  بنداد هرمزد 3)  ابراهیم 2)  عبدالرحمن 1) 

 .  ابومسلم خراسانی درکدام قریه والیت جوزجان تولد گردیده بود :54

 م 746 4)  هر دو 3)  م 721 2)  ق  111 1) 

 در کدام قریه وال یت جوزجان تو لد گردیده بود : .  ابو مسلم خراسانی55

 3و  1 4)  سپید دژ 3)   سرو 2)  سفیدنج 1) 

 .  ابومسلم خراسانی در ابتداد کدام زبان را آموخت :56

 پشتو 4)  انگلیسی 3)   عربی 2)   دری 1) 

 .  ابومسلم خراسانی درچند سالگی به صحنه سیاست قدم گذاشت :57

 سالگی 31 4)  سالگی 21 3)  سالگی 18 2)  سالگی 19 1) 

 .  ابومسلم خراسانی درچند سالگی به کوفه سفر نمود :58

 سالگی 29 4)  سالگی 21 3)  سالگی 23 2)  سالگی 19 1) 

 .  ابو مسلم خرا سانی درمکه با کدام یک از اشخاص ذیل دیدار نمود :59

 امیرکرور 4)  ابراهیم عباسی 3)   عباس 2)  منصور 1) 

 .  ابومسلم خراسانی  پس ازیحیی بن زید بر ضد کدام قبیله قیام نمود :61

 سلجوقی ها 4)  صفاری ها 3)  عباسی ها  2)  اموی ها 1) 

 نموده و پرچم عباسی ها را بلند نمود :.  ابو مسلم خراسانی درکدام سال پرچم اموی ها را پایان 61

 م 658 4)   هردو 3)  م 747 2)  ق 126 1)  

 .  بیرق عباسی ها کدام رنگ را داشت :62
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 سرخ 4)   سبز 3)   سیاه  2)   سفید  1) 

 .  مردم کدام والیات کشور ما از ابومسلم خراسانی طرفداری نموند :63

 سرخس ، مرو ، طوس 2)    هرات ، بادغیس ، تالقان 1) 

 هم اینها 4)    غور ، نیشاپور ، وبلخ 3) 

 .  کدام یک از حکمرانان اموی بر ضد ابو مسلم قیام نمود :64

 طاهرفوشنجی 4)  ابراهیم  3)  منصور 2)  نصر بن سیار 1) 

 .  ابراهیم عباسی توسط کدام یک از اشخاص ذیل به قتل رسید :65

 معتصم باهلل 4)  عبدالملک 3)  مروان حمار 2)   یزید  1) 

 .  مرکزخالفت اموی ها کدام شهر بود :66

 دمشق 4)  سفید بخ 3)   بصره 2)   کوفه  1) 

 .  اولین خلیفه عباسی ها عبارت بود از :67

 خالد برمکی 4) ابو العباس سفاح 3) ابومسلم خراسانی 2)  مروان حمار 1) 

 درمسجد جامع شهر کوفه خلیفه اعالن گردید :.  ابوالعباس سفاح درکدام سال 68

 م 971ق /  145 4) م 611ق /  131 3) م 781ق /  131 2) م 749ق /  128 1) 

 .  ابو مسلم خراسانی در زمان سلطنت کدام شخص به قتل رسید :69

 هیچکدام 4)  منصور 3) ابو العباس سفاح  2)  ابراهیم عباسی 1) 

 خراسانی درکدام سال به قتل رسید :.  ابومسلم 71

 3و  2 4)  م 755 3)  ق 134 2)  ق 135 1) 

 .  مردم به رهبری کدام اشخاص بعد از قتل ابو مسلم خراسانی قیام نمودند :71

 همه اینها 4)   مقنع 3)  استاد سیس 2)   سنباد 1) 

 .  میر فوالد پسر کی بود :72

 منصور 4)  ابو العباس 3)  ملک شنسب 2)  بنداد هر مزد 1) 

 .  میر کرور فرزند امیر فوالد درکدام سال در غور امیر گردید :73

 ق 141 4)  ق 161 3)  ق 131 2)  ق 129 1) 

 .  اولین شعر پشتو را کدام شخص سروده است :74

 بیت نیکه 4)  هوالکوخان 3)  امیر کرور 2)  امیر فوالد  1) 

 عباسی ها منسوب به کدام خاندان وشخص اند :.  75

  )رض(خاندان حضرت عباس  2)     بنی امیه  1) 
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 3و  2 4)     بنی هاشم 3) 

 .  عباسی ها در کدام قرن وارد سیاست شدند :76

 هجری 4 4)  هجری 1 3)  هجری 3 2)  هجری 2 1) 

 افغانستان فر ستادند :.  عباسی ها درکدام سال مبلغان خود را به 77

 م 721 4)   2و  1 3)  م 722 2)  هجری 116 1) 

 .  عباسی ها در کدام سال به قدرت رسیدند :78

 2و  1 4)  میالدی 141 3)  میالدی 749 2)  هجری 128 1) 

 .  دوره حکمرانی عباسی ها چند سال دوام نمود :79

 سال 531 4)  سال 561 3)  سال 523 2)  سال 511 1) 

 .  خالفت عباسی ها در کدام سال خجری تو سط مغول ها به پایان رسید :81

 (1 631   (2 128   (3 637    (4 651 

 میلیون درهم به چند میلیون رسید : 41.  درعهد عباسیها ، مالیات از 81

 میلیون 61 4)  میلیون 51 3)  میلیون 81 2)  میلیون 71 1) 

 درکدام یک از دوره های ذیل سیستم زراعت وآبیاری درکشور ما قانونمند شد : . 82

 عباسی ها 4)  صفاری ها 3)  برمکی ها 2)  اموی ها 1) 

 .  در دوران عباسی ها از کدام یک دریاهای ذیل کانال های جدید شاخته شد :83

 آمو و هلمند 2)    هریرود وهلمند  1) 

 همه 4)    هریرود وفراه رود 3) 

 .  در دوران عباسی ها چند آسیاب آبی دربلخ ساخته شد :84

 (1 41   (2 51    (3 61   (4 71 

 پشم کدام والیات بود :.  در دوران عباسی ها مراکز عمده تولیدات 85

 تخار و تالقان 4) هرات و نیمروز 3)  تالقان ومرغات 2)  بلخ و هرات  1) 

 اینها از جمله کار های عمده دوران عباسی ها بشمار می آید :.  کدام یک از 86

 در غور آهن و مس استخراج گردید  2)   بلخ مرکز عمده تجارتی گردید 1) 

 همه اینها 4)   دربلخ گندم وبرنج زرع میگردید 3) 

 .  دردوران عباسی ها ، اسلحه کدام والیت افغانستان شهرت داشت :87

 تخار 4)   غور 3)  بادغیس 2)   بلخ 1) 

 .  محمد ، حسن واحمد فرزندان موسی بن شاکر در دوران عباسی ها دانشمندان کدام علم بودند :88
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 علم نجوم 4)  ریاضیات 3)  علوم طبیعی 2)  علوم اجتماعی  1) 

 .  بشار بن برد تخارستانی شاعر یک از دوره های ذیل بود :89

 بیموریان 4)  برمکی ها 3)  عباسی ها 2)  اموی ها 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در دوران عباسی ها ادیب ، فیلسوف و جغرافیه دان بود :91

 هیچکدام 4)  احمد بن سهیل 3) موسی بن شاکر 2)  ابو اشعر 1) 

 .  بر مکیان فرزند کدام یک از اشخاص ذیل بودند :91

 ابراهیم 4)  ابو مسلم 3)  برمک 2)   طاهر 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل موبد و مالی آتشکده زردشتی نوبهاد بلخ بود :92

 مامون 4)  برمک 3)  خالد برمکی 2)   طاهر 1) 

 .  اولین حکمران خاندان برمکی کدام شخص بود :93

 یحیی بر مکی 4)   جعفر 3)  هارون 2)  خالد بر مکی  1) 

 بعد از خالد بر مکی کدام پسرش به قدرت رسید :.  94

 ابراهیم 4)   طاهر 3)  یحیی  2)  منصور 1) 

 خالد برمکی در خدمت کدام یک از اشخاص ذیل بود :.  95

 مروان حمار 4)   یحیی 3)  هارون الرشید 2) ابو مسلم خراسانی 1) 

 اشخاص ذیل بود :.  خالد بر مکی ، وزیر ومشاور کدام یک از 96

 منصور 4)  مامون 3)   جعفر 2)  ابراهیم  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل از طرف مهدی مامور تربیت هارون الرشید گردید :97

 منصور 4)  یحیی بر مکی 3)  خالد برمکی 2)   جعفر 1) 

 : جعفرفرزند یحیی به دستور هارون الرشید در کدام سال به قتل رسید.  98

 م 813ق /  183 4) م 911ق /  187 3) م 811ق /  181 2) م 813ق /  187 1) 

 م درکجا به دنیا آمده است : 776ق /  159.  طاهر درسال 99

 بادغیس 4)  2و  1 3) زنده جان هرات 2)  فو شنج 1) 

 .  طاهر فوشنجی در اختالفت مامون وامین از کدام یک طرفداری کرد :111

 2و  1 4)  هارون الرشید 3)   امین 2)  مامون الرشید 1) 

 ق به قتل رسید : 195.  امین الرشید توسط کدام یک از اشخاص ذیل در سال 111

 خالد برمکی 4)  مامون الرشید 3)  هارون الرشید 2)  طاهر فوشنجی 1) 

 .  مامون الرشید کدام شخص را به حیث والی خراسان تعیین کرد :112
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 امین الرشید 4) طاهر فوشنجی  3)  خالد برمکی 2)  هارون الرشید 1) 

 .  طاهر فوشنجی طرفدار کدام خاندان ذیل بود :113

 هیچکدام 4)  عثمانی ها  3)  عباسی ها 2)  امویها  1) 

 .  کدام یک از امامان ذیل در زمان ظهور اسالم خدمات زیادی انجام دادند :114

 امام احمد حنبل 2)   نعمان بن ثابت )امام اعظم( 1) 

 همه اینها 4)    ابو داوود سجستانی  3) 

 .  خاندان برمکی کدام یک از کتاب های ذیل را در قرن دوم به زبان عربی ترجمه نمودند :115

 )سند هند( درنجوم 2)     )منکه( درطب 1) 

 همه اینها 4)    فلکیات وقصه )سند باد( 3) 

 .  تاثیر مردم افغانستان واعراب مسلمان چند جانبه بود :116

 هیچکدام 4)  یک جانبه 3)  دوجانبه  2)  سه جانبه  1) 

 .  دولت های طاهری وصفاری با کدام خاندان مخالفت داشتند :117

 سلجوقی ها 4)  عباسی ها 3)  برمکی ها 2)  اموی ها 1) 

 کدام والیت ذیل میباشند :.  طاهریان مربوط 118

 قندهار 4)   بلخ 3)   کابل 2)  هرات  1) 

 .  جد طاهر درایجاد نهضت کدام خاندان شرکت کرد :119

 صفویان 4)  عباسی ها 3)  طاهریان 2)  اموی ها 1) 

 .  فرزندان طاهر بنام های عبدهللا وطلحه درکدام مناطق به مناصب عالی رسیدند :111

 عیچکدام 4)  شام و عراق 3) عراق وخراسان 2)  عراق ومصر 1) 

 پسران طاهر مدت چند سال حکومت کردند :.  111

 سال 55 4)  سال 41 3)  سال 61 2)  سال 51 1) 

 .  دولت طاهر بنابر توسعه کدام حکومت سقوط نمود :112

 سلجوفی 4)   اموی 3)  عباسی 2)  صفاری 1) 

 آخرین پادشاه طاهریان عبارت است از :.  113

 عبدهللا بن طا هر 4) طاهر بن حسین 3)  محمد بن طاهر 2)  احمد بن طاهر 1) 

 .  محمد بن طاهر در کدام سال توسط یقعوب لیث صفاری دستگیر شدند :114

 ق 261 4)  ق 259 3)  ق 251 2)  ق  256 1) 

 حکومت نموده است :.  محمد بن طاهر درمیان کدام سالها 115
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 ق 241 – 251 2)    ق 248 – 259 1) 

 ق 211 – 221 4)    ق 248 – 251 3) 

 تهداب گذار حکومت صفاریان عبارت است از :.  116

 یعقوب لیث صفاری 2)    عمرولیث صفاری 1) 

 عبدهللا لیث صفاری 4)    طاهر لیث صفاری 3) 

 جمله فرزندان لیث صفاری بودند :.  کدام یک از اینها از 117

 همه 4)   طاهر 3)   علی 2)   عمرو 1) 

 .  پدر یعقوب لیث صفاری درسیستان به کدام کار مشغول بود :118

 معماری 4)  نجاری 3)  مسگری 2)  آهنگری 1) 

 .  صفاریان به کدام نام مشهور هستند :119

 نقاشان 4)  معماران 3)  مسگران 2)  آهنگران 1) 

 .  کدام یک از دسته های ذیل از نفوذ زیاد در سیستان برخور دار بودند :121

 وزیران 4)  عیاران 3)  غالمان 2)  خوارج 1) 

 .  یعقوب لیث صفاری درگروه عیاران به کدام مرتبه رسید :121

 غالمی 4)  2و  1 3)  رهبری 2)  افسری 1) 

 درکدام سال به یعقوب لیث صفاری بیعت نمودند :.  مردم سیستان 122

 م 861ق /  241 2)    م 861ق /  247 1) 

 م 876/  ق 261 4)     م 811ق /  248 3) 

 .  یعقوب لیث صفاری درجوانی به کدام گروه ذیل پیوست :123

 جنگجویان 4)  عیاران 3)  سیاست مردان 2)  خوارج 1) 

 صفاری به کمک مردم خوارج کدام والیات را تصرف نمود :.  یعقوب لیث 124

 همه 4)  قندهار وکرمان 3)   بست 2)  هرات وکابل 1) 

 .  یعقوب لیث صفاری درکدام سال مرکز حکومت طاهریان را تصرف نمود :125

 ق 261 4)  ق 259 3)  ق 247 2)  ق 257 1) 

 .  مرکزحکومت طاهریان کجا بود :126

 بغداد 4)  کرمان 3)  نیشاپور 2)  سیستان  1) 

 .  یعقوب لیث صفاری کدام یک از مناطق ذیل را نتوانست مطیع خود سازد :127

 سیستان 4)  طبرستان 3)  قندهار 2)  کرمان 1) 
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 .  یعقوب لیث صفاری چند مجسمه را برای خلیفه عباسی فرستاده بود :128

 (1 61   (2 41   (3 51   (4 31 

 .  یعقوب لیث صفاری در کدام سال خواست تادامنه امارتش را تا مرکز خالفت عباسی بر ساند :129

 ق 271 4)  ق 263 3)  ق 261 2)  ق 262 1) 

 .  یعقوب لیث صفاری خواستار اداره حکومت کدام شهر بود :131

 هرات 4)   کابل 3)   بغداد 2)   مصر 1) 

 صفاریان دراثر رها شدن آب کدام دریا درمقابل عباسی ها شکست خوردند :.  131

 آمو 4)   هلمند 3)   فرات 2)   دجله 1) 

 .  یعقوب لیث صفاری درکدام سال وفات نمود :132

 م 741 4)  2و  1 3)  م 879 2)  ق 265 1) 

 .  پس از یعقوب کدام برادرش به قدرت رسید :133

 حسین 4)   طاهر 3)   عمرو 2)   علی  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل عمرو لیث صفاری را از تمام مقامات خلع نمود :134

 هیچکدام 4)  خلیفه بغداد 3)  طاهر فوشنجی 2) یعقوب لیث صفاری  1) 

 خلع نمود :.  خلیفه بغداد درکدام سال مردم خراسان را جمع نموده وعمرولیث صفاری را از مقامات 135

 ق 261 4)  ق 271 3)  ق 265 2)  ق 271 1) 

 .  عباسی ها درزمان حکومت صفاریان از کدام خاندان حمایت میکردند :136

 غزنویان 4)  سلجوقیان 3)  سامانیان 2)  طاهریان 1) 

 .  سامانیان درکدام یک از مناطق ذیل حکومت مینمودند :137

 ماورالنهر 4)  سیستان 3)   دمشق 2)   بغداد 1) 

 م توسط سپاه کدام یک از اشخاص ذیل اسیر گردید : 911ق /  287.  عمرولیث صفاری در سال 138

 یعقوب لیث صفاری 2)    امیر اسماعیل سامانی 1) 

 عبدهللا بن طاهر 4)    ابو العباس سفاح 3) 

 .  عمرولیث صفاری درکدام سال به قتل رسید :139

 ق 287 4)  ق 278 3)  ق 289 2)  ق 281 1) 

 .  عمرو لیث صفاری درکدام سال به قتل رسید :141

 سال 55 4)  سال 44 3)  قرن 2 2)  قرن 1 1) 

 .  اخرین زمامدار صفاریان عبارت است از :141
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 عمرو لیث صفاری 2)    یعقوب لیث صفاری 1) 

 عبدهللا بن احمد 4)     خلف بن احمد 3) 

 .  خلف بن احمد آخرین زمامدار صفاری ها توسط کدام شخص از فدرت خلع شد :142

 خالد برمکی 4)  یعقوب صفاری 3)  محمود غزنوی 2)  ابو العباس 1) 

 .  کدام یک از کتاب های ذیل در دوره طاهریان نوشته شد :143

 هیچکدام 4)   هردو 3)  کتاب القنی 2) کتاب قنات یا کاریز 1) 

 .  امرای طاهری بیشتر درکدام زمینه پیشرفت داشتند :144

 نقاشی 4)  معماری 3)  تجارت 2)  زراعت  1) 

 طاهریان کدام یک از محصوالت ذیل شهرت زیادی داشت : .  درزمان145

 خرمای سیستان 2)   انگور ، بادام و پسته هرات  1) 

 همه اینها 4)     اناربلخ 3) 

 .  صفاریان کدام زبان را میخواستند جایگزین عربی نمایند :146

 هندی 4)  انگلیسی 3)   پشتو 2)  فارسی 1) 

 .  سامانیان مربوط کدام خاندان بودند :147

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

 بیشتر پیشرفت نمود :.  درعصرسامانیان کدام علم 148

 علوم عقلی 4)  ریاضی 3)   طب 2)   نجوم 1) 

 .  سامانیان فرزندان کدام شخص بودند :149

 اسماعیل 4)  سامان خدات 3)  اسد بن عبدهللا 2) عبدالحی گردیزی 1) 

 .  سامان خدات درزمان کدام یک از اشخاص ذیل مسلمان شد :151

 هیچکدام 4)  زید بن حارث 3) هشام بن عبن عبدالملک 2)  عبدهللا بن عمر 1) 

 کدام شخص ، چهار فرزند سامان خدات را درچهار شهر مهم به امارات رساند :.  151

 طاهر 4)  ابومسلم 3)  هارون الرشید 2)  مامون الرشید 1) 

 .  نوح بن اسد فرزند سامان خدات در کدام منطقه به امارت رسید :152

 سمرقند 4)   هرات 3)  تاشکند 2)  فرغانه  1) 

 .  احمد بن اسد ویحیی بن اسد فرزندان سامان خدات درکدام مناطق به امارت رسیدند :153

 احمد در تاشکند ، یحیی درفرغانه 2)   احمد درفرغانه ، یحیی درتاشکند 1) 

 ی درسمرقنداحمد درتاشکند ، یحی 4)  احمد در سمرقند ، یحیی در فرغانه 3) 
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 .  کدام یک از فرزندان سامان خدات درهرات به امارت رسید :154

 نوح 4)   الیاس 3)   یحیی 2)   احمد  1) 

 .  موسس خانان سامانی ها کدام شخص بود :155

 یحیی 4)  سلیمان 3)  سامان خدات  2) اسماعیل سامانی 1) 

 درکجا تولد گردیده بود : قمری 234اسماعیل سامان در سال .  156

 ماورالنهر 4)  فرغانه 3)  سیستان 2)   بلخ 1) 

 .  قدرت یابی اسما عیل سامان درکدام سال آغاز گردید :157

 ق 287 4)  ق 281 3)  ق 289 2)  ق 279 1) 

 .  امیر اسماعیل سامانی از کدام خاندان حمایت مینود :158

 عباسی ها 4)  صفاری ها 3)  طاهری ها 2)  اموی ها 1) 

 .  محمد بن زید علوی فرمانروای علوی طبرستان توسط کی به قتل رسید :159

 هیچکدام 4) اسماعیل سامانی 3)  لیث صفاری 2)  سامان خدات 1) 

 .  امیر اسماعیل سامانی کدام مناطق ایران را تحت تصرف خود در آورد :161

 همه 4)  زنجان 3)  قزوین 2)  ری )تهران( 1) 

 درزمان امیر اسماعیل سامانی پایتخت سامانیان کجابود :.  161

 سیستان 4)  ماورالنهر 3)   بخارا 2)  سمرقند 1) 

 ق وفات نمود : 295.  امیر اسماعیل سامانی بعد از چند سال امارت درسال 162

 سال 7 4)  سال 5 3)  سال 11 2)  سال 8 1) 

 جانشین امیر اسماعیل سامانی کدام فرزندش بود :.  163

 اسد 4)  احمد دوم 3)   الیاس 2)  یحیی  1) 

 .  احمد دوم چند سال حکمرانی نمود :164

 سال 2 4)  سال 8 3)  پنج ونیم سال 2)  سال 5 1) 

 میالدی توسط کی به قتل رسید : 914ق /  311.  احمد سامانی در سال 165

 پسرش 4)  مشاورش 3)  وزیرش 2)  غالمان خودش 1) 

 .  پس از احمد دوم کدام پسرش به قدرت رسید :166

 یحیی 4)   محمد 3)   نصر 2)  الیاس  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در دوران نصر سامانی امنیت کشور را تامین نمودند :167

 اسماعیل سامانی 2)  وزیر فرزانه اش )ابو عبدهللا جیهانی( 1) 
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 3و  1 4)   رهبر شپاهش )حمویه بن علی( 3) 

 .  نصر سامانی درمیان کدام سالها حکمرانی نموده است :168

 هیچکدام 4) ق 338 – 411 3) ق 311 – 331 2) ق 291 – 311 1) 

 .  حکومت سامانیان تاکدام سال ادامه داشت :169

 ق 541 4) م 1115ق/  395 3)  ق 341 2)  ق 391 1) 

 .  کدام یک از امرای محلی برک در زمان نصر سامانی سرکشی :171

 ابو القاسم 4)  بلکاتگین 3)  آلپ تگین 2)  سبکتگین  1) 

 .  حکومت سامانیان چند سال دوام نمود :171

 سال 112 4)  سال 115 3)  سال 151 2)  سال 111 1) 

 اقتصاد در عصر سامانیان عبارت بود از :.  علت پیشرفت 172

 ثبات الزم داخلی وصلح خارجی 2)  نبود باج وخراج سنگین باالی مردم 1) 

 پرداخت مالیات سنگین باالی مردم 4)     2و  1 3) 

 .  مالیات ساالنه درعصر سامانیان به چند میلیون درهم میرسید :173

 میلیون 61 4)  میلیون  51 3)  میلیون 41 2)  میلیون 71 1) 

 .  مهمترین علل رشد وتوسعه علوم در عصر سامانیان عبارت بود از :174

 هیچکدام 4)  آزادی بیان 3)  دیموکراسی 2)  آزادی عقیدتی 1) 

 رابعه بلخی )زینت العرب( از جمله شاعران کدام عصر بود :.  175

 سامانی ها 4)  اموی ها 3)  عباسی ها 2)  ساسانی ها 1) 

 .  محمد بن عبدهللا بلعمی وزیر کدام یک از اشخاص ذیل بو :176

 الیاس 4)  احمد دوم 3) منصور سامانی 2) اسماعیل سامانی 1) 

 .  محمد خوارزمی و ابو ریحان بیرونی درکدام کتاب های خود از وجود فرقه های مختلف فکری و عقیدتی درعصر 177

 سامانیان خبر میدهند :         

 مفتاح العلوم وزین االخبار 2)   مفتاح العلوم وآثار الباقیه  1) 

 همه اینها 4)    آثار الباقیه و زین الخبار 3) 

 .  بنیان گذار حکومت غزنویان عبارت بود از :178

 مسعود غزنوی 4)  آلپ تگین 3)  محمود غزنوی 2)  سبکتگین 1) 

 .  سکتگین  با دختر کدام یک از اشخاص ذیل ازدواج نمود :179

 عبدالملک 4)  مسعود غزنوی 3)  آلپ تگین 2) محمود غزنوی  1) 
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 قمری کدام فرزندش به قدرت رسید : 352.  پس از آلپ تگین در سال 181

 محمود 4)  بلکاتگین 3) ابو اسحق ابراهیم 2)  سبکتگین  1) 

 ابو اسحق ابراهیم کدام شخص بر تخت نشست :.  بع از 181

 محمود غزنوی 4)  سبکتگین 3)  آلپ تگین 2)  بلکاتگین 1) 

 .  بلکاتگین مدت چند سال اداره غزنی را به عهده داشت :182

 سال 8 4)  سال 3 3)  سال 11 2)  سال 9 1) 

 .  فرمانروایی سبکتگین درمیان کدام سالها بود :183

 ق 336 – 346 4) ق 341 – 351 3) ق 366 – 387 2) ق 361 – 331 1) 

 .  سبکتگین کدام مناطق را درقلمرو خود در آورد :184

 3و  1 4)  قصدار 3)   هرات 2)   بست 1) 

 .  ابوالفتح بستی دانشمند افغانستان در خدمت کدام یک از اشخاص ذیل بود :185

 بلکاتگین 4)  ابواسحق 3)  سبکتگین 2)  آلپ تگین 1) 

 .  سبکتگین ساحه دولت خود را درهند تا کدام مناطق رساند :186

 گجرات 4)   دهلی 3)   جیپال 2)   نیپال 1) 

 .  سبکتگین اداره نیشاپور را به کدام فرزند خود سپرد :187

 ابوالقاسم محمود 4)  اسماعیل 3)  محمود 2)   نصر 1) 

 اداره کدام والیت ذیل به دوش اسما عیل فرزند سبکتگین بود :.  188

 کابل و غزنه 4)  باخ و کابل 3)  هرات وتخار 2)  غزنه وبلخ 1) 

 .  سبکتگین شهر بست را به کدام فرزند خود سپرد :189

 هیچکدام 4)  محمود 3)  ابو القاسم 2)   نصر  1) 

 حاکمیت غزنه را کدام شخص عهده دار شد :.  بعد از نواسه آلپ تگین ، 191

 سبکتگین  4)  ابوالقاسم  3) محمود غزنوی  2)  مسعود غزنوی 1) 

 .  کدام یک از مناطق ذیل در زمان سلطان محود غزنوی اطاعت از در بار غزنه را پدیر فتند :191

 غرجستان )هزاره جات( 2)   سیستان ، چغانیان و خوارزم  1) 

 همه اینها 4)    جوزجان )گوزگانان( 3) 

 کدام یک از اشخاص ذیل در کشور ما به فاتح بزرگ مشهور است :.  192

 طاهر فوشنجی 4)  سامان خدات  3)  مسعود غزنوی 2)  محمود غزنوی 1) 

 .  کدام یک اط شهر های هند مورد حمالت سلطان محمود غزنوی قرار گرفتند :193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 16  : ناحیه پنجم , چهارراهی قمبر , مقابل سرک بالک هاآدرس 
 

یازدهمالت تاریخ صنف کامل ترین بانک سوا ابَر ساینسعالی آموزشی مرکز    

۱۷۱۷۸۰۶۸۰۷, ۷۰۷۷۴۴۴۸۷۷های تماس: ه شمار  
کننده: انجنیر امین هللا)امین(ترتیب   

سمیر صایبجنیر ان    

 همه اینها 4)  بهیم وتانیشر 3)  نارین و نادین 2) جیپال وبها طیه  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل سومنات را فتح نمود :194

 سبکتگین 4)  آلپ تگین 3) محمود غزنوی  2) مسعود غزنوی  1) 

 .  دین مقدس اسالم در زمان کدام یک از اشخاص ذیل در هند بیشتر گسترش یافت :195

 ابوالعباس 4)  محمود غزنوی 3)  ابو اسحق 2)  ابو مسلم  1) 

 .  کدامم یک از اشخاص ذیل ولیعهد سلطان محمود غزنوی بود :196

 هیچکدام 4) محمد بن محمود 3)  اسماعیل 2) مسعود غزنوی  1) 

 ذیل ساخت :.  سلزان محمود غزنوی فرزند خود مسعود غزنوی را مامور کدام یک از مناطق 197

 هیچکدام 4)   هردو 3) حبال )غرب ایران( 2)  ری )تهران( 1) 

 .  سلطان محمود غزنوی درکدام سال وفات نمود :198

 ق 421 4)  ق 456 3)  ق 421 2) م 1131ق /  421 1) 

 .  مسعود غزنوی توسط کدام مردم سلطان اعالن گردید :199

 مردم ایران 4)  مردم نیشاپور 3)  مردم خراسان 2)  مردم هند 1) 

 .  جنگ میان تر کمنان سلجوقی و غزنویان در زمان کدام یک از زمامداران غزنوی به وقوع پیوست :211

 آلپ تگین 4)  مسعود غزنوی 3) محمد بن محمود 2)  محمود غزنوی 1) 

 .  در جنگ میان سلجو قیان و غزنویان کدام دولت شکست خورد :211

 هیچکدام 4)   هردو 3)  سلجوقیان 2)  غزنویان  1) 

 .  سلطان مسعود غزنوی درکدام سال توسط برادرش محمد به قتل رسید :212

 3و  2 4)  میالدی 1141 3)  ق 432 2)  ق 431 1) 

 .  حکومت غزنویان چند سال دوام نمود :213

 سال 151 4)  سال 131 3)  سال 121 2)  سال 111 1) 

 آخرین سلطان غزنویان کدام شخص بود :.  214

  محمد بن محمود 2)    مسعود بن مودود 1) 

 هیچکدام 4)   بهاالدوله علی بن مسعود  3)

 .  سلجوقیان منسوب به  کدام خاندان بودند :215

 ازبک ها 4)  مغوالن 3)  ترکمنان اغز 2)   ترکان 1) 

 قرن میالدی به بحیره خوارزم )آرال( وسیر دریا کوچ کردند :.  سلجوقیان در کدام 216

 میالدی 12 4)  میالدی 14 3)  میالدی 9 2)  میالدی  8 1) 
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 .  تاریخ الرسل و الملوک از جمله کتاب های کدام یک از اشخاص ذیل میباشد :217

 سعدی 4) عبدالحی گردیزی 3)  طبری 2)  ابو ریحان  1) 

 بزرگ خاندان سلجوقی عبارت بود از :.  جد 218

 میکاییل 4)  دقاق )تقاق( 3)  اسراییل  2)  خدات  1) 

 .  سلجوقیان درکدام سال مسلمان شدند :219

 م 911 4) م 992ق /  382 3)  ق 391 2)  ق 381 1) 

 .  سلجوق چند پسر داشت :211

 پسر 6 4)  پسر 4 3)  پسر 2 2)  پسر 3 1) 

 .  سه فرزند سلجوق بنام های اسراییل ، میکاییل و موسی خدمت گذار کدام خاندان در ماورالنهر بودند :211

 صفاری ها 4)  سامانی ها 3)  اموی ها 2)  عباسی ها 1) 

 اسراییل پسر سلجوق توسط کدام یک از اشخاص ذیل دستگیر گردید :.  212

 اسماعیل 4)  آلپ تگین 3)  مسعود غزنوی 2) محمود غزنوی  1) 

 .  اسراییل پسر سلجوق چند سال نزد سلطان محمود غزنوی در کالنجر هند زندانی بود :213

 سال 7 4)  سال 8 3)  سال 5 2)  سال 6 1) 

 .  سلجوقیان در کدام سال نیشاپور را تصرف نمود :214

 ق 411 4)  ق 429 3)  ق 381 2)  ق 421 1) 

 بنیان گذار سلسله سلجوقیان کی بود :.  215

 سلطان سنجر 4)  نظام الملک 3)  طغرل بیگ 2)  سلجوق 1) 

 .  طغرل بیگ چند سال سلطنت نمود :216

 سال 26 4)  سال 31 3)  سال 25 2)  سال 21 1) 

 .  بعد از طغرل بیگ کدام برادر زاده اش بر تخت نشست :217

 سلجوق 4)  سلطان سنجر 3)  آلپ ارسالن  2)  آلپ تگین 1) 

 .  آلپ ارسالن در کدام سال در خوارزم به قتل رسید :218

 م 1181 4)  2و  1 3)  م 1173 2)  ق 465 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله اقدامات مهم آلپ ارسالن میباشد :219

 رومیان را در جنگ مال زجرد شکست داد  2)  نظام الملک را وزیر خود انتخاب کرد 1) 

 همه اینها 4) قیصر روم ، دیوژن رومانوس را اسیر گرفت 3) 

 .  پس از آلپ ارسالن کدام پسرش به همکاری نظام الملک به سلطنت رسید :221
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 هیچکدام 4)  رکن الدین  3)  ملک شاه 2)  سلطان سنجر 1) 

 دامنه قلمرو خود را در شرق و غرب تاکجا ادامه داد :.  ملک شاه پسر آلپ ارسالن 221

 شرق تا هند ، غرب تا ایران 2)  شرق تا چین ، غرب تا بحیره مدیترانه 1) 

 شرق تا چین ، غرب تا هند 4)  شرق تا هند ، غرب تابحیره مدیترانه 3) 

 یان آغاز گردید :.  بعد از وفات کدام یک از اشخاص ذیل خانه جنگی ها در دربار سلجوق222

 رکن الدین 4)  ملک شاه 3)  طغرل بیگ 2)  آلپ ارسالن  1) 

 .  اتابک ها در کجا حکومت های مستقل تشکیل دادند :223

 2و  1 4)  تاجکستان 3)  لرستان ایران 2)  آذربایجان  1) 

 .  سلطان سنجر کدام شهر را پایتخت خود انتخاب کرد :224

 ماروالنهر 4)  سرخس 3)   مرو 2)  لرستان  1) 

 .  سلطان سنجر سلجوقی چند سال سلطنت نمود :225

 سال 42 4)  سال 51 3)  سال 31 2)  سال 41 1) 

 .  بعد از سلطان سنجر کدام خواهر زاده  اش به قدرت رسید :226

 نظام الملک 4)  آلپ تگین 3)  قطب الدین  2) رکن الدین محمود 1) 

 .  در زمان غزنویان مسجد غزنه از نگاه عظمت به کدام مسجد شباهت داشت :227

 ازبکستان 4)   دمشق 3)   مصر 2)   ترکیه 1) 

 .   قصر سلطان مسعود غزنوی به مبلغ چند درهم ساخته شد :228

 میلیون 7 4)  میلیون 11 3)  میلیون 31 2)  میلیون 41 1) 

 سلطنت کدام شخص ساخته شد :.  پل زورقی در زمان 229

 سلطان سنجر 4)  آلپ ارسالن 3)  محمود غزنوی 2)  مسعود غزنوی 1) 

 .  در دربار سلطان محمود غزنوی چند شاعر وجود داشت :231

 (1 41   (2 51   (3 411   (4 111 

 .  کدام یک از اینها از جمله دانشمندان وشاعران عهد غزنویان میباشد :231

 ابوالحسن علی 2)    ابو ریحان البیرونی 1) 

 همه  4)   منوچهری و ابوالقاسم فردوسی 3) 

 .  در زمان کدام خاندان مدارس مذهبی بنام )نظامیه( وجود داشت :232

 صفاریان 4)  عباسیان 3)  سلجوقیان 2)  غزنویان  1) 

 سلجوقیان میباشد :.  کدام یک از اینها از جمله عمر انات دوران 233
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 منار در دولت آباد بلخ 2)   زیارتگاه امام خرد در سرپل 1) 

 همه اینها 4)    زیارت بابا حاتم در بلخ 3) 

 .  در زمان کدام یک از خاندان های ذیل اصطالحات برکی در افغانستان مروج گردید :234

 طاهریان 4)  عباسیان 3)  سلجوقیان 2)  غزنویان  1) 

 .  در زبان ترکی کوتوال و باسقاق به کدام معنا میبا شد :235

 باسقاق )مامئر اخذ مالیات( 2)    کوتوال )فرمانده قلعه ها( 1) 

 هر دو غلط است 4)    هر دو درست است  3) 

 یافت :.  زبان دری توسط کدام مردم به عراق ، آذربایجان و ترکیه )آسیای صغیر( انتقال 236

 طاهریان 4)  سلجوقیان 3)  صفاریان 2)  امویان 1) 

 کدام یک از اینها از جمله شاعران دوره سلجوقیان میباشد :.  237

 خواجه عبدهللا انصاری 2)  سنائی غزنوی ، خانم منیژه مهستی 1) 

 همه اینها 4)    شیخ محمد غزالی 3) 

 کدام شخص بود :.  مهمترین وزیر دولت سلجوقیان 238

 رکن الدین 4)  سلطان سنجر 3)  نظام الملک 2)  آلپ ارسالن  1) 

 .  غوریان منسوب به کدام شخصیت ذیل میباشد :239

 ملک شنسب 4)  میر فوالد 3)  شهاب الدین 2)  خدات  1) 

 .  بنابر نوشته منهاج السراج ، ملک شنسب در زمان خالفت کدام خلیفه مسلمان شد :241

 ابوبکر )رض( 4)  علی )رض( 3)  عثمان )رض( 2)  عمر )رض( 1) 

 .  کدام یک از شخصیت های غوری در نهضت عباسی ها با ابو مسلم خراسانی همکاری نمود :241

 عالو الدین 4)  امیر کرور 3) امیر فوالد غوری 2)  ملک شنسب 1) 

 الرشید گرفت کی بود : .  اولین کسی که عهد ولوا را از هارون242

 غیاث الدین 4)  امیر کرور 3)  امیر فوالد 2) امیر بنجی نهاران 1) 

 دومین امیر قدرتمند غور بعد از امیر فوالد کی بود :.  243

 امیر کرور 4) امیر بنجی نهاران 3)  شهاب الدین  2)  غیاث الدین 1) 

 اسیر گرفت : .  کدام یک از اشخاص ذیل محمد سوری را244

 امیر فوالد 4)  سلطان سنجر 3)  محمود غزنوی 2)  مسعود غزنوی 1) 

 .  سر پر ستی والیت غور به کدام پسر محمد سوری از طرف محمود غزنوی واگذارشد :245

 محمود 4)  اسرائیل 3)  میکائیل 2)   شیث 1) 
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 .  غوریان زیر فرمان کدام خاندان بودند :246

 عباسیان 4)  امویان 3)  غزنویان 2)  سلجوقیان 1) 

 .  عالو دین حسن وسلطان سنجر سلجوقی درکدام سال درگیر جنگ شدند :247

 هیچکدام 4) م 1152ق /  547 3)  ق 549 2)  ق 547 1) 

 .  عالودین حسین کدام برادر خود را عوض بهرام شاه غزنوی به حکومت غزنه منصوب ساخت :248

 محمد سوری 4)  غیاث الدین 3)  سیف الدین 2)  شهاب الدین  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل پس از آتش زدن غزنی به جهانسوز معروف شد :249

 غیاث الدین جهانسوز 2)    عالوالدین جهانسوز 1) 

 همه اینها 4)    شهاب الدین جهانسوز 3) 

 برادر زاده اش در غور پادشاه شد :.  پس از عالوالدین غوری کدام 251

 رکن الدین  4)  قطب الدین  3)  غیاث الدین  2)  شهاب الدین  1) 

 .  غیاث الدین غوری به همکاری کدام برادر خود قلمرو غوریان از کرمان تا سند رسانید :251

 امیر فوالد 4)  قطب الدین  3)  شهاب الدین  2)  سلطان سنجر 1) 

 م کدام شهر را تصرف کرد : 1184ق /  579سلطان شهاب الدین در سال  . 252

 کرمان 4)  الهور 3)   سند 2)   دمشق 1) 

 .  درکدام یک از مناطق ذیل خطبه بنام سلطان غیاث الدین غوری خوانده میشد :253

 از جیحون تا بلوجستان 2) کناره های بحیره کسپین )خزر( تاساحل جمنا 1) 

 2و  1 4)    اربحیره آرام تاسند 3) 

 .  بعد از وفات غیاث الدین غوری کدام شخص بر تخت نشست :254

 رکن الدین  4)  قطب الدین 3)  عالودین 2)  شهاب الدین 1) 

 .  شهاب الدین غوری با لقب معزالدین در کدام سال به قدرت رسید :255

 3و  2 4)  م 1214 3)  ق 591 2) م 1213ق /  599 1) 

 .  سلطان سهاب الدین غوری با مخالفت کدام خاندان مقابل گردید :256

 سلحوقیان 4) خوارزم شاهیان  3)  غزنویان 2)  طاهریان  1) 

 .  سلطان شهاب الدین درکدام سال توسط مخالفان خود به قتل رسید :257

 م 1211 4)  2و  1 3)  م 1216 2)  ق 612 1) 

 .  ضعف حکومت غوریان در زمان کدام شخص آغاز شد :258

 رکن الدین 4)  معزالدین 3)  شهاب الدین  2) غیاث الدین محمود 1) 
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 .  در زمان غیاث الدین محمود ، قطب الدین ایبک و ناصر الدین قباجه در کدام مناطق استقالل خود را اعالم نمودند :259

 ناصر الدین در سند 2)    قطب الدین در دهلی 1) 

 2و  1 4)  قطب الدین درسند وناصر الدین در دهلی 3) 

 .  خوارزم شاهیان )هوارزمیا( منسوب به کدام منطقه میباشد :261

 سند 4)  2و  1 3)  بحیره کسپین 2)  دریای جیحون 1) 

 .  نخستین شخصیت خوارزم شاهیان عبارت بود از :261

 آلپ تگین 4)  سبکتگین 3) انوشتگین غرچه 2)  طغرل بیک 1) 

 .  انوشتگین مربوط کدام قوم بود :262

 ترکمنستان اغز 2)    غرجستان )هزاره جات( 1) 

 هیچکدام 4)    ازبکهای ماوار النهر 3) 

 .  بعد از انوشتگین پسرش محمد در کدام سال توسط سلطان سنجر سلجوقی حاکم خوارزم گردید :263

 هیچکدام 4)  م 111ق /  42 3) م 1198ق /  491 2)  ق 491 1) 

 .  کدام یک از حکمرانان خوارزم شاهیان ، برای نخستین بار خود را )خوارزم شاه( نامید :264

 عالوالدین 4)   محمد 3)   اتسز 2)  انوشتگین  1) 

 م پادشاه خوارزم شد : 1128 ق / 522.  بعد از محمد خوارزم شاه ، کدام پسرش در سال 265

 رشید الدین 4)  عالوالدین 3)  ناصر الدین 2)   اتسز 1) 

 .  اتسز در کدام سال نام سلجوقیان را از خطبه وسکه انداخت و استقالل کامل خویش را اعالن نمود :266

 ق 581 4)  ق 541 3)  ق 535 2)  ق 531 1) 

 شاهیان کدام اسنها میباشد :.  امرای برجسته خوارزم 267

 اتسز 4)  2و  1 3) عالوالدین تکش 2) عالوالدین محمد 1) 

 ق توسط کی از بین رفت : 612غوریان در سال .  حکومت 268

 آلپ ارسالن 4)  قطب الدین 3)  سلطان سنجر 2) عالوالدین محمد 1) 

 .  عالوالدین محمد ، کدام پسرش بود :269

 سند 4)  دیای مازنداران 3)  کرمان 2)  هرات  1) 

 .  جانشین عالوالدین محمد ، کدام پسرش بود :271

 اتسز 4)  شهاب الدین 3)  جالل الدین  2)  غیاث الدین  1) 

 .  بامرگ کدام یک از اشخاص ذیل حکومت خوارزم شاهیان پایان یافت :271

 هیچکدام 4)  جالل الدین  3) عالوالدین تکش 2) عالوالدین محمد 1) 
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 م توسط کی به قتل رسید : 1331ق /  627جالل الدین محمد در سال .  272

 تر کان 4)  ترکمنستان 3)  اتابک ها 2)  کرد ها 1) 

 .  در عصر خوارزم شاهیان کدام چیز ها تولید میگردید :273

 همه 4)  کشمش وبادام 3)  برنج و اگور 2)  گندم و پنبه 1) 

 متر به نام کدام یک از حکمرانان غوری میباشد : 64.  منار غور با ارتفاع 274

 غیاث الدین 4)  محمد غوری 3)  شهاب الدین 2)  عالوالدین  1) 

 .  رشیدالدین محمد وطواط بلخی رئیس دیوان انشای کدام یک از اشخاص ذیل بود :275

 عالوالدین تکش 4) عالوالدین محمد 3) انوشتگین غرجه 2) اتسز خوارزم شاه 1) 

 .  مهمترین کتاب رشیدالدین وطواط چه نام دارد :276

 حدایق السحر فی دقایق الشعر 2)     مفاتیح العلوم 1) 

 هیچکدام 4)     آثارالباقیه 3) 

 .  نخستین شاعره دری چه نام داشت :277

 هیچکدام  4) پروین اعتصامی 3)  لخیرابعه ب 2)  منیژه مهستی 1) 

 معول ها از کدام اقوام میباشند :.  278

 سرخ پوست 4)  سفید پوست 3)  سیاه پوست 2)  زردپوست 1) 

 .  مغول ها درکدام مناطق زنده گی میکردند :279

 آسیای مر کزی وشرقی 2)    آسیای مرکزی و غربی 1) 

 آسیای جنوبی و شرقی 4)    آسیای مرکزی و جنوبی 3) 

 .  تاتار ، قیات ، جالیر ، قنقرات وکرائیت از جمله اقوام کدام قبیله میباشند :281

 غوریان 4)  مغوالن 3)  سلجوقیان 2)  صفاریان 1) 

 .  پدر جنگیزخان )یسوکا بهادر( درکدام قرن مغول ها را متحد ساخت :281

 هیچکدام 4) م 12هجری /  9 3) م 11هجری /  8 2) م 12هجری /  6 1) 

 .  بعد از وفات یسوکا بهادر کدام پسرش رهبری مغوالن را بر دوش گرفت :282

 چغتای 4)  منگوقاآن 3)  تموچین 2)  هالکو خان  1) 

 .  چنگیز خان لقب کدام یک از اشخاص ذیل بود :283

 منگوقاآن 4)  تموچین 3)  چغتای 2)  تولی خان 1) 

 .  معاهده میان فرستاده چنگیز وسلطان محمد خوارزم شاه در کدام سال عقد گردید :284

 ق 651 4)  ق 631 3)  ق 615 2)  ق 611 1) 
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 .  کدام یک از اشخاص ذیل قلمرو خوارزم شاهیان را مورد حمالت خود قرار داد :285

 سنجر 4)  غیاث الدین 3)  عالوالدین 2)  چنگیز  1) 

 .  کدام مناطق مملکت ماتحت حمالت مغول ها قرار گرفتند :286

 همه 4)  کابل و بامیان 3)   غزنه 2)   هرات 1) 

 .  در کدام یک از دوره های ذیل حارثات تاریک در تاریخ مملکت ما رخ داده است :287

 سلجوقیان 4)  معول ها 3)  طاهریان 2)  عباسی ها 1) 

 درکدام سال از کشور ما به مغولستان رفت :.  چنگیز 288

 ق 614 4)   2و  1 3)  ق 1224 2)  ق 621 1) 

 میالدی به سن چند سالگی وفات نمود : 1227ق /  624.  چنگیز خان در سال 289

 سالگی 63 4)  سالگی 72 3)  سالگی 73 2)  سالگی 71 1) 

 مامور شد تا بر سرزمین اسالم یورش برد :.  هالکو خان از طرف کدام یک از اشخاص ذیل 291

 تموچین 4)  منگوقاآن 3)  چغتای 2)  چنگیز 1) 

 .  هالکو خان نواسه چنگیز کدام ممالک را تصرف نمود :291

 همه 4)  ارمنستان 3)  گرجستان 2)  ترکیه و عراق  1) 

 .  هالکو خان نواسه چنگیز کدام ممالک را تصرف نمود :292

 م 1211 4)  ق 661 3) م 1253ق /  663 2)  ق 661 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل در دوران مغول ها درکشور ما حاکمیت داشتند :293

 صفاریان 4)  اموی ها 3)  سلجوقیان 2)  آل کرت 1) 

 میباشد :) دوده سنجر تویی / واسطه ملک سکندر تویی ( شعر کدام یک از اشخاص ذیل .  294

 هیچکدام 4)  ربیع فوشنجی 3) عبالحی گردیزی 2)  طاهر فوشنجی 1) 

 .  معروف ترین شخصیت آل کرت چه نام داشت :295

 شمس الدین 4)  قطب الدین 3)  تاج الدین  2)  رکن الدین  1) 

 .  ملک رکن الدین مدت چند سال امارت نمود :296

 سال 21 4)  سال 26 3)  سال 24 2)  سال 25 1) 

 .  ملک رکن الدین کدام نواسه اش را جانشین خود انتخاب نمود :297

 عالو الدین 4)  غیاث الدین 3)  شمس الدین 2)  قطب الدین 1) 

 .  ملک شمس الدین با کدام قبایل همکاری داشت :298

 مغوالن 4)  صفاریان 3)  طاهریان 2)  سلجوقیان 1) 
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 فرمانروای آل کرت چه نام داشت : .  آخرین299

 قطب الدین 4)  غیاث الدین 3)  شمس الدین 2)  رکن الدین 1) 

 .  ملک غیاث الدین کرت توسط کدام شخص به قتل رسید :311

 هیچکدام 4)  سلطان سنجر 3)  رکن الدین 2)  تیمورگورگانی 1) 

 .  تعداد امرای آل کرت چند نفر بود :311

 نفر 5 4)   نفر 7 3)   نفر 8 2)   نفر 9 1) 

 .  آل کرت مدت چند سال حکومت کردند :312

 سال 131 4)  سال 112 3)  سال 111 2)  سال 121 1) 

 .  نسب تیمور به کدام شخص میرسید :313

 هالکوخان 4)  تومنای خان 3)  تموچین 2)  چغتای 1) 

 کدام سال تولد گردید :.  تیمور گورگانی در 314

 ق 672 4)  2و  1 3)  م 1336 2)  ق 736 1) 

 .  تیمور گورگانی در کدام شهر از بکستان تولد گردید :315

 سرخس 4)   مرو 3)   بخارا 2)  سمر قند  1) 

 .  تیمورگورگانی در جوانی خدمت کدام یک از اشخاص ذیل را میکرد :316

 سامان خدات 4)  سلطان سنجر 3)  حاجی بر الس 2)  گورگان 1) 

 .  حاجی بر الس در کدام سال با تیمود گور گانی به افغانستان پناهنده شد :317

 م 1371 4) م 1361ق /  762 3)  ق 751 2)  ق 761 1) 

 .  تیمور گورگانی از طرف کدام یک از اشخاص ذیل اداره شهر کیش را بدست آورد :318

 خلیفه بغداد 4)  خان کاشغر 3)  امیر حسین 2)  حاجی برالس 1) 

 .  گورگان دارای یک از معناهای ذیل میباشد :319

 خسر 4)   نواسه 3)   داماد 2)   پسر  1) 

 .  خانم تیمور گورگان عبارت است از :311

 دختر حاجی بر الس 2)   خواهر امیر حسین قزغنی 1) 

 دختر خان کاشغر 4)    خواهر خان کاشغر 3) 

 تیمور به همکاری کدام یک از اشخاص ذیل دست تر کان چغتایی را از ماورالنهر کوتاه نمود :.  311

 حسین قزغنی 4)  حاجی برالس 3)  چنگیز 2)  کاشغر 1) 

 .  امیر حسین و پسرش توسط کی به قتل رسید :312
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 چغتایی 4)  تموچین 3)  تیمور گورگانی 2)  چنگیز  1) 

 .  تیمورگورگانی در کدام سال امیر حسین قزغنی را در بلخ به قتل رساند :313

 ق 761 4)  ق 762 3)  ق 771 2)  ق 771 1) 

 .  پایتخت حکومت تیمور گورگانی کجا بود :314

 بخارا 4)  سمرقند 3)   کیش 2)  کاشغر 1) 

 ق چند بار به خوارزم لشکر کشید : 733 – 781.  تیموربین سالهای 315

 (1 5   (2 4    (3 3   (4 6 

 .  تیمور کدام مناطق ذیل را در خوارزم فتح نمود :316

 3و  1 4)  مغولستان 3)   بخارا 2)   قبچاق 1) 

 : .  تیمورگورگانی کدام پسر خود را مامور تسخیر خراسان نمود317

 الغ بیگ 4)  شاهرخ 3)  میران شاه 2)  امیر حسین 1) 

 ساله خود )میرانشاه( را مامور تسخیر خراسان نمود : 14.  تیمور گورگانی در کدام سال پسر 318

 ق 786 4)  ق 782 3)  ق  776 2)  ق 781 1) 

 .  مرکز حکومت آل کرت کدامم والیت بود :319

 دمشق 4)  سمرقند 3)   هرات 2)   بلخ 1) 

 .  تیمور گور گانی علمای و دانشمندان افغانستان را به کجا فرستاد :321

 دمشق 4)   طوس 3)   بخارا 2)  شهر سبز 1) 

 .  ملک غیاث الدین کرتی توسط کی به قتل رسید :321

 چغتای 4)  تیمورگورگانی 3)  چنگیز خان 2)  سلطان سنجر 1) 

 گورگانی در کدام سال ملک غیاث الدین کرتی را به قتل رسانید : .  تیمور322

 م 1391 4)  ق 789 3) م 1383ق /  785 2)  ق 781 1) 

 .  تیمور گورگانی چند سال حکومت نمود :323

 سال 22 4)  سال 29 3)  سال 15 2)  سال 31 1) 

 ا تصرف نمود :ر .  تیمور گورگانی در اثر تهاجمات زیاد کدام مناطق324

 همه اینها 4)   دهلی 3) روسیه و مسکو 2)   چین 1) 

 .  هسته اصلی لشکریان تیمور گورگانی را کدام مردم تشکیل میداد :325

 سلجوقیان 4)  غوریان 3)  ترکان چغتای 2)  ترکمنان اغز 1) 

 .  تیمور گورگانی در کدام سال وفات نمود :326
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 3و  1 4)  م 1411 3) م 1414ق /  817 2)  ق 817 1) 

 .  تیمورگورگانی به سن چند سالگی وفات نمود :327

 سالگی 71 4)  سالگی 65 3)  سالگی 63 2)  سالگی 71 1) 

 .  تیمور گورگانی هنگام مرگ چند پسر و نواسه داشت :328

 (1 22   (2 24    (3 36   (4 41 

 تیمور ، میان چند پسر و نواسه اش برسر قدرت ، اختالفات و کشمکش صورت گرفت :.  بعد از وفات 329

 دولت الغ بیگ 4)  2و  1 3)  پسر و نواسه 3 2) دو پسر و نواسه 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله دولت های پسران تیمور بودند :331

 دولت الغ بیگ 4)  2و  1 3)  دولت شاهرخ 2) دولت میران شاه 1) 

 .  دولت شاهرخ درکدام مناطق حاکمیت داشت :331

 2و  1 4)   ایران 3)  ماورالنهر 2)  خراسان 1) 

 .  دولت میران شاه در کدام مناطق در کدام مناطق حاکمیت داشت :332

 همه جوابات 4)  الجزایر 3) گجستان و ارمنستان 2)  عراق و ایران 1) 

 میران شاه بنابر کدام دالیل از بین رفت :.  دولت 333

 سلطه ترکمنان قراقویونلو در ایران 2)    اختالف میان پسرانش 1) 

 همه اینها 4)    سلطه آل جالیر در ایران 3) 

 .  مرکز حکومت شاهرخ در کدام والیت افغانستان بود :334

 غور 4)   غزنه 3)   هرات 2)   بلخ 1) 

 شاهرخ میرزا چند سال حکومت نمود :.  335

 سال 43 4)  سال 31 3)  سال 29 2)  سال 41 1) 

 .  کتابخانه هرات برای اولین بار به امر کدام یک از اشخاص ذیل تاسیس گردید :336

 حسین بایقرا 4)  میرانشاه  3)  شاهرخ 2)   تیمور 1) 

 :.  کدام یک از اینها خانم شاهرخ میباشد 337

 ممتاز بیگم 4)  گوهرشاد 3)  رخشانه 2)   زبیده 1) 

 .  کلمه )آغا( در زبان ترکی دارای یکی از معنایهای ذیل میباشد :338

 ملکه 4)   پادشاه 3)   نواسه 2)   پدر 1) 

 .  پس از شاهرخ کدام پسرش به سلطنت رسید :339

 رلطغ 4)   بهزاد 3)  حسین بایقرا 2)  الغ بیگ 1) 
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 م توسط کی به قتل رسید : 1448ق/  852.  الغ بیگ در سال 341

 برادرش 4)  پسرش 3)  وزیرش 2)  غالمش 1) 

 .  پس از الغ بیگ کدام شخص به قدرت رسید :341

 هیچکدام 4)  طغرل بیگ 3)  غیاث الدین 2) سلطان حسین بایقرا 1) 

 را وزیر خود انتخاب نمود : .  سلطان حسین بایقرا کدام دانشمند342

 همه 4) امیرعلی شیرنوایی 3)  ناصرالدین  2)  منهاج الدین  1) 

 .  سلطان حسین بایقرا چند سال پادشاهی نمود 343

 سال 29 4)  سال 41 3)  سال 33 2)  سال 21 1) 

 آغاز گردید :بعد از وفات کدام یک از اشخاص ذیل زوال جانشینان تیمور گورگانی .  344

 شاهرخ 4)  طغرل بیگ  3)  حسین بایقرا 2)  الغ بیگ 1) 

 .  قلمرو جانشینان تیمور گور گانی تحت حمالت کدام خاندان قرار گرفت :345

 2و  1 4)  ترکان چغتای 3)  صفویان ایران 2)  ازبکان شیبانی 1) 

 .  حکومت تیمور زاده گان چند سال دوام نمود :346

 سال 231 4)  سال 115 3)  سال 113 2)  سال 131 1) 

 چند تن از امرای تیموریان درکشور ما حکومت نمودند :.  347

 تن 7 4)   تن 6 3)   تن 8 2)   تن 5 1) 

 .  شکوه و شگوفایی هرات در روزگار کدام یک از شاهان تیموری رخ داد :348

 هیچکدام 4)  شاهرخ 3)  الغ بیگ 2) سلطان حسین بایقرا 1) 

 .  در کدام یک از دوره های ذیل هنر مندان و صنعت گران به اسارت گرفته میشدند :349

 طاهری ها 4)  صفاری ها 3)  عباسی ها 2)  مغول ها 1) 

 .  مغوالن هنر مندان و دانشمندان را جبراٌ به کجا می فرستادند :351

 سمرقند 4)  مغولستان 3)  سیستان 2)   ایران 1) 

 .  بیشترین آثار کشور ما در زمان حاکمیت کدام خاندان ویران شد :351

 مغوالن 4)  غزنویان 3)  غوریان 2)  صفاریان 1) 

 .  دانشمندان و علمای کشور ما در زمان مغوالن به کدام کشور ها مهاجر شدند :352

 همه 4)   هند 3)  شامات 2)   مصر 1) 

 .  در کدام یک از دوره های ذیل مردم به رهبابیت ، تصوف وگوشه نشینی عالقمندی پیدا کردند :353

 غزنویان 4)  غوریان 3)  سلجوقیان 2)  مغوالن 1) 
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 .  موالنا جالل الدین محمد بلخی در عصر کدام یک از خاندان های ذیل می زیست :354

 سلجوقیان 4)  مغوالن 3)  عباسیان 2)  غوریان  1) 

 .  نام پدر موالنا جالل الدین محمد بلخی عبارت است از :355

 علی محمد 4)  ابوالقاسم 3)  بهاوالدین 2)  جمال الدین 1) 

 .  بهاوالدین پدر موالنا جالالدین محمد بلخی درکدام یک از مناطق ذیل مریدان زیاد داشت :356

 مغولستان 4)  2و  1 3)  خراسان 2)  ماورالنهر 1) 

 .  بهاوالدین پدر موالنا جالل الدین محمد بلخی در کدام یک از مناطق ذیل مریدان زیاد داشت :357

 اموی ها 4)  سلجوقی ها 3)  مغول ها 2)  عباسی ها 1) 

 .  قاضی منهاج الدین جوزجانی مؤرخ نامدار کشور ما، ملقب به کدام نام بود :358

 منهاج هللا 4)  منهاج السراج 3)  منهاج احمد 2)  منهاج محمد  1) 

 .  قاضی منهاج الدین مؤرخ کشورما در زمان کدام خاندان می زیست :359

 سلجوقیان 4)  غزنویان 3)  غوریان 2)  مغول ها 1) 

 .  قاضی منهاج الدین در هند به دربار کدام یکی از اشخاص پناه برد :361

 ناصر الدین 4)  سلطان مسعود 3)  سلطان محمود 2)  شاهرخ 1) 

 طبقات ناصری، اثر کدام یک از اشخاص ذیل می باشد :.  361

 امیر حسین 4)  الغ بیگ 3)  منهاج الدین 2)  ناصر الدین 1) 

 .  کدام یک از کتاب های ذیل از جمله آثار عطاالملک جوینی میباشد :362

 زین االخبار 4)  مفاتیح العلوم 3)  جهانگشاه 2)  طبقات ناصری 1) 

 .  کدام یک از دانشمندان ذیل در عصر مغوالن زنده گی میکرد :363

 سیفی هروی و ربیعی فوشنجی 2)  امیرحسین غوری واکبر زمینداوری 1) 

 همه اینها 4)   بابا هوتک و ملک یار هوتک 3) 

 تیمور گورگانی به کدام یک از اشخاص شباهت داشت :.  کارکرد های 364

 سلطان سنجر 4)  طغرل بیگ 3)  شاهرخ 2)  چنگیز خان  1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله فرزندان تیمور گور گانی میباشد :365

 طغرل بیگ 4)  الغ بیگ 3)  شاهرخ میرزا 2)  سلطان سنجر 1) 

 مله فرزندان شاهرخ میباشد :.  کدام یک از اینها از ج366

 آلپ ارسالن 4)  طغرل بیگ 3)  الغ بیگ 2)  میرانشاه 1) 

 .  رصد خانه نجومی در زمان کدام یک از شاهان ذیل ایجاد شد :367
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 آلپ تگین 4)  الغ بیگ 3)  شاهرخ 2)  تیمورگورگانی  1) 

 گردید :.  رصد خانه نجومی در کدام یک از مناطق ذیل ایجاد 368

 سمرقند 4)   غزنه 3)   هرات 2)  سیستان 1) 

 .  رصد خانه نجومی موسوم به کدام نام میباشد :369

 رصد خانه تیموری 2)    رصد خانه الغ بیگ 1) 

 رصد خانه غزنوی 4)    رصد خانه سلجوقی 3) 

 .  کدام یک از اینها ازجمله فرزندان شاهرخ میرزا میباشد :371

 اتسز 4)  بایسنقر 3)  طغرل بیگ 2)  میرانشاه 1) 

 .  کدام یک از پسران شاهرخ نقاشان و خوشنویسان را در کتابخانه شاهی هرات دورهم جمع کرده بود :371

 آلپ ارسالن 4)  بایسنقر 3)   تیمور 2)  الغ بیگ 1) 

 خانه هرات جمع نمود :.  بایسنقر چند نفر از نقاشان و خوشنویسان را در کتاب 372

 نفر 21 4)  نفر 61 3)  نفر 51 2)  نفر 41 1) 

 .  نقاشان وخوشنویسان کتاب خانه هرات ، کدام کتاب هارا مصور ساختند :373

 لیلی و مجنون 2)    شاهنامه فردوسی 1) 

 همه اینها 4)    بوستان و گلستان سعدی 3) 

 جمله نقاشان معروف دوران سلطان حسین بایقرا میباشد :.  کدام یک از اشخاص ذیل از 374

 شاهرخ 4) کمال الدی بهزاد 3)  ربیعی فوشنجی 2)  سیفی هروی 1) 

 زیارت حضرت علی )رض( در زمان کدام یک از اشخاص ذیل بناگردید :.  375

 بایسنقر 4)  الغ بیگ 3) سلطان حسین بایقرا 2)  شاهرخ 1) 

 جامع گوهر شاد بیگم در کدام شهر موقعیت دارد :.  مسجد 376

 سمرقند 4)   مشهد 3)   کابل 2)   هرات 1) 

 .  آرامگاه گوهر شاد بیگم و سلطان حسین بایقرا در کدام والیت افغانستان موقعیت دارد :377

 غزنی 4)   بلخ 3)   کابل 2)  هرات  1) 

 جا موقعیت دارد :.  مزار خواحه عبدهللا انصاری در ک378

 بلخ 4)  پل علم 3)  گازرگاه هرات 2)  شیندند هرات 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله شخصیت های علمی وفر هنگی دوره تیموریان میباشد :379

  سلطان حسین بایقرا 2)    امیر علی شیرنوایی  1) 

 همه اینها 4)  عبدالرحمن جامی و محمد ابراهیم غبار 3) 
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 میرسید علی خطاط و موالنا حسن علی هروی در کدام یک از دوره های ذیل می زیستند :.  381

 غوریان 4)  غزنویان 3)  تیموریان 2)  سلجوقیان 1) 

 .  سلطان راضیه دختر کدام یک از اشخاص ذیل میباشد :381

 جالل الدین 4)   التمش 3)  غیاث الدین 2)  شهاب الدین  1) 

 .  سلطان راضیه و مهرالنساء از جمله شاعران کدام دوران میباشد :382

 تیموریان 4)  طاهریان 3)  غزنویان 2)  سلجوقیان 1) 

 .  آفاق جالیر، دختر امیر علی جالیر در روزگار کدام یک از شخصیت های ذیل می زیست :383

 الغ بیگ 4)  حسین بایقرا 3)  چنگیز خان 2)  شاهرخ 1) 

 .  کدام یک از بانوان ذیل در دوران تیموریان هم شاعره بود هم ستاره شناس :384

 همه 4)  رابعه بلخی 3)  سلطان راضیه 2)   ماه 1) 

 .  بعد از تیموریان کدام خاندان ذیل به قدرت رسید :385

 مغول ها 4)  صفوی ها 3)  شیبانی ها 2)  سلجوقی ها 1) 

 ها از جمله کدام اقوام میباشند :.  شیبانی 386

 تاجک 4)   ازبک 3)  ترکمن 2)   ترک 1) 

 .  ازبکان از جمله کدام خاندان میباشد :387

 سلجوقیان 4)  2و  1 3)  تاتارها 2)  مغوالن 1) 

 .  ازبک ها نام خود را از کدام شخصیت ذیل گرفته اند :388

 ابوالخیر 4)  جوجی 3)  تاتارخان 2)  ازبک خان 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل اردوی مغلی را مسلمان ساخت :389

 ازبک خان 4)  شیبک خان 3)  ابوالخیر 2)  محمد خان 1) 

 .  قدرت ازبک ها توسط کدام یک از اشخاص ذیل درآسیای مرکزی پایه گذاری شد :391

 ازبک خان 4)  محمد خان 3)  ابوالخیر 2)  شیبک خان 1) 

 .  ابوالخیر خان نواسه کدام یک از اشخاص ذیل بود :391

 محمد خان 4)  شیبک خان 3)  جوجی 2)   سنجر 1) 

 .  جوجی فرزند کدام یک از اشخاص ذیل بود :392

 محمد خان 4)  چنگیز 3)  سلطان حسین 2)   تیمور 1) 

 قبچاق را تصرف نمود :.  ابوالخیر خان درکدام سال قمری دشت 393

 ق 871 4)  ق 841 3)  ق  836 2)  ق 843 1) 
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 .  معروف ترین پادشاه شیبانی ها عبارت است از :394

 ازبک خان 4)  جوجی 3)  ابوالخیر 2)  محمد خان 1) 

 .  لقب کدام یک از پادشاهان شیبانی )شیبک خان( بود :395

 ناصر میرزا 4)  محمد خان 3)  جوجی 2)  ابو الخیر 1) 

 .  محمد خان )سیبک خان( فرزند کدام یک از اشخاص ذیل بود :396

 هیچکدام 4)  عبیدهللا 3)  ناصر میرزا 2)  ابوالخیر 1) 

 میالدی سر نگون ساخت : 16.  کدام یک از اشخاص ذیل آخرین حکمران سلسله تیموری را درقرن 397

 جوجی 4)  شیبک خان 3)  آلپ تگین 2)  ناصر میرزا 1) 

 .  مرکز حاکمیت شیبانی ها کدام شهر بود :398

 سیستان 4)  خراسان 3)  ماورالنهر 2)  سمرقند 1) 

 .  اساس گذار حکوما شیبانی ها کی بود :399

 احمد خان 4)  شیبک خان 3)  اسماعیل خان 2)  افضل خان 1) 

 سال بابر وطرفدارانش را از آسیای مرکزی خارج نمودند : .  شیبانی ها در کدام411

 2و  1 4)  م 1511 3)  م 1515 2)  ق 911 1) 

 .  شیبانی ها بعد از وفات کدام شخص به کشور ما توجه پیدا کردند :411

 ابوالخیر 4)  جوجی 3)  شیبک خان 2)  حسین میرزا 1) 

 تصرف نمودند :.  شیبانیان درکدام سال هرات را 412

 م 1811 4)  ق 815 3) م 1517ق /  913 2)  ق 913 1) 

 .  کدام یک از حکمرانان شیبانی شهر هرات راتصرف نمود :413

 جوجی 4)  شیبک خان 3)  حسین میرزا 2)  ابوالخیر 1) 

 .  شهر قندهار در کدام سال تحت تصرف شیبانیان قرار گرفت :414

 ق 917 4)  ق 911 3) م 1511ق /  913 2) م 1517ق/  913 1) 

 .  ناصر میرزا برادر یکی از اشخاص ذیل بود :415

 بابر 4)  سلطان سنجر 3)  حسین میرزا 2)  ابوالخیر 1) 

 .  شیبانیان تا کدام قسمت ایران پیشروی نمودند :416

 شرق 4)   شمال 3)   غرب 2)  جنوب  1) 

 تاکدام شهر ایران پیشروی نمودند :.  شیبانیان 417

 تبریز 4)  استرآباد 3)   تهران 2)  مشهد  1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 32  : ناحیه پنجم , چهارراهی قمبر , مقابل سرک بالک هاآدرس 
 

یازدهمالت تاریخ صنف کامل ترین بانک سوا ابَر ساینسعالی آموزشی مرکز    

۱۷۱۷۸۰۶۸۰۷, ۷۰۷۷۴۴۴۸۷۷های تماس: ه شمار  
کننده: انجنیر امین هللا)امین(ترتیب   

سمیر صایبجنیر ان    

 حکومت شیبانی ها تا کدام سال ادامه داشت :.  418

 3و  1 4) م 1511ق /  916 3)  ق 913 2)  ق 916 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل باالی حکومت شیبانیان حمله نمود :419

 سلطان محمود غزنوی 2)    شاه اسماعیل صفوی 1) 

 سلطان حسین بایقرا 4)    سلطان مسعود غزنوی 3) 

 .  جنگ میان شاه اسماعیل صفوی ومحمد خان شیبانی در کدام شهر رخ داد :411

 مرو 4)  سیستان 3)  استرآباد 2)   مشهد 1) 

 ه تعداد از شیبانیان به قتل رسید :.  درجنگ میان شاه اسماعیل صفوی و شیبانیان چ411

 هزار 21 4)  هزار 8 3)  هزار 51 2)  هزار 11 1) 

 .  محمدخان شیبانی توسط کدام شخص به قتل رسید :412

 شاهرخ 4)   تیمور 3) شاه اسماعیل صفوی 2)  چنگیزخان 1) 

 به دست کدام خاندان افتاد :.  بعد از شکست محمد خان شیبانی مناطق شمالی و غربی کشور ما 413

 صفویان 4)  غوریان 3)  سلجوقیان 2)  طاهریان 1) 

 .  شیبانیان کدام مناطق کشور ما را در سمت شمال مورد حمالت خویش قرار دادند :414

 همه 4)  بادغیس 3)   میمنه 2)  بدخشان 1) 

  بردند :.  شیبانیان به کدام والیت کشور ما در غرب یورش 415

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

 .  عبیدهللا خان پسر کدام یک از اشخاص ذیل بود :416

 سنجر 4) محمد سلطان خان  3)  چنگیز خان 2)  جوجی  1) 

 .  عبیدهللا خان شیبانی چند سال حکومت نمود :417

 سال 31 4)  سال 33 3)  سال 22 2)  سال 21 1) 

 .  عبیدهللا خان چند بار باالی کشور ما حمله نمود :418

 (1 8    (2 4    (3 2   (4 7 

 .  شیبانی ها تا کدام سال حکومت کردند :419

 م 1511 4)  2و  1 3)  م 1599 2)  ق 1117 1) 

 .  پایتخت حکومت شیبانی ها بیشتر اوقات کدام شهر بود :421

 مشهد 4)  سیستان 3)  ماورالنهر 2)  سمرقند  1) 

 .  شیبانی ها کدام قسمت های افغانستان را مورد حمالت قرار دادند :421
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یازدهمالت تاریخ صنف کامل ترین بانک سوا ابَر ساینسعالی آموزشی مرکز    

۱۷۱۷۸۰۶۸۰۷, ۷۰۷۷۴۴۴۸۷۷های تماس: ه شمار  
کننده: انجنیر امین هللا)امین(ترتیب   

سمیر صایبجنیر ان    

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

 .  کدام یک از خاندان های ذیل به جای شیبانیان به قدرت رسیدند :422

 هوتکیان 4)  سلجوقیان 3)  صفویان 2)  استراخانی ها 1) 

 .  استراخانی های ازبک در کدام منطقه به قدرت رسید ند :423

 هیچکدام 4)  آسیای مرکزی 3)  آسیای شرقی 2)  اروپای غربی 1) 

 .  استراخانی های ازبک در کحا به قدرت رسیدند :424

 بادغیس 4)  بدخشان 3) هرات و جوزجان 2)  بلخ و تخار 1) 

 .  حکومت استراخانی ها تا کدام سال دوام نمود :425

 ق 1121 4)  ق 1191 3)  ق 1167 2)  ق 1111 1) 

 .  استراخانی های ازبک درکدام سال به قدرت رسیدند :426

 ق 1119 4)  ق 1111 3)  ق 1117 2)  ق 1116 1) 

 انی ها واقع میشد کدام ها بود :.  والیاتی که بیشتر اوقات مورد تعرض شیبانیان و استراخ427

 همه 4)  تخار و بدخشان 3)   هرات 2)   بلخ 1) 

 .  ظهیرالدین محمد، نام کدام یک از اشخاص ذیل بود :428

 هیچکدام 4)  آلپ ارسالن 3)  چنگیز 2)   بابر 1) 

 .  بابر به کدام معنی میباشد :429

 امپراتور 4)   دریا 3)   پادشاه 2)   ببر 1) 

 اتراخانی ها از کدام اقوام بودند :.  431

 تاجیک 4)  هزاره 3)   ازبک 2)  پشتون 1) 

 موسس سلسله بابریان کدام شخص بود :.  431

 همایون 4)  ظهرالدین 3)  شاه جهان 2)  کامران 1) 

 .  پدر بابر حاکم ناحیه در از بکستان بود :432

 مرو 4)  سمرقند 3)  ماورالنهر 2)  اندیجان 1) 

 .  ظهیرالدین محمد بابر در زمان حکمرانی کدام خاندان از آسیای مرکزی فرار نمود :433

 غوریان 4)  صفویان 3)  شیبانیان 2)  سلجوقیان 1) 

 .  ظهیرالدین محمد بابر درزمان حکمرانی شیبانی ها از آسیای مرکزی به کجا فرار نمود :434

 ترکیه 4)  افغانستان 3)  ازبکستان 2)   ایران 1) 

 .  ظهیرالدین محمد بابر درکدام سال به افغانستان گریخت :435
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سمیر صایبجنیر ان    

 م 1511 4) م 1511ق /  916 3)  ق 916 2)  م 1117 1) 

 .  ظهیرالدین محمد بابر درکشور ما ، مورد استقبال کدام شخص قرار گرفت :436

 خسروشاه 4)  چنگیز 3)  آلپ ارسالن 2)  سلطان سنجر 1) 

 .  خسرو شاه حکمران محلی کدام یک از والیات ذیل بود :437

 هرات 4)   بلخ 3)  بدخشان 2)  تخارستان 1) 

 .  بابر به کمک نیروی کدام شخص ، کابل را اشغال کرد :438

  اورنگ زیب 4)  خسروشاه 3)  شاه عباس 2)  همایون 1) 

 بابر با چند هزار نفر به طرف کابل حرکت نمود :.  439

 نفر 4111 4)  نفر 1111 3)  نفر 3111 2)  نفر 2111 1) 

 .  بابر درکدام سال شهر کابل را اشغال کرد :441

 ق 917 4)  ق 915 3)  ق 916 2)  ق 911 1) 

 بودند :.  کدام یک از والیات کشور ماتحت تسلط صفویان ایران 441

 جنوبی 4)  2و  1 3)  شمال غربی 2)   غربی 1) 

 .  بابر پس از تصرف بسیاری مناطق افغانستان به کجا لشکر کشید :442

 ازبکستان 4)  تاجکستان 3)   هند 2)   ایران 1) 

 .  بابر به کمک کدام نیروها به طرف هند لشکر کشید :443

 همه 4)  قندهار 3)  بدخشان 2)   کابل 1) 

 .  بابر کدام سهر هند را تصرف نمود :444

 پنجاب 4)   سند 3)   دهلی 2)  حیدرآباد1)  

 .  بابر در کدام سال وفات نمود :445

 م 1521 4)  ق 931 3) م 1529ق /  935 2)  ق 935 1) 

 .  ظهیرالدین محمد بابر بنابر وصیت اش درکجادفن گردید :446

 کابل 4)  سمرقند 3)   هرات 2)   دهلی 1) 

 .  پس از ظهیرالدین محمد بابر کدام پسرش به قدرت رسید :447

 جالالدین محمد اکبر 2)    ناصرالدین محمد همایون 1) 

 اورنگ زیب 4)     شاه جهان 3) 

 .  ناصرالدین محمد همایون درکدام شهر تولد گردید :448

 بلخ 4)   کابل 3)   هرات 2)   هند 1) 
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سمیر صایبجنیر ان    

 .  ناصرالدین محمد همایون فرزند بابر با مخالفت کی مقابل شد :449

 هیچکدام 4)  کاکاها 3)  پسران 2)  برادران 1) 

 .  همایون درناحیه قنوج در مقابل کدام سپاه شکست خورد :451

 چنگیز خان 4)  عالوالدین 3)  شیرشاه سوری 2)  ابراهیم لودی 1) 

 .  همایون در کدام سال درمقابل لشکر شیرشاه سوری شکست خورد :451

 3و  2 4)  م 1541 4)  ق 947 2)  ق 941 1) 

 .  ظهیرالدین محمد بابر درکجا دفن است :452

 ارگ 4)  باغ شاهی 3)  باغ بابر 2)  باغ چهلستون 1) 

 دربار کدام یک حکمرانان صفوی پناه برد :.  همایون بعد از شکست در مقابل شیرشاه سوری به 453

 هیچکدام 4) طهماسب صفوی 3)  شاه جهان 2)  ابراهیم لودی 1) 

 .  کدام قسمت های افغانستان به دست کامران میرزا افتاد :454

 کابل تا هرات 4) تخار تا بدخشان 3) هرات تا بادغیس 2) بدخشان تاقندهار 1) 

 سر کدام یک از اشخاص ذیل بود :.  کامران میرزا پ455

 شاه جهان 4)   بابر 3)  همایون 2)  طهماسب 1) 

 .  همایون پسر بابر به کمک چند هزار نیروی صفوی دوباره به کابل برگشت :456

 (1 3111  (2 13111  (3 15111  (4 2111 

 برگشت :.  همایون پسر بابر در کدام سال بانیروهای صفوی به کابل 457

 م 1911 4)   2و  1 3)  ق 951 2)  م 1544 1) 

 .  همایون پسربابر در زمان حکمرانی خود چند برادر خود را به قتل رساند :458

 (1 1   (2 2   (3 4    (4 3 

 .  همایون پسر بابر کدام برادران خود را به قتل رساند :459

 همه 4)  میرزا عسکری 3)  میرزاهندال 2)  ناصر میرزا 1) 

 .  کامران میرزا توسط کدام برادر خود کور شد :461

 میرزا هندال 4)  همایون 3)  میرزاعسکری 2)  ناصر میرزا 1) 

 .  همایون بابر در هند کدام شخص را شکست داد :461

 اورنگ زیب 4)  جالل الدین 3)  ابراهیم لودی 2)  ناصر میرزا 1) 

 همایون بعد از شکست کدام یک از اشخاص ذیل بر تخت دهلی نشست :.  462

 اورنگ زیب 4)  شاه جهان 3)  ناصر میرزا 2)  ابراهیم لودی 1) 
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سمیر صایبجنیر ان    

 .  بعد از همایون کدام پسرش به قدرت رسید :463

 هیچکدام 4) جالل الدین اکبر 3)  جهان زیب 2)  اورنگ زیب 1) 

 کجا به قدرت رسید :.  جالل الدین اکبر در 464

 پنجاب 4)   هرات 3)   دهلی 2)   کابل  1) 

 .  جالل الدین اکبر اداره امور کابل و غزنی را به کدام شخص سپرد :465

 محمد حکیم 4)  همایون 3)  شاه جهان 2)  اورنگ زیب 1) 

 .  محمد حکیم یکی از برادران اشخاص ذیل میباشد :466

 الغ بیگ 4) جالل الدین اکبر 3)  همایون 2)   بابر 1) 

 .  جالل الدین اکبر ، افغان های کدام مناطق را سرکوب نمود :467

 همه 4)   ژوب 3)   خیبر 2)   سند 1) 

 .  بعد از وفات جالل الدین کدام پسرش به قدرت رسید :468

 هیچکدام 4)  اورنگ زیب 3)  شاه جهان 2)  سلیم شاه 1) 

 .  کدام یک از اینها لقب سلیم شاه پسر جالل الدین اکبر میباشد :469

 اورنگ زیب 4)  جهان سوز 3)  جهان گیر 2)  شاه جهان 1) 

 .  شاه عباس صفوی در کدام سال قندهار را تصرف نمود :471

 جالل الدین 4)   بابر 3)  همایون 2)  جهانگیر 1) 

 کدام سال قندهار را تصرف نمود :.  شاه عباس صفوی در 471

 3و  1 4)  م 1611 3) م 1623ق /  1132 2)  ق 1132 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل به خاطر تصرف قندهار باهمدیگر در مناقشه بودند :472

 2و  1 4) یوسفزایی های قندهار 3)  صفویان ایران 2)  گورگانیان هند 1) 

 ینها از جمله جانشینان جهانگیر میباشند :.  کدام یک از ا473

 جالل الدین 4)   2و  1 3)  اورنگ زیب 2)  شاه جهان  1) 

 .  جنگ های بابریان بااستراخانیان به خاطرتصرف کدام والیت کشور ما بود :474

 کابل 4)   هرات 3)   بلخ 2)  قندهار 1) 

 .  اورنگ زیب مدت چند سال حکومت نمود :475

 سال 51 4)  سال 21 3)  سال 31 2)  سال 41 1) 

 کدام یک از حکمرانان ذیل با پشتون های ختک و یوسفزایی ها در جنگ بود :.  476

 بابر 4)  اورنگ زیب 3)  همایون 2)  شاه جهان 1) 
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سمیر صایبجنیر ان    

 .  صفویان اصالً منسوب به کدام یک از اشخاص ذیل میباشد :477

 شاه اسماعیل صفوی 2)    صفی الدین اردبیلی 1) 

 شاه عباس صفوی 4)    همایون گورگانی 3) 

 .  شیخ صفی الدین اردبیلی در کدام قرن زنده گی میکرد :478

 7قرن  4)   8قرن  3)  6قرن  2)  5قرن  1) 

 .  بنیان گذار حکومت صفویان در ایران عبارت است از :479

 صفی الدین 4)  شاه ابراهیم 3)  شاه اسماعیل 2)  شاه عباس  1) 

 .  شاه اسماعیل صفوی الدین اردبیلی در کدام مناطق پیروان و مریدان داشت :481

 3و  1 4)  م 1511 3)  ق 919 2)  ق 917 1) 

 .  شیخ صفی الدین اردبیلی در کدام مناطق پیروان و مریدان داشت :481

 افغانستان 4)  2و  1 3)  آسیای صغیر 2)   ایران 1) 

 .  شاه اسماعیل صفوی در کدام شهر ایران به قدرت رسید :482

 هیچکدام 4)   تبریز 3)   تهران 2)   مشهد 1) 

 .  درزمان حمرانی شاه اسماعیل صفوی ، افغانستان توسط کدام حکومت ها اداره میشد :483

 2و  1 4)  سلجوقیان 3)  بابریان 2)  شیبانیان 1) 

 .  شاه اسماعیل صفوی با کدامی یک از اشخاص ذیل روابط بیک داشت :484

 شاه جهان 4)  اورنگ زیب 3)  شیبک خان 2)   بابر 1) 

 .  در جنگ میان شیبانیان و صفویان چند هزار ازبک هالک گردیدند :485

 هزار 15 4)  هزار 41 3)  هزار 31 2)  هزار 21 1) 

 دریاهای ذیل مرز میان صفوی ها و از بک ها تعیین گردیده بود :.  کدام یک از 486

 سند 4)   آمو 3)  هریرود 2)   هلمند 1) 

 .  شاه اسماعیل صفوی درکدام سال وفات نمود :487

 ق 917 4)  م 1524 3) م 1524ق /  931 2)  ق 931 1) 

 : .  پس از شاه اسماعیل صفوی کدام فرزندش به قدرت رسید488

 هیچکدام 4)  طهماسب 3)  شاه ابراهیم 2)  شاه عباس 1) 

 .  با وفات کدام یک از اشخاص ذیل صفویان گرفتار بحران های داخلی شدند :489

 شاه اسماعیل 4)  شاه عباس 3)  طهماسب 2)  همایون 1) 

 .  عباس میرزا کدام شهر را مرکز حکومت خود قرار داد :491
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سمیر صایبجنیر ان    

 تبریز 4)   هرات 3)   کابل  2)   بلخ 1) 

 .  عباس میرزا در کدام سال وفات نمود :491

 م 1631 4)  م 1624 3)  م 1629 2)  م 1611 1) 

 .  پس از عباس میرزا کدام شخص به قدرت رسید :492

 شاه حسین 4)  شاه صفی 3)  شاه اسماعیل 2)  شاه عباس  1) 

 تمام افراد خاندان صفوی راکشت : .  کدام یک از اشخاص ذیل493

 بابر 4)  همایون 3)  شاه صفی 2)  شاه عباس  1) 

 درزمان حکمرانی شاه صفی کدام حکومت ها شرق وغرب را تصرف نمودند :.  494

 گورگانی هاقندهار را درشرق 2)   عثمانی ها بغداد را در غرب 1) 

 2و  1 4)   شیبانی ها ایران را در شمال 3) 

 .  شاه عباس دوم قند هار را درکدام سال تصرف نمود :495

 م 1645 4)  م 1629 3)  م 1631 2)  م 1648 1) 

 .  افغان ها به دهبری کدام یک از اشخاص ذیل توانستند استقالل خود را در برابر صفوی ها اعالن نمایند :496

 شاه حسین هوتک 2)    میرویس خان هوتک 1) 

 بابر 4)     شاه جهان 3) 

 .  سلسله صفویان با فوت کدام یک از اشخاص ذیل سقوط نمود :497

 شاه حسین 4)  عباس میرزا 3)  شاه صفی 2)  شاه عباس 1) 

 .  کشور ما مدت چند قرن تحت تصرف بیگانه ها بود :498

 سه قرن 4)  یک قرن 3)  دونیم قرن 2)  دوقرن 1) 

 افغان ها در مقابل بیگانه ها به رهبری میرویس خان هوتک در کدام سال صودت گرفت : .  قیام499

 3و  2 4)  م  1719 3)  م 1121 2)  م 1711 1) 

 .  آخرین پادشاه سلسله صفوی ایران عبارت است از :511

 شاه اسماعیل 4)  شاه صفی 3)  شاه عباس 2)  سلطان حسین  1) 

 صفوی در کجابه قدرت رسید : سلطان حسین.  511

 سمرقند 4)  اصفهان 3)  ماورالنهر 2)   تهران 1) 

 .  سلطان حسین صفوی کدام اقوام را سرکوب نمود :512

 همه 4)  رخشانی 3)  نارویی وریگی 2)  بلوچ وبراهوی 1) 

 .  کدام یک از اقوام ذیل بر ضد سلطان حسین صفوی قیام نمود :513
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سمیر صایبجنیر ان    

 ترکمن ها 4)  2و  1 3)  کردها 2)  ازبک ها 1) 

 .  ازبک ها درکدام منطقه بر ضد سلطان حسین قیام نمودند :514

 خراسان 4)  ماورالنهر 3)  سیستان 2)   ایران 1) 

 .  کدام یک از اقوام ذیل در غرب ایران برضد سلطان حسین صفوی قیام کرد :515

 ترک ها 4)  کردها 3)  ترکمن ها 2)  ازبک ها 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در گرجستان بر ضد سلطان حسین صفوی قیام نموده بود :516

 گرگین 4)  میرویس خان 3)  چنگیز 2)   تیمور 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل از طرف دولت ایران مامور سرکوب قیام های سلطان حسین گردیده بود :517

 تیمور 4)  عالم خان 3)  آلپ تگین 2)  گرگین 1) 

 .  گرگین از طرف کدام یک از حکومت های ذیل حاکم قندهار منصول شد :518

 سامانی ها 4)  تیموری ها 3)  صفوی ها 2)  صفاری ها 1) 

 .  گرگین درکدام سال حاکم قند هار انتخاب گردید :519

 2و  1 4)  م 1711 3)  م 1714 2)  ق 1116 1) 

 بلچ ها در کدام سال وارد قند هار شدند :.  511

 ق 1121 4)  ق 1121 3)  ق 1116 2)  ق 1115 1) 

 .  بلوچ ها به سرکرده گی کدام یک از اسخاص ذیل وارد شهر قند هار شدند :511

 الپ ارسالن 4)  میر سمندر 3)  گرگین 2)   تیمور 1) 

 بود : .  گرگین دارای چگونه سخصیت512

 همه 4)  خونریز 3)  سخت گیر 2)   خشن 1) 

 .  گرگین باالی اهالی کدام منطقه ظلم وستم زیاد نمود :513

 هرات 4)   بلخ 3)   غزنی 2)  قندهار 1) 

 .  میرویس خان هوتک تحت فشار کدام یک از اشخاص ذیل قرار گرفته بود :514

 سلطان سنجر 4)  چنگیز 3)  گرگین 2)   تیمور 1) 

 .  میرویس خان به کدام لقب مشهور بود :515

 هیچکدام 4)  میرویس خان 3) حاجی میریس نیکه 2)   بابا  1) 

 .  میرویس بیکه در اواخر کدام قرن هجری تولد گردیده بود :516

 نازو 4)   ماللی 3)  11قرن  2)  9قرن  1) 

 از : .  نام مادر میرویس بیکه عبارت است517
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سمیر صایبجنیر ان    

 نازو 4)   ماللی 3)   زبیده 2)   ملکه 1) 

 .  نام پدر میرویس نیکه عبارت است از :518

 سلیمان خان 4)  انورخان 3)  عالم خان 2)  سلطان ملخی 1) 

 .  نازو انا دختر کدام یک از اشخاص ذیل بود :519

 سلطان ملخی 4)  عالم خان 3)  سلطان محمد 2)  احمد شاه بابا 1) 

 .  میرویس خان هوتکی با دختر کدام یک از اشخاص ذیل ازدواج نمود :521

 شیخ صفی الدین اردبیلی 2)    جعفرخان سدوزایی 1) 

 سلطان محمود غزنوی 4)    سلطان حسین صفوی 3) 

 .  میرویس خان هوتک از چگونه شخصیت بر خوردار بود :521

 همه  4)  مدبر و دلیر 3)   فصیح 2)  خوش اخالق 1) 

 .  میرویس خان هوتک توسط کدام یک از اشخاص ذیل به اصفهان اعزام شد :522

 گرگین 4)  شاه اسماعیل 3)  صفی الدین 2)  سلطان حسین 1) 

 .  میرویس خان هوتک از طرف کدام یک از اشخاص ذیل اجازه رفتن به مکه معظمه را دریافت نمود :523

 سنجر 4)  شاه اسماعیل 3)  سلطان حسین 2)  گرگین 1) 

 .  پطر کبیر امپراتور کدام یک از ممالک ذیل بود :524

 امریکا 4)  گرجستان 3)  ارمنستان 2)  روسیه 1) 

 .  الکساندر براردرزاده یکی از اشخاص ذیل بود :525

 گرگین 4)   ویلیام 3)  توماس 2)  پطر کبیر 1) 

 .  سربازان گرجی در کدام سال به رهبری الکساندر قندهار را ترک نمودند :526

 م 1718 4) م 1719ق /  1121 3)  م 1719 2)  ق 1121 1) 

 سربازان گرجی به قصد سرکوب کدام اقوام قندهار را ترک نمودند :.  527

 ترک ها 4)  پشتون ها 3)  ازبک ها 2)  کاکری ها 1) 

 بزر گان ورهبران قومی قند هار در کدام جرگه با میرویس نیکه هم پیمان شدند :.  528

 هیچکدام 4)  گندمک 3)   مانجه 2) مزار شیر سرخ 1) 

 .  قریه ده شیخ در کدام یک از والیات ذیل موقعیت دارد :529

 غزنی 4)   هرات 3)   بلخ 2)  قندهار 1) 

 اهالی قندهار در کدام منطقه ، گرگین و سربازان دولت صفوی ایران را به قتل رساندند :.  میرویس خان به کمک 531

 سپین بولدک 4)   سرپل 3)  چهل زینه 2)  ده شیخ  1) 
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 .  الکساندر و سپاهیانش بعد از جنگ با کاکری ها به کجا فرار نمودند :531

 ارزگان 4)  گرشک 3)  پهل زینه 2)  ده شیخ  1) 

 .  قیام روشانی ها به رهبری کدام یک از اشخاص ذیل صورت گرفت :532

 بایزید انصاری 4)  اورنگ زیب 3)  خوشحال خان 2)  میرویس خان 1) 

 .  رییس ملی مردم قندهار یکی از اشخاص ذیل بود :533

 احمد خان 4)   بایزید 3)  میرویس خان 2)  خوشحال خان 1) 

 هوتک به مدت چند سال زمام اداره قندهار را در دست داشت : .  میرویس خان534

 سال 9 4)  سال 8 3)  سال 5 2)  سال 7 1) 

 حاجی میرویس نیکه در کدام سال وفات نمود :.  535

 ق 1125 4)  2و  1 3)  م 1715 2)  ق 1127 1) 

 .  بعد از حاجی میرویس نیکه کی به قدرت دسید :536

 نواسه اش 4)  کاکایش 3)  برادرش 2)  پسرش 1) 

 .  بعد از میرویس نیکه کدام برادرش به قدرت رسید :537

 شاه اشرف 4)  میر عبدالعزیز 3)  شاه محمود 2)  شاه حسین  1) 

 .  میر عبدالعزیز پس از چند سال حکومت ، با صفوی ها راه آشتی را پیش گرفت :538

 سال 2 3)  الس 5 3)  سال 7 2)  سال 8 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله پسران میرویس خان میباشد :539

 میراحمد 4)  میرعبدالعزیز 3)  شمس الدین 2)  میرمحمود 1) 

 .  مردم قندهار کدام یک از اشخاص ذیل را به قتل میر عبدالعزیز تشویق نمودند :541

 میر احمد 4)  میرمحمود 3)   بایزید 2)  میرویس خان 1) 

 .  میر عبدالعزیز توسط کی به قتل رسید :541

 میرمحمود 4)  گرگین 3)   بایزید 2)  میرویس خان 1) 

 میر محمود کدام یک از اعضای خانواده را به قتل رساند :.  542

 برادر 4)   کاکا 3)   پسر 2)   پدر 1) 

 اشخاص ذیل حاکم قندهار شد :.  بعد از میر عبدالزیز کدام یک از 543

 شاه محمود 4)  نوراحمد 3)  میراحمد 2)  میر محمود 1) 

 .  میرمحمود در کدام سال حاکم قند هار شد :544

 3و  1 4)  م 1727 3)  ق 1131 2)  ق 1129 1) 
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 .  کدام یک از اینها پسر بزرگ میرویس خان هوتک بود :545

 میر احمد 4)  میر محمود 3)  شاه اشرف 2)  شاه محمود 1) 

 .  جلوس شاه محمود در قند هار با قدرت رسیدن کدام یک از خاندان های ذیل همزمان بود :546

 غزنویان 4) خوارزم شاهیان 3)  سلجوقیان 2)  ابدالیان 1) 

 .  ابدالیان در کجا به قدرت رسیدند :547

 کابل 4)  جالل آباد 3)   هرات 2)  قندهار 1) 

 .  ابدالیان در کدام سال هرات را تصرف نمودند :548

 م 1117 4) م 1716ق /  1129 3)  ق 1121 2)  ق 1129 1) 

 .  زمانیکه ابدالیان هرات را تصرف نمودند کدام یک از اشخاص ذیل حکمران آنجا بود :549

 نصرهللا خان 4)  شرف خانا 3) عبدهللا خان سدوزایی 2)  میرویس خان 1) 

 .  شاه محمود در کدام سال طرح تصرف سیستان راعملی نمود :551

 ق 1131 4)   2و  1 3)  م 1719 2)  ق 1132 1) 

 .  در جنگ میان ابدالیان وهوتکیان کدام خاندان پیروز گردید :551

 هیچکدام 4)   هردو 3)  ابدالیان 2)  هوتکیان 1) 

 اسدهللا خان پسر یکی از اشخاص ذیل میباشد :.  552

 عبدهللا خان 4)  صفی هللا خان 3)  محمود خان 2)  میرویس خان 1) 

 .  کدام پسر عبدهللا خان در معرکه ابدالیان وهوتکیان کشته شد :553

 احمد خان 4)  عبیدهللا خان 3)  محمودخان 2)  اسد هلل خان 1) 

 هوتکی در کدام سال با لشکر خود به طرف ایران رفت :.  شاه محمود 554

 ق 1135 4)  ق 1136 3)  ق 1137 2)  ق 1139 1) 

 .  شاه محمود هوتکی بالشکر چند هزار نفری خود به طرف ایران رفت :555

 هزار 22 4)  هزار 31 3)  هزار 25 2)  هزار 24 1) 

 هوتکی را کدام طوایف تشکیل میداد :.  بیشتر سربازان لشکر شاه محمود 556

 3و  1 4)   بلوچ 3)  ترکمن 2)  هزاره  1) 

 هزار سرباز به کدام شهر ایران خود را رساند : 25.  شاه محمود هوتک با 557

 تبریز 4)  اصفهان 3)  شیراز 2)   تهران 1) 

 .  جنگ میان صفویان وشاه محمود هوتک در کدام سال رخ داد :558

 م 1719 4)  ق 1131 3) م 1722ق/  1135 2)  ق 1135 1) 
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 .  جنگ محمود هوتکی وصفویان در کدام منطقه رخ داد :559

 ماورالنهر 4)  اصفهان 3)  سمرقند  2)  گلناباد 1) 

 هزار سرباز ایرانی چند تن آنان را به قتل رساندند : 51.  سپاه شاه محمود هوتکی از جمله 561

 هزار 11 4)  هزار 15 3)  هزار 25 2)  هزار 21 1) 

 .  کدام یک از حکمرانان صفوی با شاه محمود هوتک در اصفهان موافقه نکرد :561

 شاه صفی 4) اسماعیل صفوی 3)  شاه عباس 2)  سلطان حسین 1) 

 .  کدام یک از مناطق ذیل در ایران به دست سربازان شاه محمود هوتکی افتاد :562

 ناحیه ارمنی نشین جلفا 2)    قلعه شاهی فرح آباد  1) 

 2و  1 4)    مسجد شیخ لطف هللا  3) 

 .  محاصره شهر اصفهان توسط افغانها چند ماه طول کشید :563

 ماه 6 4)   ماه 9 3)   ماه 8 2)   ماه 2 1) 

 افغانها تسلیم گردید :.  سلطان حسین صفوی پادشاه ایران در کدام سال در مقابل 564

 م 1731 4)  م 1711 3)  م 1722 2)  م 1721 1) 

 .  کدام شاه صفوی تاج شاهی را بر سرشاه محمود هوتکی گذاشت :565

 شاه اشرف 4)  شاه صفی 3)  سلطان حسین 2)  شاه اسماعیل 1) 

 زد : .  زمانیکه محمود هوتکی در اصفهان به قدرت رسید دست به کدام اقدامات566

 منع رفتار خشن با اهالی 2)   رفع مشکالت قحط مواد غذایی  1) 

 همه اینها 4)  والن قبلیسپردن پست ها و مقامات به مس 3) 

 .  شاه محمود هوتک کدام یک از افغانها را در ایران قاضی القضات انتخاب نمود :567

 عالم خان 4)  میر عبالعزیز 3)  شاه اشرف 2)  مال پیر محمد 1) 

 .   درزمان حکمرانی شاه محمود چند تن از افغانها در قزوین به قتل رسید ند :568

 نفر 1511 4)  نفر 1111 3)  نفر 811 2)  نفر 911 1) 

 .  در زمان حکمرانی شاه محمود هوتک کاروان مالی اصفهان در کدام ناحیه مورد حمله قرار گرفت :569

 سمرقند 4)  سیستان 3)  ندهارق 2)  تهران  1) 

 .  پطر کبیر امپراتور روسیه کدام شهر را برای حمله باالی ایران مرکز نظامی خویش انتخاب نمود :571

 هشتدرخان 4)  شیراز 3)  سمرقند 2)  سیستان  1) 

 نظامی خویش انتخاب نمود :.  پطر کبیر و نیرو های او در کدام سال در یند را برای حمله باالی ایران مرکز 571

 م 1723 4)  م 1722 3)  م 1711 2)  م 1721 1) 
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 .  کدام یک از دالیل ذیل باعث شد تا شاه محمود هوتک رویه خود را با مردم اصفهان تغییر دهد :572

 کاروان مالی افغانها تحت حمله قرار گرقتن 2)   کشته شدن افغانها در قزوین 1) 

 همه اینها 4) تصرف شدن بعضی مناطق توسط پطر کبیر 3) 

 .  کرد ها و افغانها در کدام مناطق ایران ، پیروزی های زیادی بدست آوردند :573

 همه 4)  کاشان وشیراز 3)  خوانسار 2)  گلپایگان 1) 

 ریضی دچار گردید :.  شاه محمود هوتک بنابر کثرت مشاغل و اختالفات درونی افغانها به کدام م574

 تکلیف قلبی 4)  فشارخون 3)  سرطان 2)  اختالل دماغی 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل بخ عوض شاه محمود هوتکی در اصفهان پادشاه شد :575

 هیچکدام 4)  شاه اشرف 3)  شاه صفی  2)  شاه عباس  1) 

 شاه اشرف هوتک پسر یکی از اشخاص ذیل میباشد :.  576

 شاه اسماعیل 4)  شاه حسین 3)  میر عبدالعزیز 2)  میرویس خان  1) 

 .  پادشاهی شاه محمود هوتکی در ایران چند سال طول کشید :577

 سال 7 4)  سال 2 3)  سال 6 2)  سال 3 1) 

 .  شاه محمود هوتک در کدام سال وفات نمود :578

 ق 1131 4) م 1724ق /  1137 3)  م 1724 2)  م 1722 1) 

 .  شاه اشرف هوتکی از کدام یک از اشخاص ذیل خواست تابا وی متحد شود :579

 شاه عباس 4)  میرویس خان 3)  شاه محمود 2) طهماسب میرزا 1) 

 .  طهماسب میرزا پسر کدام یکی از حکمرانان صفوی ایران بود :581

 اسماعیل 4)  سلطان حسین 3)  شاه صفی 2)  شاه عباس 1) 

 .  شاه اشرف هوتکی کدام یکی از مناطق ایران را تصرف نمود :581

 همه 4)  قم و ساوه 3)  قزوین و تهران 2)  یزد و کرمان 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل سپه ساالر شاه اشرف هوتکی بود :582

 محمود خان 4)  نصرهللا خان 3) سیدال خان ناصری 2)  زیردست خان 1) 

 جلوس شاه اشرف بر تخت شاهی اصفهان با اقدامات خصمانه کدام دولت ها همزمان بود :.  583

 دولت ابدالی 4)   2و  1 3)  خالفت عثمانی 2)  دولت روسیه 1) 

 .  دولت روس کدام یک از مناطق ایران را تصرف نمود :584

 همه 4)  مازندران 3)  رشت و باکو 2)   دربند 1) 

  ترکان عثمانی کدام مناطق ایران را تصرف نمودند :.  585
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 همه 4)  سلطانیه 3)   ابهر 2)  کرمان شاهان  1) 

 .  شاه اشرف هوتک با کدام یک از دولت های ذیل به عنوان جز امت اسالمی دوستی نمود :586

 همه  4)  ایرانی ها 3)  روس ها 2)   ترکان 1) 

 .  ترکان با چند هزار سرباز وتوپ به جانب اصفهان پیشروی نمودند :587

 عراده توپ 71هزار سرباز و  61 2)  عراده توپ 61هزار سرباز و  61 1) 

 عراده توپ 51هزار سرباز و  21 4)  عراده توپ 71هزار سرباز و  71 3) 

 افغان ها در زمان شاه اشرف هوتک در کدام منطقه رخ داد :.  جنگ میان ترک ها و 588

 کرمان 4)   تبریز 3)  شیراز 2)   کرد 1) 

 نیرو های ترکی کدام تقاضا ها از شاه اشرف هوتک داشتند :.  589

 شاه اشرف با روسها دوستی نکند 2)   شاه اشرف ایران را ترک نماید 1) 

 درست است 3و  1 4) سلطان حسین مخلوع را به ترکان تسلیم نماید 3) 

 .  درجنگ میان ترکان و افغانها درزمان شاه اشرف هوتک چند هزار ترکها کشته شدند :591

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

 ها فرستاد :شاه شرف هوتک کدام یک از اشخاص ذیل را در مقابل روس .  591

 شاه حسین 4) سیدال خان ناصری 3)  عبدهللا خان 2)  نصرهللا خان 1) 

 .  جنگ میان روس ها وافغانها در زمان شاه اشرف در کدام ناحیه رخ داد :592

 مازندان 4)  رودسر 3)  اصفهان 2)  کرمان 1) 

 پیروز شدند :.  درجنگ افغان ها در مقابل روس ها وتر ک ها کدام یک 593

 همه 4)  روس ها 3)  ترک ها 2)  افغان ها  1) 

 .  کدام یک از فرماند هان روس به شاه اشرف هوتک پیشنهاد صلح نمود :594

 پاولف 4)  ارلوف 3)  کوماروف 2)   ویلیام 1) 

 امضا رسید :.  معاهده صلح میان روس ها و افغان ها در زمان شاه اشرف هوتک در کدام سال به 595

 م 1717 4)  م 1721 3)  م 1729 2)  م 1722 1) 

 .  معاهده میان افغان ها و روس ها در زمان شاه اشرف در کدام شهر ایران به امضا رسید :596

 سلطانیه 4)   رشت 3)  اصفهان 2)  کرمان 1) 

 داشت :.  ملک محمود سیستانی در شرق ایران کدام مناطق را در اختیار 597

 از سیستان تا کرمان 2)    از سیستان تا خراسان 1) 

 از سیستان تا تهران 4)    از سیستان تا مازندران 3) 
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 .  در زمان حکمرانی شاه اشرف در اصفهان کدام پسر میرویس خان در قندهار حکومت میکرد :598

 ناصرخان 4)  شاه عباس 3)  شاه حسین 2)  شاه محمود 1) 

 .  نادر از کدام قبیله بود :599

 هوتکی 4)   افشار 3)  محمدزایی 2)  سدوزایی 1) 

 .  نادر افشار در زمان حکمرانی هوتکیان در کدام قسمت ایران اقدام به تشکیل دولت مستقل کرد :611

 شمال 4)  جنوب 3)   شرق 2)   غرب 1) 

 افغانی را در ایران شکست داد :.  کدام یک از اشخاص ذیل شاه اشرف و سپاه 611

 هیچکدام 4)  سیدال خان 3)  نصرهللا خان 2)  نادر افشار 1) 

 .  شاه اشرف هوتک در کدام منطقه به قتل رسید :612

 شورابک 4)  شیراز 3)   رشت 2)  کرمان 1) 

 .  نادر افشار در کدام سال به محاصره شهر قند هار پرداخت :613

 م 1731 4)  م 1736 3)  م 1729 2)  م 1722 1) 

 .  سپاه شا حسین هوتک در قندهار تحت اداره کدام یک از اشخاص ذیل بود :614

 عالم خان 4)  زیردست خان 3) سیدال خان ناصری 2)  نصرهللا خان 1) 

 .  مقاومت نظامی هوتکیان در کدام سال پایان یافت :615

 3و  2 4)  ق 1151 3)  م 1739 2)  م 1736 1) 

 .  سیدال خان ناصری و محمد پسر شاه حسین هوتک در قالت توسط کی دستگیر گردید :616

 شاه اشرف 4)  آلپ ارسالن 3)  چنگیز خان 2)  نادر افشار 1) 

  .  سیدال خان ناصری توسط کی کور گردید :617

 فشارنادر ا 4)  پطرکبیر 3)  شاه اشرف 2)  آلپ ارسالن 1) 

 .  حکومت هوتکیان توسط یکی از اشخاص ذیل مضمحل گردید :618

 شاه عباس 4)  شاه محمود 3)  نادر افشار 2)  چنگیز خان 1) 

 .  شاه حسین هوتک به امر نادر افشار به کدام کشور تبعید گردید :619

 تهران 4)  سیستان 3)  مازندران ایران 2)  کرمان 1) 

 حسین هوتک در کجا وفات نمود : .  شاه611

 اصفهان 4)  مازندران 3)  سیستان 2)   کابل 1) 

 .  مردم کشور ما در زمان حکومت هوتکیان به کدام دولت ها مالیه میپر داختند :611

 ترکیه 4)  2و  1 3)   دهلی 2)  اصفهان 1) 
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 صفویان بو :.  کدام یک از شهر های ذیل ، مرکز تجارتی هوتکیان و 612

 سیستان 4)   کابل 3)  قندهار 2)   هرات 1) 

 .  بعد از سقوط کدام یک از دولت های ذیل ، کشور ما وارد دوره تاریک گردید :613

 طاهریان 4)  سلجوقیان 3)  غزنویان 2)  تیموریان 1) 

 .  در زمان هوتکیان کدام علوم مروج بود :614

 علوم نجوم 4)  2و  1 3)  علوم منقول 2)  علوم معقول 1) 

 .  کدام یک از رشته های ذیل مربوط علوم معقول میشود :615

 همه 4)  ریاضیات 3)   نجوم 2)  فلسفه و منطق 1) 

 کدام یک از رشته های ذیل مربوط علوم منقول میگردد :.  616

 همه 4)   حدیث 3)   فقه 2)   تفسیر 1) 

 نخستین محفل ادبی قندهار در زمان شاه هوتکی تشکیل گردید :.  617

 هیچکدام 4) شاه اشرف هوتک 3) میرویس خان هوتک 2) شاه حسین هوتک 1) 

 .  کتابخانه قصر نارنج در کدام والیت کشور ما موقیت دارد :618

 هرات 4)   بلخ 3)  قندهار 2)  جالل آباد 1) 

 قصرنارنج قندهار توسط کی ایجاد گردید :.  کتابخانه 619

 شاه حسین 4)  میرویس خان 3)  سلیمان شاه 2)  شاه اشرف 1) 

 .  سرشناسان علم و ادب ، هفته چند بار به کتابخانه قصرنارنج دور هم جمع میشدند :621

 بار 2 4)   بار 4 3)   بار 3 2)   بار 1 1) 

 زبانها شعر می سرود :.  شاه حسین هوتک به کدام 621

 عربی 4)  2و  1 3)   پشتو 2)   دری  1) 

 .  ریدی خان شاعر کدازبان بود :622

 ازبکی 4)   عربی 3)   پشتو 2)   دری  1) 

 .  کدام یک از شاعران ذیل جنگ های شاه محمود هوتک را به نظم در آورده بود :623

 امیر کرور 4)  ملنگ جان 3)  شاه حسین 2)  ریدی خان 1) 

 .  شاه حسین برای ریدی خان چند هزار سکه تحفه داده بود :624

 (1 111   (2 1111  (3 2111  (4 3111 

 .  مال زعفران، مددخان غلجی ، شاه حسین هوتک ، داودخان هوتک، مالیارمحمدهوتک، بابو جان وسیدال خان 625

 کدام عصر بودند : ناصری از جمله شعرا وفضالی         
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 صفاریان 4)  هوتکیان 3)  تیموریان 2)  سلجوقیان 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله شاعران زن در دوران هوتکیان بود :626

 رابعه بلخی 4)  زینب هوتک 3)  منیژه مهستی 2)  سلطان راضیه 1) 

 میباشد :.  زینب هوتک خواهر کدام یک از شاهان هوتکی 627

 میرویس خان هوتک 2)    شاه حسین هوتک 1) 

 هیچکدام 4)    شاه اشرف هوتک 3) 

 .  مسلمانان عرب در کدام سال متوجه هند شدند :628

 م 711 4)  م 678 3)  م 712 2)  م 711 1) 

 .  کشتی مسلمانان درهند به دستور کدام یک از اشخاص ذیل دستگیر گیردید :629

 فیروز 4)  سلطان التمش 3)   گوپتا 2)   دائر 1) 

 .  دائر، پادشاه کدام یک از مناطق ذیل بود :631

 پنجاب 4)   ملتان 3)   سند 2)   هند 1) 

  .  حجاج بن یوسف والی کدام کشور بود :631

 مصر 4)  تاجکستان 3)   ایران 2)  عراق  1) 

 را تحت فرماندهی کدام یک از اشخاص ذیل به سند فرستاد : .  حجاج بن یوسف لشکر عظیمی632

 نصرهللا خان 4)  ناصرخان 3)  شهاب الدین 2)  محمد بن قاسم 1) 

 .  غوریان و غزنویان در کدام قرن متوجه هند شدند :633

 م 9قرن  4)  2و  1 3) میالدی 11قرن  2)  هجری 3قرن  1) 

 یان کدام سالها حکمرانی نمودند :.  شاهان قطیبه در هند م634

 م 1271 – 1311 4) م 1211 – 1311 3) م 1223 – 1311 2) م 1223 – 1225 1) 

 .  امپراتوری غوریان بعد از کشته شدن کدام بک از اشخاص ذیل تجزیه گردید :635

 قطب الدین 4)  عالوالدین 3)  غیاث الدین  2)  شهاب الدین 1) 

 شهاب الدین غوری در کدام سال کشته شد :سلطان .  636

 م 1226 4)  م 1224 3)  م 1221 2)  م 1223 1) 

 .  کدام یک از اینهاپسر خوانده سلطان شهاب الدین غوری میباشد :637

 هیچکدام 4)  محمد بن قاسم 3) قطب الدین ایبک 2)  غیاث الدین 1) 

 پادشاه مستقل اعالن کرد :.  قطب الدین ایبک در کجا خود را 638

 پنجاب 4)  سیستان 3)  هندوستان 2)  افغانستان 1) 
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 .  قطب الدین ایبک پایتخت غوریان را از الهور به کدام شهر انتقال داد :639

 پنجاب 4)  سیستان 3)  اصفهان 2)   دهلی  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل قطب منار دهلی را بنا نمود :641

 شاهرخ 4)  شهاب الدین 3)  قطب الدین 2)  غیاث الدین  1) 

 .  قطب الدین ایبک دارای چگونه شخصیت بود :641

 همه 4)  سیاستمدار 3)   سخی 2)   شجاع 1) 

 .  قطب الدین ایبک چند سال در هند پادشاهی نمود :642

 سال 9 4)  سال 5 3)  سال 2 2)  سال 3 1) 

 الدین ایبک در کدام سال وفات نمود :.  قطب 643

 3و  2 4)  ق 617 3)  م 1228 2)  م 1221 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در هنگام چوگان بازی از اسپ افتاد و مرد :644

 غیاث الدین 4)  شهاب الدین 3)  قطب الدین 2)  عالوالدین 1) 

 قدرت دسید : .  پس از قطب الدین ایبک کدام پسر خوانده اش به645

 محمود شاه 4)  سلطان شاه 3)  آرام شاه 2)  محمد سام 1) 

 .  درهنگام قدرت رسیدن آرام شاه کدام مناطق استقالل خود را اعالن نمودند :646

 پنجاب و ملتان 4)  سند و ملتان 3)  سند و پنجاب 2)  سند و بنگال 1) 

 پادشاهی از قدرت خلع گردید :.  آرام شاه بعد از چند سال 647

 سال 7 4)  سال 1 3)  سال 4 2)  سال 2 1) 

 .  آرام شاه توسط یک از اشخاص ذیل از قدرت خلع شد :648

 غیاث الدین 4)  شهاب الدین 3)  قطب الدین 2) شمس الدین التمش 1) 

 .  شمس الدین التمش داماد کی بود :649

 بابر 4)  آلپ تگین 3)  دینقطب ال 2)  شهاب الدین 1) 

 .  بااقتدار ترین شاه قطیبه یکی از اینها میباشد :651

 آرام شاه 4) شمس الدین التمش 3)  قطب الدین 2)  شهاب الدین  1) 

 .  سلطان شمس الدین التمش چند سال پادشاهی نمود :651

 سال 25 4)  سال 31 3)  سال 15 2)  سال 21 1) 

 شمس الدین التمش کدام مناطق را مطیع خود ساخت : .  سلطان652

 3و  1 4)   بنگال 3)  پنجاب 2)   سند  1) 
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 .  سلطان شمس الدین در زمان حکمرانی خود تقاضای یکی از اشخاص ذیل را رد نمود :653

 اورنگ زیب 4)  شاه جهان 3)  جالل الدین 2)  شهاب الدین 1) 

 برای اولین بار در زمان حکمرانی یکی از اشخاص ذیل متوجه هند گردیدند :.  مغول ها 654

 آرام شاه 4)  شمس الدین 3)  جالل الدین 2)  شهاب الدین 1) 

 .  جالل الدین خوارزم شاه در کدام یک از مناطق ذیل میخواست حکومت نماید :655

 سیستان 4)  پنجاب 3)   ایران 2)   هند  1) 

 یک از اشخاص ذیل به سلطان شمس الدین التمش تحایف اهدا نمود : .  کدام656

 خلیفه بغداد  4)  شهاب الدین  3)  جالل الدین  2)  چنگیز خان 1) 

 .  شمس الدین التمش در کدام سال وفات نمود :657

 م 1231 4)  م 1261 3)  م 1254 2)  م 1251 1) 

 پسرش به سلطنت دسید :.  بعد از شمس الدین کدام 658

 ناصرالدین 4)  آرام شاه 3)  قطب الدین 2) رکن الدین )فیروز شاه( 1) 

 .  رکن الدین فیروز شاه بعد از چند ماه سلطنت از قدرت خلع گردید :659

 ماه 6 4)   ماه 5 3)   ماه 7 2)   ماه 9 1) 

 ی ذیل به سلطنت رسید :.  بعد از رکن الدین فیروز شاه کدام یکی از زنها661

 زبیده 4)  سلطان راضیه 3)  رابعه بلخی 2)   ماللی 1) 

 .  سلطان راضیه دختر یکی از اشخاص ذیل بود :661

 شهاب الدین 4)  قطب الدین 3)  رکن الدین 2)  شمس الدین 1) 

 مینمود :.  سلطان راضیه در کدام امور با پدر خود شمس الدین التمش همکاری 662

 ملکی 4)  2و  1 3)   اداری 2)  سیاسی 1) 

 .  کدام یک از خانم های ذیل لباس مردانه به تن مینود وفنون جنگی را آموخته بود :663

 گوهرشاد 4)   ماللی 3)  رابعه بلخی 2)  سلطان راضیه 1) 

 .  سلطان راضیه در کدام سال به قدرت رسید :664

 م 1228 4)  م 1231 3)  م 1255 2)  م 1254 1) 

 .  سلطان راضیه در زمان سلطنت خود با مخالفت کدام یک از اشخاص ذیل روبروگردید :665

 همه 4) نظام الملک جنیدی 3)  قطب الدین 2)  غیاث الدین 1) 

 .  نظام الملک جنیدی صدراعظم یکی از اشخاص ذیل بود :666

 شهاب الدین 4)  رکن الدین 3)  قطب الدین 2)  شمس الدین  1) 
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 .  سلطان راضیه کدام یک از شخصیت های علمی را صدراعظم خود انتخاب نمود :667

 امیرخسرو 4)  مهدی غزنوی 3)  بهرام شاه 2)  نظام الملک 1) 

 .  سلطان راضیه کدام شخص را به سمت فرماندهی سپاه تعیین نمود :668

 بهرام شاه 4)  مهدی غزنوی 3) سیف الدین ایبک 2)  نظام الملک  1) 

 بعد از وفات کدام یک از اشخاص ذیل سرداران هندی با سلطان راضیه مخالفت کردند :.  669

 جالل الدین  4)  مهدی غزنوی 3) سیف الدین ایبک 2)  نظام الملک 1) 

 الدین ایبک کدام یک از اشخاص ذیل را به عوض وی مقرر نمود :.  سلطان راضیه بعد از وفات ملک سیف 671

 نظام الملک جنیدی 2)   جالل الدین یاقوت حبشی )سیاه( 1) 

 سلطان رکن الدین فیروز شاه 4)   سلطان ناصر الدین محمود 3) 

 .  سلطنت سلطان راضیه در کدام سال پایان یافت :671

 م 1261 4)  م 1259 3)  م 1255 2)  م 1254 1) 

 .  بعد از سلطان راضیه کدام یک از اشخاص ذیل یکی بعد از دیگر به سلطنت رسیدند :672

 عالوالدین مسعود شاه 2)    معزالدین بهرام شاه 1) 

 2و  1 4)    غیاث الدین غوری 3) 

 .  کدام یک از اینها برادر کوچک سلطان راضیه میباشد :673

 عالو الدین مسعود شاه 2)    معزالدین بهرام شاه 1) 

 هیچکدام 4)    ناصرالدین محمود شاه 3) 

 .  ناصرالدین محمود شاه چند سال سلطنت نمود :674

 سال 22 4)  سال 21 3)  سال 29 2)  سال 21 1) 

 همه است مرا معذور دار" : .  کدام یک از حکمرانان ذیل در مقابل خانم خود پاسخ داد" بیت المال حق675

 عالوالدین 4)  شمس الدین 3)  بهرام شاه 2) ناصر الدین شاه 1) 

 .  ناصر الدین محمود شاه در کدام سال وفات نمود :676

 م 1263 4)  م 1259 3)  م 1286 2)  م 1281 1) 

 .  بعد از ناصرالدین محمود کدام وزیرش بر تخت نشست :677

 سیف الدین 4)  نصرهللا خان 3)  شهاب الدین 2) غیاث الدین بلبن 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در دربار غیاث الدین بلبن منزلت خاصی داشت :678

 ریدی خان 4) امیر خسرو دهلوی 3)  سلطان راضیه 2)  میرویس خان 1) 

 .  سلطان غیاث الدین بلبن چند سال پادشاهی کرد :679
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 سال 21 4)  سال 9 3)  سال 5 2)  سال 21 1) 

 .  سلطان غیاث الدین بلبن در کجاوفات نمود :681

 سند 4)   دهلی 3)  قندهار 2)   کابل  1) 

 .  بعداز مرگ کدام یک از شاهان قطبیه در هند روبه ضعف نهاد :681

 غیاث الدین بلبن 4)  سلطان راضیه 3)  شمس الدین 2)  قطب الدین 1) 

 .  بعد از دولت قطبیه در هند کدام حکومت های افغانی به قدرت رسیدند :682

 خضرخانیان 2)   خلجی شاهان و تغلق شاهان 1) 

 همه اینها 4)    لودیان و سوریان 3) 

 .  ملک بهلول پسر یکی از اشخاص ذیل میباشد :683

 مهدی خان 4) ملک سیف الدین 3)  نظام الملک 2)  ملک کاال خان 1) 

 .  ملک بهلول در میان کدام سالها نایب الحکومه پنجاب بود :684

 هیچکدام 4) م 1411 – 1471 3) م 1489 – 1479 2) م 1461 – 1471 1) 

 .  ملک بهلول بعد از شکست کدام دولت زمام امور را بدست گرفت :685

 لودیان 4)  خضرخانیه 3)  شاهان  خلجی 2)  تغلق شاهان 1) 

 .  بعد از وفات ملک بهلول لودی کدام پسرش پادشاه شد :686

 همایون خان 4)  سلطان خان 3)  شیرشاه سوری 2)  نظام خان 1) 

 .  نظام خان لودی ملقب به کدام نام بود :687

 سلطان سکندر 4)  آرام شاه 3)  نظام الدین 2)  شیرخان 1) 

 زبان دری و دین مقدس اسالم در عهد یکی از اشخاص ذیل بیشتر درهند گسترش یافت :.  688

 سلطان خان 4)  شیرشاه سوری 3)  سلطان سکندر 2)  ملک بهلول 1) 

 .  سلطان سکندر لودی در کدام سال وفات نمود :689

 م 1559 4)  م 1544 3)  م 1511 2)  م 1541 1) 

 سکندر لودی کدام پسرش به قدرت رسید :.  بعد از سلطان 691

 جالل خان 4)  سلیم شاه 3)  دولت خان 2)  ابراهیم 1) 

 .  جنگ میان ابراهیم لودی و بابر در کدام منطقه هند رخ داد :691

 حیدر آباد 4)  پانی پت 3)   دهلی 2)  گجرات 1) 

 شد : .  در جنگ میان ابراهیم لودی و بابر کدام یک پیروز692

 هیچکدام 4)   هردو 3)   بابر 2)  ابراهیم 1) 
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 .  کدام یک از اشخاص ذیل الماس کوه نور و خزاین دولت هند را تصرف نمود :693

 اکبرخان 4)  همایون خان 3)  نادرافشار 2)   بابر 1) 

 ..فرید پسر یکی از اشخاص ذیل میباشد :694

 علی 4)   حسن 3)  سلطان سکندر  2)  همایون 1) 

 .  فرید پسر حسن از جمله سالطین مقتدر کدام کشور میباشد :695

 ایران 4)   ترکیه 3)  هندوستان 2)  ازبکستان 1) 

 .  قرید پسر حسن از جمله سالطین مقتدر کدام کشور میباشد :696

 دولت خان 4)  همایون خان 3)  نصرهللا خان 2)  عالم خان 1) 

  فرید پسر حس نایب الحکومه یکی از مناطق ذیل بود : . 697

 بنگال 4)  اصفهان 3)   بهار 2)  سیستان 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در شکار شیر شجاعت داشت :698

 همایون 4)  سکندر 3)  ابراهیم 2)   فرید  1) 

 .  شیرشاه سوری چرابه این لقب مسمی گردیده بود :699

 همه 4) شجاعت در جنگ 3)  شکار شیر 2)  شکار حیوانات 1) 

 .  شیرشاه سوری در کدام سال بنگال را تصرف نمود :711

 م 1545 4)  م 1555 3)  م 1531 2)  م 1537 1) 

 .  جنگ میان شیر شاه سوری و همایون بابر در کدام سالها رخ داد :711

 2و  1 4)  م 1541 3)  م 1539 2)  م 1538 1) 

 .  زمانیکه همایون بابر در مقابل شیرشاه سوری شکست خورد نزدیک بود در کدام دریا غرق شود :712

 هیچکدام 4)  دریای گنگا 3)  دریای آمو 2)  درای نیل 1) 

 .  همایون بابر بعد از شکست در مقابل شیرشاه سوری نزدکدام برادر خود رفت :713

 عسکری خان 4)  شاه جهان 3)  ل خانجال 2)  ابراهیم 1) 

 .  همایون بابر در کدام سال به ایران رفت  :714

 م 1561 4)  م 1542 3)  م 1545 2)  م 1541 1) 

 .  شیرشاه سوری کدام مناطق هند را فتح نمود :715

 2و  1 4)  جنوبی 3)  مرکزی 2)  شمالی 1) 

 های مهم شیرشاه سوری در هند میباشد :.  کدام یک از اینها از جمله کار 716

   احداث سرک ها و رباط ها 2)  احداث بند های آب گردان و مساجد 1) 
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 همه جوابات 4)   احداث جاده بنگال تا دریای اتک 3) 

 .  شیرشاه سوری بعد از هر چند کروه ) هزارگز ( رباط چاه و مسجد تعمیر نمود :717

 کروه 9 4)  کروه 7 3)  کروه 6 2)  کروه 5 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در اثر انفجار باروت کشته شد :718

 ابراهیم 4) شیر شاه سوری 3)  رکن الدین 2)  قطب الدین 1) 

 .  شیرشاه سوری در هنگام فتح کدام قلعه فوت نمود :719

 هیچکدام 4)  قلعه نارنج 3)  قلعه کالنجر 2)  قلعه بست 1) 

 .  شیر شاه سوری چند سال حکمرانی نمود :711

 سال 12 4)  سال 14 3)  سال 15 2)  سال 21 1) 

 .  شیر شاه سوری چند سال سلطنت نمود :711

 سال 6 4)  سال 5 3)  سال 21 2)  سال 7 1) 

 .  شیرشاه سوری در کدام سال وفات نمود :712

 م 1545 4)  م 1561 3)  م 1544 2)  م 1541 1) 

 .  شیرشاه سوری در کدام علم دسترسی کامل داشت :713

 نحو 4)   قافیه 3)  صرف 2)   بدیع 1) 

 .  پس از شیر شاه سوری کدام پسرش پادشاه شد :714

 جالل خان 4)  فرید خان 3)  همایون خان 2)  عادل خان 1) 

 سوری درکدام سال پادشاه شد :.  پس از عادل خان برادرش سلیم شاه 715

 م 1544 4)  م 1555 3)  م 1546 2)  م 1545 1) 

 .  عادل خان در کدام سال وفات نمود :716

 م 1561 4)  م 1581 3)  م 1544 2)  م 1545 1) 

 .  جاده دو هزار میلی در زمان عادل خان سوری میان کدام مناطق احداث گردید :717

 بنگال تا پنجاب 4)  پنجاب تا سند 3)  سند تا بنگال 2)  نیالب تا بنگال 1) 

  پس از سلیم شاه سوری کدام پسرش به قدرت رسید :.  718

 جالل خان 4)  ابراهیم 3)  همایون 2)  فیروز 1) 

 .  فیروز پسر سلیم شاه به سن چند سالگی پادشاه شد :719

 سالگی 12 4)  سالگی 21 3)  سالگی 19 2)  سالگی 9 1) 

 .  فیروز شاه سوری چند روز پادشاهی کرد :721
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 روز 12 4)  روز 3 3)  روز 5 2)  روز 11 1) 

 .  فیروز شاه سوری توسط کی به قتل رسید :721

 محمد خان 4)  مبارز خان 3)  سلطان ابراهیم 2)  شلطان سکندر 1) 

 کدام شخص پادشاه شد :.  بعد از فییروز شاه 722

 فرید خان 4)  حسین خان 3)  همایون خان 2)  مبارز خان 1) 

 .  در زمان حکمرانی مبارز خان کدام اشخاص اعالن سلطنت نمودند :723

 سلطان سلیم 4)   هردو 3)  سلطان ابراهیم 2)  سلطان سکندر 1) 

 .  همایون بابر در کدام سال وارد هند گردید :724

 م 1581 4)  م 1561 3)  م 1554 2)  م 1551 1) 

 .  علویان طبرستان به کدام خاندان وابسته میباشند :725

 هاشمی ترکی 4)  سادات سامانی 3)  سادات غزنوی 2)  سادات هاشمی 1) 

 : .  علویان طبرستان تحت رهبری کدام شخص حکومت مستقلی را در طبرستان ایران تاسیس نمودند726

 رکن الدوله 4)  ناصرکبیر 3)  سید عباس 2)  سیدحسن 1) 

 .  طبرستان درعصرحاضر در کدام مملکت موقعیت دارد :727

 ترکیه 4)   ایران 3)  تاجکستان 2)  افغانستان 1) 

 .  علویان در کدام سال حکومت خود را در ناحیه طبرستان ایجاد نمودند :728

 م 864 4)  م 861 3)  م 886 2)  م 881 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل خود را داعی کبیر نامید :729

 محمد سام 4)  آرام شاه 3)  فرید سوری 2)  حسن علوی 1) 

 .  حسن علوی در کدام سال ری و طبرستان را تصرف نمود :731

 م 866 4)  م 867 3)  م 864 2)  م 861 1) 

 کبیر ( تا کدام سال حکومت نمود :.  حسن علوی ) داعی 731

 م 883 4)  م 869 3)  م 864 2)  م 881 1) 

 .  معروف ترین پادشاه علویان عبارت بود از :732

 هیچکدام 4)  زید بن علی 3)  حسن پسر علی 2)  حسن پسر زید 1) 

 .  حسن پسر علی به کدام نام ملقب بود :733

 امپراتور 4)  ناصرکبیر 3)  داعی کبیر 2)  شیرشاه  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل نیرو های سامانی را در ایران شکست داد :734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 56  : ناحیه پنجم , چهارراهی قمبر , مقابل سرک بالک هاآدرس 
 

یازدهمالت تاریخ صنف کامل ترین بانک سوا ابَر ساینسعالی آموزشی مرکز    

۱۷۱۷۸۰۶۸۰۷, ۷۰۷۷۴۴۴۸۷۷های تماس: ه شمار  
کننده: انجنیر امین هللا)امین(ترتیب   

سمیر صایبجنیر ان    

 احمد 4)  نظام الملک 3)   حسن 2)   فرید 1) 

 .  ناصر کبیر در کدام سال نیرو های سامانی را هالک ساخت :735

 م 931 4)  م 883 3)  م 854 2)  م 981 1) 

 ناصر کبیر چند هزار نیروی سامانی را هالک نمود :.  736

 هزار 9 4)  هزار 5 3)  هزار 7 2)  هزار 8 1) 

 .  ناصر کبیر ) حسن ( در کدام سال وفات نمود :737

 م 917 4)  م 931 3)  م 971 2)  م 961 1) 

 .  ناصرکبیر قبل از وفات خود امور حکومتی را به کدام شخص سپرد :738

 نواسه اش 4)  برادرش 3)  دامادش 2)  پسرش  1) 

 .  حسن بن قاسم داماد یکی از اشخاص ذیل بود :739

 آرام شاه 4)  شیرشاه  3)  داعی کبیر 2)  ناصر کبیر  1) 

 .  حکومت علویان در کدام سال از بین رفت :741

 م 941 4)  م 931 3)  م 928 2)  م 927 1) 

 علویان کدام خاندان به قدرت رسید : .  بعد از741

 آل بویه 4)  زیاریان 3)  عثمانیان 2)  تیموریان 1) 

 .  بنیان گذار حکومت زیاریان یکی از اشخاص ذیل میباشد :742

 مردآویچ 4)  دکن الدوله 3)  ناصرکبیر 2)  ناصر الدین 1) 

 .  مرد آویچ پسر یکی از اشخاص ذیل میباشد :743

 فرید 4)   حسن 3)   زیار 2)   زید  1) 

 .  مردآویچ در یکی از مناطق ذیل در ایران حکومت خود را تاسیس نمود :744

 مازندان 4)   تهران 3)  اصفهان 2)  طبرستان 1) 

 .  مردآویچ کدام مناطق را تحت تصرف خود در آورد :745

 ماورالنهر 4)   هردو 3)  اصفهان 2)  گرگان 1) 

 .  کدام یک از اقوام ذیل غالمان مرد آویچ بودند :746

 ازبک 4)  ترکمن 3)   افغان 2)   ترک  1) 

 .  مردآویچ توسط یکی از اقوام ذیل به قتل رسید :747

 عرب 4)   ازبک 3)   ترک 2)  قزلباش 1) 

 .  بعد از مردآویچ کدام برادرش به قدرت رسید :748
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 نادرشاه 4)  رکن الدوله 3)  وشمکیر 2)   زیار 1) 

 .  وشمگیر در دوران حکمرانی خود با کدام خاندان جنگ نمود :749

 سلجوقیان 4)  آل بویه 3)  صفویان 2)  علویان 1) 

 .  حکومت زیاریان در کدام سال شکست خورد :751

 م 961 4)  م 928 3)  م 938 2)  م 932 1) 

 زیاریان کدام خاندان به قدرت رسید :بعد از .  751

 آل بویه 4)  مغوالن 3)  سلجوقیان 2)  علویان 1) 

 .  آل بویه منسوب به یکی از اشخاص ذیل میباشند :752

 ابوعباس 4)  ابوشجاع 3)  هاشمی 2)  سادات 1) 

 .  چند پسر ابو شجاع در اردوی مرد آویچ شامل بوند :753

 پسر 2 4)  پسر 5 3)  پسر 3 2)  پسر 4 1) 

 .  حکومت آل بویه در کدام شهر تاسیس گردید :754

 تهران 4)  اصفهان 3)  طبرستان 2)  گرگان 1) 

 .  زمانیکه حکومت آل بویه به بغداد گسترش یافت کدام حکومت را متزلزل نمود :755

 صفاری ها 4)  طاهری ها 3)  عباسی ها 2)  اموی ها 1) 

 .  مهمترین امرای آل بویه عبارتند از :756

 2و  1 4)  محمود الدوله 3)  احمد هزالدوله 2) حسن رکن الدوله  1) 

 .  امرای آل بویه درمیان کدام سالها حکومت کردند :757

 م 928 – 937 4)  م 931 – 941 3)  م 931 – 951 2)  م 932 – 967 1) 

 کدام مناطق حکمرانی کردند :.  امرای آل بویه در 758

 تمام جوابات 4)  جنوب ایران 3)  تهران )ری( 2)  کرمان 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل از جمله هواخواهان عباسی ها بودند :759

 غزنویان و غوریان 2)    غزنویان و سلجوقیان  1) 

 طاهریان و صفویان 4)    طاهریان و صفویان 3) 

 حکومت آل بویه توسط کدام خاندان ها از پا در آمد :.  761

 مغوالن 4)  2و  1 3)  غزنویان 2)  سلجوقیان 1) 

 .  حکومت صفویان در کدام سال ایجاد گردید :761

 م 1519 4)  م 1515 3)  م 1511 2)  م 1511 1) 
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 .  کدام از حکومت های ذیل در قرون وسطی بر ایران حکمرانی کرد :762

 زیاریان ، آل بویه و علویان 2)    سلجوقیان و غزنویان  1) 

 تمام جوابات درست است 4)  خوارزم شاهیان، مغوالن و تیموریان 3) 

 کدام یک از حکومت های ذیل سرزمین ایران را متحد و یکپارچه ساخت :.  763

 آل بویه 4)  صفویان 3)  مغوالن 2)  سلجوقیان 1) 

 معروف ترین پادشاه صفوی عبارت است از :.  764

 رکن الدین 4)  غیاث الدین 3)  شاه عباس اول 2)  شاه اسماعیل 1) 

 .  شاه عباس اول کدام یک از اقوام ذیل را سرکوب نمود :765

 شاه محمود 4)  شاه ابراهیم 3)  شاه اسماعیل 2)  قزلباش 1) 

 بود :.  بنیان گذار حکومت صفویان کی 766

 شاه محمود 4)  شاه ابراهیم 3)  شاه اسماعیل 2)  شاه عباس  1) 

 .  در زمان حکومت صفویان ایران با کدام یک از قاره های ذیل روابط خود را بر قرار نمود :767

 امریکایی 4)  اروپایی 3)  افریقایی 2)  آسیایی 1) 

 ذیل با ایران روابط خود را بر قرار نمودند : .  اروپایان بنابر مخالفت یکی از دولت های768

 عباسی ها 4)  سلجوقی ها 3)  هوتکی ها 2)  عثمانی ها 1) 

 .  اروپاییان از طریق کدام بحیره به سرزمین های شرقی راه پیدا کردند :769

 3و  2 4)  بحیره خزر 3)  بحیره کسپین 2)  بحیره آرام 1) 

 کدام مردم توپ های جنگی و تفنگچه ساخت :.  ایران به کمک 771

 ازبکان 4)  افریقاییان 3)  اروپاییان 2)   ترکان 1) 

 و تفنگچه ساخت :.  ایران به کمک کدام دو برادر توپ های جنگی 771

 ویلیام  4)   هردو 3)  رابرت شرلی 2)  آنتونی 1) 

 ایران حکمرانی نمود : .  کدام یک از حکومت های ذیل در قرون جدید بر772

 آل بویه 4)   علوی 3)  صفوی 2)  سلجوقی  1) 

 .  پس از سقوط حکومت صفوی در ایران کدام یک از اقوام ذیل به قدرت رسید :773

 ازبک ها 4)  ترک ها 3)  ترکمن ها 2)  افغانها 1) 

 د :.  ناحیه مغان در شمال شرق کدام یک از ممالک ذیل موقعیت دار774

 ایران 4)  آذربایجان 3)  ترکمنستان 2)  ازبکستان 1) 

 .  نادر افشار در کدام منطقه به پادشاهیی رسید :775
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 افشار 4)  گرگان 3)   ری 2)   مغان 1) 

 .  کدام یک از مردمان ذیل برایران حمله نمودند :776

 افغان ها 4)   2و  1 3)  عثمانی ها 2)  روس ها 1) 

 .  تخت طاووس به امریکی از اشخاص ذیل ساخته شد :777

 احمد شاه بابا 4)  سلیم شاه 3)  شاه جهان 2)   بابر 1) 

 .  تخت طاووس و الماس کوه نور توسط یکی از اشخاص ذیل به غارت برده شد :778

 بابر 4)  اورنگ زیب 3)  شاه جهان 2)  نادرافشار 1) 

 نادر افشاریکی از شهر های ذیل بود :.  محل اقامت 779

 قندهار 4)   مشهد 3)   تهران 2)  اصفهان 1) 

 .  نادر افشار کدام مناطق را تحت تصرف خود در آورد :781

 همه 4)  آسیای میانه 3)   هند  2)  افغانستان 1) 

 .  نادر افشار در کدام سال به قتل رسید :781

 م 1735 4)  م 1751 3)  م 1747 2)  م 1741 1) 

 .  بعد از مرگ نادر افشار فرماندهان اش کدام مناطق را برای حکومت انتخاب کردند :782

  2و  1 4)   ترکیه 3)   ایران 2)  خراسان  1) 

  .  کریم خان زند مربوط یکی از قبایل ذیل بود :783

 طبری 4)   علوی 3)  هاشمی 2)   زند 1) 

 کدام یک از اشخاص ذیل خود را وکیل الرعایا ) وکیل مردم ( خواند :.  784

 بابر 4)  کریم خان زند 3)  شاه جهان 2)  نادر افشار 1) 

 .  شاه اسماعیل سوم به کمک یک از اشخاص ذیل به سلطنت رسید :785

 نادر افشار 4)  آقامحمد خان 3) علی مردان خان 2) محمد حسن قاجار 1) 

 در زمان پادشاهی کریم خان زند کدام اشخاص مدعی سلطنت بودند :.  786

  محمد حسن خان قاجار در مازندران 2)   شاهرخ افشار در خراسان 1) 

 تمام جوابات درست است 4)   آزاد خان افغان در آذر بایجان 3) 

  :.  کریم خان زند در کدام جنگ آزاد خان افغان را شکست داد 787

 مغان 4)   خشت 3)  کریمیه 2)  سلجوقیه 1) 

 .  مرکز حکومت کریم خان زند یکی از مناطق ذیل بود :788

 مازندران 4)   تبریز 3)  شیراز 2)  کرمان 1) 
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 .  تجارت انگلیس با ایران از کدام بندر انجام میشد :789

 ابریشم 4)  کسپین 3)   خزر 2)  خلیج فارس 1) 

 جاریان و زندیان در کدام قسمت های ایران حکومت نمودند :.  قا791

 قاجاریان در شمال و زندیان در شرق 2)  قاجاریان در شمال و زندیان در جنوب 1) 

 قاجاریان در جنوب و زندیان در شمال 4)  قاجاریان در غرب و زندیان در شرق 3) 

 .  کریم خان زند در کدام سال وفات نمود :791

 م 1741 4)  م 1781 3)  م 1779 2)  م 1771 1) 

 .  هند در قرون وسطی توسط کدام خاندان اداره میشد :792

 غوریان 4)  گوپتاها 3)  بابریان 2)  غزنویان 1) 

 .  حکومت گوپتاها تاکدام سال در هند حکمرانی نمودند :793

 م 551 4)  م 555 3)  م 531 2)  م 571 1) 

 بعد از زوال حکومت گوپتاها چند حکومت دیگر در شمال هند حکمروایی کردند : . 794

 (1 71    (2 61    (3 51    (4 31 

 .  مسلمانان برای نخستین بار در کدام سال وارد هند شدند :795

 م 791 4)  م 711 3)  م 711 2)  م 571 1) 

 هند را تصرف نمودند :.  مسلمانان برای نخستین بار کدام مناطق 796

 دهلی 4)   بنگال 3)  پنجاب 2)  تارود سند 1) 

 .  مسلمانان در میان کدام قرون بر هند حکمروایی کردند :797

 م 11 – 12 4)  م 7 – 9 3)  م 8 – 11 2)  م 9 – 11 1) 

 .  پس از غزنویان کدام حکومت در هند رویکار شد :798

 غوریان 4)  زیاریان 3)  صفویان 2)  سلجوقیان 1) 

 .  سلطان شهاب الدین غوری تا کدام مناطق هند را تصرف نمود :799

 پنجاب 4)   بنگال 3)   گنگاه 2)   سند 1) 

  .  قطب الدین ایبک کدام شهر را مرکز حکومت خود انتخاب نمود :811

 الهور 4)   دهلی 3)   سند 2)  اصفهان 1) 

 غوریان تاکدام قرون میالدی بر هند حکمروایی کردند : . 811

 م 19 4)   م 18 3)   م 15 2)   م 16 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل در قرون وسطی در هند حکمرانی نمودند :812
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 همه 4)  غوریان 3)  غزنویان 2)  گوپتا ها 1) 

 .  نسب بابر به یکی از اشخاص ذیل میرسید :813

 شاه جهان 4)  چنگیز 3)   تیمور 2)  ظهیرالدین 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل در منابع تاریخی به نام های گورکانیان و مغوالن یاد شده اند :814

 صفویان 4)  غوریان 3)  سلجوقیان 2)  بابریان 1) 

 بابر در میان کدام سالها باالی هند حمله نمود :.  815

 هیچکدام 4) م 1519 – 1526 3) م 1519 – 1525 2) م 1519 – 1521 1) 

 .  بابر چند بار باالی هند حمله نمود :816

 بار 5 4)   بار 6 3)   بار 7 2)   بار 2 1) 

 .  بابر کدام یک از حکومت های ذیل را در هند شکست داد و آنجا را تسخیر نمود :817

 آل بویه 4)  مغولی 3)   لودی 2)  غوری 1) 

 .  دوره حکومت بابری ها چند سال در هند طول کشید :818

 سال 181 4)  سال 111 3)  سال 151 2)  سال 111 1) 

 سال چند پادشاه بابری ) گورکانی یا مغولی ( حکومت کردند : 181.  در مدت 819

 پادشاه 6 4)  پادشاه 14 3)  پادشاه 7 2)  پادشاه 8 1) 

 .  بابرچند سال سلطنت نمود :811

 سال 9 4)  سال 6 3)  سال 4 2)  سال 7 1) 

 .  بابر به سن چند سالگی وفات نمود :811

 سالگی 63 4)  سالگی 49 3)  سالگی 41 2)  سالگی 51 1) 

 .  همایون فرزند بابر چند سال در هند حکمرانی نمود :812

 سال 7 4)  سال 5 3)  سال 11 2)  سال 4 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل نیروهای همایون بابر را شکست داد :813

 جالل الدین 4)   تیمور 3)  ابراهیم لودی 2)  شیرشاه سوری 1) 

 .  همایون پس از چند سال برای بار دوم به هند آمد :814

 سال 16 4)  سال 21 3)  سال 14 2)  سال 12 1) 

 م برتخت دهلی نشست : 1556پس از همایون بابر، کدام فرزندش درسال .  815

 هیچکدام 4) جالل الدین اکبر 3)  اورنگ زیب  2)  شاه جهان 1) 

 .  جالل الدین محمد اکبر به سن چند سالگی پادشاه شد :816
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 سالگی 13 4)  سالگی 19 3)  سالگی 15 2)  سالگی 12 1) 

 محمد اکبر به همکاری کدام وزیر دانشمند خود کشور هند را سروسامان داد :.  جالل الدین 817

 عالمگیر 4)  اورنگ زیب 3)  جهانگیر 2) ابوالفضل عالمی 1) 

 .  جالل الدین محمد اکبر با دختر یکی از اقوام ذیل ازدواج نمود :818

 پنجاب ها 4)  سک ها 3)  راجپوت ها 2)  گوپتاها 1) 

 جالل الدین محمد اکبر کدام مناطق را تصرف نمود :.  819

 همه  4)   سند  3)  کشمیر 2)   بنگال 1) 

 .  جالل الدین محمد اکبر در کدام سال وفات نمود :821

 م 1671 4)  م 1615 3)  م 1561 2)  م 1544 1) 

 .  جالل الدین اکبر چند سال سلطنت نمود :821

 سال 15 4)  سال 41 3)  سال 21 2)  سال 51 1) 

 .  در دوران حکمرانی یکی از اشخاص ذیل نماینده انگلیس )سرتوماس روند( حق تجارت را برای انگلیس ها گرفت:822

 3و  2 4)  سلیم شاه 3)  جهانگیر 2) جالل الدین اکبر 1) 

 پس از جهانگیر کدام پسرش به قدرت رسید :.  823

 همایون 4)  سلیم شاه 3)  اورنگ زیب 2)  شاه جهان 1) 

 .  شاه جهان مدت چند سال سلطنت نمود :824

 سال 12 4)  سال 21 3)  سال 31 2)  سال 51 1) 

 .  رهبر سک ها به امریکی از اشخاص ذیل به قتل رسید :825

 جالل الدین 4)  شاه جهان 3)  جهانگیر 2)  اورنگ زیب 1) 

 دشاه سلسله مغوالن عبارت است از :.  آخرین پا826

 جهانگیر 4)  چنگیز 3)  شاه جهان  2)  اورنگ زیب 1) 

 .  ضعف حکومت بابریان در زمان یکی از اشخاص ذیل آغاز کردید :827

 سلیم شاه  4)  جهانگیر 3)  اورنگ زیب 2)  شاه جهان 1) 

 پسرش به قدرت رسید :م کدام  1717.  پس از وفات اورنگ زیب در سال 828

 جهانگیر 4)  میرویس خان 3)  شاه عالم دوم 2)  شاه عالم اول  1) 

 کشور هندوستان درکدام قرن تحت حمایه بریتانیا قرار گرفت :.  829

 م 16قرن  4)  م 19قرن  3)  م 18قرن  2)  م 21قرن  1) 

 آغاز گردید : .  نفوذ کمپنی هند شرقی در زمان یکی از حکمرانان بابری831
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 همایون 4)  جالل الدین 3)  جهانگیر 2)   تیمور 1) 

 .  در زمان بابریان زبان رسمی هند عبارت بود از :831

 سانسکریت 4)   پشتو 3)   هندی 2)   دری 1) 

 .  بابربه کدام زبان شعر می سرود :832

 عربی 4)   هندی 3)   دری 2)   پشتو 1) 

 کتاب های سانسکریت در زمان بابریان به امر یکی از اشخاص ذیل به دری ترجمه گردید :.  833

 اورنگ زیب 4)  عالمگیر 3)  شاه جهان 2)  جالل الدین 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل فرهنگ )ساتی( خود سوزی زنان بعد از مرگ شوهران شان را در هند لغو نمود :834

 جهانگیر 4)  شاه عالم 3) جالل الدین اکبر 2)  شاه جهان 1) 

 .  تاج محل در یکی از شهر های ذیل هندستان موقغیت دارد :835

 گجرات 4)  فاتح پور 3)   اکره 2)   دهلی 1) 

 .  قصر اکبر وقلعه سرخ شاه جهان در یکی از مناطق هند موقعیت دارد :836

 دهلیقلعه سرخ در  2)    قصر اکبر در اکره 1) 

 درست است 3و  2 4)    قصر اکبر در فاتح پور 3) 

 .  طاق چهل زینه به دستور یکی از اشخاص ذیل ساخته شده است :837

 همه اینها 4)  قلعه سرخ 3)  قصر اکبر 2)  قصر تاج محل 1) 

 .  طاق چهل زینه به دستوریکی از اشخاص ذیل ساخته شده است :838

 کابل 4)   بلخ 3)   قندها 2)   هرات 1) 

 .  طاق چهل زینه به دستور یکی از اشخاص ذیل ساخته شده است :839

 جهانگیر 4)   اکبر 3)  شاه جهان 2)   بابر 1) 

 کدام یک از باغ های ذیل در دوران حکمرانی بابریان ساخته شدند : 841

 باغ دلگشا ، باغ استالف و باغ صفا 2)  باغ کوکب ، باغ علم گنج ، باغ شهرآرا 1) 

 تمام جوابات درست است 4)   باغ بابر ، چهارباغ و باغ بگرامی 3) 

 .  استاد کمال الدین بهزاد در عصر کدام خاندان در دربار سلطان حسین بایقرا می زیست :841

 سلجوقیان 4)  صفویان 3) خوارزم شاهیان 2)  بابریان 1) 

 گاه نقاشی جالل الدین اکبر بیشتر از چند نقاش کار میکردند : .  در کار842

 (1 91    (2 111    (3 51    (4 121  

 .  ممتاز محل همسر شاه جهان در کدام سال وفات نمود :843
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 م 1651 4)  م 1631 3)  م 1681 2)  م 1631 1) 

 .  قصرتاج محل به دستور یکی از اشخاص ذیل بناشد :844

 اورنگ زیب 4)  جهانگیر 3)  شاه جهان 2)   اکبر 1) 

 .  کاراحداث ساختمان تاج محل چند سال دوام نمود :845

 سال 25 4)  سال 31 3)  سال 21 2)  سال 22 1) 

 .  درحدود چند هزار کارگر در ساختمان تاج محل کار میکردند :846

 هزار 31 4)  هزار 25 3)  هزار 22 2)  هزار  21 1) 

 .  آرامگاه کدام یک از اشخاص ذیل در تاج محل موفعیت دارد :847

 2و  1 4)  اورنگ زیب 3)  شاه جهان 2)  ممتاز محل 1) 

 .  موسیقی در کدام قرن در هند شگوفاشد :848

 12قرن  4)   13قرن  3)  16قرن  2)  15قرن  1) 

 مشوق موسیقی نبود :.  کدام یک پادشاهان ذیل در هند 849

 بابر 4)  اورنگ زیب 3)  جهانگیر 2)  شاه جهان 1) 

  م تالیف و نشر شد : 1666.  کتاب "راگ درین" درعرصه موسیقی توسط یکی از اشخاص ذیل در سال 851

 مایکل 4)   تانسن 3)  فقیرهللا 2)  استاد بهزاد 1) 

 عبارت بود از :.  مشهورترین آواز خوان دوره بابریان 851

 مایکل 4)   تانسن 3)  فقیرهللا 2)   بهزاد 1) 

 مشهور دربار یکی از اشخاص ذیل بود : تانسن آواز خوان.  852

 همایون 4)  اورنگ زیب 3)  شاه جهان 2)   اکبر 1) 

 نادر افشار در کدام قرن باالی هند حمله نمود :.  853

 19قرن  4)   17قرن  3)  18قرن  2)   16قرن  1) 

 .  چینی ها در قدیم خود و کشور خود را چه می نامیدند :854

 خود را آسمان 2)   چین را امپراتوری زیر آسمان 1) 

 هیچکدام 4)   صحیح است 2و  1جواب  3) 

 .  چین در قرون وسطی توسط کدام اقوام اشغال گردید :855

 بودایی 4)  زردشتی 3)  کوچی 2)  ترکمن 1) 

 .  وحدت چین در کدام سال توسط کائوتسو تامین گردید :856

 م 621 4)  م 618 3)  م 619 2)  م 617 1) 
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 .  کائوتسو امپراتوری خود را به کدام نام نامگذاری کرده بود :857

 سیان 4)  چانکان 3)   تانگ 2)   هانگ 1) 

 چین حکومت نمود :.  امپراتوری تانگ چند سال در 858

 سال 251 4)  سال 288 3)  سال 181 2)  سال 281 1) 

 .  چینی ها باروت را در عصر کدام سلسله اختراع کردند :859

 سیان 4)  هوانگ چائو 3)  چانکان 2)   تانگ 1) 

 .  پایتخت امپراتوری تانگ کدام شهر بود :861

 هیچکدام 4)  چانکان )سیان( 3)   سیان 2)  چانکان 1) 

 م در چین به رهبری یکی از اشخاص ذیل صورت گرفت : 874.  قیام دهقانان در سال 861

 سونگ 4)  کائوتسو 3)  مارکوپولو 2)  هوانگ چائو 1) 

 .  هوانگ چائو و یارانش در کدام سال وارد پایتخت امپراتوری تانگ شدند :862

 م 781 4)  م 741 3)  م 881 2)  م 881 1) 

 .  چائو مدت چند سال شهر چانکان را در تصرف داشت :863

 سال 5 4)  دونیم سال 3)  سه سال 2)  دوسال 1) 

 .  بعد از خاندان تانگ خاندان سونگ در کدام سال به قدرت رسید :864

 م 971 4)  م 961 3)  م 961 2)  م 881 1) 

 فرزند نیکوپولو یکی از جهانگردان مشهور کدام قاره میباشد :.  مارکوپولو 865

 افریقا 4)  امریکا 3)   آسیا 2)   اروپا 1) 

 .  فرزندان چنگیز در کدام سال چین را تصرف نمودند :866

 م 1251 4)  م 1261 3)  م 1234 2)  م 1221 1) 

 انتخاب نمودند :م کدام شهر را مرکز خود  1271.  مغول ها در سال 867

 مینگ 4)   سیان 3)  چایکان 2)  پیکینگ 1) 

 م گذاشت : 1368.  کدام یک از اشخاص ذیل بنیاد امپراتوری مینگ را در سال 868

 مارکوپولو 4)  کائوتسو 3)   چان 2)   چائو 1) 

 .  حکومت مغول ها در چین چند سال طول کشید :869

 سال 21 4)  سال 71 3)  سال 111 2)  سال 51 1) 

 امپراتوری مینگ چند سال طول کشید :.  871

 سال 91 4)  سال 311 3)  سال 211 2)  سال 111 1) 
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 .  سرزمین چین کدام بندر را بری فعالیت تجارتب پرتگالی ها باز نمود :871

 مینگ 4)  پیکینگ 3)  کانتون 2)   منچو 1) 

 ذیل در قرون جدید با چین روابط تجارتی داشت : .  کدام یک از ممالک872

 همه 4)   هالند 3)  فرانسه 2)  انگلستان 1) 

 .  بعد از امپراتوری مینگ کدام امپراتوری در چین به قدرت رسید :873

 تانگ 4)  کانتون 3)   مینگ 2)   منچو 1) 

 .  منچوها مدت چند قرن در چین حکمرانی کردند :874

 یک قرن 4)  دونیم قرن 3)  سه قرن 2)  دوقرن 1) 

 .  دولت چین در کدام سال ورود اروپاییان را ممنوع ساخت :875

 م 1761 4)  م 1751 3)  م 1757 2)  م 1771 1) 

 .  روابط تجارتی اروپاییان با چینی ها چند قرن دوام کرد :876

 قرن 3 4)  قرن 1 3)  قرن 4 2)  قرن 2 1) 

 .  شهر چانکان چند میلیون نفوس داشت :877

 میلیون 5 4)  میلیون 3 3)  میلیون 2 2)  میلیون 1 1) 

 .  ادبیات چین تقریباً چند سال از ادبیات اروپاییان قدامت زیادتر دارد :878

 سال 81 4)  سال 111 3)  سال 51 2)  سال 11 1) 

  درچین به فرمان یکی از امپراتوریهای ذیل انتشار یافت :.  روزنامه )پیام پایتخت( 879

 منچو 4)   مینگ 3)   تانگ 2)  چانکان 1) 

 .  چینی ها کدام اشیای ذیل را اختراع نمودند :881

 همه 4)  قطب نما 3)  باروت 2)   کاغذ 1) 

 .  مشهورترین شاعرچینی یکی از اشخاص ذیل است :881

 هیچکدام 4)   هردو 3)   توفو 2)   لی پو 1) 

 .  چینی ها تصاویر خود را به روی کدام ماده رسم میکردند :882

 همه 4) دیوارهای معابد 3) دیوارهای کاخ ها 2)  پارچه ابریشمی 1) 

 .  معماری براثرتوجه خاص کدام طبقات در چین توسعه یافت :883

 دهقانان 4)   هردو 3)  فیودال ها 2)  امپراتوران 1) 

 م( را به کدام نام یاد کردند : 1453م( تاسقوط روم شرقی ) 476.  مورخان فاصله میان سقوط روم غربی )884

 هیچکدام 4)  قرون اولیه 3)  قررون جدید 2)  قرون وسطی 1) 
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 .  دوره قرون وسطی چند هزار سال در اروپا دوام نمود :885

 سال 1111 4)  سال 3111 3)  سال 5111 2)  سال 2111 1) 

 .  در قرون وسطی کدام اقوام اروپا را تصرف کردند :886

 همه  4)  فرانک ها 3)  مجارها 2)  جرمن ها 1) 

 .  در قرون وسطی نظام فیودالی در اروپا حاکم بود این نظام به یکی از نام های ذیل یاد میشد :887

 فیودال 4)  رعیت االانواع 3)  ارباب االنواع 2) رعیتی  –ارباب  1) 

 .  وظیفه مهم فیودال ها در اروپا چه بود :888

 شرکت در جنگ ها 2)    حفظ نظم وامنیت 1) 

 تمام اینها 4)    حفظ رعیت از دشمن 3) 

 .  درقرون وسطی مشهورترین قشر در اروپا کدام طبقه بود :889

 صرف ها 4)  پادشاهان 3)  شوالیه ها 2)  فیودال ها 1) 

 .  شوالیه ها )نجیب زاده های سوار کار( درتمام عمر خود مشغول کدام یک از کار های ذیل بودند :891

 به کار بردن اسلحه 2)    فراگرفتن فنون جنگی 1) 

 همه اینها 4)   رعایت جوانمردی ووفاداری  3) 

 کلیسا کدام علوم را می آموختند :کشیش ها یا راهبان .  891

 همه 4) ریاضیات و نجوم 3)  فلسفه و منطق 2)  زبان التین 1) 

 .  کشیش ها از کشیش عالی رتبه اطاعت میکردند که به یکی از نام های ذیل یاد میشد :892

 شوالیه 4)   پاپ 3)   راهب 2)   اسقف 1) 

 نام های ذیل یاد میشود : .  علیترین مقام مسیحی به یکی از893

 کشیش 4)   راهب 3)   پاپ  2)   اسقف 1) 

 .  شارلمان پادشاه فرانک )فرانسه( درکدام قرن حکومت مقتدر خود را در اروپا تاسیس نمود :894

 م 9قرن  4)  م 7قرن  3)  م 11قرن  2)  م 8قرن  1) 

 گذاشت : .  اساس حکومت انگلستان را یکی از اقوام ذیل895

 3و  2 4)  ساکسون ها 3)  انگل ها 2)  مجارها  1) 

 .  فن ها ودان ها کدام یک از حکومت های ذیل را در اروپا پایه گذاری کردند :896

 دان ها ، دهلی 4)   2و  1 3) دان ها ، دنمارک 2)  فن ها ، فنالند 1) 

 کدام سال ها واقع شد بود : .  جنگ های صلیبی در نیمه دوم قرون وسطی میان897

 هیچکدام 4) م 1138 – 1281 3) م 1199 – 1291 2) م 1199 – 1291 1) 
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 میالدی کدام شهر ها را از تصرف مسیحیان خارج ساختند : 7قرن  –.  مسلمانان در قرن اول هجری 898

 همه 4) هسپانیه )اندلس( 3)  فلسطین 2)  شام و مصر 1) 

 عقیده مسیحیان ، عیسی )ع( پس از چند سال دوباره به شهر بیت المقدس ظهورخواهد کرد : .  به اساس899

 سال 511 4)  سال 2111 3)  سال 1111 2)  سال 111 1) 

 .  سلجوقیان در کدام سال بر روم شرقی )بیزانس( پیروز شدند :911

 م 1171 4)  م 1191 3)  م 1111 2)  م 1711 1) 

 بیزانس و روم دارای کدام نام های ذیل بودند : .  کلیسا های911

 کلیسا روم به نام کاتولیک 2)   کلیسا بیزانس به نام ارتدوکس 1) 

 درست است 2و  1 4)   کلیسا بیزانس به نام زردشتی  3) 

 .  صلیبی ها در کدام سال بیت المقدس را تصرف نمودند :912

 م 1191 4)  م 1198 3)  م 1199 2)  م 1196 1) 

 .  صالح الدین ایوبی حکومت ایوبیان را در کدام مناطق تاسیس نموده بود :913

 سوریه و شام  4)  عراق و شام 3)  شام و فلسطین 2)  مصر وشام 1) 

 .  در جریان جنگ های صلیبی آثار ابن سینا و فارابی به کدام زبان ترجمه گردید :914

 انگلیسی 4)   التین 3)   پشتو 2)   دری  1) 

 .  در جنگ های اول و دوم صلیبی کدام یک پیروز گردیدند :915

 در جنگ دوم مسلمانان 2)    در جنگ اول صلیبی ها 1) 

 درست است 2و  1 4)    در جنگ دوم صلیبی ها 3) 

 .  جنگ ششم تانم صلیبی را کی ها رهبری میکردند :916

 همه 4)  شوالیه ها 3)  فیودال ها 2)  پادشاهان 1) 

 قرن به پیروزی کی به پایان رسید : 2.  جنگ های صلیبی پس از 917

 کاتولیک ها 4)   هردو 3)  صلیبی ها 2)  مسلمانان 1) 

 .  کدام یک از جوابات ذیل ار جمله نتایج جنگ های صلیبی میباشد :918

  جنگ های صلیبی با شکست اروپاییان تمام شد 1) 

 جنگ های صلیبی موجب گشایش در عرص های جدید اقتصادی گردید  2) 

 شکر، کاغذ ، قهوه ، قطب نما ، وادویه جات به دست اروپایی ها رسید  3) 

 همه جوابات درست است  4) 

 های ذیل بود :.  در دوره رنسانس اروپا " بورژوا " دارای یکی از معنا 919
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 بادیه نشین 4)   غالم  3)  کوچی 2)  شهرنیشن 1) 

 در دوره رنسانس درکدام کشور سلطنت مشروطه به وجود آمد :.  911

 دنمارک 4)  مجارستان 3)  انگلستان 2)   آلمان 1) 

 .  جنگ میان فیودال ها وفرانسویان چند سال طول کشید :911

 سال 151 4)  سال 111 3)  سال 91 2)  سال 51 1) 

 .  فرانسویان در اروپاباقیام یکی افراد ذیل به پیروزی رسیدند :912

 ژاندارک 4)  ویکتور 3)   شرلی 2)   تانسن 1) 

 م( سرکوب شدند : 1533 – 1584.  اشراف فیودال با قدرت رسیدن یکی از اشخاص ذیل در سال ) 913

 ایوان سوم 4)  ایوان اول 3)  ایوان چهارم 2)  ایوان دوم 1) 

 هومانیزم دارای یکی از معناهای ذیل میباشد :.  914

 همه 4)  مردم ساالری 3)  شهرنشین 2)  انسان گرایی 1) 

 .  از جمله مشهورترین نقاشان عصررنسانس میباشد :915

 ژاندراک 4)  داوینچی 3)  فقیرهللا  2)   بهزاد 1) 

 .  آثار نقاشی شده داوینچی در عصر رنسانس راجع به کدام موضوعات بود :916

 همه 4)  اندیشه انسان 3)  احساس انسان 2)  اعمال انسان 1) 

 .  کدام یک از ادیبان ذیل در عصر رنسانس می زیستند :917

 3و  2 4)  پترراک 3)   دانته 2)  داوینچی 1) 

 ل از جمله کار های مهم دانشمندان در عصر رنسانس میباشد :.  کدام یک از جوابات ذی918

 بیان کروی بودن زمین توسط کوپرنیک 2)  کشف گردش خون توسط ویلیام هاروی 1) 

 تمام جوابات 4)  به اثبات رساندن گردش زمین توسط گالیله 3) 

 میباشد :.  کدام یک از جوابات ذیل از جمله اختراعات مهم دوره رنسانس 919

 اختراع تلسکوپ توسط گالیله 2)  اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ 1) 

 درست است 2و  1 4)   اختراع تلیفون توسط گراهام بل 3) 

 .  اولین کسیکه اروپایی ها را باجاپان و اقیانوس آرام آشنا ساخت کی بود :921

 کلمب 4)  داوینچی 3)  گالیله  2)  مارکوپولو 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل با تصرف قسطنطنیه ، امپراتوری بیزانس )روم شرقی( راخاتمه داد :921

 شیبانی ها 4)  عثمانی ها 3)  صلیبی ها 2)  سلجوقی ها 1) 

 .  پرتگالی ها در کدام قرن به تجارت برده و عاج پرداختند :922
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 م 17قرن  4)  م 14قرن  3)  م 15قرن  2)  م 16قرن  1) 

 .  بارتولو مودیاز در کدام سال خود را از دور ترین نقطه افریقا "دماغه امید نیک" به هند رسانید :923

 م 1461 4)  م 1487 3)  م 1481 2)  م 1471 1) 

 وخلیج فارس را پیداکند :.  کدام یک از دریانوردان پرتگالی بعد از بارتولو مودیاز توانست راه های هند ، اندو نیزیا 924

 امریکو 4)  کرستف کلمب 3)  واسکودوگاما 2)   شرلی 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل قاره امریکا را نامگذاری کرد :925

 جوج واشنگتن 4)  واسکودوگاما 3) امریکو وسپوچی 2)  کرستف کلمب 1) 

 را در هند اشغال نمود :.  کدام یک از دریانوردان پرتگالی جزیره "گوا" 926

 کوپرنیک 4)   ویلیام 3) امریکو وسپوچی 2)  آلبو کرک 1) 

 .  دریانوردان انگلیسی وفرانسوی کدام ممالک ذیل را کشف کردند :927

 همه 4)  آسترالیا 3)  امریکا 2)    کانادا 1) 

 .  پرتگالی ها کدام یک از مناطق ذیل را اشغال نمودند :928

 بندر هنک کنگ چین 2)    بنادر عدن وهرمز 1) 

 همه اینها 4)  سواحل شرقی ، غربی وساحلی افریقا 3) 

 .  نیرو های دریایی هسپانیه درکدام سال توسط نیروهای دریایی انگلستان شکست خوردند :929

 م 1594 4)  م 1571 3)  م 1588 2)  م 1581 1) 

 ذیل در قرون جدید می زیستند :.  کدام یک از دانشمندان 931

 همه 4)   نیوتن 3)  کپلر وگالیله 2)  کوپرنیک 1) 

 .  کدام یک از دانشمندان ذیل در قرون جدید اعالم نمود که "هدف علم افزایش قدرت انسان است" :931

 نیوتن 4)  ویلیام هاروی 3)   گالیله 2)  فرانسس بیکن 1) 

 س و پاسکال ریاضی دان در قرون جدید به کدام علم دیگر نیز آشنایی داشتند :.  گالیله ستاره سنا932

 طب 4)   نجوم 3)  فزیک 2)  ریاضی  1) 

 .  از جمله فالسفه های بزرگ اروپا در قرون جدید میباشد :933

 دکارت فرانسوی 2)    توماس هابز انگلیسی 1) 

 هر سه جواب درست است  4)   اسپینوزا هالندی و الیبنتس آلمانی 3) 

 .  کتاب تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم اثریکی از دانشمندان ذیل میباشد :934

 کپلر 4)   نیوتن 3)   گیبون 2)  دکارت 1) 

 .  مسیحیان در کدام سال اندلس را از مسلمانان گرفتند :935
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 م 1431 4)  م 1492 3)  م 1445 2)  م 1491 1) 

 .  پادشاهان کاتولیک هسچانیا با کدام اقوام به خشونت رفتار میکردند :936

 همه 4)  پروتستان ها 3)  یهودیان 2)  مسلمانان 1) 

 .  هالندی ها در کدام سال استقالل خود را از هسپانوی ها گرفتند :937

 م 1671 4)  م 1611 3)  م 1492 2)  م 1611 1) 

 سال در فرانسه سلطنت نمود : .  لویی چهاردهم چند938

 سال 41 4)  سال 81 3)  سال 51 2)  سال 71 1) 

 .  پارلمان انگلستان در کدام سال الیحه یی " حقوق عدالت خواهی " را تصویب نمود :939

 م 1611 4)  م 1632 3)  م 1628 2)  م 1611 1) 

 انگلستان در قرون جدید بود :.  کدام یک از اینها از جمله پادشاهان 941

 14لویی  4)  2و  1 3)  کرامول  2)  چارلز اول 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل روسیه را به کشور مقتدر و ثروتمند مبدل نمود :941

 فرانسس 4)  چارلز اول 3)  کرامول 2)  پتر کبیر 1) 

 میان آمد :.  کدام یک از دولت های ذیل در قرون جدید به 942

 2و  1 4)  دنمارک 3)  اتریش 2)  پروس 1) 

 .  انقالب صنعتی با اختراع ماشین بخار در یکی از ممالک ذیل رخ داد :943

 جاپان 4)  اتریش 3)  انگلستان 2)  دنمارک 1) 

 .  سلطان سلیم عثمانی در جنگ "چالدران" درکدام سال دولت صفوی را شکست داد :944

 ق 961 4)  ق 951 3)  ق 912 2)  ق 921 1) 

 م یکی از اشخاص ذیل بود : 16.  مشهورترین پادشاه عثمانی در قرن 945

 سلطان فاتح 4)  سلطان سنجر 3)  سلطان سلیمان 2)  سلطان سلیم 1) 

 .  اروپاییان وترک ها سلطان سلیمان عثمانی را به کدام نام یاد میکردند :946

 لیمان قانونیترک ها ، س 2)   اروپاییان ، سلیمان با شکوه 1) 

 درست است 2و  1 4)    ترک ها ، سلطان شجاع 3) 

 .  کدام یک از جوابات ذیل از جمله عوامل ضعف دولت عثمانی تر کیه میباشد :947

  خوش گذارانی سالطین عثمانی و جلوگیری از اصالحات  1) 

 توقف حات که موجب بیکاری ارتش عثمانی بادولت صفوی 2) 

 جنگ های مذهیبی دولت عثمانی با دولت صفوی 3) 
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 همه جوابات درست است  4) 

 .  کدام یک از انیها از جمله سالطین عثمانی میباشند :948

 همه 4)  سلطان سلیمان 3)  سلطان سلیم 2) سلطان محمد فاتح 1) 

 میان سالطین عثمانی چند تن آنان مشهور بودند :.  در 949

 تن 6 4)   تن 9 3)   تن 3 2)   تن 2 1) 

 پاه "ینی چری ها" دولت عثمانی بعد از چند سال زمین داده میشد :.  برای خدمت گذاران س951

 سال 15 4)  سال 31 3)  سال 41 2)  سال 21 1) 

 عثمانی را کدام مردم تشکیل میداد :.  سپاه " ینی چری " دولت 951

 مهاجران ترکیه 2)   جوانان مسیحی مسلمان شد  1) 

 همه اینها 4)    زمینداران و غالمان 3) 

 .  اعضای نیروی عثمانی در مقابل خدمات خود چه دریافت میکردند :952

 همه 4)  ریاست 3)   زمین 2)   خانه 1) 

 نیروی اصلی دولت عثمانی بود از کدام قبایل تشکیل شده بود :.  نیروی عثمانلی که 953

 ازبک 4)   افغان 3)   عرب 2)   ترک 1) 

 .  کدام یک از اینها از اجمله نیروهای نظامی عثمانی میباشند :954

 هیچکدام 4)   2و  1 3)  سپاه ینی چری 2)  سپاه عثمانلی 1) 

 قلمرو خود چند نوع نیروی نظامی تشکیل دادند :.  تر کان عثمانی برای توسعه 955

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

 .  آخرین امپراتوری قدرت تمند جهان شرق کدام بود :956

 امپراتوری سامانی 2)    امپراتوری عثمانی 1) 

 همه 4)    امپراتوری بابری 3) 

 .  دولت عثمانی تا کدام قرن دوام نمود :957

 م 17قرن  4)  م 21قرن  3)  م 19قرن  2)  م 17قرن  1) 

 .  عثمان در کدام سال دولت عثمانی را تاسیس نمود :958

 ق 698 4)  ق 651 3)  ق 699 2)  ق 691 1) 

 .  موسس دولت عثمانی های ترکیه کی بود :959

 عثمان 4)  الغ بیک 3)  ارطغرل 2)  سلطان سلیم 1) 

 طغرل کدام پسرش به قدرت رسید :.  پس از 961
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 الغ بیگ 4)  سلطان سلیمان 3)  سلطان سلیم 2)  عثمان  1) 

 .  نام رهبر قبیله قایی عبارت بود از :961

 ارطغرل 4)   تیمور 3)  آلپ ارسالن 2)  الغ بیگ  1) 

 .  مردم قبیله قایی در کجامی زیستند :962

 تهران 4)  استانبول 3)   انقره 2)  افغانستان  1) 

 .  جنگ های صلیبی میان کی ها رخ داد :963

 مسلمانان و بودایان 2)     مسلمانان 1) 

 همه 4)    مسلمانان و مسیحیان 3) 

 .  در جنگ مالز جرد کدام حکومت پیروز گردید :964

 تیموریان 4)  سلجوقیان 3)  رومیان 2)  غزنویان 1) 

 شروع ایا الت متحده امریکا از کدام اقیانوس است :.  965

 هیچکدام 4)  بحیره مدیترانه 3)  اقیانوس آرام 2)  اقیانوس اطلس 1) 

 .  جنگ مالزجرد میان کدام اشخاص به وقوع پیوست :966

 جوقیآلپ ارسالن وسلطان سنجر سل 2)  آلپ ارسالن و امپراتور روم شرقی 1) 

 سلطان حسین بایقرا و سلطان محمود غزنوی 4) سلطان سنجر سلجوقی و سلطان محمود غزنوی 3) 

 .  ایاالت متحده امریکاتا کدام سواحل گسترش یافته است :967

 بحرالکاهل 4)  دریای آمو 3)  اقیانوی آرام 2)  اقیانوس اطلس 1) 

 به چند ایالت تقسیم شد :.  ایاالت متحده امریکا بعد از اعالن استقالل 968

 (1 31    (2 34    (3 13    (4 51  

 .  بعد از استقالل ، کدام نژاد در غرب قاره امریکا از بین رفتند :969

 سرخ پوستان 4)  سفید پوستان 3)  سیاه پوستان 2)  زرد پوستان 1) 

 ذیل بود : .  رساله توماس پین بنام )عقل سلیم( درمورد کدام یک از موضوعات971

 دشمنی 4)   جنگ 3)   صلح 2)  استقالل 1) 

 .  کدام یک از گزینه های ذیل از جمله نوشته های رساله عقل سلیم میباشد :971

 همه انسان ها با هم برار اند و دارای حقوق یکسان میباشند  1) 

 همه انسان ها دارای حق زنده گی و آزادی هستند  2) 

 ی تامین حقوب مردم به وجود آمده است حکومت برا 3) 

 همه جوابات درست است 4) 
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 .  رساله عقل سلیم در کدام تاریخ به نشر رسید :972

 م 1776اکتوبر  11 4) م 1791مارچ  9 3) م 1776جنوری  4 2) م 1771جنوری  5 1) 

 رسید کدر حدود چند هزار نسخه رساله )عقل سلیم( در امریکا به فروش .  973

 هزار 311 4)  هزار 51 3)  هزار 211 2)  هزار 111 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل رساله عقل سلیم را در امریکانوشت :974

 سومایل 4)  توماس بین 3) جورج واشنگتن 2)   ویلیام 1) 

 .  جورج واشنگتن در کدام سال رییس جمهور امریکا انتخاب گردید :975

 م 1776 4)  م 1792 3)  م 1771 2)  م 1761 1) 

 .  نخستین رییس جمهور امریکا چه نام داشت :976

 ویلیام گارسین 4)  بارک اوباما 3) جورج واشنگتن 2)  جورج بوش 1) 

 .  بعد از شکست نیروهای انگلیس چند ایالت امریکا استقالل خود را اعالم کردند :977

 (1 14    (2 15    (3 13    (4 21 

 .  مهاجرنشینان امریکا به همکاری کدام یک از اشخاص ذیل نیروهای انگلیس را شکیت دادند :978

 جورج بوش 4) جورج واشنگتن 3)  ویلیام گارسین 2)  توماس بین 1) 

 .  کدام یک از دولت های ذیل از مهاجرین امریکا حمایت کردند :979

 آلمان 4)  اتریش 3)   ترکیه 2)  فرانسه 1) 

 .  کدام یک از ممالک ذیل در جنگ با انگلستان شکست خورده و مستعمراتش را در امریکا از دست داده بود :981

 فرانسه 4)   جاپان 3)  اتریش 2)   آلمان 1) 

 .  سواحل قاره امریکا برای کدام کار ها مناسب است :981

 هیچکدام 4)  2و  1 3)  کشتی رانی 2)  ماهی گیری 1) 

 .  سرزمین ایاالت متحده امریکا دارای کدام معادن میباشد :982

 نقره و نکل 4)  نقره و پالتین 3)  طال و سرب 2)  طال و نقره 1) 

 اد میباشند :.  بومی های امریکا دارای کدام نژ983

 زرد 4)   سفید 3)   سیاه 2)   سرخ 1) 

 واصیل امریکا دارای کدام نژاد میباشند :.  مردم بومی 984

 سیاه 4)   زرد 3)   سرخ 2)   سفید 1) 

 .  کدام یک از قسمت های ذیل بنام )نیو انگلند( یاد میشود :985

 سواحل غربی اقیانوس اطلس 2)   سواحل شرقی اقیانوس اطلس 1) 
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 سواحل جنوبی بحیره مدیترانه 4)   سواحل شمالی بحیره مدیترانه 3) 

 .  انگلیس ها در سواحل غربی اقیانوس اطلس چند ایالت مهاجر نشین را تشکیل دادند :986

 (1 14    (2 15    (3 31    (4 13 

 .  بیشترین مهاجرین امریکا از کدام مملکت بودند :987

 ناروی 4)   هالند 3)  انگلستان 2)   آلمان 1) 

 .  اندیشه دیموکراتیک در کدام قرن در امریکا مطرح گردید :988

 م 18قرن  4)  م 17قرن  3)  م 16قرن  2)  م 15قرن  1) 

 .  واژه )دیموکراتیک( دارای یکی از معناهای ذیل میباشد :989

 زن ساال ری 4)  مرد ساالری 3)  یمردم آزار 2)  مردم ساالری 1) 

 میان کدام سالها ریاست قوای قضایی امریکا را بر عهده داشت : .  جان مارشال991

 هیچکدام 4) م 1735 – 1871 3) م 1711 – 1735 2) م 1791 – 1811 1) 

 .  جان مارشال رییس کدام یک از قوه های امریکا بود :991

 همه 4)  قضاییه 3)  اجراییه 2)   مقننه 1) 

 عضو پیدا کرد : 251111مدت چند سال  .  انمجن لغو برده گی امریکا در992

 سال 5 4)  سال 11 3)  سال 3 2)  سال 4 1) 

 .  انمجن لغو برده گی در امریکا میان کدام سال ها وجود داشت :993

 هیچکدام 4) م 1411 – 1711 3) م 1789 – 1811 2) م 1879 – 1816 1) 

 کدام شخص تاسیس شد :.  انجمن لغو برده گی در امریکا توسط 994

 هیچکدام 4) ویلیام لوید گارسین 3)  کرستف کلمب 2)  سومایل آلستر 1) 

 .  برده گی در امریکا در کدام سال رسماً لغوشد :995

 هجری 1451 4)  هجری 1391 3)  هجری 1341 2)  هجری 1338 1) 

 شد :.  کدام یک از دالیل ذیل در رشد اقتصادی امریکا موثر تمام 996

 احداث راه های آهن غرض حمل ونقل 2)   ایجاد خطوط تلگراف و تلیفون 1) 

 همه 4)   به کار انداختن کشتی های بخار 3) 

 . فابریکه پارچه بافی در کدام سال در امریکا تاسیس شد :997

 م 1811 4)  م 1789 3)  م 1791 2)  م 1495 1) 

 برای اولین بار در امریکا فابریکه پارچه بافی تاسیس نمود : .  کدام یک از اشخاص ذیل998

 امریکو 4)  جورج بوش 3)  جان مارشال 2)  سومایل اسالتر 1) 
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 .  قاره امریکا در کدام سال کشف شد :999

 م 1493 4)  م 1571 3)  م 1492 2)  م 1461 1) 

 پیدا میشود :.  کدام منابع در ایاالت متحده امریکا بیشتر 1111

 همه 4)   نفت 3)   آهن 2)   ذغال 1) 

 

 

 


