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در کدام قرن حوادث ناگوار سیاسی در داخل سیاسی افغانستان و کشور های  .1

 همسایه رخ داد:

 م15( اواخر قرن 2  م15( آغاز قرن 1

 م16( اواخر قرن 4 م 16( آغاز قرن 3

را از دست دادند و تجزیه طلبان در هر در کدام سال افغانها دولت مرکزی خود  .2

 گوشه و کنار قد علم نموده و در جنگ و جدال به جان همدیگر افتادند:

 م1501( 2  م1500( 1

 م1505( 4  م1503( 3

 دولت شیبانی در ماورإلنهر در کدام سال تشکیل گردید: .3

 م1501( 2  م1500( 1

 م1505( 4  م1503( 3

 ل تشکیل شد؟دولت صفوی در ایران در کدام سا  .4

 م1501( 2  م1500( 1

 م1505( 4  م1503( 3

کدام یکی از دولت های ذیل برای اولین بار با قیام والیات هرات، اندخوی، قندهار، و  .5

 بلوچستان روبرو شد:

 ( صفوی ها2  ( سامانی ها1

 ( شیبانی ها4  ( ساسانی ها3

 رهبری جنبش روشانیان کی بود: .6

 خان ختک( خوشحال 2 (  بایزید انصاری1

 ( هیچکدام4 جالل الدین اکبر( 3

 شانیان توسط کی ها سرکوب شد؟جنبش رو .7

 ( مغل ها2  ( ختک ها1

 ( سامانی ها4  ( صفوی ها3

 حکمان سامانی چی کسی را علیه بایزید انصاری تحریک کردند: .8

 ( جالل الدین2  ( جبار خان1

 ( آخوند درویزه4  ( عبدالقادر3

 دستگیر و زندانی گردید؟خوشحال خان توسط چی کسی  .9

 ( جالل الدین2  آخوند درویزه( 1

 ( عالمگیر4  ( اورنگ زیب3

 در جنگ تاتره چند هزارس سپاه از مغل توسط افغانها کشته شد؟ .10

 ( سی هزار2  ( چهل هزار1

 ( ده هزار4  ( بیست هزار3

 تحت رهبری میرویس خان هوتکی صورت گرفت:در کدام سال قیام مردم  .11

 م1704( 2  م1700( 1

 م1709( 4  م1708( 3

 کدام والیت افغانستان زمانی به نام دروازه هندوستان یاد میگردید؟ .12

 ( جالل آباد2  ( کابل1

 ( بلخ4  ( قندهار3

 جرگه مزار شیر سرخ چند روز ادامه پیدا کرد: .13

 ( پنج روز2  ( سه روز1

 ( نه روز4  ( هفت روز3

 به چند نفر میرسید؟تعداد قشون افغانی در اردوی نادر افشار  .14

 ( چهار هزار غلجایی و دوازده هزار سدوزایی و ازبک1

 ( دو هزار غلجایی و چهار هزار سدوزایی و ازبک2

 ( چهار هزار غلجایی و نه هزار سدوزایی و ازبک3

 ( هیچکدام4

 احمد خان پسر کیست؟ .15

 ( زمان خان2  ( دولت خان1

 ( نادر افشار4  ( عبدالغنی3

 کدام والیت تولد گردیده است؟ احمد شاه بابا در .16

 ( کابل2  ( قندهار1

 ( بلخ4  ( هرات3

 احمد شاه بابا در کدام سال تولد گردیده بود؟ .17

 م1722( 2  م1711( 1

 م1744( 4  م1733( 3

 اولین هدف احمد شاه بابا چی بود؟ .18

 ( احیای مجدد دولت مرکزی2 ( بوجود آوردن وحدت ملی1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 ابا مدت چند سال سلطنت کرد؟احمد شاه ب .19

 سال 21( 2  سال 20( 1

 سال 26( 4  سال 25( 3

در زمان احمد شاه بابا در کدام والیت افغانستان اولین موزیم به نام بیت الشرف  .20

 تاسیس گردید؟

 ( قندهار2  ( کابل1

 ( هرات4  ( بلخ3

توجه جهت انکشاف کدام بخش نتوانست سال حکومت  26احمد شاه بابا در مدت   .21

 خاصی مبذول نماید؟

 ( اقتصاد2  تعلیم و تربیه( 1

 ( همه4  ( فرهنگ3

 احمد شاه بابا به کدام یکی از اینها عالقه فراوان داشت: .22

 ( ثقافت2  ( عرفان1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

در زمان احمد شاه بابا کتاب طبی بحر القواید توسط چی کسی به رشته به تحریر  .23

 آمد؟

 قاضی دل محمد( 2 ( محمود حسینی1

 ( هیچکدام4 ( حافظ رحمت اهلل خان3

 در زمان حکومت کدام پاشاه تاسیس شد؟ "جامع کهن قندهار "مدرسه  .24

 ( امیر شیر علی خان2  ( احمد شاه بابا1

 ( افضل خان4  ( شاه شجاع3

 سفر اول احمد شاه بابا به کدام سمت بود؟ .25

 ( جنوب2  ( شمال 1

 ( غرب4  ( شرق3
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 ان نادر افشار درهرات به احمد شاه بابا تسلیم نگردیده بود؟چند نفر از حاکم .26

 ( دو نفر2  ( یک نفر1

 ( پنج نفر4  ( سه نفر3

به اساس تعهد میر منو والی پنجاب به احمد شاه باب کدام مناطق متعلق به  .27

 افغانستان گردید؟

 ( ملتان2  ( پنجاب1

 همه  (4  ( سند3

 کرد؟میر منو والی پنجاب در کدام سال وفات  .28

 م 1753( 2  م 1750( 1

 ( هیچکدام4  م 1755( 3

 سفر سوم احمد شاه بابا در کدام سال صورت گرفت؟ .29

 م 1760( 2  م 1740( 1

 م 1750( 4  م  1770( 3

 سفرسوم احمد شاه بابا در کدام سمت بود؟ .30

 ( جنوب2  ( شمال1

 ( غرب4  ( شرق3

 جنگ پانی پت در کدام سال صورت گرفت؟ .31

 م1750-1751( 2 م1761-1760( 1

 م1770-1771( 4 م1740-1741( 3

 در جنگ پانی پت تعداد سپاه احمد شاه بابا به چند نفر میرسید: .32

 ( شصت هزار2  ( پنجاه هزار1

 ( دوصد هزار4  ( هفتاد هزار3

 احمد شاه بابا بعد از جنگ پانی پت تخت دهلی را به چی کسی سپرد: .33

 ( شجاع الدوله2  ( نجیب الدوله1

 ( هیچکدام4 شهزاده علی گوهر( 3

جیساسنگ دوباره به شورش دست در کدام سال سک های پنجاب تحت رهبری  .34

 زدند؟

 م1761( 2  م 1760( 1

 م 2176( 4  م1763( 3

 آخرین سفر احمد شاه بابا در کدام سال به وقوع پیوست؟ .35

 م1769( 2  م1768( 1

 م1717( 4  م1770( 3

 وفات نمود:احمد شاه بابا به عمر چند سالگی  .36

 ( شصت سالگی2  ( چهل سالگی1

 ( سی سالگی4  ( پنجاه سالگی3

احمد شاه بابا در هنگام حیات سیاسی و نظامی خویش بیشتر از چند مرتبه به هند  .37

 خراسان و شمال افغانستان سفر نمود؟

 ( بیست مرتبه2  ( ده مرتبه1

 ( هفت مرتبه4  ( پنج مرتبه3

 ت نمود؟احمد شاه بابا در کدام سال وفا .38

 م1771( 2  م1770( 1

 م1773( 4  م1772( 3

 تیمور شاه پسر احمد شاه بابا در کجا تولد گردیده است؟ .39

 ( مشهد2  ( هرات1

 ( شیراز4  ( اصفهان3

 تیمور شاه مدت چند سال سلطنت نمود: .40

 سال 21( 2  سال 20( 1

 سال 25( 4  سال  22( 3

د پایتخت را از قندهار به کابل کدام یکی از پادشاهان ذیل در سال اول سلطنت خو .41

 انتقال داد:

 ( تیمور شاه2  ( احمد شاه بابا1

 ( افضل خان4  ( زمان شاه3

 زمانشاه کدام برادر خود را دستگیر و کور ساخت: .42

 ( محمود2  ( تیمور شاه1

 ( شیر علی خان4  ( همایون3

 بعد از وفات تیمور شاه چی کسی به قدرت رسید؟ .43

 ( زمانشاه2  ( محمود1

 ( هیچکدام4  ( همایون3

 سردار پاینده محمد خان توسط چی کسی به قتل رسید؟ .44

 ( زمانشاه2  ( محمود1

 ( هیچکدام4  ( همایون3

 زمان شاه توسط چی کسی کور شد: .45

 ( زمانشاه2  ( محمود1

 ( هیچکدام4  ( همایون3

 شاه محمود ابدالی لقب شاه دوست را به چی کسی اعطا نمود: .46

 ( دوست محمد خان2 ( پاینده محمد خان1

 ( همایون4  ( وزیر فتح خان3

 دوره اول حکومت شاه محمود ابدالی چند سال طول کشید؟ .47

 ( دو سال2  ( یک سال1

 ( چهار سال4  ( سه سال3

 شاه شجاع در کدام سال به قدرت رسید؟ .48

 م1802( 2  م1800( 1

 م1804( 4  م1803( 3

الی رخ داد کدام یکی از آنها در جنگی که بین قوای شاه شجاع و شاه محمود ابد .49

 شکست خورد:

 ( شاه محمود2  ( شاه شجاع1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 شاه محمود برای بار دوم در کدام سال به قدرت رسید؟ .50

 م1809 (2  م 1805( 1

 م1818( 4  م1810( 3

 شاه محمود به کمک چی کسی برای بار دوم به قدرت رسید؟ .51

 ( تیمورشاه2  ( شاه شجاع1

 ( وزیر فتح خان4  شاه( زمان3
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 وزیر فتح خان توسط چی کسی کور گردید؟ .52

 ( همایون2  ( شاه محمود1

 ( شاه شجاع4  ( کامران3

 وزیر فتح خان چند برادر داشت؟ .53

 ( بیست و یک برادر2  ( بیست برادر1

 ( ده برادر4 ( بیست و دو برادر3

امیر محمد خان را زمانیکه سردار دوست محمد خان کابل را تصرف نمود برادر خود  .54

 به حیث والی در کجا مقرر نمود؟

 ( غزنی2  ( هرات1

 ( کابل4  ( قندهار3

در کدام سال سردار محمد عظیم خان سلطان علی شاه را از سلطنت خلع و دوست  .55

 محمد خان را از وزارت عزل نمود:

 م1818( 2  م1817( 1

 م1820( 4  م1819( 3

 ده است؟سردار محمد عظیم خان در کجا دفن گردی .56

 ( عاشقان و عارفان2  ( باغ باال1

 ( جالل آباد4  ( قلعه قاضی3

 وزیر فتح خان مربوط کدام خاندان بود؟ .57

 ( سدوزایی2  ( بارکزایی1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 دوست محمد خان در کدام سال خود را امیر المومنین اعالن نمود: .58

 م1833( 2  م1832( 1

 م1835( 4  م1834( 3

 شروع گردید؟ 1747سدوزایان با به قدرت رسیدن چی کسی در سال سلطنت  .59

 ( احمد شاه بابا2  ( تیمورشاه1

 ( امیر دوست محمد خان4  ( ایوب شاه3

 معاهده مثلث در کدام سال به امضاء رسید؟ .60

 م 1835( 2  م 1830( 1

 م8183( 4  م 1833( 3

 معاهده مثلث در کجا به امضاء رسید؟ .61

 ( الهور2  ( پشاور1

 ( اسالم آباد4  ( پنجاب3

 معاهده مثلث بین کی ها به امضاء رسید: .62

 ( شاه شجاع، رنجیت سنگ و جیساسنگ2 ( رنجیت سنگ و شاه شجاع1

 ( همه درست است4 ( شاه شجاع،رنجیت سنگ، مکناتن3

 معاهده مثلث دارای چند ماده بود؟ .63

 ( دو2  ( یک 1

 ( چهار4  ( سه 3

 ؟مکناتن توسط چی کسی به قتل رسید .64

 ( همایون2  ( فتح خان1

 ( محمد اکبر خان4  ( شاه شجاع3

در زمان شاه شجاع دسته دوم قوای انگلیس تحت قیادت چی کسی به قندهار  .65

 رسید؟

 ( جنرال نات2  ( جنرال پالک1

 درست است 2و 1( 4 ( دوست محمد خان3

 بعد از قتل شاه شجاع چی کسی به قدرت رسید؟ .66

 ( شاپور2  ( فتح جنگ1

 ( نات4  ( پالک3

 بعد از فتح جنگ چی کسی به قدرت رسید؟ .67

 ( پالک2  ( فتح جنگ1

 ( نات4  ( شاهپور3

بعد از شکست انگلیس ها در زمان شاه شجاع از جمله شانزده هزار و پنجصد نفر  .68

 اردوی انگلیس چند نفر آن توانستند زنده به پشاور برسند؟

 نفر 4( 2  نفر 3( 1

 نفر 1( 4  نفر 2( 3

 محمد خان در کدام سال توانست بار دوم به قدرت برسد؟امیر دوست  .69

 م1842( 2  م1841( 1

 م 1844( 4  م1843( 3

 وزیر محمد اکبر خان فرزند کیست؟ .70

 ( دوست محمد خان2  ( وزیر فتح خان1

 ( مکناتن4  ( فتح خان3

 وزیر محمد اکبر خان در کجا به خاک سپرده شد؟ .71

 ( کابل2  ( هرات1

 ار( قنده4  ( مزارشریف3

 وزیر محمد اکبر به عمر چند سالگی وفات نمود؟ .72

 ( بیست و دو سالگی2  ( بیست سالگی1

 ( بیست و نه سالگی4 ( بیست و پنج سالگی3

 معاهده اول جمرود در کدام سال منعقد گردید؟ .73

 م1855( 2  م1854( 1

 م 1850( 4  م 1860( 3

 معاهده جمرود در زمان حکومت کدام پادشاه منعقد گردید؟ .74

 ( شاه محمود2  شاه شجاع( 1

 ( دوست محمد خان4  ( شیر علی خان3

امیر دوست محمد خان در کدام سال معاهده جمرود اشتراک ننمود و ولیعهد خود  .75

 غالم حیدرخان چرخی را برای عقد معاهده فرستاده بود؟

 ( معاهده دوم2  ( معاهده اول1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 دید؟معاده دوم جمرود بین کیها عقد گر .76

 ( دوست محمد خان و سرجان الرنس2 ( دوست محمد خان و مکناتن1

 ( غالم حیدر خان و مکناتن4 ( غالم حیدر خان و سرجان الرنس3

 معاهده دوم جمرود دارای چند ماده میباشد؟ .77

 ( دوازده ماده2  ده ماده( 1

 ( شانزده ماده4  ( چهارده ماده 3
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 سال به قدرت رسید؟امیر شیر علی خان برای بار اول در کدام  .78

 م1861( 2  م1860( 1

 م1863( 4  م1862( 3

 امیر شیر علی خان به عمر چند سالگی سلطنت اول خود را اعالم داشت؟ .79

 سالگی 41( 2  سالگی 40( 1

 سالگی 43( 4  سالگی 42( 3

 امیر شیر علی خان در کجا سلطنت اول خود را اعالم نمود؟ .80

 ( قندهار2  ( کابل1

 ( بلخ4  ( هرات3

امیر شیر علی خان در کدام سال برای تصفیه قندهار با یک تعداد قوای زیاد حرکت  .81

 نمود و با سردار محمد خان به مقابه پرداخت؟

 م1863( 2  م1862( 1

 م1865( 4  م1864( 3

 بعد از حکومت اول امیر شیر علی خان چی کسی به قدرت رسید؟ .82

 ( محمد عظیم خان2 ( عبدالرحمن خان1

 ( هیچکدام4 خان ( محمد افضل3

 امیر محمد افضل خان در کدام سال به قدرت رسید؟ .83

 م1866( 2  م1867( 1

 م1864( 4  م1865( 3

بعد از شکست افضل خان و عبدالرحمن خان در مقابل قوای شیر علی خان ،  .84

 عبدالرحمن خان به کجا فرار نمود:

 ( قندهار2  ( کابل1

 ( بخارا4  ( غزنی3

 امیر شیر علی خان چی نسبت داشت:سردار محمد علی خان با  .85

 ( برادرش بود2  ( پدرش بود1

 ( هیچکدام4  ( پسرش بود3

بعد از شکست امیر شیر علی خان در مقابل قوای محمد اعظم خان و عبدالرحمن  .86

 خان در کدام والیت اقامت گزید:

 ( هرات2  ( کابل1

 ( بلخ4  ( قندهار3

شیر علی خان را در بازارک پنجشیر در کدام سال عبدالرحمن خان جلو قوای امیر  .87

 گرفت؟

 م1865( 2  م1866( 1

 م1868( 4  م1867( 3

 محمد افضل در کجا دفن گردید؟ .88

 ( شهدای صالحین2 ( عاشقان و عارفان1

 ( هیچکدام4  ( چهار باغ کاب3

 بعد از محمد افضل خان چی کسی به قدرت رسید؟ .89

 ( شیر علی خان2 ( عبدالرحمن خان1

 ( هیچکدام4 ن( محمد اعظم خا3

امیر محمد اعظم خان به مشاهده اوضاع که به نفع امیر شیر علی خان بود روحیه  .90

 اش ضعیف گردیده و نزد عبدالرحمن خان به کجا فرار نمود؟

 ( تخار2  ( بخارا1

 ( هرات4  ( قندهار3

در کدام سال محمد اعظم خان و عبدالرحمن قوای ترتیب نموده و مقام شش گاو  .91

 امیر شیر علی خان روبرو گردید و شکست خوردند؟ غزنی با قوای

 م1867( 2  م1865( 1

 م1869( 4  م1868( 3

 امیر محمد اعظم خان در کجا دفن است؟ .92

 ( شهدای صالحین2 ( عاشقان و عارفان1

 ( هیچکدام4  ( چهار باغ3

 کدام یکی از اینها بنیانگذار تمدن جدید در افغانستان هستند؟ .93

 محمد عظیم خان( 2 عبدالرحمن خان ( 1

 ( امیر شیر علی خان4 ( محمد افضل خان3

 معرفی تمدن جدید در افغانستان همزمان با انقالب صنعتی کجا آغاز گردید؟ .94

 ( اروپا2  ( آسیا1

 ( آسترالیا4  ( افریقا3

امیر شیر علی خان در سلطنت دوم خود روابط سیاسی خود را با کدام کشور ها بر  .95

 اساس دوستی بنا نمود؟

 ( روسیه و هندوستان2 روسیه و ازبکستان( 1

 ( روسیه و ایران4 ( ایران و هندوستان3

در زمان سلطنت امیر شیر علی خان در راس حکومت چی کسی به حیث صدر  .96

 اعظم قرار داشت؟

 ( حسین علی2 ( سید نور محمد شاه فوشنجی1

 ( عصمت اهلل خان4  ( ارسالح خان3

راس حکومت چی کسی به حیث سپه ساالر  در زمان سلطنت امیر شیر علی حان در .97

 قرار داشت؟

 ( حسین علی2 ( سید نور محمد شاه فوشنجی1

 ( عصمت اهلل خان4  ( ارسالح خان3

در زمان سلطنت امیر شیر علی کدام یکی از اینها به حیث وزیر خارجه تعین  .98

 گردیده بود؟

 ( حسین علی2 ( سید نور محمد شاه فوشنجی1

 عصمت اهلل خان( 4  ( ارسالح خان3

در زمان سلطنت امیر شیر علی خان چی کسی به حیث وزیر داخله تعین گردیده  .99

 بود؟

 ( حسین علی2 ( سید نور محمد شاه فوشنجی1

 ( عصمت اهلل خان4  ( ارسالح خان3

 در زمان امیر شیر علی خان چی کسی به حیث وزیر مالیه تعیین گردیده بود؟ .100

 وردک( حبیب اهلل 2 ( محمد حسین خان1

 ( هیچکدام4 ( عصمت اهلل خان3

 در زمان سلطنت امیر شیر علی خان چی کسی به حیث وزیر خزاین تعیین گردید؟ .101

 ( حبیب اهلل خان2 ( محمد حسین خان1

 ( هیچکدام4 ( عصمت اهلل خان3



یخ صنف دوازدهمسواالت تار  

 5                                                                                      آدرس آموزشگاه: رسک بوستان کابل، مقابل کوچه بوستان                                                               ویمــــق هللا قیــــری عتیــانجمن  تهیه و ترتیب: 

 در زمان کدام پادشاه تعلیم و تربیه عنعنوی به عصری مبدل گشت؟ .102

 خان( حبیب اهلل 2  ( احمد شاه بابا1

 ( هیچکدام4 ( امیر شیر علی خان3

 جریده شمس النهار در زمان کدام پاشاه نشر گردید: .103

 ( حبیب اهلل خان2  ( احمد شاه بابا1

 ( امان اهلل خان4 ( امیر شیر علی خان3

در زمان حکومت شیر علی خان جریده شمس النهار در چند صفحه به نشر  .104

 میرسید:

 صفحه 16( 2  صفحه 15( 1

 صفحه 18( 4  هصفح 17( 3

 در زمان امیر شیر علی خان جریده شمس النهار در ماه چند مرتبه نشر میشد؟ .105

 ( دو مرتبه2  ( یک مرتبه1

 مرتبه 4( 4  ( سه مرتبه3

در زمان کدام پادشاه تکت پوستی آغاز به چاب نمود و جهت خدمات پوستی در  .106

 هرجا پوسته خانه ها ایجاد گردید؟

 علی خان ( شیر2  ( احمد شاه بابا1

 ( امان اهلل خان4 ( حیبیب اهلل خان3

 امیر شیر علی خان در کجا وفات نمود؟ .107

 ( قندهار2  ( کابل1

 ( مزار شریف4  ( هرات3

 امیر شیر علی خان در سن چند سالگی وفات نمود؟ .108

 سالگی 55( 2  سالگی 51( 1

 سالگی 50( 4  سالگی 58( 3

 صورت گرفت؟تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در کدام سال  .109

 م1880-1878( 2 م1878-1870( 1

 م1887-1890( 4 م1887-1880( 3

امیر علی خان با استفاده از رهنمایی های کدام فیلسوف و دانشمند معروف  .110

 افغانستان اصالحات را روی کار آورد؟

 ( سید جمال الدین 2  ( احمد شاه بابا1

 ( پاینده محمد خان4  ( فتح خان3

 چی کسی به قدرت رسید؟بعد از شیر علی خان  .111

 ( پدرش2  ( برادرش1

 ( دامادش4  ( فرزندش3

 امیر محمد یعقوب در کدام سال به قدرت رسید؟ .112

 م1879( 2  م1889( 1

 م1869( 4  م1899( 3

کدام یک از اشخاص ذیل در کابل علیه امیر محمد یعقوب خان فعالیت مینمود و  .113

به حمایت انگلیس به سلطنت میخواست افغانستان را به انگلیس تسلیم نموده و 

 برسد:

 ( محمد حسین2 ( ولی محمد التی1

 ( هیچکدام4 ( منشی بختیار هندی3

 معاهده گندمک در کدام سال امضاء گردید؟ .114

 م1889( 2  م1859( 1

 م1879( 4  م1880( 3

 معاهده گندمک بین کی ها به امضا رسید؟ .115

 هندی(یعقوب خان و منشی بختیار 2 ( یعقوب خان و مکناتن1

 ( یعقوب خان و یحیی خان4 ( یعقوب خان و لیو کیوناری3

در زمان حکومت یعقوب خان مردم کابل به صورت دسته جمعی به خانه چی کسی  .116

 حمله برد و اورا به قتل رساند:

 ( سرجان الرن2  ( مکناتن1

 ( کیوناری4  ( هارالن3

 جنگ میوند در کدام والیت افغانستان رخ داد؟ .117

 قندهار( 2  ( کابل1

 ( بلخ4  ( هرات3

 جنگ میوند با رشادت جی کسی به شکست انگلیس ها انجامید: .118

 ( یعقوب خان2 ( شیر علی خان1

 ( هیچکدام4  ( ایوب خان3

 جنگ مشهور میوند در زمان کدام پادشاه رخ داد: .119

 ( یعقوب خان2 ( شیر علی خان1

 ( هیچکدام4  ( ایوب خان3

 یس را در کدام منطقه محاصره نموده بودند؟در جنگ میوند مردم کابل قوای انگل .120

 ( شش گاو2  ( قلعه قاضی1

 ( پانی پت4 ( قرار گاه شیرپور3

 سردار محمد یعقوب خان کدام معاهده را با انگلیس ها عقد نمود؟ .121

 ( معاهده گندمک2 ( معاهده دیورند1

 ( هیچکدام4  ( معاهده مثلث3

 نشر رسید:برای نخستین بار کدام جریده در افغانستان به  .122

 ( انیس2  ( سراج االطفال1

 ( شمس النهار4  ( افغان3

 امیر عبدالرحمن خان فرزند کیست؟ .123

 ( دوست محمد خان2  ( افضل خان1

 ( هیچکدام4  ( اعظم خان3

 امیر عبدالرحمن خان در کدام سال تولد گردیده است؟ .124

 م1830( 2  م1820( 1

 م1850( 4  م1840( 3

م سال در محل شش گاو بین کابل و غزنی توسط سردار عبدالرحمن خان در کدا .125

 قوای امیر شیر علی خان شکست خورده و به بخارا پناهنده شد؟

 م1878( 2  م1868( 1

 م1898( 4  م1888( 3

 امیر عبدالرحمن خان در کدام سال زمام امور را بدست گرفت؟ .126

 م1880( 2  م1860( 1

 م1890( 4  م1870( 3
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 ان موقعیت دارد؟نورستان در کدام قسمت افغانست .127

 ( شمال غرب2  ( شمال شرق1

 ( جنوب شرق4  ( جنوب غرب3

 نورستان در قدیم به چی نام یاد میشد؟ .128

 ( بولر2  ( بلور1

 ( همه 4  ( کافرستان3

 در کدام سال عبدالرحمن خان متوجه نورستان گردید؟ .129

 م1891( 2  م1881( 1

 م1871( 4  م1861( 3

 سلطنت کرد؟امیر عبدالرحمن خان چند سال  .130

 سال 21(2  سال 20( 1

 سال 23( 4  سال 22( 3

 امیر عبدالرحمن خان در کدام سال وفات کرد؟ .131

 م1701( 2  م1801( 1

 م1901( 4  م1902( 3

 در زمان حکومت عبدالرحمن خان پنجده توسط کی ها اشغال گردید: .132

 ( روس ها2  ( امریکایی ها1

 ( پاکستانی ها4  ( اروپایی ها3

 ند در کدام سال امضا گردید؟معاهده دیور .133

 م1873( 2  م1863( 1

 م1893( 4  م1883( 3

 معاهده دیورند در زمان حکومت کدام پادشاه به امضا رسید؟ .134

 ( یعقوب خان2  ( ظاهر شاه1

 ( امان اهلل خان4 ( عبدالرحمن خان3

 به سبب امضای معاهده دیورند کدام قسمت های افغانستان از پیکر آن جدا گردید: .135

 ( سرحدات شرقی و غربی2 رحدات شمالی و جنوبی ( س1

 ( سرحدت شرقی و جنوبی4 ( سرحدات شمالی و شرقی3

قبل از امضای معاهده دیورند چند روپیه به پول پرداخته شده به دولت افغانستان  .136

 اضافه گردید:

 ( دوازده لک2  ( ده لک1

 ( پانزده لک4  ( چهارده لک3

 روپیه به پول پرداخته افغانستان اضافه گردید؟بعد از عقد قرارداد دیورند چند  .137

 ( شش لک2  ( دو لک1

 ( ده لک4  ( هفت لک3

 معاهده دیورند بین کیها به امضاء رسید: .138

 ( عبدالرحمن خان و انگلیس ها2 ( عبدالرحمن خان و روس ها1

 ( عبدالرحمن خان و پاکستانی ها4 ( عبدالرحمن ها و هندی ها3

 کیست؟ سردار حبیب اهلل خان پسر .139

 ( یعقوب خان2 ( شیر علی خان1

 ( هیچکدام4 ( عبدالرحمن خان3

 سردار حبیب اهلل خان در کدام سال به قدرت رسید؟ .140

 م 1901( 2  م 1919( 1

 م1903( 4  م 1902( 3

 حبیب اهلل خان در کجا تولد گردیده است؟ .141

 ( بخارا2  ( سمرقند1

 ( هرات4  ( مشهد3

 گردیده است؟حبیب اهلل خان در کدام سال تولد  .142

 م1871( 2  م1870( 1

 م1873( 4  م1872( 3

 م در زمان حبیب اهلل خان تاسیس شد؟ 1903اولین مکتب در سال  .143

 ( لیسه استقالل2  ( لیسه امانی1

 ( لیسه حبیبیه4  ( لیسه ماللی3

 مکتب حربیه در زمان کدام پادشاه ایجاد شد: .144

 ( شیر علی خان2  ( امان اهلل خان1

 ( عبدالرحمن خان4 خان( حبیب اهلل 3

مدیر مسئول جریده  سراج االخبار و سراج االطفال در زمان حبیب اهلل خان کی  .145

 بود؟

 محمود طرزی (2 ( سید جمال الدین1

 ( همه4  ( هردو3

 برای اولین بار موتر در زمان حکومت کدام پادشاه وارد افغانستان شد: .146

 ( عبدالرحمن خان2  ( امان اهلل خان1

 حبیب اهلل خان (4 خان( شیر علی 3

 کدام یکی از اشخاص ذیل به نام پدر مطبوعات افغانستان لقب یافته است: .147

 ( حبیب اهلل خان2  ( امان اهلل خان1

 ( هیچکدام4  ( محمود طرزی3

 امیر حبیب اهلل خان در کجا دفن گردید؟ .148

 ( جالل آباد2  ( لغمان1

 ( کابل4  ( قندهار3

 سال وفات نمود:امیر حبیب اهلل خان در کدام  .149

 م1919( 2  م1920( 1

 م1918( 4  م1917( 3

فابریکه پشمینه بافی که در زمان امیر حبیب اهلل خان تاسیس شده بود ساالنه برای  .150

 چند عسکر یونیفورم نظامیه تهیه مینمود؟

 ( چهل هزار2  ( سی هزار1

 ( شصت هزار4  ( پنجاه هزار3

 د؟کدام یکی از اینها محرر سراج االخبار بو .151

 ( عبدالرحمن لودی2  ( محمود طرزی1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 در کدام سال مشروط خواهان سرکوب گردیدند: .152

 م1918( 2  م1919( 1

 م1916( 4  م1917( 3
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 بین کدام سال ها افغانستان مورد تجاوز انگلیس ها قرار داشتند؟ .153

 م1839-1840( 2 م1841-1830( 1

 م1842-1839( 4 م1835-1840( 3

 م دولت مرکزی توسط چی کسی در افغانستان تاسیس شد؟1747 در سال .154

 (شیر علی خان2  ( احمد شاه بابا1

 ( امان اهلل خان4 ( حبیب اهلل خان3

روپیه به چند روپیه  12در زمان حکومت امان اهلل خان معاش هر فرد عسکر از  .155

 افزایش یافت؟

 روپیه 50( 2  روپیه 15( 1

 روپیه 100( 4  روپیه 20( 3

 انستان در کدام سال به رهبری امان اهلل خان اعالن استقالل نمودند؟افغ .156

 م1919( 2  م1920( 1

 م1917( 4  م1918( 3

 م بین کدام کشور ها صورت گرفت؟1919مذاکره صلح راولپندی در سال  .157

 ( افغانستان و بریتانیا2 ( افغانستان و انگلستان1

 ( افغانستان و امریکا4 ( افغانستان و روسیه3

 اکره مونسوری در کدام سال صورت گرفت؟مذ .158

 م1918( 2  م1919( 1

 م1921( 4  م1920( 3

 نتیجه مذاکره صلح راولپندی چی بود؟ .159

 ( به سود افغانستان2 ( به ضرر افغانستان1

 ( نتیجه نداد4 ( به ضرر بریتانیا3

 در مذاکره مونسوری ریاست هیأت افغانستان را چی کسی به عهده داشت؟ .160

 ( امان اهلل خان2 لودین ( عبدالرحمن1

 ( هیچکدام4  ( محمود طرزی3

 در مذاکره صلح راولپندی ریاست هیات افغانی را چی کسی به عهده داشت؟ .161

 ( امان اهلل خان2 ( عبدالرحمن لودین1

 ( علی احمد خان4  ( محمود طرزی3

 مذاکره مونسوری مدت چند ماه دوام نمود: .162

 ( پنج ماه2  ( سه ماه1

 یازده ماه( 4  ( ده ماه3

 نتیجه مذاکره مونسوری چی بود؟ .163

 ( به سود افغانستان2 به ضرر افغانستان (1

 ( نتیجه نداد4 ( به ضرر بریتانیا3

 معاهده کابل در کدام سال صورت گرفت؟ .164

 م1920( 2  م1919( 1

 م1922( 4  م1921( 3

 در معاهده کابل ریاست هیات بریتانوی را چی کسی به عهده داشت؟ .165

 ( هارالن2  ( سرگرانت1

 ( سر هنری دابس4  ( مارتمر3

 معاهده کابل چند ماه طول کشید؟ .166

 ( یازده ماه2  ( ده ماه1

 ( سیزده ماه4  ( دوازده ماه3

 در مذاکره صلح راولپندی ریاست هیأت بریتانوی را چی کسی به عهده داشت؟ .167

 ( هارالن2  (  سرگرانت1

 ( سر هنری دابس4  ( مارتمر3

 اهلل خان جبهه شرق به کدام تاریخ رخ داد:در زمان حکومت امان  .168

 می 3( 2  می 2( 1

 می 5( 4  می 4( 3

در زمان حکومت امان اهلل خان در سنگر شرقی رهبری قوای افغانی را چی کسی به  .169

 عده داشت؟

 ( محمد نادر خان2 ( صالح محمد خان1

 ( هیچکدام4 ( عبدالقدوس خان3

 در کدام والیت افغانستان صورت گرفت:در زمان حکومت امان اهلل خان جبهه شرق  .170

 ( قندهار2  ( پکتیا1

 ( هیچکدام4  ( ننگرهار3

 در زمان حکومت امان اهلل خان جبهه جنوب به کدام تاریخ رخ داد: .171

 اپریل 21( 2  اپریل 20( 1

 اپریل 24( 4  اپریل 22( 3

 جبهه جنوب در کدام والیت افغانستان صورت گرفت .172

 ( ننگرهار2  ( قندهار1

 ( هیچکدام4  پکتیا (3

 در جبهه جنوب رهبری قوای افغانی را چی کسی به عهده داشت؟ .173

 ( محمد نادر خان2 ( صالح محمد خان1

 ( هیچکدام4 ( عبدالقدوس خان3

 انگلیس ها در کدام سال خواهان متارکه یا آتش بس شدند؟ .174

 جون 4( 2  جون 3( 1

 جون6( 4  جوب 5( 3

 صورت گرفت؟جبهه جنوب غرب به رهبری چی کسی  .175

 ( محمد نادر خان2 ( صالح محمد خان1

 ( هیچکدام4 ( عبدالقدوس خان3

 جبهه جنوب غرب در کجا صورت گرفت؟ .176

 ( ننگرهار2  ( قندهار1

 ( هیچکدام4  ( پکتیا3

مرحله اول اصالحات در زمان حکوت امان اهلل خان از کدام سال تا کدام سال دوام  .177

 نمود:

 م1924 تا 1919( 2 م 1920تا  1919( 1

 ( هیچکدام4 الی ختم نظام امانی 1919( 3

 مرحله دوم اصالحات در زمان امان اهلل خان از کدام سال تا کدام سال دوام نمود: .178

 م1924تا  1919( 2 م 1920تا  1919( 1

 الی ختم دوره امانی 1924(  از 4 الی ختم نظام امانی 1919( 3
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 ویب گردید؟نخستین قانون اساسی افغانستان در کدام سال تص .179

 م1921( 2  م 1920( 1

 م1923( 4  م1922( 3

قانون اساسی که نخستین قدم در برنامه اصالحات امان اهلل خان شمرده میشد کدام  .180

 نظام را تثبیت نمود:

 ( شاهی2  ( سلطنتی1

 ( جمهوری4 ( شاهی مشروط3

 در زمان کدام پادشاه وضع شد: "محصول مواشی  "قانون  .181

 امان اهلل خان (2 ( حبیب اهلل خان1

 ( احمد شاه بابا4  ( شیر علی خان3

میلیون روپیه به چند میلیون افزایش  80در زمان امان اهلل خان عایدات دولت از  .182

 یافت:

 میلیون 120( 2  میلیون 100( 1

 میلیون 180( 4  میلیون 140( 3

 سیستم اوضاع متریک در حکومت کدام پادشاه بوجود آمده است؟ .183

 ( امان اهلل خان2 خان( حبیب اهلل 1

 ( احمد شاه بابا4  ( شیر علی خان3

 در زمان حکومت کدام پادشاه واحد پول از روپیه به افغانی تبدیل شد: .184

 ( امان اهلل خان2 ( حبیب اهلل خان1

 ( احمد شاه بابا4  ( شیر علی خان3

 در زمان حکومت امان اهلل خان دستگاه دولت به چند قوا تقسیم گردید: .185

 ( سه قوا2  وا( دو ق1

 ( هیچکدام4  ( چهار قوا3

دولت امانیه جهت دفاع از حریم کشور قوای هوایی را که تشکیل داد مشتمل بر  .186

 چند طیاره بود؟

 طیاره 20( 2  طیاره 10( 1

 طیاره 12( 4  طیاره 11( 3

در زمان حکومت امان اهلل خان طبق ماده چند قانون اساسی معارف رایگان و  .187

 اجباری گردید:

 65( ماده 2  60( ماده 1

 68( ماده 4  70( ماده 3

 مکتب حبیبیه به همکاری کی ها بوجود آمد .188

 ( امریکایی ها2  ( فرانسوی ها1

 ( آلمانی ها4  ( هندی ها3

 لیسه امانیه به همکاری کی ها به وجود آمد؟ .189

 ( امریکایی ها2  ( فرانسوی ها1

 ( آلمانی ها4  ( هندی ها3

 اهلل خان چند مکتب در مرکز و والیات تاسیس گردید؟در زمان حکومت امان  .190

1 )320  2 )321 

3 )322  4 )324 

در زمان حکومت امان اهلل خان به تعداد چند جریده و مجله به مصرف دولت در  .191

 کابل و والیات منتشر گردید؟

 ( یازده2  ( ده1

 ( سیزده4  ( دوازده 3

کشور مواصالت و خواهش در کدام سال دعوت نامه های رسمی از طرف چندین  .192

 شده بود که امان اهلل خان از کشور هایشان دیدن نمایند؟

1 )1300  2 )1301 

3 )1302  4 )1303 

 شاه امان اهلل خان با کدام زبان ها آشنایی داشت؟ .193

 ( فرانسوی2  ( ترکی1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 کرد چی بود: یکی از بزرگترین افتخاراتی که امان اهلل خان در سفر فرانسه حاصل .194

 ( چپرکت ناپلئون2  ( شهر پاریس1

 ( همه4 ( خریداری طیارات3

امان اهلل خان به مردم کدام کشور ها خطاب نموده آزادی بخشیده نمی شود بلکه به  .195

 نیرو و ضرب شمشیر بدست آورده میشود؟

 ( ترکیه2  ( فرانسه1

 ( هند4  ( آلمان3

چندمین سالگرد استقالل افغانستان  در سفر امان اهلل خان به آلمان در انجا از .196

 تجلیل به عمل آمد؟

 ( یازدهمین2  ( دهمین1

 ( سیزدهمین4  ( دوازدهمین3

 یک فروند طیاره از طرف کدام کشور به امان اهلل خان هدیه داده شد؟ .197

 ( انگلستان2  ( فرانسه1

 ( آلمان4  ( ترکیه3

 نمود؟شاه امان اهلل خان از چند کشور آسیایی و اروپایی دیدن  .198

 ( یازده کشور2  ( ده کشور1

 ( سیزده کشور4  ( دوازده کشور3

 شاه امان اهلل خان چند سال سلطنت نمود؟ .199

 ( ده سال2  ( یازده سال1

 ( هشت سال4  ( نه سال3

 سفر شاه امان اهلل خان مدت چند ماه طول کشید؟ .200

 ( شش ماه2  ( شش سال1

 ( نه سال4  ( هفت سال3

 ملکه ثریا دختر کی بود؟ .201

 ( محمود طرزی2  ( امان اهلل خان1

 ( هیچکدام4 ( حبیب اهلل خان3

 شاه امان اهلل خان در کدام سال با ملکه ثریا ازدواج کرد؟ .202

 ش 1291( 2  ش 1290( 1

 ش 1293( 4  ش 1292( 3

در روز های که در شرق مردم شینوار بغاوت کردند و شور ش در آن منطقه بر پا شد  .203

 مسدود شد؟ در شمال کابل  توسط چی کسی

 ( امان اهلل خان2 ( حبیب اهلل خان1

 ( نادر شاه4 ( حبیب اهلل خان کلکانی3
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 حبیب اهلل خان کلکانی در کدام سال در کابل حمله نمود؟ .204

 م1922( 2  م1920( 1

 م1928( 4  م1925( 3

 امان اهلل خان در کدام سال از پادشاهی اش استعفا داد؟ .205

 م1930( 2  م1920( 1

 م9291( 4  م1928( 3

 امان اهلل خان با عنایت اهلل خان چی قرابت داشت؟ .206

 ( پسرش بود2  ( پدرش بود1

 ( پسر کاکایش بود4  ( برادرش بود3

 عنایت اهلل خان چند روز در افغانستان اقتدار را در دست گرفت؟ .207

 ( سه روز2  ( سه سال1

 ( شش روز4  ( سه ماه3

 مسکن گزین شد؟امان اهلل خان بعد از استعفایش در کدام کشور  .208

 ( آلمان2  ( امریکا1

 ( فرانسه4  ( ایتالیا3

بعد از اینکه حبیب اهلل خان کلکانی ارگ را محاصره نمود عنایت اهلل خان به کجا  .209

 عقب نیشینی کرد؟

 ( هرات2  ( کابل1

 ( قندهار4  ( پشاور3

 حبیب اهلل خان کلکانی مدت چند ماه در افغانستان حکمروایی کرد؟ .210

 ( ده ماه2  ( نه ماه1

 ( یک سال4  ( یازده ماه3

 بعد از حکومت حبیب اهلل کلکانی محمد نادر خان درکدام سال وارد کابل شد؟ .211

 م1929( 2  م1930( 1

 م1927( 4  م1928( 3

چی کسی دستار را به شکل تاج بر سر محمد نادر خان گذاشت و محمد نادر خان  .212

 پادشاه افغانستان گردید:

 حضرت مجدد( 2  ( امان اهلل خان1

 ( مردم کابل4 ( حبیب اهلل خان کلکانی3

 محمد نادر خان با محمد هاشم خان چی قرابت داشت؟ .213

 ( پسرش2  ( پدرش1

 ( هیچکدام4  ( برادرش3

 پوهنتون کابل در زمان کدام پادشاه تاسیس گردید؟ .214

 ( عبدالرحمن خان2 ( حبیب اهلل خان1

 ( نادر شاه4  ( امان اهلل خان3

 در زمان کدام پادشاه گذاشته شد؟اساس بانک ملی  .215

 ( عبدالرحمن خان2 ( حبیب اهلل خان1

 ( نادر شاه4  ( امان اهلل خان3

در کدام سال آنعده از اقوام شمال که در حکمراویی حبیب اهلل کلکانی منافع شان  .216

 تامین بود با قوت عظیم دست به شورش زدند:

 م1910( 2  م1900( 1

 م1920( 4  م1930( 3

 سال مال لیونی در خوست بر ضد حکومت بغاوت نمود:در کدام  .217

 م1931( 2  م1930( 1

 م1934( 4  م1932( 3

 محمد نادر شاه چی کسی را به حیث صدر اعظم تعیین نمود: .218

 ( عبداالحد مایار وردک2  ( مال لیونی1

 ( هیچکدام4 محمد هاشم خان (3

 محمد نادر شاه چند سال حکومت کرد؟ .219

 سال 4( 2  سال 3( 1

 سال 9( 4  سال 5( 3

 محمد نادر شاه در کدام سال کشته شد؟ .220

 م1931( 2  م1930( 1

 م1933( 4  م1932( 3

 محمد نادر شاه چگونه کشته شد؟ .221

 با ضرب تفنگچه (2  ( با زهر1

 ( نامعلوم4  ( به اثر مریضی3

 محمد نادر شاه توسط چی کسی کشته شد؟ .222

 ( عبدالباسط2  ( عبداالحد1

 ( علی4  ( عبدالخالق3

کدام پادشاه ذیل نظامنامه که در دروه امانی نافذ شده بود با تغییر اندک اصولنامه  .223

 نافذ ساخت؟

 ( عبدالرحمن خان2 ( حبیب اهلل خان1

 ( نادر شاه4  ( امان اهلل خان3

در اصولنامه اساسی فصل حقوق شاه تعدیل و در آن بجای امان اهلل خان نام کدام  .224

 شاه آورده شد:

 ( عبدالرحمن خان2 ( حبیب اهلل خان1

 ( نادر شاه4  ( امان اهلل خان3

 شورای ملی در کدام سال در مقر سالم خانه از طرف نادر شاه افتتاح گردید: .225

 ش 1310( 2  ش 1309( 1

 ش 1312( 4  ش 1311( 3

 اصول نامه زمان نادر شاه تا کدام سال نافذ بود؟ .226

 ش 1340( 2  ش 1341( 1

 ش 1343( 4  ش 1342( 3

 خان چند سال صدر اعظم افغانستان بود؟ محمد هاشم .227

 سال 17( 2  سال 15( 1

 سال 20( 4  سال 18( 3

بعداالحد خان مایار وردک از کدام سال تا کدام سال بطور مسلسل رئیس شورای  .228

 ملی بود؟

 م1930-1942( 2 م1940-1932( 1

 م1956-1942( 4 م1932-1946( 3

 ؟توسط چی کسی تاسیس شد "جمعیت العلما  "مجلس  .229

 ( عبدالرحمن خان2 ( حبیب اهلل خان1

 ( نادر شاه4  ( امان اهلل خان3
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 دارالعلوم عربی در زمان حکومت کدام پادشاه تاسیس شد؟ .230

 ( عبدالرحمن خان2  ( نادر شاه 1

 ( ظاهر شاه4  ( امان اهلل خان3

 نادر شاه  چی را به حیث رئیس دارالعلوم عربی مقرر نمود: .231

 هاشم خان( محمد 2 ( عبداالحد خان1

 ( هیچکدام4 ( عبدالرحمن خان3

 کدام سالها، سالهای بحران اقتصادی در افغانستان بود: .232

 𝟏𝟗𝟐𝟗 و 𝟏𝟗𝟑𝟎( 2 𝟏𝟗𝟐𝟖 و𝟏𝟗𝟐𝟗( 1

 𝟏𝟗𝟑𝟏 و 𝟏𝟗𝟑𝟐( 4 𝟏𝟗𝟑𝟎 و 𝟏𝟗𝟑𝟏( 3

 محمد ظاهر شاه فرزند کیست؟ .233

 ( عبدالرحمن خان2 ( حبیب اهلل خان1

 ( نادر شاه4  ( امان اهلل خان3

 محمد ظاهر شاه در چند سالگی پاشاه شد؟ .234

 سالگی 22( 2  سالگی 21( 1

 سالگی 19( 4  سالگی 18( 3

 کدام یکی از پادشاهان ذیل لقب المتوکل علی اهلل را به خود اختیار نمود؟ .235

 ( ظاهر شاه2  ( نادر شاه1

 ( هاشم خان4  ( امان اهلل خان3

 پادشاه به وقوع پیوست؟ جنگ جهانی دوم در زمان سلطنت کدام .236

 ( ظاهر شاه2  ( نادر شاه1

 ( هاشم خان4  ( امان اهلل خان3

 جنگ جهانی دوم از کدام سال تا کدام سال ادامه داشت؟ .237

1 )𝟏𝟗𝟑𝟗 − 𝟏𝟗𝟑𝟎 2 )𝟏𝟗𝟒𝟎 − 𝟏𝟗𝟑𝟗 

3 )𝟏𝟗𝟒𝟓 − 𝟏𝟗𝟑𝟗 4 )𝟏𝟗𝟓𝟎 − 𝟏𝟗𝟒𝟓 

جاپان و کشور های اروپای شرقی به در جنگ جهانی دوم کشور های آلمان، ایتالیا،  .238

 کدام نام یاد میشدند؟

 ( محور2  ( متفقین1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

به کدام نام یاد  "انگلستان، فرانسه و امریکا "در جنگ جهانی دوم کشور های  .239

 میشدند؟

   ( محور2  ( متفقین1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 فت؟در دوران جنگ جهانی دوم نرخ اجناس چقدر بلند ر .240

 ( چهار الی پنج چند2 ( سه الی چهار چند1

 ( دو الی سه چند4 ( پنج الی شش چند3

در زمان حکومت ظاهر شاه بعد از صدارت محمد هاشم خان چی کسی به مدت  .241

 هفت سال صدر اعظم افغانستان بود؟

 ( ظاهر شاه2 ( محمد عزیز خان1

 ( داود خان4  ( شاه محمود3

 خان چی قرابت داشت؟محمد داود خان با محمد عزیز  .242

 ( پسرش2  ( پدرش1

 ( هیچکدام4  ( برادرش3

 محمد داود خان پالن پنج ساله اول خود را در کدام سال آغاز نمود؟ .243

 م1966( 2  م1946( 1

 م1976( 4  م1956( 3

 محمد داود خان پالن دوم خود را در کدام سال آغاز کرد؟ .244

 م1961( 2  م1941( 1

 م1981( 4  م1971( 3

 حکومت داود خان ظرفیت بند برق نغلو به چند بلند برده شد؟در زمان  .245

 هزار 10( 2  هزار 66( 1

 هزار 20( 4  هزار 50( 3

 در زمان حکومت داود خان ظرفیت بند برق ماهیپر به چند میرسید؟ .246

 هزار 10( 2  هزار 66( 1

 هزار 20( 4  هزار 50( 3

 میرسید؟ در زمان حکومت داود خان ظرفیت بند برق درونته به چند .247

 هزار 10( 2  هزار 66( 1

 هزار 11(4  هزار 50( 3

 در زمان حکومت داود خان ظرفیت بند برق مزار شریف به چند بلند برده شد؟ .248

 هزار 10( 2  هزار 66( 1

 هزار 20( 4  هزار 50( 3

 محمد داود خان در سیاست خارجی خود چگونه موقف را اختیار نمود؟ .249

 طرفی فعال و منفی ( بی2 ( بی طرفی فعال و مثبت1

 ( طرفداری از کشور های شرقی4 ( طرفداری از کشورهای غرب3

 ده سال اخیر سلطنت ظاهر شاه به کدام نام یاد میشود؟ .250

 ( قانون اساسی2 ( دهه دیموکراسی1

 ( همه درست است4 ( شاهی مشروطه3

 ه دیموکراسی در افغانستان بعد از استعفای کدام پادشاه آغاز گردید؟ردو .251

 ( نادر شاه2  اهر شاه( ظ1

 ( امان اهلل خان4  ( داود خان3

 دوره دیموکراسی در افغانستان در کدام سال آغاز گردید؟ .252

 ش 1333( 2  ش 1323( 1

 ش 1353( 4  ش 1343( 3

در دروه دیموکراسی در قانون اساسی جدید اعضای خانواده شاهی کدام مسئولیت  .253

 ها و وظایف را نباید به دوش بگیرند:

 ( عضویت شورا2  مقام صدارت( 1

 ( همه درست است4 ( عضویت در ستره محکمه3

بعد از اینکه داود خان از مقام صدارت مستعفی گردید محمد ظاهر شاه چی کسی  .254

 را به مقام صدارت مامور ساخت:

 ( هاشم میوند وال2  ( محمد یوسف1

 ( موسی شفیق4  ( عبدالظاهر3

 ال تشکیل داد؟محمد یوسف کابینه خود را در کدام س .255

 م1961( 2  م1960( 1

 م1963( 4  م1962( 3
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 در دهه دیموکراسی چند جریده در کابل منتشر گردید: .256

 ( سی جریده2  ( بیست جریده1

 ( ده جریده4  ( چهل جریده3

 در دهه دیموکراسی چند حکومت از ولسی جرگه راه اعتماد گرفتند؟ .257

 ( چهار حکومت2  ( سه حکومت1

 شش حکومت ( 4  ( پنج حکومت3

بعد از آنکه محمد داود خان از پست صدارت کنار رفت چند سال را در نزد او سپری  .258

 کرد؟

 سال 10( 2  سال 5( 1

 سال 20( 4  سال 15( 3

 کودتای زمان حکومت داود خان در کدام سال صورت گرفت: .259

 1973جوالی  17( 2 1352سرطان  26( 1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

ان به عوض نظام شاهی در افغانستان کدام نظام اعالن در نتیجه کودتای داود خ .260

 گردید؟

 ( جمهوری2  ( ریاستی1

 ( شاهی مشروطه4  ( صدارتی3

 قانون اساسی داود خان در کدام سال به تصویب رسید؟ .261

 م 1955( 2  م 1944( 1

 م 1977( 4  م 1966( 3

 قانون اساسی داود خان به ریاست چی کسی به تصویت رسید؟ .262

 ( عزیز اهلل واصفی2  یوسف( محمد 1

 ( عبدالظاهر4  ( محمد هاشم3

 سرود ملی در زمان جمهوریت چی کسی ترتیب گردید: .263

 ( داود خان2  ( ظاهر شاه1

 ( هیچکدام4  ( امان اهلل خان3

در زمان جمهوریت داود خان پالن اقتصادی هفت ساله از کدام سال تا کدام سال  .264

 طرح و تدوین گردید؟

1 )𝟏𝟗𝟖𝟑 − 𝟏𝟗𝟕𝟔 2 )𝟏𝟗𝟖𝟎 − 𝟏𝟗𝟕𝟔 

3 )𝟏𝟗𝟗𝟑 − 𝟏𝟗𝟖𝟑 4 )𝟏𝟗𝟖𝟑 − 𝟏𝟗𝟔𝟔 

 رژیم جمهوریت داود خان در کدام سال سرنگون گردید؟ .265

 ش 1377( 2  ش 1367( 1

 ش 1347( 4   1357( 3

 اسالم در کدام سال به شبه قاره هند رسید؟ .266

 ( اواخر سده ششم میالدی2 ( اوایل سده ششم میالدی1

 ( اواخر سده هفتم میالدی4 سده هفتم میالدی( اوایل 3

در کدام سال گروهی از هندوان کنگره ملی هند را به قصد تشکیل هسته یک  .267

 پارلمان بومی پایه گذاری کردند؟

 م1885( 2  م1855( 1

 م1875( 4  م1865( 3

 در کدام سال مسلمانان از کنگره ملی هند کناره گیری کردند: .268

 م1904( 2  م1903( 1

 م1906 (4  م0519( 3

را مطرح و  "دو ملت "نظریه  ال جناح برای بهبود موضع مسلم لیگدر کدام س .269

 نخستین تقاضای رسمی در مورد یک وطن اسالمی را طرح کرد:

 م1838( 2  م1828( 1

 م1858( 4  م1848(3

 در کدام سال مسلم لیگ در قطعنامه ای خواستار تشکیل پاکستان شد؟  .270

 م1930( 2  م1920( 1

 م1950( 4  م1940( 3

در کدام سال کنگره و هم مسلم لیگ طرح بریتانیا را برای تشکیل حکومت فدرالی  .271

 رد کردند:

 م1946( 2  م1964( 1

 م1963( 4  م1936( 3

 در کدام سال پاکستان بوجود آمد؟ .272

 م1946( 2  م1937( 1

 م1948( 4  م1947( 3

 را ایفا نمودند؟ در ایجاد پاکستان کدام شخص نقش به سزا و رول بس بزرگی .273

 ( محمد علی جناح2 ( عالمه اقبال الهوری1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

کدام یکی از اشخاص ذیل از شخصیت های بزرگ و مبارز ملی پشتونخواه بوده که  .274

در مقابل استعمار و استبداد قیام نمود و سالیان دراز عمر خویش را در این راه 

 سپری کرد:

 خان عبدالغفار خان( 2 ( عالمه اقبال الهوری1

 ( همه2 ( محمد علی جناح3

م چند تن بنگالی به رهبری مجیب الرحمن متهم به جدا سازی شرق 1968در سال  .275

 پاکستان شدند:

 ( سی و دوتن2  ( سی تن1

 ( سی وپنج تن4  ( سی و چهارتن3

 بنگله دیش در کدام سال اعالن استقالل نمود؟ .276

 م1971( 2  م1961( 1

 م1991( 4  م1981( 3

 مجلس شورا در کدام سال انقراض سلطنت قاجاریه را اعالم کرد: .277

 ش 1302( 2  ش 1300( 1

 ش1304( 4  ش1303( 3

 در کدام سال قوای اتحاد شوروی و انگلیس از چند جانب به ایران حمله کردند: .278

 ش 1321( 2  ش 1320( 1

 ش 1323( 4  ش 1322( 3

 محمد رضا شاه فرزند کیست: .279

 مسلم لیگ (2 ( محمد علی جناح1

 ( خان عبدالغفار خان4 ( رضاه شاه پهلوی3



یخ صنف دوازدهمسواالت تار  

 12                                                                                      آدرس آموزشگاه: رسک بوستان کابل، مقابل کوچه بوستان                                                               ویمــــق هللا قیــــری عتیــانجمن  تهیه و ترتیب: 

 محمد رضا شاه پهلوی چندمین پادشاه خاندان پهلوی است: .280

 ( دومین2  ( اولین1

 ( چهارمین4  ( سومین3

 محمد رضا شاه پهلوی در کدام سال متولد گردیده است؟ .281

 م 1928( 2  ش 1298( 1

 م1982( 4  ش 1289( 3

 متولد گردیده است:محمد رضاه پهلوی در کجا  .282

 ( شیراز2  ( اصفهان1

 ( تبریز4  ( تهران3

در کدام سال به اثر حمله نیرو های اتحاد شوروی سابق و انگلیس بر ایران رضا شاه  .283

 از سلطنت بر کنار و محمد رضا شاه پهلوی عهده دار سلطنت گردید:

 ش 1321( 2  ش 1320( 1

 ش 1323( 4  ش 1322( 3

 کسی ملی اعالن گردید: نفت ایران به رهبری چی .284

 ( محمد رضا شاه2  ( رضاه شاه 1

 ( امام خمینی4  ( داکتر مصدق3

 نفت ایران در زمان حکومت کدام پادشاه ملی اعالن گردید: .285

 ( محمد رضا شاه2  ( رضاه شاه 1

 ( امام خمینی4  ( داکتر مصدق3

 انقالب اسالمی ایران در کدام سال بوقوع پیوست: .286

 ش 1376( 2  ش 1375( 1

 ش 1357( 4  ش 1356( 3

 محمد رضا شاه پهلوی در کدام سال وفات نمود: .287

 ش1359( 3  ش 1395( 1

 ش 1361( 4  ش 1360( 3

 محمد رضا شاه پهلوی در کجا وفات نمود و در همانجا به خاک سپرده شد: .288

 ( ایران2  ( افغانستان1

 ( مصر4  ( امریکا3

 پیروزی رسید:انقالب اسالمی ایران تحت رهبری چی کسی به  .289

 ( محمد رضا شاه2  ( رضاه شاه 1

 ( امام خمینی4  ( داکتر مصدق3

دولت جدید ایران به کدام تاریخ با حکم امام خمینی به نخست وزیری مهندس  .290

 بازرگان رسمیت پیدا کرد:

 دلو 15( 2  دلو 12( 1

 حوت 15( 4  حوت 12( 3

 چین در محل تقاطع چند قاره موقعیت دارد؟ .291

 ( سه قاره2  ( دو قاره1

 ( یک قاره4  ( چهار قاره3

 کشور چین در محل تقاطع کدام قاره ها موقعیت دارد: .292

 ( آسیا، افریقا و انترکتیکا2 ( اروپا: آسیا و آسترالیا1

 ( اروپا ، آسیا، افریقا4 ( استرالیا، آسیا و افریقا3

 کشور چین در کدام قاره موقعیت دارد؟ .293

 بی( نیم کره جنو2 ( نیم کره شمالی1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 کشور چین چند میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد: .294

1 )9.1  2 )9.3 

3 )9.5  4 )9.6 

 پایتخت جمهوری خلق چین چی نام دارد: .295

 ( بی جینگ2  ( پکین1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 کشور چین از لحاظ مساحت چندمین کشور بزرگ دنیا می باشد: .296

 ( دومین2  ( اولین1

 ( چهارمین4  ( سومین3

 سابقه تاریخی شهر پکین به چند هزار سال قبل بر میگردد: .297

 سال 2000( 2  سال 1000( 1

 سال 3000( 4  سال 4000( 3

 شهر پکین چند سال قبل بازسازی شده بود: .298

 سال 2000( 2  سال 1000( 1

 سال 3000( 4  سال 4000( 3

 اکثریت باشنده گان چین از کدام نژاد میباشند؟ .299

 هان (2  ( خان1

 ( جواب اول4  ( هردو3

اوکتای قاآن در کدام سال با دو برادرش چغتای و تولی و پسران خود به طرف جلگه  .300

 هوانگ هو حرکت کردند؟

 م1240( 2  م 1230( 1

 م1250( 4  م1220( 3

 اوکتای قاآن در کدام سال شهر کای فنگ را به تصرف خویش در آورد: .301

 م1234( 2  م1224( 1

 م1254( 4  م1244( 3

 جنگ تریاک بین کی ها رخ داد: .302

 ( چین و روسیه2  ( چین و افغانها1

 ( انگلیس و چین4 ( انگلیس و روسیه3

 جنگ تریاک بین کدام سالها رخ داد: .303

1 )𝟏𝟖𝟔𝟎 − 𝟏𝟖𝟒𝟏 2 )𝟏𝟖𝟔𝟏 − 𝟏𝟖𝟓𝟏 

3 )𝟏𝟖𝟖𝟏 − 𝟏𝟖𝟔𝟏 4 )𝟏𝟖𝟔𝟎 − 𝟏𝟖𝟒𝟎 

 مشهور است: "مردن"کدام یکی از اشخاص ذیل به نام پدر چین  .304

 ( سن یات سن2  ( اوکتاقاآن 1

 ( هیچکدام4 ( چیانگ کای شیک3

 م و اولین رئیس جهمور چین میباشد:1911کدام یک از اشخاص ذیل رهبر انقالب  .305

 سن یات سن (2  ( اوکتاقاآن 1

 ( هیچکدام4 ( چیانگ کای شیک3
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 شت؟سن یات سن تا کدام سال رهبری حزب گومین تانگ را به عهده دا .306

 م1931( 2  م1921( 1

 م1941( 4  م1911( 3

تاسیس کرد چی  "ارتش سرخ چین"اولین پایگاه که حزب کمونست برای استقرار  .307

 نام داشت؟

 ( چنگ کانگ شن2  ( گومیت تانگ1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 م اولین جمهوری شورای چین را در کجا اعالم داشت:1931مائو در اواخر سال  .308

 بیجینگ( 2  ( پکین1

 ( هیچکدام4  ( گیانگسی3

 در پایان جنگ جهانی دوم عمالً چند چین وجود داشت: .309

 ( دو چین2  ( یک چین1

 ( چهار چین4  ( سه چین3

 در کدام سال بیجنگ بدون مقاومت سقوط کرد: .310

 م1945( 2  م1940( 1

 م1949( 4  م1948( 3

لق چین اعالم مائو کدام سال را در میدان صلح آسمانی پکین تاسیس جمهوری خ .311

 نمود:

 م1945( 2  م1940( 1

 م1949( 4  م1948( 3

 کشور تاجکستان در کدام قسمت افغانستان موقعیت دارد: .312

 ( جنوب2  ( شمال1

 ( غرب4  ( شرق 3

 مردم تاجکستان از کدام نژاد میباشد: .313

 ( نژاد خان2  ( نژاد سفید1

 ( نژاد زرد4  ( نژاد آریایی3

 اجکستان را تصرف کرد:اسکندر در کدام قرن سرزمین ت .314

 ق م 3( 2  ق م 2( 1

 ق م 6( 4  ق م 4( 3

در بین کدام سال ها کوای شانگ قبایل دیگر یوچی ها را به تصرف خویش در آورد  .315

 و امپراطوری کوشان را تاسیس نمود:

𝟐𝟖 ق م( 1 − 𝟐𝟗 ق م( 2 𝟑𝟗 − 𝟒𝟎 

𝟐𝟖 ق م  (3 − 𝟑𝟗 ق م ( 4 𝟑𝟖 − 𝟐𝟕 

 کدام قوم روی کار آمدند: بعد از امپراتوری کوشان .316

 ( هون های سفید2  ( افنالیت1

 ( همه درست است4  ( اهیاطله3

 شمال تاجکستان د رقلمرو حکومت کدام کشور در آمد: 19در وسط قرن  .317

 ( امیر بخارا2  ( روسیه تزاری1

 ( هیچکدام4  ( انگلیس3

 جنوب تاجکستان در قلمرو حکومت چی در آمد: 19در وسط قرن  .318

 ( امیر بخارا2  تزاری ( روسیه1

 ( هیچکدام4  ( انگلیس3

در کدام سال حاکمیت شوروی در متصرفات پیشین روسیه در آسیای میانه برقرار  .319

 شد:

 م1916( 2  م1917( 1

 م1920( 4  م1918( 3

 امپراطوری کوشان چند سال توانست بر آسیای مرکزی حکومت کند: .320

 سال 200( 2  سال 100( 1

 سال 400( 4  سال 300( 3

در کدام سال ارتش سرخ وارد بخش شرقی بخارا گردید و شهر دوشنبه را تصرف  .321

 کرد:

 م1919( 2  م1918( 1

 م1921( 4  م1920( 3

 شهر دوشنبه در کدام سال به نام ستامین آباد یاد میشد: .322

 م1925( 2  م1920( 1

 م1932( 4  م1929( 3

 دوشنبه نامگذاری شد:شهر دوشنبه در کدام سال از استامین آباد مجدداً بنام  .323

 م1991(  2  م1919( 1

 م1961( 4  م1981( 3

 تاجکستان در کدام سال استقالل سیاسی خویش را اعالم نمود: .324

 م1991(  2  م1919( 1

 م1961( 4  م1981( 3

 کشور ازبکستان میان کدام دو رودخانه موقعیت دارد: .325

 ( رودخانه آمو  دریای هلمند2 ( رودخانه آمو و سیر دریا1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 ازبک ها چند فیصد نفوس کشور ازبکستان را تشکیل میدهد: .326

 فیصد 71( 2  فیصد 70( 1

 فیصد 73( 4  فیصد 72( 3

 چند فیصد نفوس ازبکستان در قریه جات و قصبه ها امرار معیشت دارند: .327

 فیصد 61( 2  فیصد 60( 1

 فیصد 63( 4  فیصد 62( 3

 زبان رسمی کشور ازبکستان چیست: .328

 ( روسی2  ( ازبکی1

 ( دری4  ( هردو3

 در کدام سال بخش بزرگی از ازبکستان جزء قلمرو هخامنشی ها شمرده میشد: .329

 ( قرن ششم پیش از میالد2 ( قرن هفتم پیش از میالد1

 ( قرن چهارم پیش از میالد4 ( قرن پنجم پیش از میالد3

تان فعلی را جز قلمرو در کدام سال قبل از میالد اسکندر مقدونی سمر قند و ازبکس .330

 یونان باختری ساخت:

 ق م 325( 2  ق م 320( 1

 ق م 339( 4  ق م 329( 3

 کدام دو سلسله بزرگ بر سر زمین تاجکستان حکومت کردند: .331

 ( سامانیان و ساسانیان2 ( صفاریان و سامانیان1

 ( طاهریان و صفاریان4 ( سامانیان و طاهریان3
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 های مهمی از آسیای مرکزی تسلط یافتند:مسلمانان در کدام قرن بر قسمت  .332

 ( نیمه دوم قرن هفتم میالدی2 ( نیمه اول قرن هفتم میالدی1

 ( نیمه دوم قرن ششم میالدی4 ( نیمه اول قرن ششم  میالدی3

 در کدام قرن منطقه کنونی ازبکستان جز قلمرو سامانیان گردید؟ .333

 ( قرن هشتم م2  ( قرن هفتم م1

 دهم م( قرن 4  ( قرن نهم م3

 ازبک ها نام خود را از چی کسی اقتباس کردند؟ .334

 ( ازبک خان2  ( اسالم کریم1

 ( هیچکدام4  ( جوجی3

 چند فیصد مردم ازبکستان مسلمان میباشد: .335

 فیصد 88( 2  فیصد 80( 1

 فیصد 89( 4  فیصد 85( 3

 مسلمانان ازبکستان پیرو کدام مذهب میباشند؟ .336

 ( حنفی2  ( مالکی1

 لی( حنب4  ( شافعی3

 کشور ازبکستان در کدام سال استقالل خویش را اعالن نمود: .337

 م 1918( 2  م1919( 1

 م1981( 4  م1991( 3

 بعد از استقالل ازبکستان کدام شخص به صفت رئیس جمهور انتخاب گردید: .338

 ( اسالم کریموف2  ( ازبک خان1

 ( هیچکدام4  ( جوجی3

 را تشکیل میدهند:کدام یکی از اینها مهمترین بخش اقتصاد ازبکستان  .339

 ( مالداری2  ( صنعت1

 ( هیچکدام4  ( زراعت3

 چند در صد میزان ردش ازبکستان به بخش زراعت وابسته است: .340

 درصد 26( 2  درصد 25( 1

 درصد 28( 4  درصد 27( 3

 چند درصد از جمعیت فعال کشور ازبکستان به بخش زراعت وابسته است: .341

 درصد 35( 2  درصد 30( 1

 درصد 45( 4  درصد 40( 3

 کدام یکی از اینها دومین کشور صادر کننده پنبه در جهان میباشند: .342

 ( ازبکستان2  ( تاجکستان1

 ( افغانستان4  ( ترکمنستان3

 ترکمن ها از لحاظ چهره شبیه کدام مردم میباشد: .343

 ( مغلها2  ( تاجیک ها1

 ( هیچکدام4  ( ازبک ها3

 م تمدن اسالمی به حساب میرود:کدام یکی از این شهر ها از مراکز بزرگ و مه .344

 ( بخارا2  ( سمرقند1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

نظر به تحقیقات باستان شناسی کدام یک از کشور های ذیل یکی از مراکز بزرگ  .345

 مالداری و زراعت جهان بوده است:

 ( ترکمنستان2  ( ازبکستان1

 ( افغانستان4  ( تاجکستان3

ن در کدام قرن بخشی از قلمرو امپراطوری نظر به گفته مورخین سرزمین ترکمنستا .346

 هخامنشی بوده است و پس از آن به دست پارت ها افتاد:

 ق م 5-6( 2  ق م 6-4( 1

 ق م 5-4( 4  ق م 7-6( 3

کدام شهر پایتخت حکام غرب خراسان به شمار میرفت و حمالت ایشان به  .347

 ماورالنهر از این مرکز هدایت میگردید:

 ( سمر قند2  ( بخارا1

 ( هیچکدام4  ( مرو3

 در کدام قرن مسلمانان به خراسان حمله برده و آن را به تصرف خیوش در آوردند: .348

 ( قرن شش م2  ( قرن پنج م1

 ( قرن هفت م4  ( قرن هشت م3

در کدام قرن هجری مقدسی تاریخ نویس عرب اولین فردی بود که از طایفه ای به  .349

 نام ترکمن ها یاد کرد:

 سه م ( قرن2  ( قرن دو م1

 ( قرن پنج م4  ( قرن چهار م3

م سرزمین ازبکستان به تصرف  15-17بعد از شکست شیبک خان ازبک از قرن  .350

 کی درآمد:

 ( صفوی ها2  ( سامانی ها1

 ( طاهری ها4  ( ساسانی ها3

در کدام سال های میالدی تحریکات سیاسی روسیه منطقه پهناور ترکستان را به  .351

 انه، خوقند و قازان تقسیم کرد:حکومت های بخارا، خیوه، فرغ

𝟏𝟖𝟓𝟑 م( 1 − 𝟏𝟖𝟕𝟑 م( 2 𝟏𝟖𝟓𝟎 − 𝟏𝟖𝟓𝟎 

𝟏𝟖𝟔𝟑 م( 3 − 𝟏𝟖𝟖𝟑 م( 4 𝟏𝟖𝟓𝟎 − 𝟏𝟖𝟓𝟎 

 شهر بخارا در کدام سال توسط روس ها اشغال گردید: .352

 م1873( 2  م1868( 1

 ( هیچکدام4  م1879( 3

 شهر خیوه در کدام سال توسط روس ها اشغال گردید: .353

 م1873( 2  م1868( 1

 ( هیچکدام4  م1879( 3

 شهر فرغانه در کدام سال توسط روس ها اشغال گردید: .354

 م1873( 2  م1868( 1

 ( هیچکدام4  م1879( 3

 در کدام ترکمنستان توسط روس ها اشغال گردید: .355

 م1873( 2  م1868( 1

 م1881( 4  م1879( 3

 گردید: در کدام سال ترکمنستان جز جمهوری ترکمنستان شوروی .356

 م1917( 2  م1916( 1

 م1919( 4  م1918( 3

در ترکمنستان چند درصد از کل محصوالت کشور توسط واحد های دولتی اداره  .357

 میشد:



یخ صنف دوازدهمسواالت تار  

 15                                                                                      آدرس آموزشگاه: رسک بوستان کابل، مقابل کوچه بوستان                                                               ویمــــق هللا قیــــری عتیــانجمن  تهیه و ترتیب: 

 درصد 92( 2  درصد 90( 1

 درصد 95( 4  درصد 94( 3

 میالدی ترکمنستان رسماً استقالل خویش را اعالم نمود: 1991در چند اکتوبر سال  .358

1 )7  2 )17 

3 )26  4 )27 

تریلیون متر مکعب ذخایر گاز بعد از  2.7کدام یکی از کشور های ذیل با داشتن  .359

فدراسیون روسیه به عنوان بزرگترین کشور دارای ذخایر گازی در بین کشور های 

 مشترک المنافع شناخته شد:

 ( ترکمنستان2  ( تاجکستان1

 ( افغانستان4  ( ازبکستان3

 مور زراعت و مالداری اشتغال دارند:چند درصد مردم ترکمنستان در ا .360

 درصد 38( 2  درصد 28( 1

 درصد 58( 4  درصد 48( 3

 چند درصد سرزمین های ترکمنستان به فقدان منابع آبی مواجه میباشند: .361

 درصد 60( 2  درصد 50( 1

 درصد 80( 4  درصد 70( 3

 کشور ترکمنستان در کدام سال استقالل خویش را اعالن نمود: .362

 م1991( 2  م1919( 1

 م1971( 4  م1981( 3

م کشور صنعتی پیشگام در سراسر 1870کدام یکی از کشور های ذیل تا سا ل .363

 جهان بود:

 ( فرانسه2  ( آلمان1

 ( جاپان4  ( انگلستان3

 انگلستان ساختن ها و توپ های دریایی غول پیکر را در کدام سال آغاز کرد: .364

 م1882( 2  م1880( 1

 م1884( 4  م1883( 3

ه و انگلستان در کدام سال موافقتنامه ای را میان کشور های خویش امضاء فرانس .365

 کردند:

 م1902( 2  م1900( 1

 م1904( 4  م1903( 3

 انگلستان در کدام سال با روسیه متحد شد: .366

 م1907( 2  م1900( 1

 م1910( 4  م1908( 3

 قبل از وقوع کدام جنگ ولیعهد اتریش در سارایو مرکز بوسنی به قتل رسید: .367

 ( جنگ جهانی دوم2 ( جنگ جهانی اول1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

در جنگ جهانی اول ارتش کدام کشور نخستین ارتش بود که برای جنگ آماده  .368

 شد:

 ( ارتش روس2 ( ارتش انگلستان1

 ( ارتش آلمانی4  ( ارتش فرانسه3

 جنگ جهانی اول در اگست کدام سال آغاز گردید: .369

 م1914( 2  م1913( 1

 م1916( 4  م1915( 3

 در جنگ جهانی اول جبهه شرقی در بالکان در کدام سال آغاز گردید: .370

 م1914( 2  م1913( 1

 م1916( 4  م1915( 3

در جریان جنگ جهانی اتباع عرب امپراطوری عثمانی در کدام سال بر ضد حاکمان  .371

 ترک شان قیام کردند:

 م1914( 2  م1913( 1

 م1916( 4  م1915( 3

 سال با مشکالت اقتصادی روبرو شدند:آلمانی ها در کدام  .372

 م1914( 2  م1913( 1

 م1916( 4  م1915( 3

 در نخستین روز نبرد سوم انگلیسها چند نفر تلفات دادند: .373

1 )50000  2 )60000 

3 )70000  4 )80000 

ساعت اول در هر دقیقه چند انگلیسها  24در نخستین روز نبرد سوم انگلیسها در  .374

 کشته شد:

 تن 16 (2  تن 15( 1

 تن 14( 4  تن 13( 3

ساعت اول چند نفر انگلیسها مجروح  24در نخستین روز نبرد سوم انگلیسها در  .375

 شدند:

 تن 30( 2  تن 35( 1

 تن 20( 4  تن 40( 3

 در جریان نبرد سوم آلمانی ها چند نفر تلفات دادند: .376

1 )110000  2 )220000 

3 )330000  4 )44000 

 ها چند نفر تلفات دادند:در جریان نبرد سوم فرانسوی  .377

1 )250000  2 )350000 

3 )450000  4 )550000 

 تعداد تلفات در جبهه ایتالیا چند نفر بود: .378

1 )100000  2 )200000 

3 )300000  4 )400000 

در کدام سال یک زیر دریای آلمانی به کشتی اقیانوس پیمای لوسی تانیا که در  .379

 دریای ایرلند در حال حرکت بود:

 م1915( 2  م 4191( 1

 م1917( 4  م1916( 3

 بلغارستان در کدام سال با در خواست آتش بس موقت موافقت کرد: .380

 م1917( 2  م1919( 1

 م1916( 4  م1918( 3

در سال اتریش و مجارستان توافق آتش بس را امضا کردند که به منزله پایان یافتن  .381

 مداخله آنها در جنگ بود:
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 م1919( 2  م1918( 1

 م1921( 4  م1920( 3

 جنگ جهانی اول چند سال دوام کرد: .382

 ( سه سال2  ( دو سال1

 ( چهار سال4  ( پنج سال3

بر اساس آمار رسمی جنگ جهانی اول چند میلیون سرباز نیروهای زمینی و بحری  .383

 در جنگ کشته شدند:

 میلیون 21( 2  میلیون 9.1( 1

 میلیون 9.6( 4  میلیون 7.4( 3

 یون تن نظامی مجروح گردیدند:در جنگ جهانی اول چند میل .384

 میلیون 21( 2  میلیون 9.1( 1

 میلیون 9.6( 4  میلیون 7.4( 3

 در جنگ جهانی اول چند میلیون اسیر یا مفقود االثر گردیدند: .385

 میلیون 21( 2  میلیون 9.1( 1

 میلیون 9.6( 4  میلیون 7.4( 3

ور فرانسه در اثر جنگ جهانی اول چند کیلومتر مربع زمین های جنگی در کش .386

 سوزانده شد:

1 )4800  2 )5800  

3 )6800  4 )7800 

در اثر جنگ جهانی اول چند میلیون کیلومتر مربع زمین های زراعت در فرانسه  .387

 نابود گردیدند

1 )12500  2 )12600 

3 )12700  4 )12800 

کدام یکی از جنگ های ذیل پر مصرف ترین و ویران کننده ترین جنگ تاریخ  .388

 اب میرود:بشریت به حس

 ( جنگ جهانی دوم2 ( جنگ جهانی اول1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

در اثر جنگ جهانی اول در کشور فرانسه در شهر ها چند ساختمان ویران و آسیب  .389

 دید:

1 )400000  2 )500000 

3 )600000  4 )700000 

 بحران و رکود اقتصادی در آلمان چند سال دوام کرد: .390

  ( سه سال2  ( دو سال1

 ( پنج سال4  چهار سال( 3

 در اثر بحران اقتصادی در آلمان چند درصد ضایع کاهش یافت: .391

 درصد 40( 2  درصد 50( 1

 درصد 60( 4  درصد 30( 3

 ادولف هیتلر در کدام سال تولد گردیده است: .392

 م1885( 2  م1880( 1

 م1890( 4  م1889( 3

 ادولف هتلر در کجا تولد گردیده  است: .393

 ( اتریش2  ( سویس1

 ( فرانسه4  ( آلمان3

 ادولف هتلر در کدام سال رهبری حزب نازی را به عهده گرفت: .394

 م1922( 2  م1923( 1

 م1920( 4  م1921( 3

محور روم برلین را تشکیل داد  1936کدام یکی از اشخاص ذیل در اکتوبر سال  .395

 است و آن را )پیمان پوالدین( نامیدند:

 ( موسولینی2  ( هیتلر1

 کدام( هیچ4  ( هردو3

 امپراطوری جاپان در کدام سال به شمال چین یورش برد: .396

 م1937( 2  م1935( 1

 م1940( 4  م1939( 3

 هتلر در کدام سال اتریش را ضمیمه آلمان کرد: .397

 م1937( 2  م1935( 1

 م1940( 4  م1938( 3

 ارتش آلمان در کدام سال به لهستان )پولند( یورش برد: .398

 م1939( 2  م1940( 1

 م1938 (4  م1938( 3

 م چند سرباز آلمانی را به اسارت گرفتند:1942نیروهای متفقین در سال  .399

1 )7000  2 )8000 

3 )9000  4 )1000 

چند لشکر آلمانی به لهستان یورش بردند ارتش بزرگ لهستان  1939در سال  .400

 یورش بردند و در ظرف چهار هفته به شکل بد در هم کوبیدند:

1 )50  2 )51 

3 )52  4 )53 

 نسه در کدام سال در برابر آلمان تسلیم شد:فرا .401

 م1930( 2  م1920( 1

 م1950( 4  م1940( 3

 نازی ها در کدام سال به یوگوسالوی حمله بردند: .402

 م1941( 2  م1940( 1

 م1943( 4  م1942( 3

 موسولینی در کدام سال یونان حمله برد: .403

 م1941( 2  م1940( 1

 م1943( 4  م1942( 3

 ام سال آغاز شد:جنگ جهانی دوم در کد .404

 م1936( 2  م1935( 1

 م1939( 4  م1938( 3

 چوریا مسلط شد:نجاپان در کدام سال بر م .405

 م1931( 2  م1930( 1

 م1933( 4  م1932( 3
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جاپان در کدام سال جزیره هانیان و بعضی جزایر کوچک نزدیک ساحل هندو چین  .406

 را تصرف کرد:

 م1939( 2  م1935( 1

 م1941( 4  م1940( 3

متحده امریکا در کدام سال همه روابط تجارتی خود را با جاپان قطع نموده و  ایاالت .407

 دارای این کشور را در امریکا ضبط نمود:

 م1939( 2  م1935( 1

 م1941( 4  م1940( 3

 م در کجا دیدار کردند:1943روزولت، چرچیل و استالین در نوامبر   .408

 ( شیراز2  ( اصفهان1

 ( تبریز4  ( تهران3

کدام سال بمب افگن دور پرواز امریکایی بر فراز شهر هیروشیما در جاپان  امریکا در .409

 بمب اتمی انداخت:

 م1944( 2  م1940( 1

 م1945( 4  م1943( 3

باالی شهر هیروشیما در جاپان  1945اگست سال  6بمب اتمی از طرف امریکا در  .410

 انداخته شد بیشتر از چند درصد شهر را ویران ساخت:

 درصد 60( 2  درصد 50( 1

 درصد 80( 4  درصد 70( 3

باالی شهر هیروشیما در جاپان  1945اگست سال  6بمب اتمی از طرف امریکا در  .411

 انداخته شد چند تن را کشت:

 تن 130000( 2  تن 120000( 1

 تن 170000( 4  تن 150000( 3

باالی کدام شهر جاپان  1945اگست سال  9دومین بمب اتمی از طرف امریکا در  .412

 انداخته شد:

 ( ناگاساکی2  ( هیروشیما1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 بمب اتمی که از طرف امریکا باالی شهر ناگاساکی انداخته شد چند تن را کشت؟ .413

 تن 30000( 2  تن 20000( 1

 ( هیچکدام4  تن 40000( 3

در اثر بمب اتمی که از طرف امریکا بر شهر ناگاساکی در جاپان انداخته شد چند تن  .414

 شکل بسیار وحشتناک سوخته بودند:به 

 تن 70000( 2  تن 60000( 1

 تن 90000( 4  تن 80000( 3

 در جنگ جهانی دوم چند میلیون تن کشته شدند: .415

𝟓𝟎 میلیون تن( 1 − 𝟓𝟎 میلیون تن( 2 𝟑𝟎 − 𝟒𝟎 

𝟔𝟎 میلیون تن ( 3 − 𝟕𝟎 میلیون تن ( 4 𝟓𝟎 − 𝟔𝟎 

چند تن از نیروهای مسلحش را از دست در جنگ جهانی دوم ایاالت متحده امریکا  .416

 داد:

 تن 400000( 2  تن 200000( 1

 تن 500000( 4  تن 300000( 3

 در جنگ جهانی دوم چند میلیارد دالر توسط کشورهای محور خرچ گردید: .417

 میلیارد دالر 220( 2 میلیارد دالر 200( 1

 میلیاد دالر 230( 4 میلیارد دالر 240( 3

 امریکا چند میلیارد دالر خرچ کرد:در جنگ جهانی دوم  .418

 میلیارد دالر 342تا  318( 2 میلیارد دالر 341تا  317( 1

 میلیارد دالر 341تا  318( 4 میلیارد دالر 341تا  316( 3

 جاپان در کدام سال تسلیم امریکا گردید: .419

 م1945سپتامبر  3( 2 م1945سپتامبر  2( 1

 ( هیچکدام4 م1945سپتامبر  7( 3

 م چند کشور به سازمان ملل متحد پیوستند:1945در سال  .420

 کشور 40( 2  کشور 30( 1

 کشور 60( 4  کشور 50( 3

 سازمان ملل متحد در کدام سال عرض وجود نمود: .421

 م1945( 2  م1944( 1

 م1949( 4  م1946( 3

 منشور سازمان ملل متحد در چند فصل تدوین گردید: .422

 فصل 17( 2  فصل 15( 1

 فصل 19( 4  فصل 18( 3

 منشور سازمان ملل متحد در چند ماده تدوین گردیده: .423

 ماده 111( 2  ماده 222( 1

 ماده 110( 4  ماده 333( 3

 در کدام سال قبل از میالد نخستین امپراطور جاپان بر تخت نشست: .424

 ق م 550( 2  ق م 440( 1

 ( هیچکدام4  ق م 660( 3

در کدام سال آغاز دوران معاصر جاپان با تخت نشستن امپراتور )موتسوهیتو(  .425

 میشود:

 م1869( 2  م1868( 1

 م1886( 4  م1870( 3

 دوره امپراتوری )موتسوهیتو( تا کدام سال ادامه داشت: .426

 م1900( 2  م1911( 1

 م1914( 4  م1912( 3

 جنگ جهانی دوم چند سال دوام کرد: .427

 ( چهار سال2  ( دو سال1

 ( هشت سال4  ( شش سال3

 کدام سال ادامه داشت: جنگ جهانی دوم از کدام سال تا .428

𝟏𝟗𝟒𝟔 م( 1 − 𝟏𝟗𝟒𝟓 م( 2 𝟏𝟗𝟑𝟗 − 𝟏𝟗𝟑𝟓 

𝟏𝟗𝟒𝟎 م( 3 − 𝟏𝟗𝟒𝟓 م( 4 𝟏𝟗𝟑𝟔 − 𝟏𝟗𝟑𝟗 

 تعداد نفوس کشور جاپان به چند میلیون تن میرسید: .429

 میلیون 140( 2  میلیون 130( 1

 میلیون 160( 4  میلیون 150( 3

کشور های بزرگ صنعتی جهان تبدیل  جاپان بعد از چند سال توانست به یکی از .430

 گردید:
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 سال 150( 2  سال 100 (1

 سال 200( 4  سال 50( 3

م 2005تریلیون دالر در سال  4.5کدام یکی از کشورهای ذیل با تولیداتی به ارزش  .431

 بزرگترین قدرت دنیا بعد از امریکا بود:

 ( آلمان2  ( فرانسه1

 ( کوریا4  ( جاپان3

یل از لحاظ صنعت و تکنالوژی از کشور های عمده کدام یکی از کشورهای ذ .432

 شناخته شده است:

 ( آلمان2  ( فرانسه1

 ( کوریا4  ( جاپان3

 جمهوری فدرالی آلمان در کدام قاره واقع شده است: .433

 ( اروپا2  ( آسیا1

 ( امریکا4  ( افریقا3

 کشور آلمان از طرف شمال با کدام کشور هم سرحد است: .434

 لتیک( بحیره با2  ( دنمارک1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 کشور آلمان از طرف شرق با کدام کشور ها هم سرحد است: .435

 ( لهستان و جمهوری چک2 ( دنمارک و بحیره بالتیک1

 ( فرانسه، بلژیک ، هالند و لوکزامبورگ4 ( اتریش و سویس3

 کشور آلمان از طرف جنوب با کدام کشور ها هم سرحد است: .436

 لهستان و جمهوری چک (2 ( دنمارک و بحیره بالتیک1

 ( فرانسه، بلژیک ، هالند و لوکزامبورگ4 ( اتریش و سویس3

 کشور آلمان از طرف غرب با کدام کشور ها هم سرحد است: .437

 ( لهستان و جمهوری چک2 ( دنمارک و بحیره بالتیک1

 ( فرانسه، بلژیک ، هالند و لوکزامبورگ4 ( اتریش و سویس3

 آلمان دارای چند ایالت میباشد: .438

 ایالت 15( 2  ایالت 14( 1

 ایالت 17( 4  ایالت 16( 3

آلمان هنگام جنگ فرانسه و روس در کدام سال به عنوان یک ملت دولت متحد  .439

 شد:

 م1871( 2  م1870( 1

 م1873( 4  م1872( 3

 رئیس جمهور فدرال کشور آلمان برای دوره های چند ساله انتخاب میگردد: .440

 ( چهار ساله2  ( سه ساله1

 ( شش ساله4  ساله ( پنج3

 در کدام سال برلین پایتخت آلمان اعالم شد: .441

 م1990( 2  م1919( 1

 م1992( 4  م1991( 3

در کشور آلمان وزیران، رئیس جمهور، پارلمان و صدراعظم فدرال در کدام شهر  .442

 استقرار دارند:

 ( بن2  ( برلین1

 ( جواب اول4  ( هردو3

امریکا و جاپان سومین قدرت صنعتی جهان کدام یکی از کشور های ذیل بعد از  .443

 است:

 ( چین2  ( فرانسه1

 ( انگلستان4  ( آلمان3

 رشد و انکشاف اقتصادی آلمان بعد از کدام جنگ صورت گرفت: .444

 ( جنگ جهانی دوم2 ( جنگ جهانی اول1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 زبان آلمان جز گروه کدام زبان ها میباشد: .445

 ی( هندو آریای2  ( هندو چین1

 ( هیچکدام4  ( هندو جرمن3

 فرانسه در کدام قسمت اروپا موقعیت دارد: .446

 ( جنوب2  ( شمال1

 ( غرب4  ( شرق3

 فرانسه از طرف شمال با کدام بحیره هم سرحد است؟ .447

 ( بحیره مدیترانه2  ( بحیره مانش1

 ( هیچکدام4  ( اسپانیا3

 فرانسه از طرف جنوب با کدام بحیره هم سرحد است: .448

 ( بحیره مدیترانه2  انش( بحیره م1

 ( هیچکدام4  ( اسپانیا3

 فرانسه از طرف جنوب شرق با کجا هم سرحد است: .449

 ( بحیره مدیترانه2  ( بحیره مانش1

 ( هیچکدام4  ( اسپانیا3

 باشنده گان فرانسه دارای کدام نژاد میباشند: .450

 ( نژاد سفید2  ( نژاد سیاه1

 ( هیچکدام4  ( نژاد زرد3

 باشنده گان فرانسه را نژاد سفید فرانسوی تشکیل میدهد؟چند فیصد نژاد  .451

1 )%93  2 )%92 

3 )97%  4 )98% 

 چند فیصد مردم فرانسه پیرو دین عیسوی هستند؟ .452

1 )%93  2 )%92 

3 )97%  4 )98% 

 چند فیصد مردم فرانسه به زبان فرانسوی تکلم میکنند: .453

1 )93%  2 )92% 

3 )%97  4 )%98 

 ذیل قبل از میالد به اسم گول یاد میگردید:کدام یکی از کشور های  .454

 ( فرانسه2  ( آلمان1

 ( امریکا4  ( انگلستان3

 در کدام سال شارلمان پادشاه فرانسه گردید: .455

 م661( 2  م881( 1

 م991( 4  م771( 3
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 شارلمان چند سال در فرانسه حکمروائی کرد: .456

 سال 50( 2  سال 40( 1

 سال 70( 4  سال 60( 3

 انقالب کبیر فرانسه به پیروزی رسید:در کدام سال  .457

 م1789( 2  م1879( 1

 م1798( 4  م1897( 2

 در کدام قرن فرانسه در اروپا کشور قدرتمند به شمار میرفت: .458

 میالدی 14( 2  میالدی 12( 1

 میالدی 15( 4  میالدی 13( 3

در زمان حکمروایی کدام پادشاه فرانسه دچار بحران شد و به تدریج زمینه های  .459

 قالب کبیر فرانسه مهیا و آماده گردید:ان

 ( لویی پانزده2  ( لویی چهارده1

 ( فلیپ چهارم4  ( شارلمان3

 م چی کسی در راس نظام فرانسه قرار گرفت:1804درسال  .460

 ( فلیپ چهارم2  ( شارلمان1

 ( لویی پانزده4  ( ناپلئون3

 گردید: در دروان چنگ جهانی دوم در کدام سال توسط نیروهای آلمانی اشغال .461

 م1940( 2  م1939( 1

 م1942( 4  م1941( 3

 کشور الجزایر در کدام سال استقالل خویش را بدست آورد: .462

 م1961( 2  م1960( 1

 م1963( 4  م1962 (3

 فرانسه اولین بم اتومی خویش را در کجا آزمایش نمود: 1960در سال  .463

 ( صحرای آسترالیا2  ( صحرای افریقا1

 صحرای افریقا( 4  ( صحرای اروپا3

 جمهوریت فرانسه متشکل از چند والیت میباشد: .464

1 )20  2 )21 

3 )22  4 )23 

 جمهوریت فرانسه متشکل از چند ولسوالی میباشد: .465

1 )90  2 )92 

3 )94  4 )96 

 چند فیصد نفوس فرانسه در شهر ها به سر میبرند: .466

1 )%75  2 )%25 

3 )52%  4 )57% 

مدت چند سال از طریق انتخابات از طرف  در کشور فرانسه رئیس جمهور برای .467

 مردم انتخاب میشود:

 ( سه سال2  ( چهار سال1

 ( هیچکدام4  ( پنج سال3

 چند فیصد نفوس فرانسه در دهات به سر میبرند: .468

1 )%75  2 )%25 

3 )52%  4 )57% 

 پارلمان فرانسه چند جرگه دارد: .469

 ( دو جرگه2  ( یک جرگه1

 ( هیچکدام4  ( سه جرگه3

 کشور فرانسه ولسی جرگه آن دارای چند عضوی مباشد:در  .470

1 )775  2 )575 

 ( هیچکدام4  577( 3

 در کشور فرانسه مشرانو جرگه آن دارای چند عضو میباشد: .471

1 )123  2 )321 

3 )312  4 )313 

 فرانسه در جمله چند کشور صنعتی جهان قرار دارد: .472

 ( پنج2  ( چهار1

 ( هفت4  ( شش 3

سال پول واحد اروپا )یورو( را به حیث واحد پولی خویش قبول فرانسه در کدام  .473

 نمود:

 م1900( 1  م1919( 1

 م1991( 3  م1999( 3

 کشور انگلستان در کدام قسمت بحیره اتالنتیک موقعیت دارد: .474

 ( جنوب2  ( شمال1

 ( غرب4  ( شرق3

 انگلستان از لحاظ ساخت طبیعی به چند قسمت تقسیم میگردد: .475

 سه قسمت (2  ( دو قسمت 1

 ( پنج قسمت 4  ( چهار قسمت3

 اسکاتلند در کدام قسمت انگلستان موقعیت دارد: .476

 ( جنوب2  ( شمال1

 ( غرب4  ( شرق3

 منطقه ویلز در کدام قسمت جزایر انگلستان موقعیت دارد: .477

 ( جنوب2  ( شمال1

 ( غرب4  ( شرق3

 کدام یکی از کشورهای ذیل را به نام کشور )جزایر ( میشناسند: .478

 ( آلمان2  فرانسه (1

 ( جاپان4  ( انگلستان3

 انگلیس ها دارای کدام نژاد اند: .479

 ( نژاد سفید2  ( نژاد سیاه1

 ( هیچکدام4  ( نژاد زرد3

 چند فیصد نفوس انگلستان را نژاد سفید تشکیل میدهد: .480

1 )%79.2  2 )%78.2 

3 )77.2%  4 )76.2% 

 چند فیصد مردم انگلیس مسیحی میباشد: .481

1 )%27  2 )%72 

3 )28%  4 )82% 
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 انگلستان از لحاظ اداری به چند والیت بزرگ تقسیم شده است: .482

 ( پنج والیت2  ( سه والیت1

 ( دو والیت4  ( چهار والیت3

 شاهان یتودور چند سال بر انگلستان حکومت کردند: .483

 سال 120( 2  سال 100( 1

 سال 160( 4  سال 140( 3

 انلگستان شد:در کدام سال ملکه الیزابت اول حکمران  .484

 م1555( 2  م1585( 1

 م1815( 4  م1558( 3

 انگلستان در کدام سال اولین بم اتومی خود را آزمایش کرد: .485

 م1975( 2  م1957( 1

 م1966( 4  م1976( 3

 شکل حکومت انگلستان چی گونه میباشد: .486

 ( ریاستی2  ( سلطنتی1

 ( شاهی مشروطه4  ( صدارتی3

 جرگه میباشد:پارلمان انگلستان دارای چند  .487

 ( سه جرگه2  ( دو جرگه1

 ( هیچکدام4  ( چهار جرگه3

 در پارلمان انگلستان ولسی جرگه چند عضو دارد: .488

1 )956  2 )659 

 ( هیچکدام4  596( 3

 در پارلمان انگلستان مشرانو جرگه چند عضو مادام العمر دارد: .489

1 )300  2 )400 

3 )500  4 )600 

 ئمی شورای امنیت ملل متحد را کسب نمود:انگلستان در کدام سال عضویت دا .490

 م1946( 2  م1947( 1

 م1945( 4  م1948( 3

 کدام سال نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شوروی از هم پاشید: .491

 م1991( 2  م1919( 1

 م1999( 4  م1918( 3

 افغانستان در کدام سال توسط اتحاد جماهیر شوروی اشغال گردید: .492

 م1987( 2  م1978( 1

 م1970( 4  م1980( 3

در کدام سال انگلیس و امریکا بخاطر مقابله قدرت روز افزون کمونست ها پیمان  .493

 اتالنتیک شمالی) ناتو( را ایجاد کردند:

 م1946( 2  م1945( 1

 م1949( 4  م1948( 3

 انگلستان در کدام سال عضویت بازار مشترک اروپا را حاصل نمود: .494

 م1976( 2  م1967( 1

 م1996( 4  م1986( 3

در پارلمان انگلستان اعضای ولسی جرگه آن از طریق انتخابات برای مدت چند  .495

 سال انتخاب میشوند:

 ( چهار سال2  ( سه سال1

 ( شش سال4  ( پنج سال3

 چند فیصد ساکنان انگلستان انگلیس میباشد: .496

1) %15  2 )%9.6 

3 )24%  4 )1.9% 

 ل میدهند:چند فیصد ساکنان انگلستان را اسکاتلندی ها تشکی .497

1 )%15  2 )%9.6 

3 )24%  4 )1.9% 

 چند فیصد ساکنان انگلستان را ایرلندی ها تشکیل میدهد: .498

1 )15%  2 )9.6% 

3 )%24  4 )%1.9 

 چند فیصد ساکنان انگلستان را ویلزی ها تشکیل میدهد: .499

1 )15%  2 )9.6% 

3 )%24  4) %1.9 

 جمله اسالم میباشند:چند فیصد ساکنان انگلستان پیرو و سایر ادیان از  .500

1 )15%  2 )72% 

3 )%24  4) %25 

 

 


