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 فصل اول تاریخ صنف دهم

 

 از قبل سال هزار تاچند چند ازی(امروز افغانستان) کهنی انایآر .1

 بود؟ شرفتهیپی اریوآب زراعتی دارای الدیم

  هزار جیچهارتاپ(2 هزار دوتاسه(1

 چکدامیه(4 تادو ک(ی3

 مسکون میقد افغانستان در الدیم از قبل سال2022 ایتقرب کهی مردمان .2

 اند؟ دهینامی چ را بودخود شده

   نافغا(2 نیآر(1

 است درست ودو ک(ی4 پشتون(3

 است؟ی چی معنا به نیآر .3

   بینج(2  لیاص(1

 کدامیهچ(4 دو و ک(ی3

 ؟ ندنینامیمی چ را خود اقامت محل های ایآر .4

    ورشو  (2   انایآر (1

 همه( 4  جهیو  (3

 ؟ اند کرده ادی چه بنام را بوالن نیساکن .0

          نگاریال  (2  بهاالنه  (1

 همه  (4          اهیی اوستا  3

 خود رابهی جهان تمدنی کانونها چندم گاهیجا کهنی انایآر .6

 است؟ داده اختصاص

   سوم(2 چهارم(1

  ششم(4  نجمیپ(3

 است؟ افغانستان تیوال کدام نام وایهری دیوی ها درسرورده .7

  هرات(2  بلخ(1

 تخار(4 دهرات(3

 خشانوبد نورستان انیم که استی کوهی نامی دیوی ها درسرورده .8

 دارد؟ تیموقعی کنون

   ویهرا کوه(2 البرز کوه(1

 بابا کوه(4  منجوان کوه(3

 داشت؟ی گ زند نوعی چ بلخ در ازآمدن قبلیی ایآر .9

  یشهر(2  یکوچ(1

 ی فیملکوالطوا(4 یی لهیقب(3

 صورت بروزسمرقندی تال در م1939 سال در که قاتیتحق بنابر .12

 شده نقشی گل رفظ کی یبرویی ایآر ازشاهانی کی ریتصو گرفت

 هااست؟یی ایآر شاه کدام از ریتصو نیا باورداشمندان به است

  ومرثیک(2 ما(ی1

 ابیافراس(4 کاوسیک(3

 شود؟یم ادی نام کدام به افغانستان در هایی ایآر نتیمد نیمتریقد .11

   اوستا(2 یدیو(1

 شنیب(4 ی انیک(3

 ست؟یچی معنا به که شده دگرفتهیو ازی دیو .12

   دانش(2  علم(1

  همه(4 دانش و علم(3

 آمده؟ دست به کتاب چند ازی دیو به راجع معلومات .13

   پنج(2  چهار(1

 هفت(4 شش(3

 رسد؟یم قبل سال هزار چند بهی دیوی ها آغازسروده .14

1)2222 2)1222  

 هچکدام(4 3222(3

 سستم نوع کدامی دارا شانی نینش هیبادی گ زنده زمان در انییایآر .10

 بودند؟ی حکومت

   یشاه(2 ی جمهور(1 

 مطلقه(4 مشروط(3

 رشته به تیسانسکر زمان به الدیازم قبل قرن چندی دیوی ها سروده .16

 درآمده؟ ریتحر

   قرن شش(2 قرن پنج(1

 قرن ده(4 قرن دو(3

 نیونخست تختیپا ثیمنح را شهر کدامی دیعصروی هایی ایآر .17

 نمودند؟ نیتع شان خودی مرکزادار

   یبخد(2  بلخ(1

   قندهار(4 تخار(3

 بر قیطر کدام از را خود هیاول اجاتیاحتی دیو عصر ردمانم .18

 کردند؟یم آروده

  ی مالدار(2 زراعت(1

 است درست2و1(4  تجارت(3

 ساختن؟ی م پاپوش و لباس شان خودی برا زهایچی چ از هایی ایآر .19

  ریش ازپوست (2 گاو ازپوست (1

  واناتیح ازپوست (4 خوک ازپوست (3

 داد؟ی م لیتشکی چ ار هایی ایآر وستد داد اساس .22

  جنس به جنس بتادله(2 سکهی جا به واناتیح تبادله(1

 همه(4  پول به  پول تبادله(3

 کردند؟یم ادی نام کدام به را داشمندان هایی ایآر درزمان .21

  ها ششیک(2  کاهنان(1

 ها لسوفیف(4  های شیر(3

 چندهزارسال بهی دیوی ها سروده در شده ادی حادثه نیمتریقد .22

 رسد؟ی م الدیازم قبل

1)1822 2)2222  

3)0222 4)1222 

 کرد؟ دوام سال تاکدام سال کدام ازی دیو نتیمد .23

  م1222-1822(2 م1222-1222(1

 همه(4 م1222-3222(3

ی زیری پ بلخ در اوستا نتیمد الدیم از قبل سال هزار چندی حوال .24

 د؟یگرد
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1)2222 2)1222  

3)4722 4)4222 

 است؟ شده نوشته اشخاص نیا زای کی توسط که استی حیاوستانصا .20

  تمان نیسپ(2 زردشت(1

 است درست2و1(4 ومرثیک(3

 است؟ کرده فیتعری چ بنام را اوستا داشمندان ازی ادیز تعداد .26

   علم(2  قانون(1

 ودانش علم(4  تیوهدا قانون(3

 بود؟ شده نوشته وانیح پوست هزار چند اوستادر متن نینخست .27

1)2222 2)12222  

3)4222 4)1222 

 شده سوختانده اوستا ادیزی قسمتی مقدن اسکندر حمالت درزمان .28

 بخش درچند را اوستا کتاب        اوستا پسران اسکندر مرگ بعداز

 است؟ درآورده ریتحر رشته به کردهی آور جمع

  بخش نجیپ(2 چهاربخش(1

 بخش هقت(4  دوبخش(3

 بود؟ آمده ایدن به بلخ در الدیم از قبل سال کدام در زردشت .29

1)062 2)662   

3)240 4)762 

 د؟یگرد خوئ ئنیآ رهبری سالگ چند در زردشت .32

1)34 2)42   

3)68 4)06 

 قبول زین او کرده دعوت خود ئنیآ به را پادشاه کدام زردشت .31

 کرد؟

  ومرثیک(2  ما(ی1

 ابیافراس(4 گشتاسب(3

 کرد؟ی م خطابیی کوینی خدا رای چ خود ئنیآ در زردشت .32

  زادامآهورا(2 ی مشتر(1

 منیاهر(4 اوپولو(3

 از نیا( نو سال جشنی دوان اسپی باز زهین) چون وعادت رسوم .33

 است؟ نتیمد کدام رسوم جمله

   اوستا(2 ی دیو(1

  هایی ایآر(4 ونان(ی3

 شود؟یم لیذی ها نهیگز شامل افغانستانی ریاساط خیتار .34

   انیشدادیپ(2 انیانیک(1

 همه(4 ها اسپه(3

 گردد؟یم ادی یچ بنام اوستا در ام کشوری ریاساط تیحاکم نینخست .30

    انیدادیپش(2  انیانیک(1

 هچکدام(4 اسپه(3

 کرده ادی یراچ ومرثیک خودی ها درنوشتهی رونیالب حانیابور .36

 است؟

  هوشنگ(2  گندارس(1

  اریاسفند(4 ما(ی3

 او رسد قدرت به تهمورثی وی پسر ومرثیک مرگ از بعد .37

 ؟ بنام داشتی رمدبریوز

  بیسدایش(2 گرشاسپب(1

 نیمظرالد(4 ابیافراس(3

 از؟ عبارت گذاشت بلخ در را شهر اساس که پادشاه نیاول .38

  دیجمش(2 ما(ی1

 است درست2و1(4 تهمورث(3

 شد؟ی چ به حاضر ضحاک مقابل در امیقی برا دونیفر .39

  هزارگاو کی یقربان(2 اسپ صدی قربان(1

 است درست2و1(4 شتر صدی قربان(3

 بود؟ شاهان نیا ازی کی پسران توروسلم. رجیا .42

   آهنگر کاوه(2 ضحاک(1

 ما(ی4 دونیفر(3

 شاه کدام حکمران زمان در نامور پهلوانان مانینر سهراب رستم .41

 ت؟یزسی م انیدادیپش

   ما(ی2 ومرثیک(1

 منوچهر(4  دونیفر(3

 توسط حکومت سال چند از بعد انیدادیپش سلسله پادشاه نیآخر .42

 ؟ خورد شکست ابیافراس

   سال9(2 سال8(1

 12(4 سال12(3

 است؟ آمده ها نیا ازی کی یمعن بهیی اوستا وی دیو متون در کاو .43

  بزرگ(2 دانا(1

 همه(4 ریام(3

 مشهوراست؟ ها نام نیازای کی به انیانیک سلسله حاکم نینخست .44

  قبادیک(2 کاوسیک(1

 نشکایک(4 خسرویک(3

 هفت لیذ کوه اطراف در کاوسیک که است برآمده اوستا ازمتون .40

 بود؟ کرده آباد گبزر قلعه

  قفقاز کوه(2 البزر کوه(1

 منجوان کوه(4 هیفی ارز کوه(3

 بود؟ اشخاص نیا ازی کی کاوسیکی دانا و اریهوش عاقل ریوز .46

  بیداسیش(2 رهیج پوره(1

 رهیج کوره(4 گرشاسب(3

 بود؟ نموده ها آسمان به رفتنی دعوا انیانیک سلسله شاه کدام .47

 کاوسیک(2 قبادیک(1

  اریپنداس(4 خسرویک(3

 شکل به اوشیس اوستا متون در که شد پادشاه اوشیس کاوسیک بعداز .48

 است؟ آمده لیذ
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  اکارمیس(2 اورشنیس(1

 هچکدام(4 دژکنگ(3

 اوستابنام متون در که بود ساخته بزرگ قلعه منطقه کدام در اوشیس .49

 است؟ آمده دژکنگ

   تخار(2 بلخ(1

 چهیوی انایآر(4 ی بخد(3

 کرد؟ ازدواج ابیافراس دختر با انیانیک سلسله پادشاه کدام .02

   ادیقیک(2 کاوسیک(1

 خسرویک(4 اوشیس(3

 ؟ آمده عمل تذکربه دراوستا گشاه کشور بنام انیانیک پادشاه ازکدام .01

  خسرویک(2 ادیقیک(1

 اوشیس(4 کاوسیک(3

 از؟ عبارت اسپه خاندان شاه نیاول .02

  پیلهراس(2 سپداسب(1

 اریسفند(4 گشتاسب(3

 رفت؟ نیب از قوم کدام با درجنگ لهراسپ نیقیمحق باور به .03

  های صفو(2  انیتوران(1

 هچکدام(4 های ساسان(3

 از؟ است عبارت گشتاسپ همسر نام .04

  رخشانه(2 فرنگس(1

 پشتون(4 هوتاوسا(3

 بادی چ بنام که دیرس قدرت بهی گرید سلسلهی انیک ازخانواده بعد .00

 د؟یگردیم

   های ساسان(2  اسپه(1

 انیتوران(4 های صفو(3

 اسپه خانواده سلسله نیای پادشاه نیاولی خیتار اتیروا براساس .06

 است؟ شخص کدام

  لهراسپ(2  اوشیس(1

 داسپیس(4 شاسپیگ(3

 شد؟ کشته های ک با جنگ در لهراسپ نیقیازمحقیی  عده باور به .07

   های باصفو(2 های باساسان(1

 است درست1(4 انیباتوران(3

ی و از که بودی لعا تیشخصی دارا و عال شخص کی لهراسپ .08

 است؟ ماندهی پسرباق چند

1)2 2)4   

3)6 4)3 

 شد؟ی  بخد حاکمی و پسر کدام لهراسپ مرگ بعداز .09

  گشتاسپ(2 اسپه وشت(1

 است درست2و1(4 یوری زر(3

 ریز را مناطق کدام میقد فارس مربوطات بر عالوه های هخامنش .62

 آوردند؟ در خود تصرف

  ی شمال(2 ی شرق(1

 یبغری شرق(4 یغرب(3

 وغرب شرق در های راطورهخامنشیام کوروشی حمکران زمان در .61

 آن درافغانستان که بود حال در نیا که کردندی های دراز دست

 بود؟ دولت کی میقسی چ زمان

 بود حاکمی محل حکومات(2  نداشت وجود مستقل دولت(1

 همه(4 بودی فیالطوا ملوک(3

 شخص مکدای فرماند تحتی لشکر الدیم از قبل 049 درسال .62

 آورده در خود تصرف تحت مدتی رابرا افغانستان ازی ها قسمت

 بود؟

  کاوسیک(2  کوروش(1

 ادیقیک(4 ما(ی3

 د؟یرس قدرت به که ازکوروش بعد .63

   هیکمبوج(2 ما(ی1

 همه(4 ادیقیک(3

ی نواح و ساخت مغلوب را او و دیمصرجنگ فرعون با شخص کدام .64

 کرد؟ تصرف را او تیحاکم تحت

   هیبوجکم(2  کوروش(1

 است درست3(4 خسرویک(3

 به باج میقس به( زمان آنی پول واحد)طال تاالنه اندازهی چ به ساالنه .60

 شد؟یم پرداخت پنجاب سندو انیبومی سو از های هخامنش حکمران

1)402 2)362   

3)232 4)122 

ی باق های هخامنش زمامداران از کهیی ها نوشته سنگ تعداد کیدر .66

 شرق طرف به های هخامنشی حمکران هدامن که است آمده مانده

 است ستونیب نوشته سنگ ها نوشته سنگ نیا ازی کی افتهی گسترش

ی آور ای های هخامنش تیحاکم تحت منطقه چند از شیب آن در که

 است؟ دهیگرد

1)21 2)23   

3)34 4)30   

 لیذ قرار است دهیرس قدرت به که  های هخامنش مشهور ازحمکرانان .67

 است؟

  اریخشا(2 لاو وشیدار(1

 همه(4  دوم وشیدار(3

 از هایک توسط های هخامنشی امپراطور الدیم از قبل 333 درسال .68

 رفت؟ انیم

  انیبوم(2 انیونان(ی1

 است درست1 جز(4 انیانیک(3

 فرار طرف کدام به سوم وشیدار  های هخامنش حمکران نیآخر .69

 است؟ نموده

   رانیا طرف به(2 افغانستان طرف به(1
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 هچکدام(4 دوستانهن طرف به(3

 به ابتدا سوم وشیدار بیتق قصد به سال درکدامی اسکندرمقدون .72

 کرد؟ آغاز را خود سپاه اتیسوق باختر طرف به بعد هرات

1)342 2)332   

3)312 4)022 

 کجای حوال در باختری وال بسوس هواداران طرف از سوم وشیدار .71

 د؟یرس قتل به

  طوس(2 دامغان(1

 هچکدام(4 کاشغر(3

 مردم کرد عبور را هراتی مقدون اسکندری های روین که زآنا بعد .72

 د؟یرس قتل بهی ک جهینت در کردند امیق هرات

  ی مقدون(2 اسکندر(1

 هچکدام(4 اناکسپ(3

 است؟ افغانستان تیوال ازی کی کدامی میقد نام ایاراکوز .73

  هرات(2 بلخ(1

 قندهار(4 ی غزن(3

 کی سال نیهم در کرده تصرف را ارغنداب سال اسکندردرکدام .74

  است؟ نمود قندهارتاسسی  کیدرنزی نظام گاهیپا

1)332 2)233   

3)329 4)324 

 ؟ قرارگرفت قندهار تیوال راس در شخص  اسکندرکدام ازطرف .70

  نیممت(2  اناکسب(1

 هچکدام(4 هردو(3

 از دفاعی برا عسکر هزار چند بسوس کمک به هراتی قبلی حاکم .76

 کرد؟ هیته هرات

1)3222 2)2222  

3)12222 4)4022 

ی و شد کابل متوجه اسکندر وقندهار ستانیس هرات اشغال بیتع به .77

 راگرفت؟ کابل سال کدام در

1)332 2)329   

3)333 4)239 

 رفت؟ کجا به پغمان قیطر از کابل ریتسخ از بعد اسکندر .78

   بلخ به(2  هرات به(1

 جوزجان به(4 سایکاپ به(3

 دادهی دوست دستی رباختی روین قومندانان ازی کیبا اسکندر .79

 کرد؟ ازدواجی چ بنامی جوانی بادختر

   پشتونه(2  رخشانه(1

 است درست 1(4 یی مال(3

 ساخت؟ هی اسکندری بحر بندر کدام در 320 سال در .82

   یکراچ بندر در(2 بندر رخانیدرش(1

 همه(4 رتانیح بندر در(3

 است؟ نموده وفاتی ضیمر کدامی اثر دری مقدون اسکندر .81

  رطانس(2 نقرس(1

 یقلب(4 ایمالر(3

 اسکندر ومادر دیرس قدرت به اسکندر قومندان کدام هیمقدون درشهر .82

 د؟یرسان قتل به بعدا و نموده رنامحاصرهیپ شهر در را

  موسیبطل(2 کاسندر(1

 کوسیسل(4 گوسی انت(3

 دیرس قدرت به گوسی انت(هیمقدونی )ونانی یامپراطور تختیدرپا .83

 کردند؟ تحکوم سال تاکدام سال کدام از

  م.ق230-340(2 م.ق326-146(1

 ق.ه300-320(4 م430-430(3

 بعداز بودی ونانی شاه کدام تیحاکم تحت مناطق از افغانستان .84

 اسکندر؟

  گوسی انت(2 کاسندر(1

 موسیبطل(4 کوسیسل(3

 بود؟ شخص کدام هایی ایمور حاکم نیاول .80

  کاسندر(2 چندراگوپتا(1

 هچکدام(4 گوسی انت(3

 گذشت؟ در سال کدام در گوپتا چندر .86

1)342 2)322   

3)323 4)042 

 د؟یرس قدرت بهی کیی گوپتا سلسله معروف حمکران بندوسارا از بعد .87

  ومیدیتیا(2  آشوکا(1

 هچکدام(4 است درست1(3

 هندوکشی جنوب مناطق تا را خود حمالت سال درکدام میودیتیا .88

 کرد؟ عالن را افغانستان واستقالل دیرسان

1)204 2)340   

3)304 4)234 

 سال درکدامی و باشدی می باختر ونانی دولتی بان اول سیودید .89

 کرد؟ عالن دهایسلوک از را شیخو استقالل

1)244 2)200   

3)344 4)300 

 سکهی و نخست درمرحله بوده دومرحلهی دارا سیودیدی حکمران .92

 آن گریدی رو ودر سیودید عکس آنی رو کی در که زد ضرب

 بود؟ شده نقش شخص کدام چهره

  وسیکیانت(2 اسکندر(1

 است غلط همه(4 کاسندر(3

 کدامی و مرگ از بعد کرد وفات 202 سال در اول سیودید .91

 د؟یرس قدرت به شخص

  دوم سیودید(2 یو پسر(1

 هچکدام(4 است درست2و1(3
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 نمود؟ی حکمران باختر نیسرزم بر سال کدام تا دوم سیودید .92

1)342 2)232   

3)348 4)322 

 ر هزا 12 در زردشتی ها گفتار اسپه خاندان شاه مکدا حکم بنابر .93

 د؟یگرد ریتحر گاو پوست

   اسپه شتیو(2 لهراسپ(1

 است درست3و2(4 گشتاسپ(3

 لیذ اشخاص کدام پسر که است اسپه خاندان شاه نیارآخریاسفند .94

 است؟

  لهراسپ(2 گشتاسپ(1

 داسبیش(4 ی وری زر(3

 نیازای کیبا او نشست تخت به هیکمبوجی پسرو شیکور از بعد .90

 داد؟ وشکت کرد جنگ اشخاص

  فرعون(2 زمصریعز(1

 انیکاه(4 آمون(3

 های هخامنش حکمران به باج قسم به طال تاالنه 362 اندازه به ساالنه .96

 شد؟ی م داده مردم کدام از

  نجابیسندوپ(2  انیبوم(1

 است درست2و1(4 ریفق مردم(3

 لهیقب کدامبا نیسنگی ها جنگی ط واسمار کنری نواح در اسکندر .97

 شد؟ مجروح

  هایی زا وسف(ی2 ختگ(1

 هایی احمدزا(4 هایی صدوزا(3

 عمر به مبتالکه ایمالری مرض به دیرس شهر کدام به کهیزمان اسکندر .98

 کرد؟ وفاتی سالگ 32

   بابل(2 بلوچستان(1

 هچکدام(4 ایگداز(3

 د؟یگرد هیسور حاکم شخص کدام اسکندر از بعد .99

  موسیبطل(2 کونیسک(1

   کوسیسل(4 گوس یانت(3

ی پسر آنی درجا که گذشت در سال  کدام در گوپتا چندرا .122

 د؟یگرد بندوساراپادشاهی و

  م422(2 م222(1

3)022 4)322 

 ادیز زحماتیی بودا نینشرد درراه گوپتاهای پادشاه کدام .121

 است؟ دهیکش

  ومیتدیات(2 آشوکا(1

 کنشکا(4 سیودید(3

 دیجد لیمستق محاک الدیم از قبل سال کدام در ومیدیتی آ .122

 شد؟ باختر

1)322 2)222   

3)342 4)222 

 دوام سال چند وسیآنتک حمالت مقابل در ومیدیتی آ دفاع .123

 کرد؟

   سال سه(2 دوسال(1

 سال ده(4 چهارسال(3

 الدیم از قبل سال کدام در متروسید پسرش ومیدیتی آ از بعد .124

 شد؟ او نیجانش

1)182 2)192   

3)222 4)342 

 باختر نیبرسرزمی باختر ونانی کمانحا از تن چند جمعا .120

 کردند؟ی حکمران

  تن40(2 تن20(1

 تن38(4 تن36(3

 آن به را اتیوال کدام شد چندراگوپتا میتسل کوسیسلی وقت .126

 کرد؟ میتسل

  گندهارا(2 ایارکوز(1

 همه(4 ایگدروز(3

 بود؟ی کی باختر ونانی سلسلهی حکمران نیآخر .127

  دیواکراتیا(2 متروسید(1

 ومیدیتی آ(4 کوکلسیه(3

ی ها نتیمد کانون عنوان به افغانستان ازی سیانگل مورخ کدام .128

 است؟ کرده ادی آنهای تالق محل و میقد

  کیر دیفر(2 ینبیتا(1

 ی زیویو(4 زیماور(3

 به مملکت کدام ناسانیش باستان را ی(تجارت راه چهار) لقب .129

 ؟ است داده میقد افغانستان

 ی هند ناسانش باستان(2 ی سیانگل شناسان باستان(1

 یجاپان شناسان باستان(4 ی ونانی شناسان باستان(3

 از؟ است عبارت میقد افغانسان دری ونانی یهنری ها ازنمونه .112

   یتراش کلیه(2 ی ساز مجسمه(1

 است درست2و1(4 یمعمار(3

 است؟ کشور کدام ازی نبیتا بنام مورخ .111

  ونان(ی2  فرانسه(1

 ی روس(4 ستانیانگل(3

 اند؟ کشور کدام ازی وتوزیو زیماور نچو شناسان باستان .112

  چوپان(2 نیچ(1

 آلمان(4 ونان(ی3

 کردهی معرف منطقه در ها مهدتمدن را افغانستان اشخاص کدام .113

 است؟

  ینبیتا(2 زیماور(1

 یبیحب عالمه(4 یوتوز(ی3
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 است؟ تمدن چند زشیآم مجموعه اساسای باختر ونانی نتیمد .114

  دو(2 سه(1

 شش(4 چهار(3

 است؟ مردم کدامی ها آورد دست ازی تراش کلیه هنر .110

  های ونان(ی2 ها نیچ(1

 های فراسو(4 های جوپان(3

 چونی های ای در مقاطع در خانمی آی باستان محل. .116

 دارد؟ قرار22222

   وآمو کوکچه(2 رودیوهر کوکچه(1

 همه(4 رودیوهر آمو(3

 تاسس قبل سال هزار چند تخار تیوال در خانمی آی شهر. .117

 است؟ی باختری نانویاز نشانه شدکه

1)3222 2)4322  

3)2322 4)1242 

 کشور کدام داشمندان ازطرف خانمی آی شهر 1846 درسال .118

 ؟ قرارگرفت کاوش مورد

   المان(2 فرانسه(1

 ونان(ی4 نیچ(3

 طول که شده احاطه بزرگی وارید توسط خانمی ا شهر .119

 از؟ عبارت بیترت واربهید آن وارتفاع

  متر12و1622(2 متر12و1022(1

 است درست همه(4 متر1022و12(3

 است؟ ستون چندی دارا خانمی آی شهر .122

1)122 2)116   

3)112 4)162 

 زمان در وسکستان ایارکوز چون افغانستان جنوب درساحات .121

 گذاشت؟ حکومت اساسی گریدی قومی باختر ونانی

  ها پارت(2 ساکها(1

 همه(4 هایی وسفزا(ی3

 شد؟ پادشاهی کی کدام وسیهرا از بعد .122

  الیتاگس(2 وسیما(1

 کایهووش(4 دتیهر(3

 لیذ اقوام جمله از کوشان شده گرفته کوشان از انیکوشان نام .123

 بوده؟

  یوچ(ی2 یپوچ(1

 ها پارت(4 یکوچ(3

 شد؟ ملحق بلخ با گرید تیوال چند انیکوشان درآغازحکومت .124

1)2 2)3  

3)0 4)3 

 به را شهنشاه خودلقبی حکمران آوخر در انیکوشان شاه کدام .120

 ارکرد؟یاخت خود

  سیکجوالکدق(2 ماتکتویو(1

 کنشکا(4 سیماکدقیو(3

 

 

 کرد؟ی حکمران سال کدام تا سال ازکدام سیکجوالکدف .126

  م147-82(2 م42-82(1

 م182-147(4 م127-147(3

 است؟ اشخاص نیا ازی کی انیکوشان پادشاه نیآخر .127

  وایواسود(2 کنشکا(1

 سیماکدفیو(4 شکایهوو(3

 بود؟ لیذ لیدال نیا ازی کی انیشانکوی امپراتور سقوط عوامل .128

  یفیالطوا ملوک(2  منظم حکومت نبودند(1

 ستیمعلون تاحال(4  ملت امیق(3

 تحتیپا را بگرام که های کوشان سلسلهی امپراطور نیبزرگتر .129

 کرد؟ انتخاب خودی تابستان

  کنشکا(2 سیکجوالکدف(1

 ماتکتو(ی4 سیماکدفیو(3

 سال کدام دری فرانسو انشناس باستان توسط بار تنینخس بگرام .132

 قرارگرفت؟ کاوش وموردی سرو

  م1937(2 م1946(1

 م1687(4 م1849(3

 است؟ کشور کدام نیمورخ واسترابون رودتیه .131

  یفرانسو(2 ی ونانی(1

 ینیچ(4 ی المان(3

 است؟ مناطق کدام شامل گندهارای نواح .132

  وکنر کابل انیم(2 وقندار کابل انیم(1

 مهچکدا(4 وکندز کابل انیم(3

 که است(هده) بنام منطقهی کنون آباد جالل مرکزی کینزد در .133

 است؟ آمده لیذ بنام کهن متون در

  کوهشن(2 ی سراسوت(1

  لویه(4 گندهارا(3

 هده از م 022 سال دریی نایچ مورخ کدام انیفاه از بعد .134

 کرد؟ دارید

   وآنیچو(2 ونی نگیسو(1

  همه(4  استرابون(3

 در بودا مجسمهی فرانسو سشنا باستان فوشه سویم قول به .130

 شده؟ ساخته های ک گندهارتوسط

  های ونان(ی2 های کوشان(1

  های باختر(4 های گندهار(3

 وجودآمد؟ هی کشور درکدام اساسا کیکوبودیگر تمدن .136

 ونان(ی2 المان(1
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  میقد افغانستان(4  تاجکستان(3

 کشور کدام نیریزا بوسطه انیبام به راجع معلومات نیمتریقد .137

 است؟ آمده دست به

   نیچ(2  ونان(ی1

 ی فراسو(4  جاپان(3

 مجسمه اطراف است وپاک سرسبز انیبامی ها دره) نوشته نیا .138

 موجودی مذهب مدارس ادیز تعداد شودی م شسته روز هر بزرگی ها

 است؟ شناس باستان ازکدام(222است

  انیفاه(2  ونی گیسون(1

 یتبیتا(4  شه سوفهیم(3

 نیا ازی کی طرف از انیبام سمهمج اولی برا 1922 سال در .139

 قرارگرفت؟ کاوش مورد اشخاص

   انیفاه(2 ی فرانسو فوشه الغرد(1

 است درست 1(4 هوشنگ(3

 ها قرن کدام در وشمامه صلصال بنام بودا بزرگ دومجسمه .142

 بوده؟ شده ساخته

  ششم قرن(2 نجمیپ قرن(1

 3و1(4  چهارم قرن(3

 بانیطال درزمان لسا کدام در انیبام در بودا بزرگ دومجسمه .141

 رفت؟ نیازب

1)2224 2)2221  

3)2224 4)2222 

 مردم باکدام درجنگ انیداریکی حکمران شتریب اوقات .142

 گذشت؟

  های رانیا(2 های ساسان(1

 ها ساک(4 ها پارت(3

 است؟ حکمرانان کدامی ایبقا از انیداریک .143

  های باختر(2  یکوشان(1

 های انیک(4  انیدادیپش(3

 شد؟ پادشاه شخص کدام داریک از بعد .144

  پسرش(2 رویپ(1

 است درست2و1(4 بهرام(3

 است؟ کشور کدام مورخ کارو سراولف .140

   المان(2 فرانسه(1

 ستانیانگل(4 ونان(ی3

 تیوال کدام در م420 سال در را خود اداره نینخسن های فتلی .146

 گذشت؟

   لیسر(2  بلخ(1

  کابل(4 نخار(3

 اتفاق سال کدام دری وساسانی بفتل حکمرانان نیب جنگ نیاول .147

 افتاد؟

  م427(2 م426(1

 م789(4 م400(3

 بود؟ ها سلسله نیا ازی کی حاکم اخشنور .148

  های فتل(ی2 های ساسان(1

 ی باختری ونان(ی4 های کوشان(3

 

 

 کرد؟ انتخاب خود مرکز ثیح به را منطقه کدام اخشنور .149

   زابل(2  لیسر(1

 تخار(4  بلخ(3

 پادشاه کدام گذار خراج وقباد والش مانندی ساسان حکمرانان .102

 بود؟

  مهراکوال(2 اخشنور(1

 هچکدام(4 نهیتورم(3

 تسلط تحت هندرا تیوال چند از شتریب م462 تاسال اخشنور .101

 درآودر؟ شیخو

1)24 2)42   

3)46 4)34 

 شد؟ پادشاه شخص کدام نهیتورم از بعد .102

  اخشنور(2 مهراکوال(1

 والش(4 قباد(3

ی فتلی یامپراتور زوال های فتلی پادشاه کدام مرگ با همزمان .103

 د؟یگرد شروع

  اخشنور(2  نهیتورم(1

 قباد(4 مهراکوال(3

 طول مدتی چ های فتلی از بعدی محل حکمرانان تیحاکم. .104

 د؟یکش

   دهم تا نهم ازقرن(2 هفم تا ششم قرن از(1

   هچکدام(4 آواخرهشتم تا ششم قرن از(3

 در یاسیس لحاظ از افغانستان سالم مقدس نید ظهور مقارن .100

 داشت؟ قرار حالت کدام

   وتشتتی گ پراگنده(2 منطم حکومت(1

 2و1(4 خوبی اسیس وضع(3

 است؟ منطقه کدامی زردشت نیآئ یمبدا .106

   نیچ(2  هند(1

 هرات(4 بلخ(3

 جنگ چندقرن ایتقربی اسالم حکومت ثباتی برا نیمسلم .107

 وجود به افعانستان دری اسالم لیمستف حکومت بالخره که کردند

 آورد؟

   قرن سه(2  دوقرن(1

 قرن شش(4 قرن چهار(3
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 سوم زدگردی یساسان شاه نیآخری الدیم هفتم قرن درآواخر .108

 رفت؟ نیب از شخص کدام لهیوس به

   سیق بن احنف(2 عامر بن عبداهلل(1

 عاص عمربن(4 وقاس بن سعد(3

 به اسالم لشکر( رض)عمر خالفت زمان دری هجر سال کدام در .109

 دیرس افغانستان

1)22 2)33   

3)44 4)23 

 کند؟یم اراعه را لیذ مفهموم که بودهی عرب کلمه تمدن .162

  ینیشین شهر(2 ی شنین هیباد(1

 هچکدام(4 ی فیالطوا ملوک(3

 کدام هی نظر آمده وجود بهی بدوی ها فرهنگ ادیبن بر تمدن .161

 است؟ شخص

  خلدون ابن(2  انیفاه(1

  هچکدام(4 لدیجا گوردن(3

 مهم مرحله کی به ها انسان الدیم از شیپ سال هزار چند ایتقرب .162

 شدن؟ وارد تمدن

1)2222 2)0222  

3)3222 4)1222 

 گرت؟ قرار جامعه طبقه کدام در نیزارعی نینش شهر دوره در .163

  سوم طبقه(2 دوم طبقه(1

 هچکدام(4  چهارم طبقه(3

ی چ بنام دارد قرار فرات و دجلهی ایدر دو انیم که مناطق آن .164

 گردد؟یم ادی

  مصر(2 نیالهر نیب(1

 فارس(4 بابل(3

 اتقاق منطقه کدام در سالم هیعل نوح طوفان نینظرمورخ به .160

 افتاد؟

   فرات دجله نیب(2 فارس(1

 است درست3و2(4 نیالهر نیب(3

 شود؟ی م ادی نام کدام به نیالهر نیب منطقه نیمتریقد .166

  حسونا تل(2  سومر(1

 خسونا پل(4 بابل(3

 در نپوریو.الرسا. الگاش.شیک.اوروک. اور  چونی ها شهر .167

 بود؟ شده آباد محل کدام

   بابل(2 حسونا تل(1

  فارس(4 سومر(3

 شد؟یم اداره اشخاص کدامی ازسو سومری شهرها .168

  پادشاهان(2  کاهنان(1

 اهاینج مردم(4 ها خان(3

 بود؟ شخص کدام از عبارت های اکد حکمران نیاول .169

  یحموراب(2 سارگون(1

 قباد(4 یانس(3

 ؟ کردند تیکمحا قرن چند های اکد .172

  قرن سه(2 دوقرن(1

 قرن شش(4 قرن چهار(3

 متحد گریباهمد های واکد های سومری زمان مدت کی از بعد .171

 کرد؟ جادیا را حکومت کدام شدند

   اور(2 ی گوت(1

 یبابل(4 ی المیا(3

 بود؟ شده تاسس الدیم از قرن کدام در های بابل سلسله .172

1)19 2)18   

3)22 4)14 

 کرد؟ دوام قرن چند انیلبابی امپراتور عصر .173

   قرن سه(2 دوقرن(1

 قرن میدون(4 قرن شش(3

 بود؟ لیذ شهر کدامی حموراب تختیپا .174

   بابل(2 سومر(1

 فارس(4 زابل(3

 کارآمد؟ی رو گرید سلسله کدام انیبابل رفتن نیب بعداز .170

  های گمیپ(2 های المیا(1

 های کلدان(4 انیآشور(3

 است؟ شخص کدام  انیآشور سلسله پادشاه نیآخر .176

   سارگون(2 آشوربنپال(1

  همه(4 یحموراب(3

 بود؟ شهر کدام آشوربنپال مرکز .177

   نواین(2  زابل(1

 حسونا تل(4  بابل(3

 انیکلدان ریاخ حکمرانی هخامنش الدیم از قبل 039 سال در .178

 برد؟ نیب از بودی چ نامش که

  گور بهرام(2 نصر بخت(1

  داریک(4 ی حموراب(3

 بود؟  نیالهر نیب مردم عمده داواریپ از غله نوع دو کدام .179

   گندم جوو(2 ی جوار جوو(1

 هچکدام(4 ونخود ایلوب(3

 بود؟ کی کدام نیالهر نیب در آمده انیم به خط نینخست .182

   فیروگلیه(2 یخیم(1

 ی هند(4 ی ریتصو(3

 ؟ افتاد مسلمانان تسلط تحت قرن کدام در نیالهر نیب .181

   یالدیم هفتم(2 ی الدیم هشتم(1

 یالدیم نجمیپ(4 ی الدیم شمش(3

 است؟ آمده بوجود جهان منطقه کدام در کتابخانه نیمتریقد .182
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    نی الهر نیب(2  مصر(1

  ونان(ی4 فارس(3

 بروشد؟ روی ک بامخالفت سالم هیعل میابراهی دیتوح دعوت .183

   نمرود(2 وقت آن پادشاه(1

 است درست2و1(4 اوشیس(3

 داشت؟ی رس دست شقوق کدام در نیالهر نیب مردم .184

  یاضیر علم(2  علم(1

 همه(4 هفته وماهی قمر سال حساب(3

 دارد؟ تیموقع کجا در شهربابلی ها خرابه .180

   کفه بغدادی کینزد در(2 نیفلسط شامی کینزد در(1

 همه(4 است درست کیجز(3

 ؟ از است عبارت مصر دری بشر تمدن بوجوآمدن عامل .186

   فالسفه ظهور(2 ودانش علم(1

 است درست همه(4  لیرودن(3

 قبل 3222 دری مرکز دولت گذار انیوبن مصر اول دورهی بان .187

 بود؟ لیذ افراد ازی کی الدیم از

  یحموراب(2  اهموزاول(1

 اول نزیم(4 هکسوس(3

 به های هخامنش ورود تا نزاولیم زمان از را مصر خیتار نیمورخ .188

 است؟ کرده میتقس دوره کدام

 ی امپراتور دوره(2 انهیوم میقد سلطنت(1

 هچکدام(4 است درست2و1(3

 اشکال ازی کی به میقد سلطنت دردوره مصری حکومت ستمیس .189

 بود؟ لیذ

   یوکراسیت(2 ی بروکراس(1

 یارستوکراس(4 ی دموکراس(3

 باشد؟ی م22222 بدست قدرتی کراس ویتی حکومت ستمیدرس .192

  پادشاه(2  مردم(1

 است درست همه(4 صدراعظم(3

 بود؟ که بدستی اصل قدرت درمصر انهیم سلطنت دوره در .191

   مردمی شورا(2  پادشاه(1

 صدراعظم(4 یمحل حاکمان(3

 چندسال مصر در بزرگ ندارانیزم حکومت ای یوالیف دوره .192

 کرد؟ دوام

1)422 2)322   

3)222 4)122 

 دهیگرد اخراج مصر از ها هکسوس آن اثر در که امیق رهبر .193

 بود؟ لیذ افراد ازی کی

  زاولیم(2 سوم رامسس(1

 اهموزاول(4 یابحمور(3

 مطابقت لیذی ها سال ازی کی با مصر دری امپراتور دوره .194

 کند؟یم

  م1082-1292(2 م1082-1292(1

 هچکدام(4 م1634-1232(3

 وفرات دجلهی رودهای وسطی نواح مصری امپراتورها ازی کی .190

 ساخت؟ ملحق مصر رابه

   سوم سیتوتم(2 دوم سیرامس(1

 اول سیرامس(4 چهارم تومس(3

 د؟یگرد تصروف انیآشور لهیبوس مصر لیذ سنواتازی کیدر .196

  م ق622(2 م ق020(1

 م ق 722(4 م ق672(3

 درآمد؟ لیذی های امپراتور ازی کی تصرف به مصر م ق020در .197

 یآشوری امپراتور(2 باختر ونانی یامپراتور(1

 فارسی امپراتور(4  رومی امپراتور(3

 

 

 

 آفتاب النوع رب میقد سلطنت در انیمصر اعتقادات هینظر .198

 از؟ عبارت

  هکسوس(2 روسیاوس(1

 است درست همه(4 ی ر آمون(3

 لیذی ها فراعنه ازی کی یحکمران درزمان( عی )موس حضرت .199

 ظهورکرد؟

   اول توتمس(2 اول سیرامس(1

 دوم سیرامس(4  سوم توتمس(3

 است؟ لین النوع رب دهنده نشان لیذ جوابات ازی کی کدام .222

  هکسوس(2 هموز(1

 یر مونآ(4 روسیاوس(3

 از شان خود مردگانی برا ها هکسوس زمان در مصر مردم .221

 کرد؟ی م مغفرت طلب2222

   آفتاب النوع رب(2  لین النوع رب(1

 االنوع ارباا(4 نباتات النوع رب(3

 مطابق داد رخ مصر در چهارم پینوهوتیامی رهبر به که امیق .222

 باشد؟ی م لیذی سالها ازی کی به

  م ق1380(2 م ق1370(1

 م ق1280(4 م ق1270(3

 ؟ از عبارت انیمصری فرهنگی ها راثیم .223

   ها گاه عبادت(2 هایی ایوموم ها اهرام(1

 است درست همه(4 ریوتصاو مجسمه(3

 بود؟ شد میتقس طبقه چند به الدیم از قبل قرون در مصر جامعه .224

   چهارطبقه(2  طبقه سه(1
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 طبقه دو(4  طبقه ک(ی3

 ت؟اس استوار22222بر مصری اقتصاد ساسا .220

  وحرفه صمعت(2 ی ومالدار زراعت(1

 است درست همه(4 تجارت(3

 محسوبی زراعتی ها نیزم مالک هایک الدیم از قبل درقرون .226

 شد؟یم

  دهقانان(2  فرعون(1

 فرعون انیاریدر(4  اشراف(3

ی خارج تجارت انیفرعون زمان مصردر دولت لیدال کدام بنابر .227

 کرد؟ راانحصار

 های خارج تیفعال ازی ریجلگ(2 تیامن نیتام(1

 است درست همه(4 شتریسودب حصول(3

 از الدیم از قبل قرون در مصر وتاجران متوسط طبقه مردمان .228

 کرد؟یم استفاده الخط رسم کدام

   رگلبفیه(2 ی خیم خط(1

 یریتصو(4 کیموتید(3

 آمد؟ بوجود لیذ مردمان ازی کی کدام توسط سالنامه .229

  انیفارس(2  انیمصر(1

 های بلبا(4 هایی نایچ(3

 آمد؟ بوجود فارس در زمان چه های المیا تمدن .212

  م3222(2 الدیازم قبل سال222(1

 الدیم از قبل سال3222(4 م2222(3

 باشد؟یم لیذی شهرها ازی کی های المیای اسیمرکزس .211

  شوش(2 خوقند(1

 قم(4 ستانیس(3

 شد؟ فتح لیذ افراد ازی کی لهیبوس م ق640 درسال های المیا .212

  اپالآشوربن(2 کوروش(1

 اکوید(4 اگیاست(3

 است؟ لیذ اشخاص ازی کی ها ماد حکومت گذار انیبن .213

  اکوید(2 کنشکا(1

 اگیاست(4 کوروش(3

 متوقف لیذ ازاقومی کی لهیبوس ها ماد لیقبای طلب توسعه .214

 د؟یگرد

  های ونان(ی2  انیآشور(1

 انیروم(4 های پارس(3

 افتاد؟ هایک بدست قدرت ها ماد حکومتی فروپاش بعداز .210

  انیآشور(2  انیطاهر(1

 های هخامنش(4  هایی ایآر(3

 بود؟ لیذ افراد ازی کی های هخامنش سلسله مشهور حاکم .216

  ی اسکندرمقدون(2 کبر کوروش(1

 هیکمبوج(4 جمشد(3

 درزمان بزرگ اعمارات ریوسا دیجمش اعمارتخت از منظور .217

 از؟ است عبارت های هحامنش

  راقتدا شینما(2  شانی واال فرهنگ شینما(1

 هیچکدام (4     است درست2و1(3

 شد؟ محاجر هند به سال کدام دریی ایآر .218

  م ق1022(2 م ق102(1

 هچکدام(4 م ق222(3

 کرد؟ ائمیق های ونانی مقابل به هند در لیذ افراد ازی کی کدام .219

  سنگ تیرنج(2 ی گاند مهاتما(1

 هچکدام(4 چندراگوپتا(3

 رابوجودی طبقات ستمیس هند در لیذ اقوام ازی کی کدام .222

 آوردند؟

  هایی ایآر(2 های پارس(1

 انیبابر(4 های ونان(ی3

ی مردم طبقات کدام هند در هایی ایآر ماتیتقس اساس بر .221

 داشت؟ وجود

   وسودرا ستایو(2 انیوکشتار برهما(1

 است درست2و1(4 ها وسرف هیشوال(3

 است؟ لیذ افراد ازی کی ایمور حکومت موسس .222

  آشوکا(2  گوپتا چندرا(1

 چکدامیه(4 بهادر وکایس(3

 

 عبارت الدیازم قبل قرن در های هند باطله مشهور انیخدا از .223

 از؟ اند

   النواع اربا(2  آفتاب النوع رب(1

 وباران آتش النوع رب(4 هند انوسیاق النوع رب(3

 افت؟ی شیگستر هند در لیذ قرون ازی کی دریی بودا نید .224

   هفتم قرن(2 ششم قرن(1

 جمیپ قرن(4  نهم قرن(3

ی رس دست لیذ علوم ازی کی کدام به میقدی های هند .220

 داشت؟

  یاضیر(2 نجوم(1

 است درست همه(4 طبابت(3

 لیذ مردمان توسطی اعشار ستمیس در 9ی ال1اعداداز .226

 بوجودآمد؟

  های هند(2 های مصر(1

 های بابل(4 هایی نایچ(3

 م ق1022 سال در که باستان نیچ در حکومت نینخست .227

 داشت؟ نام2222بوجودآمد

   تانگ(2 سونگ(1

 منچو(4 شانگ(3



 

 11 

 فصل اول تاریخ صنف دهم

 از؟ است عبارت نیچ تمدن مهمی ها آورد دست از .228

   سالنامه جادیا(2 خط جادیا(1

 است درست همه(4 یساز ظروف(3

 از؟ است عبارت آمد بوجود نیدرچ کهی حکومت دوم سلسله .229

  چو(2 نیا چه(1

 شانگ(4 منچو(3

 نیدرچ لیذ ازاقوامی کی  یحکمران زمان دریی بودا نیآئ .232

 افت؟ی گسترش

   چو(2  نیا چه(1

 شانگ(4 هان(3

 ؟ از عبارت نیچ  میمشهورقد مذاهب .231

  سوسیکنف(2 تاو(1

 است درست 2و1(4 ییبودا(3

ی ها کشور ازی کیدری الدیم اول درقرن بار نیاولی برا کاغذ .232

 بوجودآمد؟ لیذ

   نیچ(2 جاپان(1

 فرانسه(4 المان(3

 لیذ الخط رسم ازی کی کدام با با هایی نایچ الخط رسم .233

 دارد؟ مشابهت

  ی خیم(2 کیموتید(1

 است ست در همه(4 روگلفیه(3

 ؟ از عبارت نیچ بزرگ وارید ارتفاع .234

  متر4.0(2 متر3.0(1

 متر9(4 متر 7.0(3

 

 

 کند؟یم ادی لیذی ها نام ازی کی رابه ونانی تمدن .230

  کرت(2  المیا(1

 هراپه(4 موهنجو(3

 ؟ از عبارت کرت حکومت تختیپا .236

  کنوسوس(2 ایالمپ(1

 گالسکو(4 آتن(3

 در خودی اصل نیسرزم از که هستند222 لیقبا ازجمله انیونانی .237

 شدن؟ ونانیوارد سال2022ی حوال

  یهود(ی2 ینیالت(1

  یمغول(4 هایی ایآر(3

 لیذ اقوام ازی کی کدام توسط ونانی دری حکومت ادیبن نینخست .238

 شد؟ گذاشته

   نانیاک(2  کرت(1

 هچکدام(4 های بابل(3

 باستان ونانی در عصر کدام در(سهیاد ادیال)مشهور داستان .239

 آمد؟ بوجود

   نانیاک زمان در(2  انیدور درزمان(1

  هچکدام(4 هایی ایآر درزمان(3

 بود؟ شده میتقس گروه کدام به میقد ونانی یشهری ها دولت .242

  وآتن اسپارت(2  واسپارت المیا(1

 هچکدام(4 آتن و کنونوس(3

 دارد؟ را لیذ میمفاه ازی کی نانوی زیپلوپون .241

  ی الملل نیب جنگ(2 نید حکومت(1

 یجنگ خانه(4 یآشت صلح(3

 از؟ است عبارت ونانی در های جنگ خانه نتجه .242

 ها اسپارت نیسنگ شکست(2 آتنی روزیپ(1

 ها اسپارتی روزیپ(4 آتن شکست(3

 بودند؟ خوردار بری ادیز شهرت از2 22 در میقدی ها ونانی .243

  یساز ظروف(2 اتریت وی قیموس(1

 یمعماری ساز مجسمه(4 مسکوکات ساز(3

ی نواح به تمدن کدام قیطر از ونانی تمدنی ها آورد دست .244

 شد؟ منتشر اروپا گرید

   نیچ(2 فارس(1

 های نیالت(4 روم(3

 ساخته ومیالت هیناح در ق سال1222 در لیذی شهرها از کدام .240

 است؟ شده

  النیم(2 آتن(1

 هچکدام(4  روم(3

 آورد؟ در پا از را تاژ کار دولت سال کدام در انیروم .246

  م ق 192(2 م ق146(1

 م ق106(4 م ق168(3

 

 گذاشت؟ لیذ اشخاص ازی کی را رومی امپراتور اساس .247

  سکندر(2 اکتاو(1

 نصر بخت(4 هومر(3

 فتحی عثمان ترکان توسط سال کدام دری شرق روم تختیپا .248

 شد؟

  م1403(2 م1003(1

 م1634(4 م1707(3

 ؟ از عبارت رومی امپراتور زمان در مردمی اجتماع طبقات.206 .249

   های ررومیغ(2 ی اصل انیروم(1

 است درست همه(4  غالمان(3

 انکشاف لیذ مردمان ازی کی کدام رای طلب تیجمهور هینظر .202

 داد؟

   های روم(2  های رانیا(1
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  هایی کایامر(4 های ونان(ی3

 د؟بو لیذ اقوام ازی کی کایامریی ابتدا تیجمع .201

   ها اسکاتلند(2 ها انگلس(1

 های روم(4 ها مغول(3

 کایامر مختلفی ها قسمت در میقد انیسال در کهی ها تمدن .202

 ؟ از عبارت داشت وجود

   ها آزتک تمدن(2 اهایما تمدن(1

 است درست همه(4 ها نکایا تمدن(3

 کرد؟ جادیا لیذ اقوام ازی کی رای ریتصو وخط الفبا میتقو .203

  هاایما(2  ها آزتک(1

 است درست3و1(4 نکاهایا(3

 لیذ مناطق ازی کی کدام دری الدیم نهم قرن در ها آزتک .204

 شدند؟ ظاهر

  لیبرز(2 ی لیش(1

 نیارجنتا(4 کویمکس(3

 از؟ است عبارت ها آزتک زبان .200

  یسیانگل(2 یهسپانو(1

 یالمان(4  ناهوت(3

 شد؟ برداشته انیازم های ک توسط ها آزتکی امپراتور .206

  هایی ایسپانا(2 ها سیانگل(1

 هایی نایچ(4 های آلمان(3

 ؟ از عبارت ها نکایای زراعت عمده محصوالت .207

  ایلوبی جوار(2  گندم جیبر(1

 وقهوهی چا(4  یجوار کچالو(3

 ؟ از عبارت ها نکایای امپراتور نیآخر .208

  نزیم(2 هومر(1

 هچکدام(4 اتاهولپا(3

 ماسال ظهور مقارن عربستان رهیجز شبه گان باشنده شتریب شغل .209

 ؟ از عبارت

  تجارت(2 زراعت(1

 است درست همه(4 یمالدار(3

 بود؟ چه خراسان مردم نید اسالم ظهور مقارن .262

  یزردشت(2 ییبودا(1

 تیسویع(4 یپرست آتش(3

 د؟یگرد تولد سال کدام در(ص) محمد حضرت .261

  071 لیاپر22(2 072لیاپر22(1

 هچکدام(4 071 مارچ22(3

 است؟ کرده وفات شانیای سالگ درچند محمد حضرت مادر .262

  یسالگ3(2 یسالگ4(1

 یسالگ6(4 یسالگ7(3

 ازدواج چهیخدی بی ب بای چندسالگ در( ص)محمد حضرت .263

 کرد؟

  یسالگ20(2 یسالگ42(  1

 یسالگ40(4 ی سالگ22(3

 دری اسالم دعوتی ابتدا در(ص)محمد حضرت دعوت مرکز .264

 بود؟ کجا

  داراالرقم(2 کعبه اطراف(1

 (رض)عمر حضرت خانه(4 منوره نهیمد(3

 کرد؟ دوام سال چند ظهوراسالمی ابتدا دری مخف دعوت .260

  سال6(2 سال0(1

 سال4(4 سال3(3

 آنجا پادشاه حبشهی سو به(ص) امبریپ ارانی هجرت درهنگام .266

 بود؟ لیذ افراد ازی کی

  ینجاش(2 هرقل(1

 هچکدام(4 ابرهه(3

 گرفت؟ صورت سال کدام در حبشهی سو به هجرت نیاول .267

  بعثت مشش(2 بعثت پنجم(1

 بعثت پنجم رجب ماه(4 بعثت هفتم(3

 افراد تعدادی چ به حبشهی بسو مسلمانان هجرت نیدوم در .268

 نمودند؟ مهاجرت

  تن03(2 تن11(1

 تن92(4 تن83(3

 وفات وابوطالب(رضی)الکبر چهیخد درآن که الحزن عام .269

 دارد؟ مطابقتی ها ارسالی کی باکدام افتی

  بعثت هفتم سال(2  بعثت دهم سال(1

 بعثت هشتم سال(4 بعثت نهم سال(3

 ؟ داشت نامی چ محمد حضرت جد .272

  عبداهلل(2 ابوطالب(1

 هاشم(4 عبدالمطلب(3

 را لیذ افراد ازی ک(یص) محمد حضرت عقبه دوم عتیدرب .271

 منوره نهیمد به نید واساسات میتعلی برا خود ندهینما ثیمنح

 است؟ شده فرستاده

   عثمان(2 اسری بن عمار(1

 ریعم بن مصعب(4 یعل(3

 دارنمودند؟ید امبریپ با افراد تعدادی چ عقبه دوم عتیب در .272

  تن12(2 تن83(1

 تن06(4 تن70(3

 شدن دوری برا نهیمدی بسو هجرت انیدرجر(ص)امبریپ .273

 نمود؟ی مخف کجا در خودرا نیازانظارمشرک

  غارثور(2 غارحرا(1

 ارقم خانه(4 عثمان حضرت خانه(3
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 لیذ اصحاب ازی کی ورهمن نهیمدی بسو(ص) محمد حضرت اری .274

 بود؟

  (رض)غثمان(2 (عی )عل حضرت(1

 (رض)عمر(4 (رض)ابوبکر(3

 از؟ شدعبارت نهاده بنا اسالم در که مسجد نیاول .270

  قبا مسجد(2 یمسجدنبو(1

 هچکدام(4 نیمسجدقبلت(3

 شد؟ ادا لیذی نواح ازی کی در اسالم در جمعه نماز نیاول .276

  مسجدقبا(2 یمسجدنبو(1

 سالم بن عبداهلل محله(4 عوف بن مسالی بن محله(3

 دریی  چندماده222منشور کی یطی اسالم حکومت تهداب .277

 شد؟ گذاشته نهیمد

1)22 2)37   

3)48 4)02 

 د؟یگرد عقد سال کدام در هیعق دوم عتیب .278

  بعثت زدهمیس(2 بعثت اردهم(ی1

 بعثت نهم(4 بعثت دهم(3

 ادی یچ بنام داشت شرکت امبریپ درآن کهی ها جنگ .279

 د؟گردیم

   غزوه(2 هیسر(1

 است درست همه(4 جهاد(3

 صورت امبریپ بدون شان ودشمنان مسلمانان نیب کهی ها جنگ .282

 گردد؟یم ادی لیذی ها ازنامی کی به را گرفتیم

  اکبر جهاد(2 جهادکوچک(1

 غروه(4 هیسر(3

 است؟22222 نیمب نهیمد منشور .281

 هودی ینابود(2   اسالم شرفتیپ(1

 همه(4 یاجتماع وعدالت تیانسان بهی گذار ارج(3

 د؟یگرد واقع سال کدام رمضان هفدهم در بدر غزوه .282

  بعثت دوم سال(2 بعثت اول سال(1

 یهجر دوم سال(4  بعثت سوم سال(3

 بودند؟ تعداد چه بدر غزوه در کفار عساکر .283

1)313 2)1022  

3)12222 4)1222 

 بود؟ نفر قدر  چه به بدر غزوه در مسلمانان تعداد .284

1)313 2)622   

3)1322 4)922 

 شد؟ واقعی هجر سوم سال در لیذ غزوات ازی کی کدام .280

  احد غزوه(2 بدر غزوه(1

 نیحن غزوه(4 خندق غزوه(3

 لیذ اشخاص ازی کی یرهبر به انداز ریت پنجاتن حد غزوه در .286

 افت؟یاستقرار الرماه جبلی باال

  عباس بن عبداهلل(2 مسعود بن عبداهلل(1

 معاذ سعدبن(4 رهیجب بن عبداهلل(3

 بود؟ لیذ اشخاص ازی کیاحد غزوه در نیمجاهد علمبرار .287

  ریزب حضرت(2 حمزه حضرت(1

 ریعم بن مصعب حضرت(4 یعل حضرت(3

 شد؟ شهد لیذ غزوات ازی کی در محمد حضرت دندان .288

  خندق غزوه(2 احد غزوه(1

 تبوک غزوه(4 بدر غزوه(3

 د؟یرسیم تن چند به احد غزوه در نیمسلم تعداد .289

1)313 2)1222  

3)722 4)902 

 دوش به احد درغزوه شخص کدام را ادهیپ نظامی رهبر .292

 داشت؟

  (رص)حمزه حضرت(2 ( رض)عوام ربنیزب(1

 دیول بن خالد(4 (رض) ریعم بن مصعب(3

 است؟ شده شهد لیذ غزوات ازی کیدر حمزه حضرت .291

   بدر(2  احد(1

 تبوک(4 خندق(3

 امبریپ به قیطر کدام از رینظی بن توسط(ص) امبریپ قتل سهیدس .292

 د؟یرس

 اطالع(ص) امبریپ به مسلمه محمدبن(2  یوح قیطر از(1

 داد

 هچکدام(4 درست2و1(3

 از آنها خروج بری مبن را رینظی بربن(ص) محمد حضرت امیپ .293

 د؟یگرد اعالم لیذ اشخاص ازی کی توسط نهیمد

   معاذ سعدبن(2 مسلمه بن محمد(1

 جبل معاذبن(4 سالم بن عبداهلل(3

 بود؟ لیذ اشخاص ازی کی نیمنافق رهبر .294

  یاب بن عبداهلل(2 اخطب بنی اب(1

 هچکدام(4  وجهلیا(3

 داده لیذ ازاشخاصی کی را حفرخندق هینظر خندق غزوه در .290

 بود؟

  فارس سلمام(2 ریعم بن مصعب(1

 همه(4 وقاص سعدبن(3

ی بن قبله و نیمشرک انیم لیذ ازاصحابی کی خندق غزوه در .296

 بوجودآورد؟ اختالف رینض

  مسعود بن مینع(2 مسعود بن عبداهلل(1

 هچکدا(4 (رض) حمزه(3
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 افتاد؟ اتفاق لیذی ها سال ازی کی در ظهیقری بن غزوه .297

  یهجر هفتم سال(2 یهجر پنجم سال(1

 هچکدام(4 یهجر نهم سال(3

 راماموربه لیذ اشخاص ازی ک(یص) امبریپ ظهیقری بن درغزوه .298

 نمودند؟ ظهیقری بن انیهودی هیعل حکم صدور

  جبل معاذبن(2 معاذ سعدبن(1

 (رض)عثمان(4 (رض)حمزه(3

 رسد؟یم تعداد چه به نیلشکرمسلم تعداد ظهیقری بن غزوه در .299

  نفر2222(2 نفر1222(1

 نفر4222(4 نفر3222(3

 از؟ عبارت نیمسلم نیب الرضوان عتیب عقد علت .322

 نیمشرک لهیبوس(رض) عثمان حضرت نگهداشتن(1

  مکه بخاطرفتح(2

  درست2و1(3

 هچکدام(4

 کند؟یم ادی نیمب فتح بنام را لیذ عیوقا ازی کی .321

  الرضوان عتیب(2  مکه فتح(1

 هچکدام(4 بدر غزوه(3

 وست؟یپ بوقوع2222 سال محرم درماه بریخ غزوه .322

  یهجر8(2 یهجر7(1

 یهجر12(4 یهجر12(3

 ازی کیرا موته درجنگ مسلمانانی لشکراعزامی ابتدارهبر در .323

 داربود؟ عهده لیذ اشخاص

  دیول خالدبن(2  طالبی اب بن جعفر(1

 رواحه بن عبداهلل(4  حارثه دبنیز(3

 شد؟ فتح چگونه معظمه مکه .324

 افتاد مسلمانان بدست جنگ بدون(2 دیشدی زیخونر دراثر(1

 همه(4 است درست2و1(3

 شد؟ واقع لیقبا ازی کیو مسلمانان انیم نیحن جنگ .320

  رینضی بن(2 ظهیقری بن(1

 های خزرج(4 هوزان(3

 به نیحن شکست اثر در هوازان هیقبل سرکرده عوف بن مالک .326

 فرارکرد؟ لیذ مناطق ازی کی

   بغداد(2  معظمه مکه(1

 اضیر(4 فیطا(3

 است؟ شده واقع لیذی ها سال ازی کی در تبوک غزوه .327

  یهجر8(2 یهجر10(1

 یهجر9(4 یهجر12(3

 کرد؟ اقامت روز چند تبوک در نیمسلم .328

  روز3(2 روز0(1

 روز8(4 روز10(3

 

 دارد؟ را لیذ میمفاه ازی کی فهیذوالحل .329

  مکه فتح(2 الرضوان عتیب(1

 است درست همه(4 الوداع حجه اول شب(3

 گفت؟ وداع رای فان دار سن درکدام(ص) در محمد حضرت .312

  یسالگ63(2 یسالگ72(1

 یسالگ34(4 ی سالگ04(3

 کجا(یص) محمد باحضرت چندم جد در قیابوبکرصد نسب .311

 شود؟یم

  چهارم(2  سوم(1

 ششم(4 پنجم(3

 نیتع فهیخل لیذ اماکن ازی کیدر(رض) قیابوبکرصد حضرت .312

 شد؟

 ساعدهی بن فهیسق(2 یمسجدنبو(1

 داراالرقم(4 مسجدقبا(3

 اسالم نید واشاعه شیگستر جهت(رض)قیابوبکرصد حضرت .313

 نمود؟ اعزام لیذ مناطق ازی کی به را(زض)دیز بن اسامه

  فیطا(2 عراق(1

 من(ی4 شام(3

 اسالم نید به لیذ اشخاص ازی کیرا فرات رود منطقه مردم .314

 شد؟ مشرف

  دیول خالدبن(2 قیابوبکرصد(1

 حارثه بن دیز(4 دیز بن اسامه(3

 شد؟ کشتهی روم عساکر تعدادی چ موک ری جنگ در .310

1)3222 2)132222   

3)12222 4)11222 

 عساکر خالدبن حضرت انشیولشکر هرقل مقابل درجنگ .316

 کرد؟ میتقس بخش چند خودرابه

  بخش38(2 بخش3(1

 بخش02(4 بخش28(3

 د؟یکش طول مدت چه(رض)قیصد ابوبکر حضرت خالفت .317

   دوسال(2 ماه شش سال سه(1

 م وسه دوسال(4 چهارسال(3

 است؟ شده تولد لیذ ازسنواتی کیدر( رض) عمر حضرت .318

  لیالف عام دوم سال(2  لیالف عام زدهمیس سال(1

  ماه دوسالوسه(4 لیالف چهارعام سال(3

ی وعلن آشکارا را خود آوردن اسالم لیذ اصحاب ازی کی مکدا .319

 ساخت؟

  (عی)عل(2 (رص)ابوبکر(1

 (رض)عثمان(4 (رض)عمر(3
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 فتوحات تمام معادل اسالم لیذی خلفا ازی کی فتوحات دوره .322

 است؟ انیوعباس انیامو دوره

  عثمان(2 هیمعاو(1

 زیعبدالعز عمربن(4 عمر(3

 لشکررابهی کردگسر وقاسی اب سعدبن که هیقادس درجنگ .321

 شد؟ فتح لیذ مناطق ازی کی کدام داشت عهده

   هند(2  افغانستان(1

  عمان(4 رانیا(3

 لیذ افراد ازی کی هیقادس جنگ رادر فارس سپاهیی فرمانروا .322

 داربود؟ عهده

   رستم(2 سهراب(1

 دیجمش(4 کنشکا(3

 شد؟ واقع لیذی ها سال ازی کیدر هیقادس جنگ .323

  یهجر14(2 یهجر13(1

 یهجر32(4 یهجر22(3

ی هجر خیتار لیذی ها صتیشخ ازی کی خالفت درزمان .324

 شد؟ نیتع مسلمانان خیتار ثیمنح

  (رض)عمر(2 (رض)ابوبکر(1

 (عی )عل(4 (رض)عثمان(3

 لیذ افراد ازی کی توسطی هجر23 درسال(رض)عمر حضرت .320

 شد؟ دیشه

  یاب بن عبداهلل(2 ابرهه(1

 ابولهب(4 ابولولو(3

 اشتغال کار کدام بهی جوان نازآوا(رض) عثمان حضرت .326

 داشت؟

  یمالدار(2 زراعت(1

 است درست همه(4 تجارت(3

 بخش چندی دارا(ص)محمد باحضرت2222درجد(رض) عثمان .327

 است؟ عمده

   دهم(2 هشتم(1

 پنجم(4  چهارم(3

 عمده بخش چندی دارا(رض) عثمان حضرت دوره فتوحات .328

 است؟

  دوبخش(2 بخش ک(ی1

 پنجم(4 بخش سه(3

 سال ازی کی در خالفت سال ازدوازده بعد(رض)نعثما حضرت .329

 شد؟ دیشه میقرانکر تالوت هنگام در انیشورش توسط لیذی ها

  یهجر32(2 یهجر14(1

 یهجر02(4 یهجر36(3

 شدند؟ مشرف اسالم نید هی سن درکدام(عی )عل حضرت .332

  یسالگ6(2 یسالگ12(1

 یسالگ10(4 یسالگ8(3

 شد؟ واقع لیذی ها سال ازی کیدر نیصف جنگ .331

  یهجر30(2 یهجر36(1

 یهجر37(4 یهجر42(3

 د؟یرس شهادت به لیذ افراد ازی کی توسط(عی )عل حضرت .332

  ملجم بن عبدالرحمن(2 ابولولو(1

 هچکدام(4 یاب بن عبداهلل(3

 خالفت به لیذ اشخاص ازی ک(یعی )عل حضرت وفات از بعد .333

 د؟یرس

  (ع)حسن(2 (ع)نیحس(1

 دیز(ی4 هیمعاو(3

 ؟ از عبارت نیاشدری خلفای زمان محدوده .334

  یهجر42-11(2 یهجر22-42(1

 یهجر92-62(4 یهجر12-02(3

 بود؟ لیذ ازافرادی کی یامو دودمان موسس .330

  دیز(ی2 هیمعاو(1

 زیعبدالعز عمدبن(4 مروان بن عبدالملک(3

 حکومت انها خاندان از نفر چند های امو حکومت دوران در .336

 کردند؟

1)36 2)14   

3)12 4)23 

 است؟ لیذ افراد ازی کی انیامو هدور حکمران نیآخر .337

 مروان بن عبدالملک(2 دیز(ی1

 مروان(4 زیعبدالعز عمربن(3

ی ها کشور تختیپا ثیرابح لیذی شهرها ازی کی هیمعاو .338

 کرد؟ نیتعی اسالم

  دمشق(2  شام(1

 فیطا(4 مصر(3

 تیوموفق شرفتیپ به هیمعاو درزمان لیذی قوا ازی کی کدام .339

 افت؟ی دست ادیزی ها

  سوارهی قوا(2 ادهیپی قوا(1

 یبحری قوا(4 یهوای قوا(3

 شد؟ واقع لیذ افراد ازی کی سلطنت زمان در کربال حماسه .342

  هیمعاو(2 دیزی(1

 مروان(3 دوم دیز(ی3

 کرد؟ سلطنت سال چند مروان بن عبدالملک .341

1)42 2)21   

3)32 4)34 

 از؟ عبارت نمود ضرب خود بنام سکه کهی اسالم زمامدار نیاول .342

  زیعبدالعز عمربن(2 هیمعاو دبنیز(ی1

 مروان بن عبدالملک(4 مروان(3
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 وعدالت دانش تقوا مردی امو درخاندان لیذ اشخاص ازی کی .343

 بود؟

  زیعبدالعز عمربن(2 عبدالملک(1

 است درست همه(4 مروان(3

ی نبو ثیاحادی آور جمعی برا رسما کهیکسان نیاول .344

 از؟ دستوردادعبارت

  (رض) عثمان(2 هیمعاو(1

 همه(4 (رض)عمر(3

 

 

 د؟یرسان هیهسپان به راتا اسالم لیذ فرماندهان ازی کی .340

  ادیز بن طارق(2 نصر بنی موس(1

 است درست2و1(4  مسلم بن بهیقط(3

 کرده حکومتی زمان لیذی ها محدوده ازی کی در انیعباس .346

 اند؟

   م132-406(2 م702-36(1

 است درست2و1(4 م1208-702(3

 امیق های امو برابر در لیذی لهاسا ازی کی دری خراسان ابومسلم .347

 کرد؟

  یهجر129(2 یهجر132(1

 یهجر192(4 یهجر142(3

 بود؟ لیذ افراد ازی کی های عباس خاندان فهیخل نیاول .348

  منصور(2 سفاح اسیابوالع(1

 مامون(4 یمهد(3

 لیذی شهرها ازی کی به دمشق رااز تختیپای عباس فهیمنصورخل .349

 داد؟ انتقال

   شام(2 بغداد(1

 من(ی4 وتریب(3

 عبارت شد واقعه منصوری حکمران درزمان که حادثه نیمهمتر .302

 از؟

 انیسویع لهیبوس اندلس تصرف(2 ابومسلم امیق(1

 همه(4 یعل بن عبداهلل امیق(3

 کرد؟ی حکمران لیذی ازسالهای کی کدام نیدرب دیالرش هارون .301

1)172-169 2)193-172  

 هچکدام(4 192-186(3

 دارد؟ امتداد لیذ مناطق ازی کی کدام به فیطا از بدهیبهرز .302

   معظمه مکه(2 منوره نهیمد(1

 دمشق(4 بغداد(3

 از؟ عبارت دیالرش هارون دوره مهمی آوردها دست ازی کی .303

  دساعتیتول(2 نما قطب ساخت(1

 هچکدام(4 است درست2و1(3

 افت؟ی وفات لیذ محالت ازی کیددریالرش هارون .304

   بغداد(2 طوس(1

 شام(4 دمشق(3

 در لیذ افراد ازی کی لهیبوس باهلل معتصمی عباس هفیخل نیآخر .300

 د؟یرس قتل بهی هجر604 سال

  هالکوخان(2 چنگزخان(1

 ابومسلم(4 مامون(3

 لیذ خاندان ازی کی یحکمران درزمان اسطرالب وآله نما قطب .306

 شد؟ اختراع

  های عباس(2 های امو(1

 همه(4 انیسامان(3

 

  

 د؟کر اختراع لیذ اشخاص ازی کی را اسطرالب .307

  دیالرش مامون(2 دیالرش نیام(1

 خلدون بن(4 قیاغر(3

 از؟ عبارت اسطرالب آله فهیوظ .308

  وهوا آب درجه نیتع(2 زلزله شدت نیتع(1

 همه(4 ربادیمس ساختن مشخص(3

 ساخته ازآزاد را گناهی ب انیزندانی عباس لیذ حکام زای کی .309

 داد؟ راوسعت الحرام تیب مسجد نانیوهمچ

 یمدالمهدمح(2 دیالرش هارون(1

 دیالرش مامون(4 جعفرالمنصور(3

 از؟ عبارت انیعباس دورهی نظام استیس اتیخصوص ازی کی .362

  یماسیدپل روابط برقرارساختن(1

 ی اسالم ریغی ها کشور به وتهاجم حمله(2

  ازوقوع قبل حادثه کی به شدن متوجه(3

 است درست3و1(4

ی ونادان جهل توانست مدتی چ درظرف(ص) محمد حضرت .361

 سازد؟ کن هیرش جهان ار را

  قرن ربع ک(ی2 سال20(1

 است درست2و1(4 سال122(3

 که بود مادرش بطن در ماهه چند هنوز(ص) محمد حضرت .362

 گذشت؟ در ش پدر

  ماهه 3(2 ماهه2(1

 ماهه0(4 ماهه6(3

ی سالگ چند در شیکاکای همرا(ص) محمد حضرت سفر نیاول .363

 بود؟ او

1)12 2)12   

3)14 4)20 

 د؟یگرد نازلی وح نیاول کجا در( ص) محمد حضرتی برا .364
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  کوطور(2 تور کوه(1

 همه(4 غارحرا(3

 آنهازن تن چهار که مسلمانان تن ازدهی بعثت سال درکدام .360

 کردند؟ حجرت حبشه بودندبه

   هفتم(2  ششم(1

 چهارم(4 پنجم(3

 آحضرت بلکه رفتهینپذ را( ص)محمد حضرت دعوت قبله کدام .366

 هازدند؟ راباسنگ

  شیقر(2 هوازن(1

 هچکدام(4 فیثقی بن(3

 حضرت ثربی طرف به مسلمانانی آغازهجر از بعد .367

 کرد؟ حرکت ماه چند بعداز(ص)محمد

  ماه سه(2 دوماه(1

 ماه ک(ی4 چهارماه(3

 برگزارشد؟ شخص کدام درخانه جمعه نماز نیاول .368

  مصعب(2 سالمی بن(1

 انصاری بن(4 عمرو(3

 رشبست به شد رونیب اش خانه از(ص)محمد حضرت کهی شب .369

 کرد؟ خواب شخص کدام

  (عی)عل(2 (رض)عمر(1

 همه(4 (رض)ابوبکر(3

 گداشتهی اسالم حکومت تهداب ها شهر نیا ازی کی درکدام .372

 شد؟

   نهیمد(2 مکه(1

 است درست3و2(4 ثرب(ی3

 درعقبه(ص)محمد باحضرت مرد چندتن بعثت زدهمیس درسال .371

 دارکردند؟ید

1)18 2)11   

3)83 4)73 

 د؟یگرد عقد بعثت سال درکدام عقبه اول عتیب .372

   13(2 دوم(1

3)12 4)11 

 د؟یپرسی م رای چ خراسان مردم اسالم نید ظهور از قبل. .373

   آتش(2 بود(1

 واناتیح(4 آفتاب(3

 مسلط نکاهایای امپراتور تمام به سال چند ظرف در ها یهسپانو .374

 شدند؟

  سال سه(2 دوسال(1

 سال ک(ی4 چهارسال(3
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 فصل اول تاریخ صنف دهم

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 های مجموع سواالت کانکورسال

8931-8931-8931-8931 


