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نهز  سهانان کرهور    بار الها سپاس بیکران تو را، که بهه اها توقیهد تهزاری ار  بهه واه   هوان            

را عطا قراود  اایز است ا ه  ارهر برواوهز و ره  نهر ونهز کووهم در تهزات بهه  ااوهه تو هی               

بههر دارد   ناینهه را   ههاب  بههه انههزا  تههو   را قههران   بخصههون واهه  کههاوکور  تربیهت کرههور  

ز. قاب  تو ه اسهت کرهاب  کهه در تهزات مهما ارو مهی    مها  ی  اارهرا قهرار دارد بهه ارهر            نوما 

 . اضا  اکرر کاوکور  نا بخاطر ا جاد سهولت در اوق یت کاوکور ترتیب گرد ز  استت

 

 گنجاویهز  مهود  در ا   کراب سو  بر  ن مز  اسهت کهه اطالهب اهه  کرهاب  هراقیهه د ر  لیاهه        

کهه ارو مهی     اونگهاران ع  ه  برواونهز بها قراگیهر  کااه  ا ه  اجموعهه تهود را             به ا   تهاطر 

 ورکز  اورد عالقه تو   وما ز ااد      ر د به دا

صنف  اربوط سواالت   ن سواله ترتیب گرد ز  است. بخ  ا ل    0033بخ  اه   4ا   کراب در 

صنف داندن              سواالت  سوا  ن اربوط  صنف  اندن ، بخ   سواالت  دن ، بخ  د ا  ن اربوط 

 .ایبامز 99-96بخ  وهارا  ن اربوط سواالت قورا نا  کاوکور سالها  

 

میا    نر  م  نحمات به ترچ دادوز کراب ا دارد که ان نمه ع   ان اا که در ا    در اتیر ساتیز  اون  ا
رمنز   اا را ان               مما نمکاران ااررا وی  توان ضمنا ان  می   مره با سی ار  را دا سپا رکر    کمال ت

 .ن بهر  انز وما یزوظر ات   پیرنهادات ارنممنز تا

 

ست که ا   ارر برواوز     ساو  ومودوز ا   ا اایز ا    نمکاران که در تهیه   ترتیب ا   اجموعه اازاد ر
ذر  ا  ان  ظیفه اا را در قبال داو    قرننگ ا   ارن   بوا   ارو می  ع        نز  سانان ا   کرور 

 .ب رگ   عظی  به اوجاا رساویز  بام 

 

 

 مقدمه

 با حرمت:

 انجنیر عبدالواسع فروتن
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 تاریخ صنف دهم(: خبش اول )
 :تمدن آریانا چندمین تمدن جهان قدیم محسوب میشود 1.

  تمینفه 4)  پنجمین 3)  دومین 2)   اولین 1) 

 :آریایی ها در کدام سال در کشور ما مسکن گزین شدند 2.

 ق.م 2100 4)  ق.م 2200 3)  ق.م 2000 2)  ق.م 2500 1) 

 :آرین به کدام معنای ذیل میباشد 3.

 جنگجو 4)  قدیمی 3)  اصیل و نجیب 2)  کامیاب 1) 

 :آریایی ها محل اقامت خود را به کدام نام یاد میگردند 4.

 منجوان 4)   2و  1 3)  آریانا ورشو 2)  آریانا ویجه 1) 

 :کوه منجوان درمیان کدام والیات موقعیت دارد 5.

  کنر و نورستان 2)     نورستان و بدخشان 1) 

 لغمان و نورستان 4)     دخشانتخار و ب 3) 

 :قبیله یی به نام الینا ساکنین کدام منظقه بودند 6.

 قندهار 4)  الینگار 3)  جالل آباد  2)   کنر 1) 

 :ساکنین دره بوالن به کدام نام یاد میشدند 7.

  بهار اتر 4)   بهال 3)  بهاالنه 2)   بهادر 1) 

 :ترکیه مهاجرت کردندآریایی ها از کدام طرف به ایران و  8.

 غرب 4)   شرق 3)  جنوب 2)   شمال 1) 

 :آریایی ها از کدام طرف وارد هند شمالی و مرکزی شدند 9.

 غرب 4)   شرق 3)  جنوب 2)   شمال 1) 

 :ع زنده گی داشتندآریایی ها قبل از آمدن به بلخ چه نو 10.

 هیچکدام 4)  قبیلوی 3)   شهری 2)  کوچی 1) 

 :دیمی ترین مدنیت آریایی در افغانستان عبارت است ازنام ق 11.

 ویدی 4)  اوستایی 3)   باختر 2)  یونانی 1) 

 :تمدن ویدی دارای یکی از معانی ذیل میباشد 12.

 صلح 4)  صداقت 3)  اصیل و نجیب 2)  علم و دانش 1) 

 :پایتخت آریایی ها در عصر ویدی کدام شهر بود 13.

 قندهار 4)   کابل 3)   بخدی 2)  هرات 1) 
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 :ساختندی آریایی ها احتیاجات اولیه خود را از کدام طریق مرفوع م 14.

  صنعت 2)     تجارت 1) 

 شکار 4)    زراعت و مالداری 3) 

 :دیدی به کدام سال ها ارتباط میگیرمدنیت و 15.

 (1 2500 – 2000     (2 3200 – 2500   

 (3 1200 – 1000     (4 0022 – 2000  

 :آریایی ها در ساختن کدام نوع ظروف مهارت داشتند 16.

 همه 4)   مسی 3)   چینی 2)    گلی 1) 

 :زنده گی زنان در عصر ویدی چگونه بود 17.

  آزادی اجتماعی داشتند 2)    تحت ظلم قرار داشتند 1) 

  3و  1 4)     محکوم بودند 3) 

 :ریجو ویدا مربوط کدام مدنیت میباشد دا،ای ریگویدا، اتهرویدا، ساما ویکتاب ه 18.

 کیانیان 4)  پیشدادیان 3)  اوستایی 2)   ویدی 1) 

 :چند قرن قبل از میالد تحریر شده استکتاب ویدی  19.

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

 :اوستا دارای یکی از معنای ذیل میباشد 20.

 هیچکدام 4)  قانون و هدایت 3)  اصیل و نجیب  2)  علم و دانش 1) 

 :مدنیت اوستا چند سال قبل از میالد پایه گذاری شده است 21.

 ق.م 3000 4)  ق.م 1200 3)  ق.م 2000 2)  ق.م 1000 1) 

 :نویسنده کتاب اوستا عبارت است از 22.

  3و  1 4)  سپین تمام 3)  کیومرث 2)  زردشت 1) 

 :هزار حیوان نوشته شده استنخستین متن اوستایی در پوست چند  23.

 (1 30000  (2 18000  (3 12000  (4 1200 

 :کتاب اوستا در چند بخش تحریر شده است 24.

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

 :م در کجا به دنیا آمده استق. 660زردشت در سال  25.

 الینگار 4)  سیستان 3)  هرات 2)    بلخ 1) 

 :ین خود گردیدزردشت در کدام سن رهبر آی 26.
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 (1 50   (2 30   (3 42   (4 22 

 :آهورامزدا در آیین زردشت خدای یکی از گزینه های ذیل بود 27.

 مهتاب 4)  بدی ها 3)  خوبی ها 2)   آفتاب 1) 

 :اهریمن در آیین زردشت یکی از خدایان ذیل بود 28.

 مهتاب 4)   آفتاب 3)  خوبی ها 2)  بدی ها 1) 

 :ک، گفتار نیک، و کردار نیک از بیانات مشهور یکی از اشخاص ذیل میباشدپندار نی 29.

 هوشنگ 4)  زردشت 3)  کیومرث 2)  نوشیروان 1) 

 :مراسم اسب سواری، سال نو، اتن، روز های میله و موسیقی مربوط یکی از زمانه های ذیل میشود 30.

 کوشانیان 4)  تیموریان 3)  آریایی ها 2)  غوریان 1) 

 :مؤسس سلسله پیشدادیان عبارت است از 31.

 تهمورث 4)  کرشاسپ 3)  زردشت 2)  کیومرث 1) 

 :شهر بلخ از طرف کدام پادشاه بنا یافت 32.

 جمشید )یما( 4)  کیومرث 3)  زردشت 2)  ضحاک 1) 

 :نخستین حاکمیت سیاسی کشور ما به کدام نام یاد شده است 33.

 هیچکدام 4)   اسپه 3)  کیانیان 2)  پیشدادیان 1) 

 :هوشنگ نام یکی از این اشخاص میباشد 34.

 کیومرث 4)  افراسیاب 3)  زردشت 2)  جمشید 1) 

 :پادشاه مشهور سلسله پیشدادیان چه نام داشت 35.

 یما )جمشید( 4)  افراسیاب 3)  کیومرث 2)  زردشت 1) 

 :بعد از کیومرث کدام شخص پادشاه شد 36.

 کرشاسپ 4)  ضحاک 3)  وشکور 2)  تهمورث 1) 

 :ضحاک در مقابل کدام پادشاه مخالفت میکرد 37.

 تهمورث 4)  کرشاسپ 3)  جمشید 2)  کیومرث 1) 

 :عبارت است از ،داشت لیاقتوزیر تهمورث که در امور دولتی  38.

  تهمورث 4)  سهراب 3)  جمشید 2)  شیداسپ  1) 

 :دشاه نامگذاری شده بوداولین باغ وحش در شهر بلخ توسط کدام پا 39.

 فریدون 4)   یما 3)  منوچهر 2)  سهراب 1) 

 :زمانیکه ضحاک به قدرت رسید با مردم چگونه رویه میکرد 40.

  زور و جبر 2)     رویه خوب 1) 
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 هیچکدام 4)    به رضایت مردم 3) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل در مقابل ضحاک پیروز گردید 41.

 وزه 4)  کرشاسپ 3)  ونفرید 2)  سهراب 1) 

 :فردین ایرج حاکمیت تحت قلمرو خود را بین کدام اشخاص تقسیم کرد 42.

 کرشاسب 4)  تور وسلم 3)  سهراب 2)   جمشید 1) 

 :قاتل ایرج عبارتند از 43.

 کرشاسپ 4)  تور و سلم 3)  سهراب 2)  جمشید 1) 

 :منوچهر پسر ایرج چگونه انتقام پدر خود را گرفت 44.

  پسر کاکای خود را به قتل رساند 2)   کاکای خود را به قتل رساند 1) 

 هیچکدام 4)     هر دو  3) 

 :بعد از فریدون کدام پسرش به قدرت رسید 45.

 منوچهر 4)  کرشاسپ 3)  سهراب 2)   نوذر 1) 

 :افراسایب تورانی بعد از چند جنگ مؤفق شد که نوذر را شکست دهد 46.

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

 :بعد از نوذر کدام شخص به قدرت رسید 47.

 سهراب 4)   اوزه 3)  تهمورث 2)  کرشاسپ 1) 

 :آخرین حکمران سلسلۀ پیشدادیان کدام شخص بود 48.

 سهراب 4)   اوزه 3)  تهمورث 2)   نوذر 1) 

 :کرشاسپ مدت چند سال پادشاهی کرد 49.

 (1 10   (2 9   (3 8   (4 12  

 :سلسله دوم اساطیری کشور ما به کدام نام یاد شده است 50.

 هیچکدام 4)   اسپه 3)  پیشدادیان 2)  کیانیان 1) 

 :نام نخستین زمامدار کیانی ها عبارت است از 51.

 کیکاوس 4)  کیخسرو 3)   کیقباد 2)  کیومرث 1) 

 :کاو در متون اوستایی به معنی 52.

 هر سه 4)    امیر 3)  بزرگ 2)   دانا 1) 

 :پیشوند )کی( مربوط کدام خاندان ذیل میباشد 53.

 یونانی ها 4)  هخامنشی ها 3)  کیانیان 2)  پیشدادیان 1) 
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 :حاکمیت کیقباد چند سال دوام کرد 54.

 (1 15   (2 20   (3 21   (4 12  

 :کیقباد به دستور پدر رستم پهلوان به کدام تخت ذیل نشست 55.

  شیر دروازه کابل 2)      کوه البرز بلخ 1) 

 هیجکدام 4)     کوه هندوکش 3) 

 :بعد از کیقباد کدام پسرش به قدرت رسید 56.

 کیکاوس 4)  سیاوش 3)  کیخسرو 2)  کیومرث 1) 

 :سیاوش چگونه حکمران بود 57.

 شاعر 4)   عیاش 3)  جنگجو 2)  دلیر و شجاع 1) 

 گوسفند را برای رب النوع )اناهیتا(  10000او و گ 1000اسپ،  100کدام یک از شاهان ذیل  58.

 :قربانی کرد      

 کیخسرو 4)  کیکاوس 3)  کرشاسپ 2)   کیقباد 1) 

 :کیکاوس در اطراف کوه ارزیفنه چند قلعه آباد کرد 59.

 (1 8   (2 7   (3 6   (4 5  

 :وزیر کیکاوس عبارت است از 60.

 هیچکدام 4)   2و  1 3)  اوشنر 2)  پوره جیره 1) 

 :کدام یک از حکمرانان ذیل دعوای رفتن به آسمانها نمود 61.

 کیخسرو 4)  زردشت 3)   کیقباد 2)  کیکاوس 1) 

 :یکی از اشخاص ذیل به زمامداری کیکاوس نقطه پایان گذاشت 62.

  سیاوش 2)    افراسیاب تورانی 1) 

 کیقباد 4)      یما 3) 

 :بر تخت نشستبعد از کیکاوس کدام شخص  63.

 کیخسرو 4)  سهراب 3)   رستم 2)  سیاوش 1) 

 :کدام یک از حکمرانان ذیل با فرنگیس دختر افراسیاب ازدواج نمود 64.

 گشتاسپ 4)  اسفندیار 3)  سیاوش 2)  کیکاوس 1) 

 :کیخسرو پسر کدام شخص ذیل بود 65.

 اسفندیار 4)  سیاوش 3)  افراسیاب 2)  کیکاوس 1) 

 :حکمران کیانیان کدام یک از اشخاص ذیل بودآخرین  66.
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 هیچکدام 4)  سیاوش 3)  کیکاوس 2)  کیخسرو 1) 

 :بعد از خاندان کیانی کدام خاندان به قدرت رسید 67.

 هخامنشی ها 4)  موریایی ها 3)  پیشدادیان 2)   اسپه  1) 

 :نخستین حکمران خانواده اسپه چه نام داشت 68.

 اسفندیار 4)  ویشت اسپه 3)  سپلهرا 2)  گشتاسپ 1) 

 :لهر اسپ کدام آیین را پذیرفته بود 69.

 بودایی 4)  اوستایی 3)   ویدی 2)  زردشتی 1) 

 :لهر اسپ در کدام جنگ کشته شد 70.

 همه 4)  یونانی ها 3)   هخامنشی ها 2)  تورانی ها 1) 

 :نام پسران لهر اسپ 71.

 اسفندیار 4)   2 و 1 3)  زری وری 2)  ویشت اسپه 1) 

 :بعد از لهر اسپ کدام پسرش حاکم بلخ شد 72.

  زری وری 2)    ویشت اسپه )گشتاسپ( 1) 

 کیخسرو 4)     لهراسپ 3) 

 :هزار پوست گاو تحریر شده بود 12گفتار زردشت به حکم کدام یک از حکمرانان ذیل در  73.

 ویشت اسپه 4)  جمشید 3)  اسفندیار 2)  زردشت 1) 

 :گشتاسپ به نام اناهیتا اسپ، گاو و گوسفند را در کنار کدام رود قربانی کرد 74.

 هلمند 4)  هریرود 3)   آمو 2)  فرازادانا 1) 

 :آخرین زمامدار خاندان اسپه عبارت است از 75.

 اسفندیار 4)  زری وری 3)  لهراسپ 2)  گشتاسپ 1) 

 :حاکمیت داشتند م کدام حکمرانان ذیل در کشور ما.ق 6تا قرن  76.

 کیانی 4)  موریایی 3)  هخامنشی 2)  اویتایی 1) 

 :م دامنه امپراطوری خود را تا کدام قسمت گسترش داندق. 6هخامنشی ها در قرن  77.

 یونان 4)   آریانا 3)   فارس 2)   هند 1) 

 :کوروش در کدام سال توانست قسمت های زیاد خاک کشور ما را تصرف نماید 78.

 ق.م 560 4)  ق.م 459 3)  ق.م 549 2)  ق.م 454 1) 

 :بعد از کوروش کدام یک ازاین اشخاص به قدرت رسید 79.

 اردشیر 4)  کمبوجیه 3)  داریوش 2)  خشایارشاه 1) 
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 :یاد نمودزهخامنشی ها برای تسخیر کشور ما سعی کدام امپراطور  80.

 سیاوش 4)  داریوش 3)  کمبوجیه 2)  کوروش 1) 

 :داختندکمرانان هخامنشی به قسم باج میپرومیان سند و پنجاب، ساالنه چند تا النه به حب 81.

 (1 360   (2 380   (3 340   (4 400 

 :در زمان امپراطوری داریوش چند نوع نژاد وجود داشت 82.

 (1 46   (2 45   (3 40   (4 48 

 :ا نوشته شده استدر سنگ نوشته بیستون چند منطقه تحت حاکمیت هخامنشی ه 83.

 (1 22   (2 21   (3 24   (4 25 

 :م توسط کدام امپراطوری واژگون شد.ق 333امپراطوری هخامنشی ها در سال  84.

 هچکدام 4)  موریایی ها 3)  سامانیان 2)  یونانی ها 1) 

 :امپراطوری هخامنشی ها توسط کدام شخص از بین رفت 85.

 کوروش 4)  اسفندیار 3)  داریوش سوم 2) اسکندر مقدونی 1) 

 :آخرین حکمران هخامنشی 86.

 اردشیر 4)  داریوش سوم 3)  کوروش 2)  داریوش اول 1) 

 :داریوش سوم توسط کدام شخص در دامغان به قتل رسید 87.

 اناکسپ 4)  بسوس 3)  انتی گوس 2) اسکندر مقدونی 1) 

 :اسکندریه نام سابق کدام یک از والیات ذیل میباشد 88.

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

 :اراکوزیا نام سابق کدام یک از والیات ذیل بود 89.

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

 :اسکندر مقدونی در کدام سال، ارغنداب و کابل را تصرف نمود 90.

 ق.م 330 4)  ق.م 340 3)  ق.م 333 2)  ق.م 329 1) 

 :نظامی اسکندر مقدونی کدام نیروها شامل بودنددر پایگاه  91.

 یونانی 4)  هخامنشی 3)   بومی 2)  موریایی 1) 

 :اسکندر مقدونی کدام والیات ذیل را تحت تصرف خود درآورده بود 92.

 همه 4)  قندهار 3)  بلوچستان 2)  هرات 1) 

 :سکندریه قفقاز، نام یکی از مناطق ذیل بود 93.

 هرات 4)   بگرام 3)  یستانس 2)  قندهار 1) 
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 :اسکندر مقدونی با کدام دختر ازدواج نمود 94.

 ثریا 4)  مونسه 3)  رخشانه 2)  افسانه 1) 

 :در کدام جنگ مجروح شداسکندر مقدونی  95.

 احمد زایی ها 4)  محمد زایی ها 3)  هخامنشی ها 2)  یوسفزایی ها 1) 

 :کراچی اسکندریه جدید ساخت در بندر سال اسکندر مقدونی در کدام 96.

 (1 329   (2 330   (3 325   (4 255  

 :سالگی وفات نمود 32اسکندر مقدونی به اثر کدام مریضی به عمر  97.

 مالریا 4)  سرطان 3)  محرقه 2)   نقرس 1) 

 :بعد از اسکندر مقدونی کدام یک از اشخاص ذیل در مقدونیه به قدرت رسید 98.

 هیچکدام 4)  انتی گوس 3)  کاسندر 2)  بطلیموس 1) 

 :امپراطوری یونانی ها در زمان کدام شخص به سه مرکز تقسیم شد 99.

 داریوش 4)  سلیکوس 3)  اسکندر 2)  کاسندر 1) 

 :بعد از مرگ کدام شخص بطلیموس مصر را از پیکر امپراطوری یونان جدا کرد 100.

 کندر مقدونیاس 4)   آشوکا 3)  انتی گوس 2)  اسفندیار 1) 

 :بعد از مرگ بطلیموس خانواده وی تا کدام سال بر مصر حاکمیت داشتند 101.

 ق.م 40 4)  ق.م 25 3)  ق.م 30 2)  ق.م 35 1) 

 :پایتخت امپراطوری یونانی ها کدام شهر بود 102.

 سیستان 4)  مقدونیه 3)  هرات 2)   بخدی 1) 

 :بل از میالد بر مقدونیه حکمرانی داشتندانتی گوس و خانواده وی تا کدام سال ق 103.

 ق.م 540 4)  ق.م 146 3)  ق.م 541 2)  ق.م 140 1) 

 :سلیکوس همزمان با کدام شخص به قدرت رسید 104.

 هیچکدام 4)  هیلوکلس 3)  بطلیموس 2)  انتی گوس 1) 

 :سلیکوس در کدام کشور به قدرت رسید 105.

 ترکیه 4)   یونان 3)  سوریه 2)   مصر 1) 

 :در زمان حکمرانی یونانی ها افغانستان تحت تصرف کدام شخص بود 106.

 اتنی گوس 4)  سلیکوس 3) اسکندر مقدونی 2)   آشوکا 1) 

 :نام نخستین حکمران موریایی ها عبارت است از 107.

 چندرا گوپتا 4)  ایتیدیوم 3)  بندوسارا 2)   آشوکا 1) 
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 :آغاز شد م توسط چندراگوپتا در کجا.ق 324ل زمامداری موریایی ها در سا 108.

 آریانا 4)   یونان 3)   مصر 2)   هند 1) 

 :چندراگوپتا کدام مناطق افغانستان را تصرف کرد 109.

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

 :چندراگوپتا توسط کدام یک از اشخاص ذیل تا دریای سند به عقب رانده شد 110.

 بندوسارا 4)  سلیکوس 3)   اسفندیار 2)  اسکندر 1) 

 :سلیکوس دختر خود را به کدام یک از اشخاص ذیل به عقد نکاح در آورد 111.

 چندرا گوپتا 4)  کاسندر 3)  انتی گوس 2)  بندو سارا 1) 

 :سلیکوس کدام مناطق کشور ما را به چندراگوپتا واگذاشت 112.

 همه 4)  گدروزیا 3)  اراکوزیا 2)  گندهارا 1) 

 :چندراگوپتا در کدام سال قبل از میالد درگذشت 113.

 ق.م 305 4)  ق.م 320 3)  ق.م 332 2)  ق.م 300 1) 

 :بعد از چند را گوپتا کدام شخص بر تخت نشست 114.

 هیچکدام 4)   ایتودیم 3)  بندوسارا 2)   آشوکا 1) 

 :خانواده روز به روز حسنه میگردیدبعد از مرگ چندراگوپتا روابط موریایی ها با کدام  115.

 سلوکیدی ها 4)  کیانی ها 3)  یونانی ها 2)  هخامنشی ها 1) 

 :ابوظفر ندوی مؤرخ مشهور کدام کشور بود 116.

 عربستان 4)   فارس 3)   آریانا 2)   هند 1) 

 :طلب شراب، انجیر و طبیب نمودکدام یک از حکمرانان ذیل از انیتا گوس  117.

 کاسندر 4)   آشوکا 3)  چندراگوپتا 2)  وسارابند 1) 

 :فروش کدام یک از گزینه های ذیل در قانون یونانی ها ممنوع است 118.

 همه 4)  شراب 3)  عالم و طبیب 2)   انجیر 1) 

 :اموال تجارتی موریایی ها و سلوکیدیان تا کدام نواحی منتقل میشد 119.

 ههم 4)   سند 3)   هند 2)   باختر 1) 

 :بعد از بندوسارا کدام شخص به قدرت رسید 120.

 سلیکوس 4)  دیوتس 3)  ایواکراتید 2)   آشوکا 1) 

 :آشوکا به کدام دین عقیده داشت 121.

 عیسوی 4)  بودایی 3)  یهودی 2)  زردشتی 1) 
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 :کدام یک از اشخاص ذیل فرامین بودایی را به روی سنگ ها نوشت 122.

 ایتیدیوم 4)  بندوسارا 3)   آشوکا 2)  چندرا گوپتا 1) 

 :مرقوم شده بود در کدام مناطق موجود استسنگ های که فرمان آشوکا در آن  123.

 بلخ 4)  هر دو 3)  ننگرهار 2)  قندهار 1) 

 :در فرمان آشوکا نام کدام یک از حکمرانان وجود ندارد 124.

 همه 4)  بندوسارا 3)  ایتیدیوم 2)  چندرا گوپتا 1) 

 :در آغاز زمامداری ایتدیوم، والیان کدام مناطق به شکست مواجه شدند 125.

  2و  1 4)   بلخ 3)  گندهارا 2)   کابل 1) 

 :ایتیدیوم در کدام سال استقالل خود را اعالن کرد 126.

 ق.م 260 4)   ق.م 244 3)  ق.م 250 2)  ق.م 254 1) 

 :بار استقالل باختر را از سلوکیدیان اعالم نمود کدام یک از حکمرانان یونان باختری اولین 127.

 هیچکدام 4)  دیمتریوس 3)  دیوتس اول 2)  دیوتس دوم 1) 

 :کرد مدر باختر استقالل خویش را اعالدیوتس اول در کدام سال  128.

 ق.م 061 4)  ق.م 255 3)  ق.م 245 2)  ق.م 250 1) 

 :حکمرانی دیوتس دارای چند مرحله بود 129.

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

 :عکس های دیوتس و انیتیگوس در کدام مرحله نقش شده بود 130.

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  مرحله دوم 2)  مرحله اول 1) 

 :تر نقش شده بودپیور کدام مرحله عکس های دیوتس و جید 131.

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

 :وپیتر کی بودجی 132.

 الهه صبح 4) الهه رعد و برق 3)  الهه مهتاب 2)  الهه آفتاب 1) 

 :مناطق سغد، مرو، بلخ و تخار مربوط حکمرانی کدام شخص بود 133.

 دیوتس دوم 4)  دیوتس اول 3)  دیمیترس 2)  ایواکرایید 1) 

 :دیوتس اول در کدام سال وفات نمود 134.

 ق.م  250 4)  ق.م 240 3)  ق.م 245 2)  ق.م 255 1) 

 :دیوتس دوم تا کدام سال بر باختر حکمرانی کرد 135.

 ق.م 320 4)  ق.م 230 3)  ق.م 340 2)  ق.م 240 1) 
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 :دیوتس دوم کدام مناطق را تحت تصرف خود درآورد 136.

  2و  1 4)   بلخ 3)  هریرود 2)  هرات 1) 

 :ضد دیوتس دوم قیام نمودم بر .ق 220کدام یک از اشخاص ذیل در سال  137.

 هیلوکلس 4)  دیمتروس 3)  ایواکرایید 2)  آی تیدیوم 1) 

 :آیتیدیوم در کدام سال حاکم مستقل باختر گردید 138.

 ق.م 230 4)  ق.م 323 3)  ق.م 220 2)  ق.م 222 1) 

 :آیتیدیوم در کدام منطقه به شکست مواجه شد 139.

 باختر 4)  هریرود 3)   یونان 2)  هرات 1) 

 :آیتیدیوم در زریاسپ مرکز خود چند سال مبارزه کرد 140.

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

 :آیتیدیوم کی بود 141.

 قومندان 4)  پادشاه 3)   وزیر 2)  جنرال 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل هنر یونانی را برای اولین بار تا نیم قاره هند رساند 142.

 دیمتریوس 4)  ایواکرایید 3)  مآیتیدیو 2)  دیوتس 1) 

 :م جانشین او شدق. 190کدام پسرش در سال بعد از آیتیدیوم  143.

 هیچکدام 4)  ایواکرایید 3)  هیلوکلس 2)   دیمتروس 1) 

 :دیمتروس کدام مناطق را از سلطه هندی ها خارج ساخت 144.

 همه 4)  موریاتپه 3)  کایتاوارا 2)  تاکسیال 1) 

 :الت در کجا موقعیت داردشهر ک 145.

 بلخ 4)  پنجاب 3)   سند 2)  اراکوزیا 1) 

 :شهر های سیالکوت و پتیاله در کجا موقعیت دارد 146.

 هرات 4)  سند و هند 3)  پنجاب 2)   ایران 1) 

 :ایواکراتید بعد از کدام یک از اشخاص ذیل به قدرت رسید 147.

 هیچکدام 4)  آیتیدیوم 3)  دیمتروس 2)  هیلوکلس 1) 

 :م به قدرت رسیدایواکراتید در کدام سال ق. 148.

 ق.م 190 4)  ق.م 182 3)  ق.م 181 2)  ق.م 180 1) 

 :ایواکراتید در کدام یک از والیات ذیل به قدرت رسید 149.

 بلخ 4)  هرات 3)  کندهار 2)   کابل 1) 
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 :سا انتقال دادایواکراتید در کدام سال مرکز حکمرانی خود را به کاپی 150.

 ق.م 140 4)  ق.م 180 3)  ق.م 135 2)  ق.م 130 1) 

 :بعد از ایواکراتید کدام شخص به قدرت رسید 151.

 هیلوکلس 4)  دیوتس 3)   ای تیدیوم 2)  دیمتروس 1) 

 :هیلوکلس دامنه قلمرو خود را از شمال هندوکش تا به کجا وسعت داد 152.

  3و  1 4)   جهلم 3)  اراکوزیا 2)  گندهارا 1) 

 :باختری در سرزمین باختر حکمرانی کردند –چند تن از حاکمان یونان مجموعاً  153.

 (1 15   (2 36   (3 25   (4 12 

 :م در جنوب افغانستان رویکار شدندساکها در کدام سال ق. 154.

 ق.م 250 4)  ق.م 180 3)  ق.م 200 2)  ق.م 100 1) 

 :ان باختری که بر تمام حوزه باختر حاکمیت داشت کی بودآخرین امپراطور یون 155.

 هیچکدام 4)  دیوتس 3)  هیلوکلس 2)  ایواکراتید 1) 

 :کدام یک از مؤرخین انگلیسی، کشور ما را به عنوان کانون مدنیت های قدیم یاد کرده است 156.

 تاینبی 4)   پالک 3)  برایدن 2)   برون 1) 

 :بنام ماوریزو توزی به کشور ما کدام لقب را داده استباستان شناس جاپانی  157.

 دروازه هند 4) چهار راه تجارتی 3) چهار راه صنعتی 2) چهار راه زراعتی 1) 

 :عالمه حبیبی کشور ما را به کدام لقب یاد میکرد 158.

 هیچکدام 4)  مدنیت قدیم 3)  مهد تمدن ها 2) چهار راه تجارتی 1) 

 :ختری شامل چند تمدن بودمدنیت یونان با 159.

 (1 2   (2 11   (3 3   (4 4  

 :مدنیت یونان باختری دارای کدام تمدن ها میباشد 160.

  2و  1 4)   روم 3)   باختر 2)   یونان 1) 

 :هیراکلت، افالطون و بطلیموس فیلسوفان کدام کشور میباشند 161.

 هسپانیه 4)   روم  3)   یونان 2)   باختر 1) 

 :باختر به اوج خود رسیده بود –کدام هنر در زمان حکومت یونان  162.

 معماری 4)  هیکل تراشی 3)  نقاشی 2)  مجسمه سازی 1) 

 :شهر آی خانم در میان کدام مناطق موقعیت دارد 163.

 هیچکدام 4)  نیل و آمو 3)  آمو و هریرود 2)  کوکچه و آمو 1) 
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 :است بگرام در کدام مقاطع بنا یافته 164.

 پنجشیر و آمو 4)  کوکچه و آمو  3)  شتل و پنجشیر 2) رود شتل و کوکچه 1) 

 :مناطق آی خانم و بگرام نمونه معماری کدام مدنیت هستند 165.

 باختری  –یونان  4)  موریایی 3)  اوستایی 2)   ویدی 1) 

 :م شهر دفاعی تاسیس شدق. 2300در کدام والیت کشور ما در سال  166.

 کابل 4)   بلخ 3)  بدخشان 2)   تخار 1) 

 :شهر آی خانم در کدام والیت کشور ما موقعیت دارد 167.

 فاریاب 4)  هرات 3)   تخار 2)   بلخ 1) 

 :در کدام سال مورد تحقیق باستان شناسان قرار گرفت شهر آی خانم 168.

 م 1960 4)  م 1846 3)  م 1946 2)  م 1940 1) 

 :برای اولین بار توسط باستان شناسان کدام کشور مورد تحقیق قرار گرفتشهر آی خانم  169.

 چین 4)   جاپان 3)  فرانسه 2)  آلمانی 1) 

 :کلمه آی خانم مربوط کدام یک از زبان های ذیل میباشد 170.

 ترکمنی 4)   دری 3)  ازبکی 2)   ترکی 1) 

 :ترکی به یکی از معناهای ذیل میباشدآی در زبان  171.

 همه 4)   ماه 3)  خورشید 2)   زن 1) 

 :نام دیگر آی خانم عبارت است از 172.

 هیچکدام 4)  مهتاب خانم 3)  ماه خانم 2)   ابا خانم 1) 

 :نخستین بار تهداب شهر آی خانم توسط کدام شخص گذاشته شد 173.

 اسکندر مقدونی 4)  جمشید 3)  چندراگوپتا 2)   آشوکا 1) 

 :های شهر آی خانم از کدام نوع سنگ ها کار گرفته شده است در معماری 174.

 همه 4)   زمرد 3)   مرمر 2)  آهک )چونه( 1) 

 :طول دیوار بزرگ آی خانم به چند متر میرسد 175.

 (1 2200  (2 2300  (3 1500  (4 1000 

 :آی خانم به چند متر میرسد شهر ارتفاع دیوار بزرگ 176.

 (1 15   (2 10   (3 12   (4 20  

 :عمارات و خانه های که در شهر آی خانم بنا یافته مربوط کدام دوره میشود 177.

 باختری  –یونان  4)   یفتلی 3)  اوستایی 2)   ویدی 1) 
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 :حویلی مستطیل شکل که در شهر آی خانم موقعیت دارد دارای چند ستون میباشد 178.

 (1 110   (2 115   (3 116   (4 127  

 :باختری مدت چند سال دوام نمود –مدنیت یونان  179.

 (1 15   (2 119   (3 90   (4 95 

 :بعد از یونان باختری کدام خانوداه به زمامداری آغاز نمودند 180.

 کیداریان 4)  یفتلی ها 3)  ساکها و پارتها 2)  کوشانی ها 1) 

 :سکستان نام قدیم کدام یک از مناطق ذیل میباشد 181.

 سیستان 4)  ازبکستان 3)  بامیان 2)  ندهارک 1) 

 :اساس حکومت خود را گذاشتندساک ها در کدام مناطق افغانستان  182.

 بلخ 4)   2و  1 3)  سیستان 2)  کندهار 1) 

 :نخستین حاکم ساک ها چه نام داشت 183.

 هیلوکلس 4)  کنشکا 3)  مایوس 2)  هرایوس 1) 

 :ساکها به نام خود سکه ضرب زد کدام یک از حکمرانان ذیل 184.

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  هرایوس 2)  مایوس 1) 

 :ساکها دامنه فتوحات خود را تا کجا گسترش داند 185.

 همه 4)   بوالن 3)   سند 2)  تاکسیال 1) 

 :بعد از هرایوس کدام شخص به قدرت رسید 186.

 هیلوکلس 4)  دیوتس 3)  کنشکا 2)  مایوس 1) 

 :ایوس در کدام سال قبل از میالد به قدرت رسیدم 187.

 ق.م 92 4)  ق.م 75 3)  ق.م 72 2)  ق.م 100 1) 

 :مایوس در روی مسکوکات خود کدام عنوان را نوشته بود 188.

 زمامدار 4)  شهنشاه 3)  امپراطور 2)   پادشاه 1) 

 :چند نوع مسکوکات زمان مایوس به دست باستان شناسان رسیده است 189.

 (1 8   (2 9   (3 6   (4 7 

   :بعد از مایوس چند تن از وارثین او به قدرت رسیدند 190.

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

 :بعد از مایوس حکمرانان دیگر ساکها تا کدام سال قبل از میالد حکومت کرد 191.

 (1 60   (2 50   (3 20   (4 30 
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 :له از بین رفتامپراطوری ساکها از طرف کدام سلس 192.

 کیانی ها 4)  کوشانی ها 3)  یفتلی ها 2)  پارت ها 1) 

 :نام کوشانی ها از کدام کلمه گرفته شده است 193.

 کشش 4)   کیان 3)  کوشان 2)  کوشش 1) 

 :کوشانی ها از کدام اقوام بودند 194.

 یونانی 4)   یوچی 3)  آریایی 2)  کوچی 1) 

 :یا عبور نموده و به بلخ رسیدندکوشانی ها از کدام در 195.

 هریرود 4)   آمو 3)  کوکچه 2)  پنجشیر 1) 

 :در زمان حکمرانی کوشانی ها چند والیت با بلخ ملحق شدند 196.

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

 :در زمان حکمرانی کوشانی ها چند امپراطوری در آسیا و اروپا حاکمیت داشتند 197.

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

 :موسس امپراطوری کوشانی ها کدام شخص بود 198.

 ویما کدفیسیس 4)  کجوالکدفیسیس 3)  مایوس 2)  هرایوس 1) 

 :کجوالکدفیسیس قبل از پادشاهی کدام وظیفه را به عهده داشت 199.

 وزیر 4)  عسکر 3)  قومندان 2)  رهبری قوم 1) 

 :ی کردکجوالکدفیسیس در کدام سال اعالن پادشاه 200.

 ق.م 70 4)  ق.م 30 3)  ق.م 40 2)  ق.م 44 1) 

 :کجوالکدفیسیس در اواخر حکمرانی خود کدام لقب را به خود اختیار کرد 201.

 هیچکدام 4)  شهنشاه 3)  امپراطور 2)  پادشاه 1) 

 :کجوالکدفیسیس مدت چند سال حکمرانی نمود 202.

 (1 45   (2 35   (3 44   (4 40 

 :از مرگ کجوالکدفیسیس کدام پسرش به قدرت رسیدبعد  203.

 مایوس 4)  ویما کدفیسیس 3)  ویما تکتو 2)  کنشکا 1) 

 :بعد از ویما تکتو کدام پسرش به قدرت رسید 204.

 مایوس 4)  هرایوس 3)  کنشکا 2)  ویما کدفیسیس 1) 

 :ویما کدفیسیس تا کدام سال حاکمیت داشت 205.

 م 132 4)  م 140 3)  م 127 2)  م 130 1) 
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 :ویما کدفیسیس حدود امپراطوری خود را تا کجا وسعت داد 206.

 هیچکدام 4)  دریای سند 3)  دریای آمو 2)  دریای گنگا 1) 

 :ویما کدفیسیس با کدام کشور روابط دوستانه داشت 207.

 پاکستان 4)   ایران 3)   چین 2)   جاپان 1) 

 :کی نمایان گردید هنر سکه سازی روم در زمان 208.

 کنشکا 4) کجوال کدفیسیس 3)  ویما تکتو 2)  ویما کدفیسیس 1) 

 :تازه ترین معلومات راجع به امپراطوری کوشانی ها از کدام محل بدست آمده است 209.

 بامیان 4)   هده 3)  آی خانم 2)  رباتک 1) 

 :منطقه رباتک در میان کدام مناطق موقعیت دارد 210.

 غزنی  –بامیان  4) بغالن  –سمنگان  3) پروان  –سمنگان  2) کندز –ن بدخشا 1) 

 :نیستند جدا کدام یک از آثار ذیل ثابت ساخت که خانواده کدفیسیس و کوشانی ها از هم 211.

 همه 4)  سنگ آی خانم 3) نوشته سنگ رباتک 2) مسکوکات فلزی 1) 

 :کنشکا کبیر پسر کی بود 212.

 هوریشکا 4)  ویما کدفیسیس 3)  ویما تکتو 2) کجوال کدفیسیس 1) 

 :بعد از ویما کدفیسیس کی به قدرت رسید 213.

 هوریشکا 4)  ویما تکتو 3) کجوال کدفیسیس 2)  کنشکای کبیر 1) 

 :کنشکا در تاریخ افغانستان از کدام نگاه شهرت داشت 214.

  امپراطور ظالم 2)    امپراطور عیاش 1) 

 امپراطور مقتدر 4)    وولیت امپراطور بی مس 3) 

 :حدود امپراطوری کنشکا از شرق تا کجا میرسید 215.

 هند 4)  مغولستان 3)  بنارس 2)  کاشغر 1) 

 :کنشکا امپراطوری خود را از غرب تا کجا وسعت داد 216.

  امپراطوری پارت ها 2)    امپراطوری ساک ها 1) 

 همه 4)    امپراطوری یفتلی ها 3) 

 :حدود امپراطوری کنشکا از شمال به کجا میرسید 217.

  3و  1 4)  یارکند 3)   بلخ 2)  کاشغر 1) 

 :کنشکا در شرق با کدام کشور روابط تجارتی داشت 218.

 هند 4)   یونان 3)   روم 2)   چین 1) 
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 :روابط کنشکا در غرب با امپراطوری روم چگونه بود 219.

 فرهنگی 4)  تیتجار 3)  اجتماعی 2)  سیاسی 1) 

 :در زمان امپراطوری کنشکا کدام راه ذیل از شهرت خاص برخوردار بود 220.

 راه ابریشم 4)  راه چین 3)  راه تورخم 2)  راه بدخشان 1) 

 :برای امور امپراطوری خود دارای چند مرکز بودکنشکا  221.

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

 :منطقه بودپایتخت تابستانی کنشکا کدام  222.

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

 :کدام یک از مناطق ذیل پایتخت زمستانی کنشکا بود 223.

 خوست 4)  ننگرهار 3)   بگرام 2)  پشاور 1) 

 :کجوالکدفیسیس در میان کدام سال ها حکمرانی نمود 224.

 م  40 – 10 4)  م  60 – 20 3)  م  80 – 40 2)  م  50 – 40 1) 

 :ویماتکتو در میان کدام سالها حکمرانی نمود 225.

 م  105 – 80 4)  م  90 – 80 3)  م  115 – 80 2)  م  110 – 80 1) 

 :سنگ رباتک در کدام سال کشف شد 226.

 ه ش 1390 4)  ه ش 1375 3)  ه ش 1372 2)  ش ه 1373 1) 

 :تدر میان کدام سال ها حکمرانی نموده اسویما کدفیسیس  227.

 هیچکدام 4) م  106 – 105 3) م  110 – 105 2) م   127 – 105 1) 

 :ویما کدفیسیس مدت چند سال حکمرانی کرده است 228.

 سال 15 4)  سال 22 3)  سال 29 2)  سال  17 1) 

 :بزرگترین امپراطور سلسله کوشانی ها چه نام داشت 229.

 ویما تکتو 4)  ویما کدفیسیس 3)  کنشکا 2) کجوال کدفیسیس 1) 

 :کنشکا مدت چند سال حکومت کرد 230.

 سال 20 4)  سال 15 3)  سال 22 2)  سال 40 1) 

 :کنشکا در میان کدام سال ها حکمرانی نمود 231.

 م  144 – 122 4) م  150 – 130 3) م  147 – 127 2) م  140 – 120 1) 

 :بعد از کنشکا کی به قدرت رسید 232.

 هیچکدام 4)  ویما تکتو 3)  سوادیواوا 2)  هویشکا 1) 
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 :هوویشکا در میان کدام سال ها حکمرانی نموده است 233.

 م  147 – 127 4) م  160 – 140 3) م  182 – 147 2) م  148 – 138 1) 

 :آخرین حکمران کوشانی ها چه نام داشت 234.

 کنشکا 4)  ویما تکتو 3)  ویما کدفیسیس 2)  واسوادیوا 1) 

 :اسوادیوا در میان کدام سال ها حکمرانی نمودو 235.

 م 200 – 180 4) م  320 – 310 3) م  220 – 180 2) م  220 – 182 1) 

 :عوامل سقوط امپراطوری کوشانی ها عبارت از 236.

   حمالت قبایل یفتلی  2)    توجه کوشانی ها به هند 1) 

 همه 4)   نیرومندی امپراطوری ساسانی  3) 

 :از اینها از جمله سه مرکز عمده ای امپراطوری کوشانی ها میباشد یکی 237.

 همه 4)  بامیان 3)   هده 2)   بگرام 1) 

 :امپراطوری کوشانی ها از شرق به کدام مناطق میرسید 238.

 هند 4)   2و  1 3)  یارکند 2)   خوقند 1) 

 :امپراطوری کوشانی ها از شرق به کدام مناطق میرسید 239.

 پشاور 4)   چین 3)   نیپال 2)   هند 1) 

 :امپراطوری کوشانی از کدام سمت به سیستان و اصفهان میرسید 240.

 غرب 4)    شرق 3)  جنوب 2)   شمال 1) 

 :امپراطوری کوشانی ها در سمت شمال از کدام مناطق آغاز گردیده بود 241.

 همه 4)   سغد 3)  خوارزم 2)  سیر دریا 1) 

 :ری کوشانی از شمال تا کجا میرسیدامپراطو 242.

 هیچکدام 4)   2و  1 3)  بحیره هند 2)  پوتای پوترا 1) 

 :بگرام برای اولین بار در کدام سال سروی گردید 243.

 م 1977 4)  م 1970 3)  م 1940 2)  م 1937 1) 

 :بگرام برای اولین بار توسط باستان شناس کدام کشور مورد بررسی قرار گرفت 244.

 چین 4)   جاپان 3)  فرانسه 2)  آلمان  1) 

 :گیرشمن، باستان شناس کدام کشور بود 245.

 جاپان 4)   آلمان 3)   یونان 2)  فرانسه  1) 

 :بگرام را با کجا تشبیه نموده استگیرشمن،  246.
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 خوارزم 4)  کاشغر 3)  یوانان 2)   روم  1) 

 :به نظر میرسد شهر بکرام از نگاه دفاعی از چند جهت 247.

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

 :کدام یک از آثار ذیل در شهر بگرام بدست آمده است 248.

 همه 4)  آثار عاجی 3)  وسایل فلزی 2) مسکوکات طالیی 1) 

 :آثار یافته شده بگرام مربوط کدام نواحی جهان میگردد 249.

 همه 4)   هند 3)  مصر و چین 2)  یونان و روم 1) 

 :آثار بدست آمده از شهر بگرام در کجا نگهداری میشود 250.

 همه 4)  آرشیف ملی 3)  کتابخانه عامه 2)  موزیم ملی 1) 

 :ندهارا یاد کرده اندناطق باستانی افغانستان را بنام گمورخین کدام م 251.

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

 :و استرابون مورخین کدام کشور بودندهیرودت  252.

 افغانستان 4)   ایران 3)   یونان 2)    روم 1) 

 :هیرودت و استرابون گندهارا را به کدام نام یاد کرده اند 253.

 گندارتی 4)  گنداریس 3)  کندهار 2)  گنداریش 1) 

 :گنداریس کدام مناطق را در بر میگرفت 254.

 هرات تا نیمروز 4)  کابل تا بلخ 3)  بل تا کنرکا 2)  کابل تا کندهار 1) 

 :کردنددر زمان حکمرانی یونان باختری گندهارا را به کدام نام ها یاد می 255.

 گنداریس 4)   2و  1 3)  گنداورا 2)  گندراتی 1) 

 :ناگاهارا نام قدیم کدام والیت بود 256.

 پنجاب 4)   کنر 3)  ننگرهار 2)  گندهارا 1) 

 :م قدیم والیت کنر عبارت است ازنا 257.

 کوهش 4)  سوات 3)  گنداریس 2)  ناگاهارا 1) 

 :پورا شاپور نام قدیم یکی از مناطق ذیل میباشد 258.

 بنگله دیش 4)  پنجاب 3)  پشاور 2)   کنر 1) 

 :سراسوتی نام سابق یکی از مناطق ذیل میباشد 259.

 وچستانبل 4)  سوات 3)  اراکوزیا 2)  سیستان 1) 

 :مناطق ناگاهارا، ساسوتی، کوهش، و پورا شاپورا شامل کدام یک از ساحات ذیل بود 260.
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 کندهار 4)  پشاور 3)  اراکوزیا 2)  گندهارا 1) 

 :منطقه هده در کدام والیت افغانستان موقعیت دارد 261.

 لغمان 4)  جالل آباد 3)   کابل 2)  قندهار 1) 

 :یل در زمان قدیم بنام " هیلو" یاد میشدکدام یک از مناطق ذ 262.

 هده 4)   بگرام 3)   کابل 2)  کندهار 1) 

 :کدام یک از مناطق ذیل مرکز عبادت بودایی ها بود 263.

 بلخ 4)   بگرام 3)   کابل 2)   هده 1) 

 :برای اولین بار باستان شناس کدام کشور از هده دیدن نمود 264.

 آلمان 4)   چین 3)  فرانسه 2)   جاپان 1) 

 :نام اولین باستان شناس که از هده دیدن نمود، عبارت است از 265.

 اکسوس 4)  سوینگ یون 3)  فاهیان 2)   تاینبی 1) 

 :فاهیان در کدام سال از هده دیدن نمود 266.

 م 430 4)  م 420 3)  م 442 2)  م 440 1) 

 :دیدن نمود بعد از فاهیان کدام یک از اشخاص ذیل از هده 267.

 هیچکدام 4)   تاینبی 3)  سوینگ یون 2)  اکسوس 1) 

 :سوینگ یون در کدام سال از هده دیدن نمود 268.

 م 520 4)  م 510 3)  م 430 2)  م 420 1) 

 :فاهیان و سوینگ یون از کدام کشور بودند 269.

 یونان 4)   جاپان 3)   چین 2)   کوریا 1) 

 :یل مرکز فرهنگی و امپراطوری کوشانی ها محسوب میشدکدام یک از مناطق ذ 270.

 هده 4)  آی خانم  3)   بلخ 2)   بگرام 1) 

 :بنابر چند دلیل هده، مرکز فرهنگی کوشانی ها محسوب گردید 271.

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

 :کدام یک از دالیل ذیل، هده مرکز فرهنگی کوشانی ها پنداشته میشود 272.

  نو آوری در بودیزم 2)   ت شرایط و امکاناتموجودی 1) 

 همه درست است 4)   ذکاوت فکری گندهاری ها 3) 

 :مجسمه بودا برای اولین بار توسط کدام خاندان ساخته شد 273.

 ساک ها 4)  یفتلی ها 3)  گندهاری ها 2)  یونانی ها 1)  
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 :میسوفوشه باستان شناس کدام کشور بود 274.

 انگلستان 4)  فرانسه 3)   اپانج 2)   چین 1) 

 :مجسمه بودا توسط گندهاری ها ساخته شده است، گفته کدام دانشمند است 275.

 تاینبی 4)  فاهیان 3)  میسوفوشه 2)  سوینگ یون 1) 

 :تمدن گریکو بودیک در کدام کشور به وجود آمد 276.

 هندوستان 4)  پشاور 3)   ایران 2)  افغانستان قدیم 1) 

 :بودیک در کدام مناطق ذیل به عنوان یک عقیده بی تحرک باقی مانده بود رآیین گریکو 277.

 چین 4)   یونان 3)   هند 2)  افغانستان 1) 

 :تمدن گریکو بودیک کدام یک از مناطق ذیل را تحت تاثیر خود در آورد 278.

 کوریا، سریالنکا  2)     جاپان، چین 1) 

 همه 4)     هند، تاجکستان 3) 

 :تمدن گریکو بودیک در کدام یک از والیت افغانستان به وجود آمد 279.

 کابل 4)  هرات 3)  بامیان 2)   هده 1) 

 :قدیمی ترین معلومات راجع به بامیان توسط باستان شناس کدام کشور نوشته شده است 280.

 هند 4)   چین 3)   جاپان 2)  فرانسه 1) 

 :سان ذیل در باره بامیان تحقیق نموده استباستان شناکدام یک از  281.

 هیچکدام 4)   تاینبی 3)  سونیگ یون 2)  فاهیان 1) 

 :فاهیان در کدام سال در مورد بامیان تحقیق نمود 282.

 م 152 4)  م 452 3)  م 422 2)  م 402 1) 

 د گفته کدامدره های بامیان سرسبز و پاک است و اطراف مجسمه های بزرگ هر روز شسته میشو 283.

 :یک از باستان شناسان میباشد        

 فاهیان 4)   تاینبی 3)  بطلیموس 2)  سونیگ یون 1) 

 :بعد از فاهیان کدام یک از اشخاص ذیل از بامیان دیدن نمود 284.

 هیچکدام 4)  هیونتسنگ 3)   تاینبی 2)  سونیگ یون 1) 

 :ردندکمیان رفت و آمد میچرا تعداد زیاد تاجران و توریست ها به با 285.

  زراعت بامیان 2)   برای دیدن بت های بامیان 1) 

 همه 4)     صنعت بامیان 3) 

 :به قول هیونتسنگ بیشتر از چند خانقاه در بامیان وجود دارد 286.
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 (1 10   (2 20   (3 15   (4 40  

 :خود میگرفت یکی از مجمسه های بامیان در مقابل نور آفتاب کدام رنگ را به 287.

 سیاه 4)   سفید 3)  طالیی 2)  نقره ای 1) 

 :تحقیقات رسمی در مورد بامیان در کدام سال آغاز گردید 288.

 م 1940 4)  م 1922 3)  م 1970 2)  م1920 1) 

 :اولین تحقیقات رسمی در مورد بامیان توسط باستان شناس کدام کشور صورت گرفت 289.

 مصر 4)   یونان 3)   چین 2)  فرانسه 1) 

 :توسط کدام باستان شناس فرانسوی به طور رسمی مورد تحقیق قرار گرفت بار بامیان برای اولین 290.

 تاینبی 4)  سونیگ یون 3)  الفرد فوشه 2)  فاهیان 1) 

 :به اساس تحقیق الفرد فوشه دو مجسمه بودا در کدام قرن ساخته شده بود 291.

 م 2و  1 4)  م 3و  2 3)  م 6و  5 2)  م 5و  4 1) 

 :مجسمه صلصال و شمامه در کدام قرن ساخته شده است 292.

 م 8و  7 4)  م 5و  4 3)  م 3و  2 2)  م 2و  1 1) 

 :بر عالوه باستان شناسان فرانسوی کدام باستان شناسان در مورد مجسمه های بامیان تحقیق نمودند 293.

 مهه 4)  افغانی 3)  جاپانی 2)   هندی 1) 

 :دو مجسمه بودا توسط کدام حکومت از بین رفت 294.

 هیچکدام 4)   ناتو 3)  طالبان 2)  مجاهدین 1) 

 :مجسمه های بودا در کدام سال از بین رفت 295.

 م 2001 4)  م 2003 3)  م 2005 2)  م 2000 1) 

 :نسکو قرار گرفتبامیان در کدام سال در فهرست اداره میراث های فرهنگی ملل متحد یا یو 296.

 م 2004 4)  م 2005 3)  م 2003 2)  م 2001 1) 

 :بامیان در فهرست اداره کدام سازمان قرار گرفت 297.

  یونسکو 2)    اداره فرهنگی ملل متحد 1) 

 سازمان توریزم 4)      2و  1 3) 

 :دیددوره حاکمان محلی در امپراطوری کوشانی ها بعد از مرگ کدام شخص آغاز گر 298.

 ویما تکتو 4)  کنشکا 3)   کیدار 2)  واسودیوا 1) 

 :حکمرانان محلی کوشانی ها با کدام امپراطوری روابط خود را بر قرار نمود بودند 299.

 موریایی ها 4)  ساک ها 3)  یفتلی ها 2)  ساسانی ها 1) 
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 :کوشانیان کوچک نام یکی از امپراطوری های ذیل بود 300.

 هیچکدام 4)  یفتلی ها 3)  کیداریان 2)  ساسانی ها 1) 

 :کیداریان در کدام والیت افغانستان به قدرت رسیدند 301.

 بلخ 4)  هرات 3)   تخار 2)  جالل آباد 1) 

 :کیداریان از بقایای کدام خانواده اند 302.

 ساسانی ها 4)  کوشانیان 3)  بابلی ها 2)  هخامنشی ها 1) 

 :داریان عبارت است ازنام اولین حکمران کی 303.

 بهرام 4)   پبرو 3)  کنگاس 2)   کیدار 1) 

 :کیداریان بیشتر اوقات خود را در جنگ با کدام امپراطوری سپری نمودند 304.

 کوشانی ها 4)  موریایی ها 3)  یفتلی ها 2)  ساسانی ها 1) 

 :حکومت کیداریان در شمال مورد حمالت کدام حکومت قرار گرفت 305.

 هخامنشی ها 4)  موریایی ها 3)  یفتلی ها 2)  ساسانی ها 1) 

 :بعد از حمالت یفتلی ها کیدار مرکز حاکمیت خود را به کدام سمت انتقال داد 306.

 غرب 4)   شرق 3)   شمال 2)  جنوب 1) 

 :کیدار کدام مناطق را بدون جنگ بدست آورد 307.

 آی خانم 4)   2و  1 3)  گندهارا 2)   کابل 1) 

 :حاکمیت کیدار در کدام سال میالدی آغاز گردید 308.

 م 326 4)  م 230 3)  م 320 2)  م 325 1) 

 :ن با ساسانی ها چند سال دوام نمودجنگ و مخالفت کیداریا 309.

 (1 7   (2 6   (3 8   (4 5 

 :در خصوص جنگ های کیداریان و ساسانی ها کدام مورخ نوشته است 310.

 هیچکدام4)  سوینگ یون 3)  فاهیان 2)  فوستس 1) 

 :رخ کدام کشور بودؤفوستس م 311.

 هندوستان 4)  ارمنستان 3)  فرانسه 2)  تاجکستان 1) 

 :جنگ سخت میان ساسانی ها و کدیداریان در بین کدام سال ها واقع شد 312.

 م  360 – 362 4) م  350 – 352 3) م  367 – 368 2) م  360 – 361 1) 

 :جنگ ساسانی ها و کیداریان کدام یک شکست خوردند در 313.

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  کیداریان 2)  ساسانی ها 1) 
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 :در زمان حکمرانی کیدار کدام پسرش در کابل حاکمیت می نمود 314.

 پرویز 4)  کنگاس 3)   بهرام 2)   پیرو 1) 

 :بعد از مرگ کیدار کدام شخص به قدرت رسید 315.

 نواسه اش 4)  کاکایش 3)  برادرش 2)  پسرش 1) 

 :بعد از مرگ کیدار کدام پسرش به قدرت رسید 316.

 کنشکا 4)   بهرام 3)   پیرو 2)  کنگاش 1) 

 :پیرو در میان کدام سال ها حکمرانی نمود 317.

 م  370 – 360 4) م  380 – 375 3) م  380 – 370 2) م  372 – 370 1) 

 :مرانی نمودپیرو مدت چند سال حک 318.

 (1 5   (2 6   (3 7   (4 8  

 :مسکوکات طالیی از زمان کدام یک از حکمرانان کیداری بدست آمده است 319.

 کنگاس 4)   پیرو 3)   کیدار 2)   بهرام 1) 

 :کابل شاهان نام دیگری از کدام حکومت ذیل میباشد 320.

 یانکیدار 4)  موریایی ها 3)  ساسانی ها 2)  یفتلی ها 1) 

 :بعد از پیرو کدام شخص به قدرت رسید 321.

 اخشنور 4)  کنگاس 3)  کنشکا 2)   بهرام 1) 

 :بعد از بهرام کدام نواحی هندوکش تحت حمالت یفتلی ها قرار گرفت 322.

 شمال 4)   غرب 3)   شرق 2)  جنوب 1) 

 :نواحی جنوب هندوکش توسط کدام سلسله مورد حمالت قرار گرفت 323.

 یفتلی ها 4)  ساسانی ها 3)  سامانی ها 2)  موریایی ها 1) 

 :کدام یک از حکومت های ذیل به حاکمیت کیداریان خاتمه داد 324.

 ساک ها 4)  کوشانی ها 3)  ساسانی ها 2)  یفتلی ها 1) 

 :بنابر عقیده کدام یک از مورخین ذیل، یفتلی ها از آسیای مرکزی حرکت کردند 325.

 سراولف 4)  فاهیان 3)  میسو فوشه 2)  الفرد فوشه 1) 

 :سراولف کارو مورخ کدام کشور بود 326.

 چین 4)  انگلستان 3)   یونان 2)  فرانسه 1) 

 :یفتلی ها از آسیای مرکزی به کدام سمت حرکت کردند 327.

 غرب 4)  جنوب 3)   شمال 2)   شرق 1) 
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 :غاز کردندیفتلی ها نخستین اداره خود را در کدام سال آ 328.

 م 430 4)  م 420 3)  م 425 2)  م 325 1) 

 :نخستین مرکز حاکمیت یفتلی ها کدام والیت ذیل بود 329.

 تخار 4)  ننگرهار 3)   بلخ 2)  بدخشان 1) 

 :یفتلی ها کدام مناطق را از سلطه کیداریان خارج ساختند 330.

 هیچکدام 4)  2و  1 3) مناطق هندوکش 2)   تخار 1) 

 :یفتلی ها کدام عمارات را در زمان حکمرانی خود ویران کردند 331.

  عبادت گاه های آفتاب پرستی  2)    عمارات بودایی ها 1) 

 درست است 2و  1 4)   عبادت گاه های آتش پرستی 3) 

 :اولین جنگ بین یفتلی ها و ساسانی ها در کدام سال اتفاق افتاد 332.

 م 430 4)  م 420 3)  م 427 2)  م 425 1) 

 :بهرام در زمان حکمرانی خود باالی کدام منطقه حمله نمود 334.

 هده 4)  آی خانم  3)   بلخ 2)   مرو 1) 

 :بهرام در زمان حکمرانی خود باالی یکی از مناطق ذیل حمله نمود 335.

 مرغاب 4)  بامیان 3)  آی خانم 2)   بلخ 1) 

 :ست ازیکی از حاکمان یفتلی ها عبارت ا 336.

 اخشنور 4)   خاقان 3)  کنگاس 2)  یزد گرد دوم 1) 

 :کدام یک از حاکمان یفتلی نیروی های ساسانی ها را به شکست مواجه ساخت 337.

 قباد 4)  مهراکوال 3)  اخشنور 2)   خاقان 1) 

 :یزد گرد دوم پسر کی بود 338.

 خاقان 4)   کیدار 3)   بهرام 2)   پیرو 1) 

 :در کدام سال باالی مناطق یفتلی حمله کردد دوم یزد گر 339.

 م 435 4)  م 430 3)  م 438 2)  م 427 1) 

 :بعد از یزد گرد دوم کدام یک از اشخاص ذیل باالی مناطق یفتلی حمله کرد 340.

 قباد 4)   پیرو 3)   کیدار 2)  فیروز اول 1) 

 :مواجه ساخت کدام یک از حکمرانان یفتلی فیروز اول را به شکست 341.

 هیچکدام 4)   خاقان 3)  اخشنور 2)   قباد 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل مجبور شد تا پسر خود را به اخشنور تسلیم نماید 342.
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 کنگاس 4)   پیرو 3)   بهرام 2)  فیروز ساسانی 1) 

 :قباد پسر کی بود 343.

 تورمنه 4)  فیروزساسانی 3)  اخشنور 2)   بهرام 1) 

 :اخشنور بعد از جنگ با کدام شخص توانست وحدت آریانای قدیم را دوباره تامین نماید 344.

 فیروز 4)   بهرام 3)   قباد 2)   کیدار 1) 

 :اخشنور در زمان حکمرانی خود کدام مناطق هندکش را متصرف شد 345.

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

 :میت خود انتخاب نموداخشنور کدام والیت را مرکز حاک 346.

 کابل 4)   بگرام 3)   زابل 2)   بلخ 1) 

 :والش یکی از برادران اشخاص ذیل بود 347.

 کیدار 4)  فیروز 3)   قباد 2)  اخشنور 1) 

 :نزد کی اسیر گردیده بودقباد پسر فیروز  348.

 هیچکدام 4)  مهراکوال 3)   کیدار 2)  اخشنور 1) 

 :ان یفتلی قرار ذیل بودروش قباد با حاکم 349.

  2و  1 4)  دوستی 3)   ظلم 2)  دشمنی 1) 

 :فیروز ساسانی بعد از شکست در مقابل یفتلی ها مدت چند سال به حاکمان یفتلی مالیه میپرداخت 350.

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

 :اخشنور یفتلی مدت چند قرن حاکمیت نمود 351.

 هیچکدام 4)  قرن دو 3)  یک قرن 2)  نیم قرن 1) 

 :یفتلی ها از کجا بودند 352.

 اروپای غربی 4)  خاور میانه 3)   آسیای مرکزی 2) اروپای مرکزی 1) 

 :حکمرانان ساسانی خراج گذار یکی از اشخاص ذیل بودند 353.

 اخشنور 4)   کیدار 3)   گوپتا 2)  تورمنه 1) 

 :اخشنور کدام خاندان را در هند شکست داد 354.

 هخامنشی ها 4)  ساسانی ها 3)  گوپتا ها 2)  موریایی ها 1) 

 :م بیشتر از چند والیت هند را تحت تسلط خود در آورد 460اخشنور تا سال  355.

 (1 44   (2 32   (3 40   (4 35 

 :بعد از اخشنور کی به قدرت رسید 356.
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 پدرش 4)  کاکایش 3)  پسرش 2)  برادرش 1) 

 :ر کدام پسرش به قدرت رسیدبعد از اخشنو 357.

 بهرام 4)  مهراکوال 3)    قباد 2)  تورمنه 1) 

 :تورمنه در مسکوکات خویش خود را امپراطور کجا یاد کرده است 358.

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

 :تورمنه قلمرو حاکمیت خود را تا کدام کشور وسعت داد 359.

 کشمیر 4)   مصر 3)   هند 2)   یونان 1) 

 :تورمنه قلمرو حاکمیت خود را تا کدام نواحی هند وسعت داد 360.

 غربی 4)   مرکزی 3)  جنوبی 2)  شمالی 1) 

 :تورمنه در کدام سال وفات کرد 361.

 م 502 4)  م 500 3)  م 504 2)  م 438 1) 

 :بعد از تورمنه کدام شخص به قدرت رسید 362.

 برادر زاده اش 4)  برادرش 3)  پسر کاکایش 2)  پسرش 1) 

 :نام پسر تورمنه که بعد از وی به قدرت رسید 363.

 مهراکوال 4)   بهرام 3)   پیرو 2)   قباد 1) 

 :مهراکوال کدام خاندان را مجبور به پرداخت باج ساخت 364.

 کیداری 4)  سامانی 3)   گوپتا 2)  ساسانی 1) 

 :ن بنگال جنگ نمودکدام یک از اشخاص ذیل با حکمرانا 365.

 مهراکوال 4)  تورمنه 3)   قباد 2)  اخشنور 1) 

 :مهراکوال در کدام سال وفات نمود 366.

 م 560 4)  م 542 3)  م 502 2)  م 540 1) 

 :با مرگ کدام یک از اشخاص ذیل روال امپراطوری یفتلی ها آغاز شد 367.

 تورمنه 4)   قباد 3)  مهراکوال 2)   اخشنور 1) 

 :کدام یک از مراکز ذیل را از بین بردمهراکوال در جنگ با حکمرانان بنگال  368.

 مراکز زراعتی 4) مراکز صنعتی  3)  مراکز تجارتی 2)  مراکز بودایی 1) 

 :در زمان فروپاشی یفتلی ها حکومت های دیگر در کجا آغاز گردید 369.

 همه 4)   بنگال 3)  افغانستان 2)   هند 1) 

 :یفتلی در زمان فروپاشی کدام یک از حکومت های ذیل به فعالیت آغاز نمود –ان کوش 370.
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 هخامنشی ها 4)  یفتلی ها 3)  ساسانی ها 2)  کوشانی ها 1) 

 :رتبیل شاهان، کابل شاهان و شیران بامیان مربوط کدام یک از حاکمیت های ذیل میگردید 371.

 یفتلی  –کوشان  4)  ساسانی ها 3)  کوشانی ها 2)  یفتلی ها 1) 

 :نمودندمی  رتبیل شاهان، کابل شاهان، تگین شاهان و شیران بامیان در کدام یک از ممالک ذیل حکمرانی 372.

 یونان 4)  تاجکستان  3)  افغانستان قدیم 2)   هند 1) 

 :آغاز حکومت اسالمی در زمان یفتلی ها با کدام قرن مصادف بود 373.

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

 :کشور ما در اواخر کدام قرن توسط امرای یفتلی و کوشانی اداره میشد 374.

 م 9قرن  4)  م 5قرن  3)  م 7قرن  2)  م 6قرن  1) 

 :امرای محلی کوشانیان و یفتلیان در اوایل کدام قرن در افغانستان حکمرانی می نمودند 375.

 م 7قرن  4)  م 10قرن  3)  م 5قرن  2)  م 6قرن  1) 

 :در زمان ظهور دین مقدس اسالم چند امپراطوری در افغانستان حاکمیت داشتند 376.

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

 :امپراطوری گوپتا ها در کدام قسمت افغانستان حاکمیت داشتند 377.

 جنوب 4)   شمال 3)   غرب 2)   شرق 1) 

 :های ذیل در غرب کشور ما حاکمیت داشتندکدام یک از امپراطوری  378.

 هیچکدام 4)  ساسانی ها 3)  گوپتا ها 2)  موریایی ها 1) 

 :هیونتسنگ زایر چینی در کدام قرن میالدی به افغانستان سفر نموده بود 379.

 (1 5   (2 6   (3 7   (4 8 

 :رتبیل شاه زابلی با کدام خانواده روابط حسنه داشت 380.

 کابل شاهان 4)  تگین شاهان 3)  شیران بامیان 2)  ی هاقندهار 1) 

 :خانواده رتبیل شاهان بر کدام مناطق حاکمیت داشتند 381.

 همه 4)  سیستان 3)   غزنه 2)   زابل 1) 

 :خانواده شیران در کدام والیت کشور ما حاکمیت داشتند 382.

 کابل 4)   غزنه 3)   زابل 2)  بامیان 1) 

 :هان در کجا حاکمیت داشتندکابل شا 383.

 بلخ 4)   غزنه 3)   کابل 2)    زابل 1) 

 :مبدا آیین زردشتی کدام والیت ذیل بود 384.
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 کابل 4)   بلخ 3)  هرات 2)  قندهار 1) 

 :مبدا آیین بودایی کجا بود 385.

 ایران 4)   یونان 3)  هندوستان 2)  افغانستان 1) 

 :میالدی پیرو کدام یک از ادیان ذیل بودند 7و  6مردم کشور ما در قرن  386.

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

 :آخرین شاه ساسانی چه نام داشت 387.

 یزد گرد اول 4)   قباد 3)  یزد گرد سوم 2)  یزد گرد دوم 1) 

 :یزد گرد سوم توسط کدام شخص شکست خورد 388.

 عمر )رض( 4)  طارق بن زیاد 3)  عبدهللا بن عمر 2)  احنف بن قیس 1) 

 :را در کدام سال شکست دادگرد سوم ف بن قیس سر لشکر سپاه اسالم یزداحن 389.

 م 660 4)  م 651 3)  م 675 2)  م 650 1) 

 :لشکر اسالم در زمان کدام خلیفه به کشور ما رسیدند 390.

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

 :لشکر اسالم در کدام سال به کشور ما رسیدند 391.

 هجری 22 4)  هجری 25 3)  هجری 20 2)  هجری 30 1) 

 :لشکر اسالم در زمان کدام خلیفه به کابل رسیدند 392.

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

 :دام شخص به کابل رسیدندلشکر اسالم در زمان حضرت عثمان )رض( به رهبری ک 393.

 هیچکدام 4) عبدهللا بن عامر 3)  طارق بن زیاد 2)  احنف بن قیس 1) 

 :کلمه تمدن مربوط کدام یک از زبان های ذیل میباشد 394.

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

 :تمدن دارای کدام یک از معناهای ذیل میباشد 395.

 همه 4)  بادیه نشینی 3)  یکوچی نشین 2)  شهر نشینی 1) 

 :فاتحین مسلمان مدت چند قرن در کشور ما جنگ نمودند تا اساس دین اسالم را گذاشتند 396.

 قرن 4 4)  قرن 2 3)  قرن 3 2)  قرن 1 1) 

 :رخ مشهور، پیرو کدام یک از ادیان ذیل بودؤابن خلدون م 397.

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

 تمدن بر بنیاد فرهنگ های بدوی بوجود می آید تحت حمالت همین فرهنگ بدوی نیز دوباره ازبین میرود، نظریه 398.

 :کدام یک از دانشمندان میباشد       
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 ابن خلدون 4)  آرنولد تاینبی 3)  فاهیان 2)  بطلیموس 1) 

 :ذیل میباشد کدام یک از اشخان میباشد، نظریه چالش ها و عکس العمل ها، عامل بوجود آمدن تمد 399.

 میسو فوشه 4)  فاهیان 3)  آرنولد تاینبی 2)   ابن خلدون 1) 

 :کدام یک از دانشمندان ذیل بیان نموده که تمام مدنیت ها برآمده از یک هسته واحد یا محل واحد است 400.

 فاهیان 4)  گوردن چایلد 3)  ابن خلدون 2)  آرنولد تاینبی 1) 

 :اد تاریخ نویسان سر چشمه تمام تمدن ها را کدام تمدن میدانندیک تعد 401.

 مصر 4)   سند 3)   یونان 2)  بین النهرین 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل تمدن ها مصر، بین النهرین و سند را تحت مطالعه قرار داده بود 402.

 فاهیان 4)  سوینگ یون 3)  ابن خلدون 2)  گوردن چایلد 1) 

 :اشخاص ذیل مصر را سر چشمه تمدن ها عنوان نمودیک از کدام  403.

 فاهیان 4)   سوینگ یون 3)  گوردن چایلد 2)  ابن خلدون 1) 

 :کدام یک از گزینه ها ذیل از جمله خصوصیات مدنیت های اولیه میباشد 404.

  ساختار های سیاسی و نظامی 2)  انقالب شهری و ساختار اجتماعی  1) 

 همه درست است 4)     یتشکیالت دین 3) 

 :انسانها در کدام سال قبل از میالد وارد مرحله تمدن گردیدند 405.

 ق.م 2200 4)  ق.م 1000 3)  ق.م 2000 2)  ق.م 3000 1) 

 :ایجاد شهر ها و جدا شدن زراعت از مالداری در تاریخ بشر به کدام نام یاد شده است 406.

 هیچکدام 4)  انقالب شهری 3) زراعتیانقالب  2)  انقالب صنعتی 1) 

 :در جهان باستان کدام عامل باعث ایجاد شهر ها گردیده بود 407.

  جدا شدن زراعت از مالداری  2)    جدا شدن زراعت از تجارت 1) 

 جدا شدن صنعت از مالداری 4)   جدا شدن صنعت از زراعت 3) 

 :وجود آمدهمزمان با آغاز زنده گی شهری، کدام نوع ادارات ب 408.

 صنعتی 4)  حکومتی 3)  اقتصادی 2)  زراعتی 1) 

 :تشکیل گردیداولیه و تصرف مناطق جدید در مدنیت های  کدام یک از نیروهای ذیل به منظور حفظ قدرت سیاسی 409.

 هیچکدام 4) نیروی اقتصادی 3)  نیروی نظامی 2)  نیروی سیاسی 1) 

 :یکی از طبقات ذیل در طبقه اول قرار داشتنددر زمان بوجود آمدن تمدن ها، کدام  410.

  3و  1 4)  روحانیون 3)  صنعت کاران 2)  پادشاهان 1) 

 :در مدنیت های اولیه، زارعین و صنعت کاران در طبقه چندم قرار داشتند 411.

 چهارم 4)   سوم 3)   دوم 2)   اول 1) 
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 :شتنددر مدنیت های اولیه غالمان در کدام طبقه قرار دا 412.

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

 :بین النهرین در میان کدام مناطق ذیل قرار دارد 413.

 آمو و هلمند 4)  دجله و فرات 3) بدخشان و نورستان 2)  فراه و نیمروز 1) 

 :قدیمی ترین تمدن جهان در کجا بوجود آمده است 414.

 رینبین النه 4)   روم 3)   سند 2)   عراق 1) 

 :عامل بوجود آمدن تمدن در بین النهرین کدام سواحل بود 415.

 فراه رود 4)  هریرود 3)  دجله و فرات 2)   آمو 1) 

 :طوفان نوح )ع( در کدام یک از مناطق ذیل به وقوع پیوست 416.

 مصر 4)   یونان 3)  بین النهرین 2)   عراق 1) 

 :ارت است ازنام قدیمی ترین منطقه بین النهرین عب 417.

 تل واسون 4)   دجله 3)  االرسا 2)  تل حسونا 1) 

 :چند هزار سال قبل از میالد در تل حسونا قلعه بزرگ وجود داشت 418.

 (1 3000  (2 2000  (3 5000  (4 4000  

 :مردم منطقه تل حسونا مشغول کدام یک از پیشه های ذیل بودند 419.

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

 :مردمان منطقه تل حسونا در میان کدام سالها به بین النهرین هجرت کردند 420.

 (1 3000 – 5000     (2 4000 – 5000    

 (3 2000 – 3000     (4 1000 – 2000  

 :به بین النهرین هجرت نمودند کدام تمدن را بنا نمودندمردمانی که برای اولین بار  421.

 سومریان 4)  کیداری ها 3)  کلدانی ها 2)  بابلیان 1) 

 :شهر های اور، اوروک، کیش، الگاش، الرسا و وینپور مربوط کدام یک از مناطق ذیل میباشد 422.

 نینوا 4)   بنگال 3)  سومر 2)   بابل 1) 

 :مجسمه خدای حافظ شهر در کدام یک از مناطق ذیل حفاظت میشد 423.

 هند 4)  رینبین النه 3)   سند 2)   مصر 1) 

 :کاهنان بزرگ دولت سومری به کدام نام یاد میشدند 424.

 سارگوت 4)   اروا 3)  تل حسونا 2)   انسی 1) 

 :کدام یک از حکمرانان سومری بر تمام دولت های سومر تسلط داشت 425.

 گوتی 4)   اور 3)   ایتن 2)   انسی 1) 
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 :ه میشدشهر های دولت سومری توسط کدام طبقه ادار 426.

 تاجران 4)  پادشاهان 3)  دهقانان 2)  کاهنان 1) 

 :در کدام سال قبل از میالد اقوام اکدی، حکمرانی سومری را از میان برداشتند 427.

 ق.م 2200 4)  ق.م 2500 3)  ق.م 2400 2)  ق.م 2300 1) 

 :اقوام اکدی کدام حکمران سومری را از میان برداشتند 428.

 سارگون 4)  گیل گمیش 3)   تینا 2)   انسی 1) 

 :بعد از سومریان کدام قوم به قدرت رسید 429.

 هخامنشی 4)   بابلی 3)  کیداری 2)   اکدی 1) 

 :نام اولین حکمران سلسله اکدی عبارت است از 430.

 انسی 4)   اور 3)  سارگون 2)   بابل 1) 

 :گسترش دادسارگون دامنه قلمرو خود را از خلیج فارس تا کجا  431.

 جنوب بین النهرین 4) شمال بین النهرین 3)   هند 2)  شمال هندوکش 1) 

 :سلسله اکدی مدت چند قرن حکمرانی نمودند 432.

 قرن 3 4)   قرن 2 3)  یک و نیم قرن 2)  قرن 1 1) 

 :حاکمیت اکدی ها توسط کدام یک از اقوام ذیل از بین رفت 433.

 آشوری 4)  یسومر 3)   گوتی 2)   اور 1) 

 :مدت حاکمیت گوتی ها در بین النهرین عبارت است از 434.

 قرن 5 4)  قرن 3 3)  قرن 2 2)  قرن 1 1) 

 :گوتی ها توسط کدام حکومت محو شدند 435.

 سامانی 4)  موریایی 3)  سومری 2)   اکدی 1) 

 :دسومری ها و اکدی ها با هم متحد شدند و کدام حکومت را تشکیل دادن 436.

 حکومت اور 4) حکومت هخامنشی 3) حکومت کیداری 2)  حکومت بابلی 1) 

 :حکومت ایالمی ها در کدام قسمت های ایران حاکمیت داشتند 437.

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

 :حکومت ایالمی در زمان کدام حکومت ذیل استقالل خود را بدست آورد 438.

 بابلی 4)   گوتی 3)   یفتلی 2)   اور 1) 

 :ایالمی ها در کدام سال قبل از میالد به حاکمیت سومری ها نقطه پایان گذاشتند 439.

 ق.م 2005 4)  ق.م 2007 3)  ق.م 2003 2)  ق.م 2000 1) 
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 :در پی از بین رفتن حکومت اور، در کدام قسمت بین النهرین جنگ آغاز شد 440.

 شرقی 4)  جنوبی 3)  مرکزی 2)  شمالی 1) 

 :قرن ق.م تاسیس شد حکومت بابلی در کدام 441.

 (1 19   (2 18   (3 17   (4 16  

 :بعد از حکومت اور، کدام یک از حکومت های ذیل ایجاد گردید 442.

 بابلی 4)  کلدانی 3)  کیداری 2)  هخامنشی 1) 

 :امپراطوری بابلی در بین النهرین چند قرن دوام نمود 443.

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

 :نام حکمران مشهور امپراطوری بابلی عبارت است از 444.

 حمورابی 4)   انسی 3)  سارگون 2)  گیل گمیش 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل وحدت بین النهرین را تامین نموده، زراعت و تجارت را انکشاف داد 445.

 حمورابی 4)  گیل گمیش 3)  سارگون 2)   انسی 1) 

 :نون حمورابی به کدام نام یاد میشدقا 446.

 آشوری 4)  سومری 3)   بابلی 2)  حمورابی 1) 

 :پایتخت حمورابی کدام شهر ذیل بود 447.

 الرسا 4)   نینوا 3)   بابل 2)  تل حسونا 1) 

 :کدام یک از گزینه های ذیل مربوط قانون حمورابی می گردد 448.

 آن را به اثبات نرساند، اتهام کننده باید به قتل برسداگر کسی فرد را به قتل متهم کرد و  1) 

 اگر کسی به غالم فراری پناه داد، باید کشته شود 2) 

  دیگری را کشت، در عوض آن باید غالم بدهداگر کسی غالم  3) 

 همه درست است 4) 

 :در قانون حمورابی، اگر کسی فرد بابلی را به قتل میرسانید چند دره زده میشد 449.

 (1 50    (2 60   (3 70   (4 40  

 :با مرگ کدام یک از اشخاص ذیل حکومت بابلی در بین النهرین از بین رفت 450.

 هیچکدام 4)   اتین 3)  سارگون 2)  حمورابی 1) 

 :بعد از بابلی ها کدام امپراطوری به قدرت رسیدند 451.

 ساسانیان 4)   آشوریان 3)  کلدانیان 2)  سومریان 1) 

 :آشوری ها در کدام منطقه حاکمیت داشتند 452.
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 آشور 4)   بابل 3)  پنجاب 2)   سند 1) 

 :کدام شخص بودنخستین حکمران آشوری ها  453.

 آشور بناپال 4)  سارگون 3)   انسی 2)  حمورابی 1) 

 :ق.م کدام شهر بین النهرین را بدست آورده بود 1900سارگون در سال  454.

 الرسا 4)   اور 3)   ابلب 2)  سومر 1) 

 :آشوریان در کدام قرن ق.م موقعیت های زیادی بدست آوردند 455.

 ق.م 14 4)  ق.م 12 3)  ق.م 9 2)  ق.م 8 1) 

 :آشوریان قلمرو خود را تا کجا وسعت دادند 456.

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

 :ان حکمرانی خود متصرف شدندآشوریان کدام یک از ممالک ذیل را در زم 457.

 مصر 4)   ایران 3)   افغانستان 2)   هند 1) 

 :نام آخرین حکمران سلسله آشوریان عبارت است از 458.

 انسی 4)  سارگون 3)  آشور بناپال 2)  حمورابی 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل به اقتدار ایالمی ها نقطه پایان گذاشت 459.

 سارگون 4)  آشور بناپال 3)   ایتین 2)  حمورابی 1) 

 :مرکز حاکمیت آشوری ها کدام شهر بود 460.

 سومر 4)   نینوا 3)   بابل 2)  تل حسونا 1) 

 :بعد از آشوری ها کدام قوم به قدرت رسید 461.

 کلدانی ها 4)  ایالمی ها 3)  سومری ها 2)  بابلی ها 1) 

 :ت است ازمدت حکومت کلدانی ها در بین النهرین عبار 462.

 قرن 2 4)  سال 50 3)  قرن 1 2)  سال 100 1) 

 :کدام یک از حکومت های ذیل به نام بابلی های نو یاد میشدند 463.

 آشوری ها 4)  کلدانی ها 3)  ایالمی ها 2)  سومری ها 1) 

 :کلدانی ها پایتخت خود را از شهر نینوا به کجا انتقال دادند 464.

 سومر 4)   بابل 3)  اوروک 2)  تل حسونا 1) 

 :کدام یک از حکومت های ذیل خواستند قانون حمورابی را پیاده نمایند، اما موفق نشدند 465.

 سومری ها 4)  ایالمی ها 3)  آشوری ها 2)  کلدانی ها 1) 

 :ددنهخامنشی ها در کدام سال قبل از میالد آخرین حکمران کلدانی ها را از بین بر 466.

 ق.م 539 4)  ق.م 535 3)  ق.م 540 2)  ق.م 530 1) 
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 :عبارت است ازنام آخرین حکمران کلدانیان  467.

 آشوربناپال 4)  بخت نصر 3)   بابل 2)  سارگون 1) 

 :بعد از سقوط کلدانیان، بین النهرین بدست کدام خاندان افتاد 468.

 سامانی ها 4)  ساسانی ها 3)  هخامنشی ها 2)  موریایی ها 1) 

 :بعد از هخامنشی ها کدام امپراطوری در بین النهرین تسلط یافت 469.

 هیچکدام 4)  آشوری ها 3)  موریایی ها 2)  ساسانی ها 1) 

 :بین النهرین در کدام سال میالدی توسط مسلمانان تسخیر گردید 470.

 م 7 4)   م 6 3)   م 8 2)   م 9 1) 

 :داشتند مردم بین النهرین به کدام خدایان اعتقاد 471.

 همه 4)  زراعت 3)  مهتاب 2) آسمان و ستارگان 1) 

 :داشتموقعیت معابد چند طبقه یی مردم بین النهرین در کجا  472.

 قصر ها 4)  جنگالت  3)  دشت ها 2)   تپه ها 1) 

 :اجرا می کردندمردم بین النهرین مراسم مختلف را به کدام دلیل  473.

 همه 4)  صنعت 3)  زراعت 2)  عبادت خدایان 1) 

 :مردم بین النهرین به هدف رضای خدایان خود چه کار ها را انجام می دادند 474.

  سرود های مذهبی می سرودند 2)    قربانی می کردند 1) 

  2و  1 4)    مجسمه می ساختند 3) 

  بین النهرینبر اساس روایات تاریخی، خداوند)ج( کدام پیغامبر را برای دعوت یکتا پرستی در  475.

 :فرستاد       

  حضرت موسی )ع( 2)    حضرت ابراهیم )ع( 1) 

 حضرت ابوب )ع( 4)    حضرت عیسی )ع( 3) 

 :ابراهیم )ع( در بین النهرین با مخالفت کدام شخص مقابل شد 476.

 فرعون 4)  نمرود 3)  حمورابی 2)  سارگون 1) 

 :نمرود پادشاه کجا بود 477.

 بابل 4)  بین النهرین  3)   دسن 2)   مصر 1) 

 :دین حضرت ابراهیم )ع( بعد از بین النهرین به کجا انتشار یافت 478.

 3و  2 4)  فلسطین 3)  جزیرة العرب 2)   مصر 1) 

 :منابع آبی کدام دریاها باعث انکشاف زراعت در بین النهرین گردیده بود 479.

 ارودفر 4)  هریرود 3)  دجله و فرات 2)   آمو 1) 
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 :مهم ترین پیداوار زراعتی بین النهرین عبارت بود از 480.

 گندم و نخود 4)  گندم و جواری 3)  لوبیا و نخود 2)  گندم و جو 1) 

 :مردم بین النهرین خط خود را در کدام نوع لوحه ها تحریر می کردند 481.

 لوایح چوبی 4)  لوایح گلی  3)  لوایح کاغذی 2)  لوایح سنگی 1) 

 :در حدود چند هزار سال قبل از میالد میرسد بین النهرین لوایح قدامت تاریخی 482.

 ق.م 3000 4)  ق.م 2000 3)  ق.م 5000 2)  ق.م 4000 1) 

 :قدیمی ترین کتابخانه جهان در کجا موقعیت دارد 483.

 یونان 4)   بین النهرین 3)   روم 2)   مصر 1) 

 :دست آمده است در مورد کدام مطالب تحریر گردیده بوداسنادی که از بین النهرین ب 484.

  مسایل حقوقی، جنگ ها 2)     تعلیم و تربیه 1) 

 همه 4)     عبادات خدایان 3) 

 :نخستین خط به میان آمده در بین النهرین عبارت است از 485.

 هیچکدام 4)  خط شکست 3)  خط تصویری 2)  خط میخی 1) 

 :ذیل در بین النهرین پیشرفت زیاد نموده بودکدام یک از علوم  486.

 علم طب 4)  علم نجوم 3)  علم جغرافیه 2)   علم ساینس 1) 

 :دلیل پیشرفت علم نجوم در بین النهرین عبارت بود از 487.

  عالقمندی به ستاره ها 2)     دانشمندان نابغه 1) 

 پرستش مهتاب 4)    پرستش ستاره ها 3) 

 :نهرین کدام سیاره ها را میشناختندمردم بین ال 488.

 همه 4) مریخ و مشتری 3)  زهره و زحل 2)  عطارد 1) 

 :کدام مردم عملیه های جمع، منفی، ضرب، تقسیم را در عصر خود ایجاد نمودند 489.

 یونان 4)  بین النهرین 3)    سند 2)   هند 1) 

 :به چهار هفته تقسیم نمودندکدام مردم هر سال را به دوازده ماه و هر ماه را  490.

 یونان 4)  بین النهرین 3)  امریکایی ها 2)  اروپائیان 1) 

 :بابل در کدام یک از مناطق ذیل موقعیت دارد 491.

 بین النهرین 4)   مصر 3)   ایران 2)   یونان 1) 

 :شهر بابل از کدام سال قبل از میالد وجود داشته است 492.

 ق.م 3222 4)  ق.م 0222 3)  ق.م 4222 2)  ق.م 5000 1) 
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 :شهر بابل در زمان حکمرانی کدام یک از اشخاص ذیل انکشاف یافت 493.

 سارگون 4)  حمورابی 3)  نمرود 2)  آشور بناپال 1) 

 :شهر بابل در کدام سال قبل از میالد تحت تصرف قرار گرفت 494.

 ق.م 131 4)  ق.م 132 3)  ق.م 142 2)  ق.م 135 1) 

 :ق.م تحت تصرف کدام شخص قرار گرفت 539شهر بابل در سال  495.

 کوروش 4)  گوردن چایلد 3)  بخت نصر 2)  سارگون 1) 

 :کوروش زمامدار کدام حکومت بود 496.

 سومری ها 4)  کلدانی ها 3)  هخامنشی ها 2)   موریایی ها 1) 

  :مساحت شهر بابل به چند کیلومتر مربع می رسید 497.

 (1 132   (2 142   (3 102   (4 602  

 :شهر بابل دارای چند برج بود 498.

 (1 012   (2 622   (3 011   (4 022 

 :شهر بابل دارای چند دروازه بود 499.

 (1 012   (2 312   (3 322   (4 522 

 :دیوار ها به طول چند کیلومتر شهر بابل را احاطه کرده بود 500.

 (1 522   (2 52   (3 012   (4 322 

 :کدام یکی از دریاهای ذیل در وسط شهر بابل موقعیت داشت 501.

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

 :زمانی که یونانی ها به بین النهرین آمدند کدام شهر مورد توجه آنها قرار گرفت 502.

 بابل 4)   نینوا  3)  اوروک 2)  سومر  1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل قرار گرفته بود شهر بابل مورد توجه 503.

 کنشکا 4) اسکندر مقدونی 3)  زردشت 2)  بطلیموس 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل بت ها را در بابل شکستاند 504.

 عیسی )ع( 4)  موسی )ع( 3)   ابراهیم )ع( 2)  اسماعیل )ع( 1) 

 :شدحضرت ابراهیم )ع( بنابر حکم کدام شخص به آتش انداخته  505.

 زردشت 4)  اسکندرمقدونی 3)  کنشکا 2)   نمرود 1) 

 :کیلومتری کدام شهر میباشد 85خرابه های شهر بابل در  506.

 تغداد 4)   مصر 3)   عراق 2)  فلسطین 1) 
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 :خرابه های شهر بابل در کدام قسمت بغداد موجود است 507.

 غرب 4)   شرق 3)  جنوب 2)   شمال 1) 

 :ر کدام قاره موقعیت داردکشور مصر د 508.

 افریقا 4)  امریکا 3)   اروپا 2)   آسیا 1) 

 :عامل به وجود آمدن تمدن در مصر کدام دریا میباشد 509.

 آمو 4)   نیل 3)   فرات 2)   دجله 1) 

 :تا کدام سال قبل از میالد در مصر حکومت مرکزی مقتدری در وادی نیل وجود نداشت 510.

 (1 1222 – 3022     (2 1222 – 3222   

 (3 3222 – 0222     (4 0222 – 5222  

 :ق.م چند حکومت را ایجاد نمودند 3200حکمای محلی مصر در سال  511.

  چهار حکومت 2)    یک حکومت واحد 1) 

 چنج حکومت 4)     سه حکومت  3) 

 :بنیان گذار حکومت مرکزی مصر کدام شخص بود 512.

 رامسس  4)  مینز اول 3)  اهموز 2)  سارگون 1) 

 :مورخین، تاریخ مصر را در زمان حاکمیت کدام شخص تا دوره هخامنشی ها تقسیم نمودند 513.

 هیچکدام 4)  اهموز 3)  مینز اول 2)  رامسس 1) 

 :مورخین، تاریخ مصر را از زمان مینز تا هخامنشی ها به چند دوره تقسیم نمودند 514.

 سه دوره 4)  دو دوره 3)  ورهپنج د 2)  چهار دوره 1) 

 :در سلطنت قدیم مصر چند خاندان پی در پی به قدرت رسیدند 515.

 خاندان 7 4)  خاندان 4 3)  خاندان 1 2)  خاندان 6 1) 

 :سیستم حکومتی سلطنت قدیم مصر چگونه بود 516.

  3و  2 4)  تیوکراسی 3)   دینی 2)  سیاسی 1) 

 :ا پادشاه را نیروی خدایی میگفتنددر سلطنت قدیم مصر، چر 517.

  پادشاه رهبر دینی و سیاسی بود 2) پادشاه رهبر سیاسی و اقتصادی بود 1) 

 پادشاه رهبر اجتماعی و دینی بود 4)  پادشاه رهبر دینی و نظامی بود 3) 

 :لقب فرعون به پادشاه کدام یک از ممالک ذیل داده شده بود 518.

 روم 4)   انیون 3)   هند 2)   مصر 1) 

 :سلطنت قدیم مصر در کدام سال قبل از میالد پایان یافت 519.
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 ق.م 3222 4)  ق.م 0322 3)  ق.م 3022 2)  ق.م 0122 1) 

 :حکومت های جدیدیکه بعد از حکومت قدیم به حاکمیت رسیدند چند قرن حکمرانی نمودند 520.

 قرن 1 4)  قرن 3 3)  قرن 0 2)  قرن 5 1) 

 :فیودالی به کدام معنا میباشد حکومت 521.

  حکومت زمین داران بزرگ 2)    حکومت سیاستمداران 1) 

 حکومت صنعت کاران 4)    حکومت تجاران مؤفق 3) 

 :در سلطنت قدیم مصر کدام طبقه از قدرت زیادی بر خوردار بودند 522.

 زارعین 4)  روحانیون 3)   نجبا 2)  فیودال ها 1) 

 :مصر در کدام سال قبل از میالد آغاز گردید سلطنت میانه 523.

 ق.م 0122 4)  ق.م 0322 3)  ق.م 0022 2)  ق.م 0522 1) 

 :به سلطنت قدیم ......... بود سلطنت میانه نسبت 524.

 هیچکدام 4)   قوی 3)  ضعیف 2)   موفق 1) 

 :بعد از خاندان یازدهم کدام خاندان به قدرت رسید 525.

 دهم 4)  چهاردهم 3)  ازدهمدو 2)   هژدهم 1) 

 :کدام خاندان ذیل فرعونیان را صاحب قدرت بیشتر ساخت 526.

 53خاندان  4)  50خاندان  3)  51خاندان  2)  55خاندان  1) 

 :نخستین بنیان گذار دموکراسی در مصر کدام خاندان بود 527.

 دوازدهمخاندان  4)  هکسوس ها 3)  خاندان سیزدهم 2)   خاندان یازدهم 1) 

 :با ختم حکومت کدام یک از خاندان های ذیل مصر دوباره در هرج و مرج قرار گرفت 528.

 52خاندان  4)  51خاندان  3)  50خاندان  2)  55خاندان  1) 

 :بعد از خاندان دوازدهم کدام خاندان مصر را تصرف کردند 529.

 هکسوس ها 4)  آشوریان 3)  رامسس ها 2)  51خاندان  1) 

 :هکسوس ها در کدام قسمت آسیا حکمرانی داشتند 530.

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

 :موسس خاندان هژدهم کدام شخص بود 531.

 هکسوس 4)   مینز 3)   رامسس 2)  اهموز 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل توانست نیروهای بیگانه را از مصر خارج نماید 532.

 سارگون 4)   مینز 3)  اهموز 2)  رامسس 1) 
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 :مصر مدت چند قرن تحت حمالت بیگانه ها قرار داشت 533.

 قرن 4 4)  قرن 0 3)  قرن 3 2)  قرن 5 1) 

 :دوره امپراطوری مصر میان کدام سالها بود 534.

 (1 5152 – 5112     (2 5112 – 5252   

 (3 5122 – 5252     (4 5122 – 5222  

 :ر با کدام خاندان آغاز گردیددوره امپراطوری مص 535.

 هکسوس ها 4)  سومری ها 3)  هخامنشی ها 2)  آشوری ها 1) 

 :اهموز در دوره امپراطوری خودش، کدام منطقه را تسخیر نمود 536.

 فلسطین 4)   عراق 3)  سوریه 2)   بغداد 1) 

 :اهموز در دوره امپراطوری خودش، تا کدام مملکت رسید 537.

 ایران 4)  فلسطین 3)  سوریه 2)   عراق 1) 

 :حمالت و لشکر کشی های امپراطوری مصر در زمان کدام شخص به وقوع پیوست 538.

 فرعون 4)  توتمس سوم 3)  رامسس دوم 2)  مینز اول 1) 

 :آشوری ها در کدام سال قبل از میالد، مصر را تصرف نمودند 539.

 ق.م 672 4)  ق.م 671 3)  ق.م 642 2)  ق.م 612 1) 

 :مصر تا کدام سال تحت تصرف آشوریان باقی ماند 540.

 ق.م 612 4)  ق.م 632 3)  ق.م 660 2)  ق.م 672 1) 

 :ق.م مصر تحت تصرف کدام امپراطوری قرار گرفت 525در سال  541.

   روم 2)      یونان 1) 

 امپراطوری فارس یا هخامنشی ها 4)     یفتلی ها 3) 

 :ندان در مصر حکومت نمودندمجموعاً چند خا 542.

 (1 51   (2 32   (3 42   (4 02 

 :در زمان رامسس دوم کدام یک از پیامبران ذیل در مصر ظهور کرد 543.

  حضرت یوسف )ع( 2)    حضرت ابراهیم )ع( 1) 

 حضرت نوح )ع( 4)    حضرت موسی )ع( 3) 

 :تدر زنده گی اجتماعی مصریان کدام موضوع، نقش مهم داش 544.

 زراعت 4)  تجارت 3)  سیاست 2)   دین 1) 

 :لنوع آفتاب به کدام نام یاد میشددر تمدن مصر، رب ا 545.

 آمون ری 4)  ارباب االنواع 3)  آهورامزدار 2)  اوسیروس 1) 
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 :آمون ری )رب النوع آفتاب( در فرهنگ مصر خدای حافظ 546.

 همه 4)  اخالق بود 3)  عدالت بود 2)  صداقت بود 1) 

 :اوسیروس در فرهنگ مصر خدای 547.

 مهتاب بود 4)  آفتاب بود 3)  نباتات بود 2)  حیوانات بود 1) 

 :اوسیروس به کدام نام یاد میشد 548.

  رب النوع نیل 2)    رب النوع آفتاب 1) 

 رب النوع مهتاب 4)    رب النوع فرات 3) 

 :مصر به ادیان خرافاتی مبدل شد در زمان تجاوز کدام یک از اشخاص ذیل مذاهب 549.

 کوروش 4)  مینز اول 3)  رامسس 2)  هکسوس 1) 

 :شان طلب مغفرت میخواستند مردم مصر برای مرده های خود از کدام خدای 550.

  رب النوع نیل 2)    رب النوع آفتاب 1) 

 ارباب االنواع 4)     آهورامزدار 3) 

 :ل از میالد تغییر کردسیاست مذهبی مصر در کدام سال قب 551.

 ق.م 5312 4)  ق.م 5352 3)  ق.م 5372 2)  ق.م 5371 1) 

 :ق.م به رهبری کدام شخص تغییر کرد1375سیاست مذهبی مصر در سال  552.

 توتمس سوم 4)  اناهیتا 3)  امینو هوتپ 2)  اخناتون 1) 

 :در دین جدید تمدن مصر کدام خدا، مورد پرستش قرار گرفت 553.

 اوسیروس 4) رب النوع آفتاب 3)  امینو هوتپ 2)  خدای اتون 1) 

 :خدای آتون نام قدیم 554.

 نباتات بود 4)  ستاره بود 3)  آفتاب بود 2)  مهتاب بود 1) 

 :نام دیگر امینو هوتپ عبارت بود از 555.

 اخناتون 4)  انسروس 3)  آمون ری 2)   اتون 1) 

 :ون را از بین بردکدام یک از اشخاص ذیل دین آت 556.

 هامون 4)  توتن خامون 3)  امینو هوتپ 2)  اخناتون 1) 

 :کدام یک از این ها از جمله میراث فرهنگی مصر میباشد 557.

  عبادتگاه ها و مقبره ها 2)    اهرام ها و مومیایی ها 1) 

 همه درست است 4)    مجسمه ها و تصاویر 3) 

 :ی پنداشتندمصریان، کدام اشیا را مقدس م 558.
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 همه 4)  دریای نیل  3)  مهتاب 2)  آفتاب  1) 

 :مصریان، مجسمه ها را به هدف احترام در کجا می گذاشتند 559.

 کلیسا 4)   معابد 3)   تپه ها 2)  دریای نیل 1) 

 :کدام پیغامبران با فرستادخداوند )ج( برای هدایت مردم مصر،  560.

 3و  5 4)  هارون )ع( 3)  عیسی )ع(  2)  موسی )ع( 1) 

 :نام برادر موسی )ع( 561.

 ابراهیم )ع( 4)  یعقوب )ع( 3)  ایوب )ع( 2)  هارون )ع( 1) 

 :موسی )ع( و برادرش هارون )ع( در کدام کشور به پیغامبری مبعوث شدند 562.

 فلسطین 4)  سوریه 3)   مصر 2)  بین النهرین 1) 

 :ام شخص مواجه شدموسی )ع( در مصر با مخالفت کد 563.

 فرعون 4)  توتن خاتون 3)  نمرود 2)  اخناتون 1) 

 :ام موسی )ع( علیه کدام موارد بودقی 564.

 همه 4) ظلم و بی عدالتی 3)  خرافات 2)  شرک 1) 

 :فرعون در کدام حادثه از بین رفت 565.

 ان گردیدسنگبار 4)  اعدام گردید 3) در آب غرق گردید 2) به آتش انداخته شد 1) 

 :مصریان، جسد های مرده های خود را 566.

  در رود نیل می انداختند 2)    به آتش می انداختند 1) 

 همه درست است 4)    مومیایی می نمودند 3) 

 :جامعه مصر به چند طبقه تقسیم شده بود 567.

 طبقه 4 4)  طبقه 1 3)  طبقه 3 2)  طبقه 0 1) 

 :قرار داشت شخصه مصر کدام در راس هر طبقه در جامع 568.

 ارباب االنواع 4)  اخناتون 3)  نمرود 2)  فرعون 1) 

 :به جز از کدام خانواده موقعیت اجتماعی هیچ فردی در مصر مشخص نبود 569.

 زارعین 4)  تاجران 3)  خانواده شاهی 2)  غالمان 1) 

 :غالمان در مصر در کدام زمینه میتوانستند شامل شوند 570.

  خدمات سیاسی 2)    خدمات عسکری 1) 

 خدمات حکومتی 4)    خدمات اقتصادی 3) 

 :زن در جامعه مصری چگونه جایگاه داشت 571.
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  زنده به گور میشدند 2)    تحت شکنجه قرار داشتند 1) 

 هیچکدام 4)     مقام عالی داشتند 3) 

 :فرعونیان با کی ها ازدواج مینمودند 572.

  با خویشاوندان و اعضای فامیل خود 2)    یک خودبا اقارب نزد 1) 

 درست است 0و  5 4)     با بیگانه ها 3) 

 :در جامعه مصری کدام نوع مکتب وجود داشت 573.

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  مکاتب دولتی 2) مکاتب خصوصی 1) 

 :اساس اقتصادی کشور مصر قدیم 574.

 همه 4) زراعت و تجارت 3) زراعت و مالداری 2) تجارت و صنعت 1) 

 :بنابر فرهنگ مصر همان وقت، تمام اراضی مربوط کدام شخص میباشد 575.

 هکسوس 4)  اوسیروس 3)  رب النوع 2)  فرعون 1) 

 :تجارت بعد از کدام قرن قبل از میالد در مصر توسعه یافت 576.

 ق.م 51 4)  ق.م 55 3)  ق.م 05 2)  ق.م 02 1) 

 :های خارجی کدام روابط را بیشتر گسترش دادند مصریان با کشور 577.

 فرهنگی 4)  تجارتی  3)  اجتماعی 2)  سیاسی 1) 

 :کدام سنگ از افغانستان به مصر رسیده بود 578.

 الجورد 4)   زمرد 3)   لعل 2)  یاقوت 1) 

 :سنگ الجورد در کدام سال قبل از میالد به مصر رسیده بود 579.

 ق.م 5222 4)  ق.م 4222 3)  ق.م 3222 2)  ق.م 0222 1) 

 :در ضرب سکه فلزی کدام یک از ممالک ذیل شهرت جهانی کسب کرده بود 580.

 فارس 4)  مصر و یونان 3)  افغانستان 2)  بین النهرین 1) 

 :در بخش صنایع مصر، کدام کارها صورت میگرفت 581.

 همه 4) کاللی و نساجی 3)   شیشیه سازی 2)  کشتی سازی 1) 

 :در کدام دوره روحانیون مصر از مالیه دادن معاف نبودند 582.

 رامسس 4)  امینو هوتپ 3)  اخناتون 2)  فرعون 1) 

 :اولین کسانیکه خط تصویری را ایجاد نمودند کی ها بودند 583.

 سومریان 4)  رومیان 3)  یونانیان 2)  مصریان 1) 

 :د گردیددر کدام مملکت ایجا رخط تصویری اولین با 584.
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 یونان 4)   مصر 3)  فلسطین 2)  بین النهرین 1) 

 :خط تصویری به کدام نام یاد میشود 585.

 همه 4)  دیموتیک 3)  پاپیروس 2)  هیرو گلیف 1) 

 کاهنان مصر از کدام خط برای نوشتن مطالب مربوط به عبادت گاه ها، قصر ها و قبور فرعونیان 586.

 :استفاده میکردند       

 هیچکدام 4)  خط دیموتیک 3)  خط تصویری 2)  خط میخی 1) 

 :مردمان طبقات متوسط و تاجران مصر از کدام خط استفاده میکردند 587.

 هیچکدام 4)  خط دیموتیک 3)  خط تصویری 2)  خط میخی 1) 

 :کاهنان در مکاتب مصر از کدام نوع کاغذ کار میگرفتند 588.

 همه 4)  کاغذ پاپیروس 3)  کاغذ سفید 2)  کاغذ کارک 1) 

 :پیروزی فرعونیان در کدام کتاب تحریر میگردید 589.

 هفته نما 4)  روز نما 3)  سال نما 2)  ماه نما 1) 

 :اهرام های سه گانه در کدام یک از ممالک ذیل موقعیت دارد 590.

 روم 4)  یونان  3)   عراق 2)   مصر 1) 

 :کشاف صنعت و زراعت در فارس گردیده بودکدام یک از دالیل ذیل سبب ان 591.

  دریاهای خروشان 2)    دشت های بزرگ 1) 

 همه اینها 4)     منابع طیعی  3) 

 :سیالک، گوران، مارلک، جیروفت و شهر سوخته، مناطق باستانی کدام مملکت میباشد 592.

 آریانا 4)  ایران  3)   یونان 2)   مصر 1) 

 :، مارک، گوران و ...... با کدام مناطق دیگر ارتباط داشتنداهالی مناطق سیالک 593.

 همه 4)   هراپه 3)  موهنجودارو 2)  مندی گک 1) 

 :ایالمی ها چند هزار سال قبل از میالد در فارس تمدن خود را ایجاد کردند 594.

 ق.م 0222 4)  ق.م 5222 3)  ق.م 3222 2)  ق.م 4222 1) 

 :را در فارس ایجاد کردندایالمی ها کدام تمدن  595.

 هخامنشی 4)  آشوری 3)   ایالم 2)  پارسی 1) 

 :مرکز سیاسی ایالمی ها در فارس کدام شهر بود 596.

 مارلک 4)  سیالک 3)   شوش 2)   هراپه 1) 

 :ایالمی ها در فارس در کدام بخش پیشرفت زیاد نمودند 597.

 همه 4)  صنعت 3)   هنر 2)   ادب 1) 
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 :قدرت رسیدن کدام امپراطوری، ایالمی ها در فارس ضعیف گردیدندبا  598.

 هخامنشی ها 4)  0و  5 3)  آشوری ها 2)  بابلی ها 1) 

 :تمدن ایالمی توسط کدام شخص منهدم شد 599.

 اخناتون 4)  مینز اول 3)  رامسس 2)  آشور بناپال 1) 

 :غال کردآشور بنپال در کدام سال قبل از میالد ایالم را اش 600.

 ق.م 102 4)  ق.م 612 3)  ق.م 641 2)  ق.م 642 1) 

 :مادها و پارس ها در کدام قسمت پارس اقامت داشتند 601.

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

 :کدام یک از اشخاص ذیل بنیان گذار حکومت مادها بود 602.

 ندر مقدونیاسک 4)   دیاکو 3)  کوروش 2)  جمشید 1) 

 :به قول کدام یک از اشخاص ذیل دیاکو، بنیان گذار حکومت مادها بود 603.

 هیرودت 4)  فاهیان 3)  میسو فوشه 2)  بطلیموس 1) 

 :در زمان حکومت مادها چند پادشاه معروف به قدرت رسیدند 604.

 (1 3   (2 1   (3 0   (4 4 

 :کومت مادها به اوج قدرت خود رسیددر زمان مادها کدام یک از اشخاص ذیل ح 605.

 استیاگ 4)  کوروش 3)  داریوش 2)  هیرودت 1) 

 :توسعه طلبی قلمرو مادها توسط کدام قبایل متوقف شد 606.

 3و  0 4)  پارسی ها 3)  هخامنشی ها 2)  آشوری ها 1) 

 :پارسی ها به رهبری کدام شخص متحد شدند 607.

 استیاگ 4)  شداریو 3)  هیرودت 2)  کوروش 1) 

 :پارسی ها در کدام سال حکومت مادها را از بین بردند 608.

 ق.م 142 4)  ق.م 132 3)  ق.م 113 2)  ق.م 112 1) 

 :بعد از فروپاشی حکومت مادها کدام حکومت ذیل به قدرت رسید 609.

 هخامنشی ها 4)  کلدانی ها 3)  ساسانی ها 2)  موریایی ها 1) 

 :امنشی ها در فارس عبارت بود ازحاکم مشهور هخ 610.

 استیاگ 4)  داریوش 3)  کوروش کبیر 2)  کمبوجیه 1) 

 :کدام یک از شاهان هخامنشی، شهر بابل را تصرف نمود و خود را پادشاه بابل نامید 611.

 کوروش کبیر 4)  استیاگ 3) اسکندر مقدونی 2)  داریوش 1) 
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 :یدبعد از کوروش، کدام پسرش به قدرت رس 612.

 هیچکدام 4)  کمبوجیه 3)  کجوال 2)  داریوش 1) 

 :کدام یک از اشخاص هخامنشی، به مصر هجوم برد و آنجا را در قلمرو خود ملحق ساخت 613.

 اسکندر مقدونی 4)  فرعون 3)  کمبوجیه 2)  کوروش 1) 

 :حکمرانان هخامنشی در فارس به قدرت ریسدندچند تن از  614.

 تن 1 4)  تن 52 3)   تن 5 2)   تن 1 1) 

 :حکمران اخیر هخامنشی ها در کدام سال شکست خورد 615.

 ق.م 302 4)  ق.م 342 3)  ق.م 331 2)  ق.م 332 1) 

 :آخرین حکمران هخامنشی عبارت بود از 616.

 کمبوجیه 4)  داریوش سوم 3)  کوروش 2)  داریوش 1) 

 :داریوش سوم تحت حمالت کدام شخص قرار گرفت 617.

 اسکندر مقدونی 4)  کنشکا 3)  جمشید 2)  نمرود 1) 

 :حکومت هخامنشی ها در فارس توسط کدام شخص خاتمه یافت 618.

 کیومرث 4)  کنشکا 3)  جمشید 2) اسکندر مقدونی 1) 

 :از کدام ماده ذیل پرستش میکردندس قدیم اردر ف 619.

 همه 4)  آب و آتش 3)  زمین و آسمان 2)  حیوانات 1) 

 :پرستش کدام چیزها فارس قدیم نقش خاص داشت 620.

 مهتاب 4)  هر دو  3)   آفتاب 2)  ستاره گان 1) 

 :کدام یک از قبایل ذیل در فارس به زنده گی بعد از مرگ باور داشتند 621.

 بابلی ها 4)  ماد ها 3)  ایالمی ها 2)  سومری ها 1) 

 :ظروف گلی و سفالی دفن میگردندکدام یک از قبایل ذیل با مرده های شان  622.

 ایالمی ها 4)  موریایی ها 3)  آشوری ها 2)  سومری ها 1) 

 :ایالمی ها آب را از کجا به قبر های خود میریختند تا مرده های شان تشنه نشود 623.

 جوی 4)  کانال ها 3)  کاریز ها 2)  چشمه ها 1) 

 :فارس، زردشتی اعالن شدبا ظهور کدام یک از اشخاص ذیل مذهب رسمی  624.

 بابل 4)  نمرود 3)  زردشت 2)   یما 1) 

 :ایالمی ها در فارس قدیم در ساختن کدام شی مهارت زیاد داشتند 625.

  ظروف فلزی 2)    ظروف گلی و سفالی  1) 
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 همه درست است 4)    مجسمه سازی و نقاشی 3) 

 :ر حفر میکردندکدام خاندان ذیل برای شاهان شان در کوه ها قب 626.

 فارس ها 4)  ساک ها 3)  ایالمی ها 2)  ماد ها 1) 

 :تخت جمشید توسط کدام مردمان ذیل ساخته شد 627.

 سومری ها 4)  ماد ها 3)  هخامنشی ها 2)  ایالمی ها 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل تخت جمشید را برای خود قصر انتخاب کرد 628.

 جمشید 4)  کوروش 3)  داریوش 2) اسکندر مقدونی 1) 

 :مراسم جشن نوروز در دوره هخامنشی در کجا برگزار میشد 629.

 زابل 4)  تخت جمشید 3)  سومر 2)   بابل 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل تخت جمشید را متضرر ساخت 630.

 اسکندر مقدونی 4)  جمشید 3)   زردشت 2)   آشوکا 1) 

 :های ذیل موقعیت داردکشور هند در کدام یک از قاره  631.

 امریکا 4)   افریقا 3)   آسیا 2)   اروپا 1) 

 :کدام یک از ممالک ذیل مدنیت و مذاهب زیادی را در آغوش خود پرورانیده است 632.

 مصر 4)   عراق 3)  سوریه 2)   هند 1) 

 :بقایای محالت باستانی هند را دریافتندباستان شناسان در کدام سال  633.

 م 5542 4)  م 5562 3)  م 5501 2)  م 5504 1) 

 :م بقایای کدام دو محل هند را دریافتند 1924باستان شناسان در سال  634.

  سند و ملتان 2)    هراپه و موهنجودارو 1) 

 سیالک و گوران 4)    مدندبلگ و جیروفت 3) 

 :الد میرسدقدامت تاریخی شهر هراپه و موهنجودارو به چند هزار سال قبل از می 635.

  قبل از میالد 5222 2)    سال قبل از میالد 0222 1) 

 سال قبل از میالد 4222 4)    سال قبل از میالد 3222 3) 

 :هراپه و موهنجودارو در نزدیک کدام شهر موقعیت دارد 636.

 پنجاب 4)   ملتان 3)  کراچی 2)    سند 1) 

 :گرددهراپه و موهنجودارو مربوط کدام قوم می 637.

 آگنی 4)  دراویدی 3)   گوپتا 2)  روحانیون 1) 

 :تمدن هراپه و موهنجودارو در کدام قسمت سند به میان آمد 638.
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 غرب 4)  جنوب 3)   شمال 2)   شرق 1) 

 :ساکنان مناطق هراپه و موهنجودارو مصروف کدام پیشه بودند 639.

 ههم 4) پروزش اشجار میوه 3)  مالداری 2)  زراعت 1) 

 :مردم هراپه و موهنجودارو وسایل کار، ظروف و سالح را از کدام ماده میساختند 640.

 نیکل 4)  برونز 3)   نقره 2)   طال 1) 

 :دارای چند طبقه بودندمنازل قدیمی هراپه و موهنجودارو  641.

 یک طبقه 4)  چهار طبقه 3)  سه طبقه 2)  دو طبقه 1) 

 :و هراپه دارای کدام نوع تمدن بودند اهالی مناطق موهنجودارو 642.

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  مترقی 2)  عقب مانده 1) 

 :آریایی ها در کدام سال قبل از میالد به مهاجرت آغاز کردند 643.

 ق.م 0222 4)  ق.م 5122 3)  ق.م 1222 2)  ق.م 3222 1) 

 :د طبقه تقسیم نمودندآریایی ها زمانیکه به هند رسیدند سیستم طبقاتی را به چن 644.

 یک طبقه 4)  سه طبقه 3)  چهار طبقه 2)  دو طبقه 1) 

 :برهما دارای یکی از معناهای ذیل میباشد 645.

 روحانیون 4)   باران 3)  کارگران 2)  جنگجویان 1) 

 :کشتاریان مربوط کدام یک از معناهای ذیل میشدند 646.

 زارعین 4)   جنگجویان 3)  زارعین 2)  تاجران 1) 

 :در سیستم طبقاتی هند تاجران و زارعین دارای کدام نام بودند 647.

 هیچکدام 4)  سودرا 3)   ویستا 2)   برهما 1) 

 :در سیستم طبقاتی هند، سودرا به کدام طبقه گفته میشد 648.

 روحانیون 4)  جنگجون 3)  روحانیون 2)  کار گران 1) 

 :، مناطق شمالی هند را متصرف شدکدام یک از حکمرانان هخامنشی 649.

 ایستاگ 4)  داریوش 3)  کمبوجیه 2)  کوروش 1) 

 :به وسیله کدام یک از اشخاص ذیل به دست یونانیان افتادشمال هند  650.

 کمبوجیه 4)  داریوش 3)  کوروش 2) اسکندر مقدونی 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل در مقابل یونانی ها قیام کرد 651.

 هیچکدام 4)   برهما 3)   آشوکا 2)   راگوپتاچند 1) 

 :حکمران معروف موریایی ها عبارت است از 652.

 ویاکو 4)   برهما 3)   آشوکا 2)  چندراگوپتا 1) 
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 :بعد از موریایی ها کدام حاکمیت به وجود آمد 653.

 52سومری  4)  گوپتا ها 3)  سومری ها 2)  هخامنشی ها 1) 

 :از ورود آریایی ها چی را پرستش میکردندمردم هند قبل  654.

 0و  5 4)  محسمه ها 3)  طبیعت 2)  حیوانات 1) 

 :از جمله خدایان مشهور هند یکی از آنها عبارت است از 655.

 0و  5 4)  آهورمزدا 3)   اندیرا 2)   آگنی 1) 

 :آگنی خدای چی بود 656.

 آب 4)  مهتاب 3)   آفتاب 2)   آتش 1) 

 :هند خدای باران به کدام نام یاد میشددر  657.

 هیچکدام 4)   اندیرا 3)  رب النوع 2)   آگنی 1) 

 :کدام یک از آیین های ذیل در هند قدیم پادشاه را مقدس می دانست 658.

 آگنی 4)  روحانی 3)  برهمنی 2)  بودایی 1) 

 :دین بودایی در کدام قرن قبل از میالد در هند به وجود آمد 659.

 قرن ششم قبل از میالد 2)    قرن دوم قبل از میالد 1) 

 قرن پنجم قبل از میالد 4)    قرن هفتم قبل از میالد 3) 

 :دین بودایی مورد حمایت کدام مردم قرار گرفت 660.

 هیچکدام 4)  اشراف 3)  روحانیون 2)  فیودال ها 1) 

 :مردم هند در کدام بخش پیشرفت نموده بودند 661.

 0و  5 4)   تاریخ 3)  طبابت 2)  اضیری 1) 

 :و سیستم اعشاری توسط کدام مردم به وجود آمد 9الی  1اعداد از  662.

 هخامنشی ها 4)  هندیان 3)  سوریان 2)  مصریان 1) 

 :هندی ها بخاطر روز های جشن و قربانی، به کدام علم توجه داشتند 663.

 علم جیولوژی 4)  علم تاریخ 3)  علم طب 2)  علم نجوم 1) 

 :هنرمندان هندی در کدام کارها مهارت داشتند 664.

 همه 4)  معماری 3)  هیکل تراشی 2)  مجسمه سازی 1) 

 :هنرمندان هندی مجسمه خدایان خود را از کدام اشیأ میساختند 665.

 همه 4)  چوب و کاغذ 3)  ذغال و سنگ 2)  سنگ و چوب 1) 

 :ا موقعیت داردکشور چین در کدام قسمت آسی 666.
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 شمال آسیا 4)  غرب آسیا 3)  شرق آسیا 2)  جنوب آسیا 1) 

 :تمدن چین در کدام سواحل به وجود آمد 667.

 هوانگهو 4)   نیل 3)  چه این 2)  شی هوانگ 1) 

 :مردم منطقه هوانگهو به کدام شغول مصروف بودند 668.

 نجاری 4)  معماری 3)  مالداری 2)  زراعت 1) 

 :نخستین حکومت در چین در کدام سال قبل از میالد به وجود آمد 669.

 ق.م 5022 4)  ق.م 5622 3)  ق.م 5122 2)  ق.م 5222 1) 

 :حکومت در چین به کدام نام یاد میشدنخستین  670.

 مایو 4)  شانگ 3)   هان 2)   چو 1) 

 :از جمله دست آورد های مهم دوره شانگ عبارت است از 671.

 همه 4)  ظرف سازی 3)  سالنامه 2)  اد خطایج 1) 

 :سلسله دوم حکومت که در چین به وجود آمد به کدام نام یاد میشد 672.

 چه این 4)   هان 3)   چو 2)  شانگ 1) 

 :حکمرانان سلسله )چو( در چین بین کدام سال ها حکمرانی نمودند 673.

  ق.م 016 – 5201 2)    ق.م 002 – 5212 1) 

 ق.م 022 – 5022 4)    ق.م 012 – 5522 3) 

 :در اواخر حکمرانی کدام خاندان جنگ های داخلی در چین رونما گردید 674.

 مایو 4)  چه این 3)  شانگ 2)   چو 1) 

 :بعد از قبیله چو کدام حکومت به وجود آمد 675.

 هیچکدام 4)  چه این 3)   هان 2)  شانگ 1) 

 :کدام شخص بودفرمانروای قبیله )چه این(  676.

 هان 4)   باستن 3)  شی هوانگ تی 2)   چو 1) 

 :تی دارای کدام نیروی مقتدر بود شی هوانگ 677.

 نظامی 4)  تجارتی 3)  اقتصادی 2)  سیاسی 1) 

 کدام یک از اشخاص ذیل توانست حکومت های کوچک را در چین از بین ببرد و چین را تحت 678.

 :تسلط خود درآورد        

 شانگ 4)  شی هوانگ تی 3)  هانگ 2)   چو 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل برای اولین بار در چین خود را سلطان با امپراطور اعالن نمود 679.
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 مایو 4)   چو 3)   هان 2)  شی هوانگ تی 1) 

 :در دوره کدام یک از اشخاص ذیل در چین قوانین به وجود آمده و جاده ها اعمار گردید 680.

 شی هوانگ تی 4)   مایو 3)   چو 2)   هان 1) 

 :دیوار بزرگ چین در زمان امپراطوری کدام شخص اعمار گردید 681.

 هیچکدام 4)  شی هوانگ تی 3)   چو 2)   هان 1) 

 :پس از مرگ کدام یک از اشخاص ذیل در چین هرج و مرج به وجود آمد 682.

 چو 4)   مایو 3)  چوهان 2)  شی هوانگ تی 1) 

 :بعد از شی هوانگ تی کدام سلسله به قدرت رسید 683.

 چه این 4)  هانگ 3)   چو 2)   مایو 1) 

 :کدام آیین در چین قدیم گسترش نمود بود 684.

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

 :در چین قدیم مردم چی را پرستش میکردند 685.

 مهه 4)  نیاکان 3)   زمین 2)  آسمان 1) 

 :از جمله مذاهب قدیم چین، یکی آنها عبارت است از 686.

 3و  5 4)  کنفسیوس 3)   هان 2)   تاو 1) 

 :کدام یک از آیین های ذیل داشتن روابط اجتماعی و روابط بین انسان ها را تاکید می نمود 687.

 برهمنی 4)  بودایی 3)   تاو 2)  کنفسیوس 1) 

 :به کدام رسم الخط میباشدرسم الخط چینایی مشابه  688.

 خط دیموتریک 4)  خط شکست 3)  خط هیروگلیف 2)  خط میخی 1) 

 :رسم الخط قدیم چین در زمان کدام سلطنت ذیل معیاری گردید 689.

 چو 4)  چه این 3)  شی هوانگ تی 2)   هان 1) 

 :رسم الخط چین اساس رسم الخط کدام کشور ها را گذاشت 690.

 همه 4)   ویتنام 3)   کوریا 2)   جاپان 1) 

 :مردم چین در قدیم خط را به روی چی نوشته میکردند 691.

 3و  0 4)   چوب 3)  استخوان 2)   سنگ 1) 

 :کاغذ در کدام قرن میالدی در چین به وجود آمد 692.

 قرن هژدهم میالدی 4) قرن چهار میالدی 3) قرن دوم میالدی 2) قرن اول میالدی 1) 

 :م یک از پدیده های ذیل انقالب بزرگ را در عرصه سواد در چین ایجاد کردکدا 693.

  به میان آمدن کاغذ 2)    به میان آمدن قلم 1) 
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 به میان آمدن کتاب 4)    به میان آمدن پنسل 3) 

 :چینایی ها در کدام بخش پیشرفت های زیادی داشتند 694.

 همه 4)  جغرافیه 3)   نجوم 2)  ریاضی 1) 

 :در زمان حکمرانی کدام سلطنت، راجع به جغرافیای کشور چین معلومات زیاد بدست آمد 695.

 مایو 4)  شی هوانگ تی 3)   هان 2)   چو 1) 

 :کدام یک از مردمان ذیل آله یی را برای تشخیص زلزله اجاد کردند 696.

 جاپانی ها 4)  چینایی ها 3)  یونانی ها 2)  مصری ها 1) 

 :ها در قسمت اناتومی کدام موجودات، اطالع داشتندچینایی  697.

 همه 4) اناتومی حیوانات 3)  اناتومی نباتات 2)  اناتومی انسان 1) 

 :اولین کسانیکه به سفالگری و فلزکاری آشنایی داشتند کی ها بودند 698.

 چینایی ها 4)  ایرانی ها 3)  یونانی ها 2)  جاپانی ها 1) 

 :ک ذیل کاغذ را به وجود آوردکدام یک از ممال 699.

 چین 4)   ایران 3)   مصر 2)   جاپان 1) 

 :دیوار بزرگ چین از کدام قسمت شروع گردیده است 700.

 سرحدات تبت 4)  بحر اتالنتیک 3)  بحر آرام 2)  رود نیل 1) 

 :یوار بزرگ چین در کجا ختم گردیده است 701.

 هیچکدام 4)  ت تبتسرحدا 3)  بحر مدیترانه 2)  بحر آرام 1) 

 :یوار بزرگ چین در چند سال ساخته شده استد 702.

 سال 00 4)  سال 02 3)  سال 12 2)  سال 522 1) 

 :ارتفاع دیوار چین چند متر میباشد 703.

 متر 52 4)  متر 1 3)  متر 7.1 2)  متر 7 1) 

 :کجا دفن میگردید هرگاه کدام کارگر در جریان اعمار دیوار چین وفات می کرد، در 704.

 هیچکدام 4) در قبرستان چین 3) در باالی دیوار چین 2) در زیر دیوار چین 1) 

 :پوسته های امنیتی در فاصله چند متری دیوار چین موجود است 705.

 متری 72 4)  متری 522 3)  متری 32 2)  متری 12 1) 

 ر اساس آن فرهنگ خود را بنیان جهان غرب از کدام یک از تمدن های ذیل الهام گرفت و ب 706.

 :گذاشتند        

 تمدن هند 4) تمدن بین النهرین 3)  تمدن یونان 2)  تمدن مصر 1) 
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 :تمدن اولی یونان به کدام نام یاد میشود 707.

 کرت 4)  اسپارت 3)  آشوری 2)  چه این 1) 

 :کرت جزیره وابسته به کدام کشور میباشد 708.

 مصر 4)   یونان 3)   ترکیه 2)   چین 1) 

 :ام سال واضح ساختند که جزیره کرت تمدن قدیمی استباستان شناسان در کد 709.

 م 5122 4)  م 5622 3)  م 5122 2)  م 5522 1) 

 :تمدن کرت با کدام تمدن های دیگر رقابت مینمود 710.

 چین 4)  هر دو 3)  بین النهرین 2)   مصر 1) 

 :تمدن کرت مربوط کدام سال های میالدی میباشدآثار بدست آمده از  711.

  ق.م 5122 – 0122 2)    ق.م 5122 – 3122 1) 

 ق.م 0222 – 3222 4)    ق.م 5222 – 0222 3) 

 :حکومت مرکزی در کرت در کدام سال قبل ار میالد بوجود آمد 712.

 ق.م 122 4)  ق.م 5222 3)  ق.م 0222 2)  ق.م 3222 1) 

 :ن کرت کجا بودپایتخت تمد 713.

 تبت 4)  کنوسوس 3)  الدیسه 2)   الیاد 1) 

 :تمدن کرت در اثر حمالت کدام قبیله از بین رفت 714.

 اروپایی ها 4)  چینایی ها 3)  هخامنشی ها 2)  مصری ها 1) 

 :یونانیان مربوط کدام قبایل میشدند 715.

 ی هاچینای 4)  آریایی ها 3)  موریایی ها 2)  هخامنشی ها 1) 

 :آریایی ها در کدام سال قبل از میالد وارد یونان گردیدند 716.

 ق.م 5122 4)  ق.م 3222 3)  ق.م 0122 2)  ق.م 0222 1) 

 :نخستین دسته آریایی ها که وارد یونان گردیده یودند، به کدام نام یاد میشدند 717.

 اتنیسا 4)   پیوتو 3)  اکینان 2)  اسپارت 1) 

 :دام دریا را در یونان تسخیر نمودنداکینان ک 718.

 0و  5 4)  دریای نیل 3)  دریای ایژه 2)  دریای ایجن 1) 

 :کاخ بزرگ و مجلل اعمار نمدنداکینان در کدام شهر  719.

 الیاد 4)   ادیسه 3)   میسن 2)   تبت 1) 

 :تمدن اکینان تا کدام قرن قبل از میالد دوام نمود 720.
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 ق.م 02 4)  ق.م 55 3)  .مق 50 2)  ق.م 52 1) 

 :تمدن اکینان از اثر تهاجم کدام قبیله از بین رفت 721.

 دوریان 4)  اسپارت ها 3)  هخامنشی ها 2)  موریایی ها 1) 

 :بعد از اکینان کدام تمدن در یونان باستان به حکمرانی رسیدند 722.

 موریایی ها 4)  دوریان 3)  اکدی ها 2)  سومریان 1) 

 :استان مشهور حماسی الیاد و ادیسه در کدام عصر به وحود آمده استد 723.

 کلدانی ها 4)  هخامنشی ها 3)  بابلی ها 2)  دوریان 1) 

 :داستان الیاد و ادیسه توسط کدام شخص گفته شده است 724.

 افالطون 4)  بطلیموس 3)   هومر 2)  هیرودید 1) 

 :شور بودهومر شاعر مشهور و نابینا از کدام ک 725.

 مصر 4)   یونان 3)   جاپان 2)   چین 1) 

 :کدام یک از دالیل ذیل باعث شد تا قبایل یونانی به طور معتقدانه زنده گی نمایند 726.

 تعصبات قبیلوی  2)    موجودیت کوه ها 1) 

 همه 4)    موجودیت جزایر زیاد 3) 

 :بوداسپارت و آتن از جمله دولت های مشهور کدام کشور  727.

 مصر 4)   روم 3)   چین 2)   یونان 1) 

 انی در جنگ ها شهرت بسزای داشتندکدام دولت یون 728.

 دولت ادیسه 4)  دولت الیاد 3)  دولت اسپارت 2)  دولت آتن 1) 

 :مردم دولت آتن در کدام بخش شهرت داشتند 729.

 همه 4)   فلسفه 3)   علم 2)  دیموکراسی 1) 

 :دیگر چگونه روابط داشتندری یونانی ها با هملت های شهدو 730.

 دوستی 4)  0و  5 3)  دشمنی 2)  رقابت 1) 

 :خانه جنگی ها در یونان به کدام نام یاد میشدند 731.

 اتیس نا 4)   تنبس 3)  پولو پونیس 2)   اپولو 1) 

 :در خانه جنگی های یونان کدام دولت پیروز شد 732.

 کرت 4)  اکینان 3)   آتن 2)  اسپارت  1) 

 :اسپارت ها توسط کدام دولت مغلوب گردیدند 733.

 اکنان 4)   تبت 3)   تبس 2)   آتن 1) 
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 :فلیپ مقدونی در کدام قسمت یونان حاکمیت داشت 734.

 تبت 4)   کرت 3)   تبس 2)  مقدونیه 1) 

 :مقدونیه در کدام قسمت یونان موقعیت دارد 735.

 غرب یونان 4)  شق یونان 3)  یونان جنوب 2)  شمال یونان 1) 

 :اسکندر مقدونی پسر کی بود 736.

 زردشت 4)  هومر  3)  فلیپ مقدونی 2)  الیاد مقدونی 1) 

 :اسکندر مقدونی بعد از تسخیر ترکیه و مصر به کجا رفت 737.

 عرق 4)   هند 3)   ایران 2)  یونان  1) 

 :ل از میالد کدام حکومت را مغلوب ساختقب 336-323اسکندر مقدونی در سال های  738.

 هخامنشی ها 4)  آریایی ها 3)  کلدانی ها 2)  موریایی ها 1) 

 :بعد از مرگ کدام یک از اشخاص ذیل امپراطوری یونان تجزیه گردید 739.

 هومر 4) اسکندر مقدونی 3)   اپولو 2)  نیوفلیپ مقد 1) 

 :شتدر تمدن یونان، خدای آسمان چه نام دا 740.

 زیوس 4)   ادیسه 3)   الیاد 2)   اتینا 1) 

 :ن خدای چی بودودر تمدن یونان پاسید 741.

 پیروزی 4)  مهتاب 3)   دریا 2)   آفتاب 1) 

 :کدام یک از اینها در تمدن یونان خدای آفتاب بود 742.

 پاسیدون 4)  زیوس 3)   اپولو 2)    اتینا 1) 

 :ن به کدام نام یاد میشدخدای پیروزی در تمدن یونا 743.

 اتینا 4)   اپولو 3)  پاسیدون 2)  زیوس 1) 

 :به نظر مردم یونان، خدایان شان در کجا بودند 744.

 همه 4)   آتن 3)  آسمان 2)  کوه المپ 1) 

 :مسابقات المپیک در کجا برگزار میشد 745.

 روم 4)   یونان 3)  بین النهرین 2)   مصر 1) 

 :ز کارهای ذیل در یونان رواج داشتکدام یک ا 746.

 همه 4)   تیاتر 3)  موسیقی 2)  مجسمه سازی 1) 

 :یونان قدیم با کدام مناطق روابط تجارتی داشت 747.

 روم 4)  هر دو 3)  آسیای صغیر 2)   مصر 1) 
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 :سقراط، افالطون و ارسطو فیلسوفان مشهور کدام کشور بودند 748.

 مصر 4)   ومر 3)   یونان 2)   چین 1) 

 :مشهور ترین شاگرد سقراط کی بود 749.

 بقراط 4)  افالطون 3)  بطلیموس 2)  ارسطو 1) 

 :تمدن روم در کجا به وجود آمد 750.

 تبت 4)   چین 3)   روم 2)   یونان 1) 

 :دست آوردهای یونان از طریق کدام تمدن به اروپا منتشر گردید 751.

 روم 4)   انجاپ 3)   چین 2)   یونان 1) 

 :ایتالیا کلمه کدام زبان میباشد 752.

 انگلیسی 4)  عربی 3)  یونانی 2)  التینی 1) 

 :تمدن روم چند قرن قبل از میالد آغاز به پیشرفت نمود 753.

  قرن قبل از میالد 6 2)    قرن قبل از میالد 1 1) 

 قرن قبل از میالد 52 4)    قرن قبل از میالد 1 3) 

 :سال قبل از میالد در کدام ناحیه ساخته شد 1000روم  شهر 754.

 تونس 4)   آتن 3)   التیوم 2)   تبت 1) 

 :نام قدیمی التین )روم( از کدام کلمه گرفته شده است 755.

 التیوم 4)  لمپیادا 3)  بیزاتوم 2)   روم 1) 

 :التینی ها در روم کدام نظام را به میان آوردند 756.

 کمونستی 4)  سوسیالستی 3)  جمهوری 2)   شاهی 1) 

 :نظام شاهی در روم تا کدام سال قبل از میالد دوام نمود 757.

 ق.م 122 4)  ق.م 125 3)  ق.م 121 2)  ق.م 152 1) 

 :کار شدنظام شاهی در روم کدام نظام روی بعد از 758.

 دموکراسی 4)  سوسیالتی 3)  کمونستی 2)  جمهوری 1) 

 :تمدن روم متشکل از چند عضو بودند مجلس اعیان 759.

 عضو 022 4)  عضو 512 3)  عضو 522 2)  عضو 12 1) 

 :بودکارتاژ نام سابق کدام شهر  760.

 کرت 4)  قسطنطنیه 3)   تونس 2)   تبت 1) 

 :کارتاژ ها باالی کدام مناطق حاکمیت داشتند 761.
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 0و  5 4)   یونان 3)  افریقای شمالی 2)  جزایر مدیترانه 1) 

 :در میان کارتاژها و رومی ها چند قرن جنگ دوام نمود 762.

 بیشتر از چهار قرن 4) بیشتر از سه قرن 3) بیشتر از یک قرن 2) بیشتر از دو قرن 1) 

 :در جنگ میان رومیان و کارتاژها کدام آنها پیروز گردید 763.

 هیچکدام 4)  صلح کردند 3)  کارتاژ ها 2)  رومیان 1) 

 :رومیان در کدام سال دولت کارتاژ را از بین بردند 764.

 ق.م 562 4)  ق.م 546 3)  ق.م 512 2)  ق.م 542 1) 

 :بنیان گذار امپراطوری روم کی بود 765.

 کیومرث 4)  کنشکا 3)  ترکان 2)   اکتاو 1) 

 :اکتاو امپراطور روم شروع از کدام سال قبل از میالد بر روم حاکمیت داشت 766.

  میالدی 51قبل از میالد الی  02از  2)  میالدی 54قبل از میالد الی  07از  1) 

 میالدی 54قبل از میالد الی  04از  4)  میالدی 55قبل از میالد الی  07از  3) 

 :امپراطوری روم تا کدام سال میالدی دوام نمود 767.

 م 412 4)  م 462 3)  م 476 2)  م 442 1) 

 :وری اکتاو کدام کارهای مهم صورت گرفتدر زمان امپراط 768.

  نظم و قانون تقویت شد 2)    فساد از بین رفت 1) 

 همه درست است 4)    محاکم جدید ایجاد گردید 3) 

 :امپراطوری روم بعد از کدام قرن میالدی به مشکالت روبرو گردید 769.

 م 1قرن  4)  م 7قرن  3)  م 1قرن  2)  م 3قرن  1) 

 :نتین امپراطور روم کدام شهر را پایتخت خود انتخاب نمودکستا 770.

 قسطنطنیه 4)   روم 3)   تبت 2)   تونس 1) 

 :بیزانتوم نام کدام یک از شهر های ذیل میباشد 771.

 ترکیه 4)  کارتاژ 3)   تونس 2)  قسطنطنیه 1) 

 :ام بخش ها تقسیم گردیده بودزمانیکه کستانتین قسطنطنیه را پایتخت خود انتخاب نمود روم به کد 772.

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

 :روم شرقی تا کدام سال میالدی باقی ماند 773.

 م 5413 4)  م 5412 3)  م 5142 2)   م 5112 1) 

 :امپراطوری رومی ها توسط کدام خاندان فتح شد 774.
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 یونانی ها 4)  ترکان عثمانی  3)  نشی هاهخام 2)  آریایی ها 1) 

 :خدای امداد دهنده در هنگام جنگ برای مردم مصر عبارت بود از 775.

 زحل 4)  اورانوس 3)  مشتری 2)   مریخ 1) 

 :کدام یک از سیارات ذیل در تمدن روم خدای باران بود 776.

 عطارد 4)  اورانوس 3)  مشتری 2)   مریخ 1) 

 :زنان در تمدن روم به کدام نام یاد میشد خدای حافظ 777.

 مشتری 4)   جونو 3)   اتینا 2)  زیوس 1) 

 :کدام یک از سیارات ذیل خداوند پیام دهنده در تمدن روم محسوب میگردید 778.

 عطارد 4)  اورانوس 3)  مشتری 2)   مریخ 1) 

 :دین رسمی روم عبارت بود از 779.

 زردشتی 4)  منیبره 3)  بودایی 2)  مسیحی 1) 

 :در هنگام تشکیل حکومت روم جامعه ها به چند گروه تقسیم شده بود 780.

 پنج گروه 4)  سه گروه 3)  چهار گروه 2)  دو گروه 1) 

 :تشکیالت جامعه رومی عبارت بودند از 781.

 همه 4)  غالمان 3)  غیر رومیان 2)  رومیان اصلی 1) 

 :و اشتراک در انتخابات مربوط کدام طبقه میشد در تمدن روم حق مالکیت زمین 782.

 زارعین 4)   تاجران 3)  طبقه عالی 2)  غالمان 1) 

 :مردم سرمایه دار در روم بیشتر اوقات خود را در کجا سپری میکردند 783.

 باغیان 4)  0و  5 3) رقابت های ورزشی 2)  تیاتر ها 1) 

 :قانون روم دارای چند بخش بود 784.

 بخش 1 4)  بخش 4 3)  بخش 3 2)  خشب 0 1) 

 :کدام یک از قوانین ذیل تنها برای اتباع رومی وضع شده بود 785.

 قانون طبیعی و خانواده 2)    قانون مدنی و خانواده 1) 

 قانون سیاسی و خانواده 4)    قانون سیاسی و مدنی 3) 

 :از جمله قوانین رومی یکی آنها عبارت است از 786.

 همه 4)  قانون مردم 3)  قانون طبیعی 2)  ن مدنیقانو 1) 

 :اساس حکومت دارای تمدن روم را کدام قوۀ تشکیل میداد 787.

 0و  5 4)  قوه اجراییه 3)  قوه مقننه 2)  قوه قضاییه 1) 
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 :رومی ها هنر کدام کشور را تعقیب می نمودند 788.

 امریکا 4)   مصر 3)   ایران 2)   یونان 1) 

 :می ها در ساختن کدام چیزها پیشتاز بودندرو 789.

 همه 4)  ساختن سکه ها 3) ساختن مجسمه ها 2)  ساختن پول ها 1) 

 :انسان ها چند هزار سال قبل از میالد به این طرف در امریکا زنده گی می کردند 790.

  هزارها سال قبل 2)    ده ها هزار سال قبل 1) 

 ها سال قبل صد 4)    صد ها هزار سال قبل 3) 

 :اولین اهالی بومی امریکا کی ها بودند 791.

 گوپتا ها 4)  مغول ها 3)  بودایی ها 2)  آریایی ها 1) 

 :مغول ها از کدام طریق به االسکا مهاجر گردیده بودند 792.

 یونان 4)   ایتالیا 3)   هند 2)  سایبریا 1) 

 :بوجود آمده بودکدام یک از تمدن های ذیل در امریکای مرکزی  793.

 0و  5 4)  اینکا ها 3)  آزتک ها 2)  مایا ها 1) 

 :تمدن اینکاها در کدام قسمت امریکا به وجود آمده بود 794.

 هیچکدام 4) امریکای شمالی 3) امریکای جنوبی 2) امریکای مرکزی 1) 

 :قدامت تمدن مایا به چند هزار سال قبل از میالد میرسد 795.

 ق.م 3222 4)  ق.م 0222 3)  ق.م 5222 2)  ق.م 5122 1) 

 :تمدن مایا در امریکا تا کدام قرن انکشاف نمود 796.

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

 :تمدن مایا تا کدام مناطق گسترش یافت 797.

 همه 4)  هاندوراس 3)  گواتیماال 2)  مکسیکو 1) 

 :ک از تمدن های ذیل تقویم، الفبا و خط تصویری را در امریکا ایجاد کردندکدام ی 798.

 تمدن هند 4)  تمدن اینکا ها 3)  تمدن مایا 2)  تمدن یونان 1) 

 :مایا ها کاتون را برای مدت چند سال برای هر دوره یادگاری می ساختند 799.

 سال 50 4)  سال 02 3)  سال 51 2)  سال 52 1) 

 :ا کدام خدایان را پرستش مینمودندمایاه 800.

 همه 4)   آفتاب 3)  صلح و آرامش 2)   باران 1) 

 :دسته های تازه مردم در کدام سال قبل از میالد وارد مکسیکو شدند و تمدن مایا را از بین بردند 801.
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 6قرن  4)  7قرن  3)  5قرن  2)  1قرن  1) 

 :مکسیکوظاهر گردیدند آزتک ها در کدام قرن قبل از میالد در 802.

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

 :تمدن آزتک ها دارای چند والیت بود 803.

 (1 34   (2 31   (3 32   (4 31 

 :پادشاه آزتک ها از طرف کی تعیین میشد 804.

 0و  5 4)  مردم عام 3)  جنگجویان 2)  شورای اشراف 1) 

  :جامعه آزتک ها به کدام طبقات تقسیم شده بود 805.

 همه 4)  کسبه کاران 3)  تاجران 2)  جنگجویان 1) 

 :آزتک ها کدام خدا را پرستش میکردند 806.

 ستاره 4)   آتش 3)  مهتاب 2)   آفتاب 1) 

 :زبان آزتک ها عبارت بود از 807.

 التینی 4)  ناهوت 3)  روسی 2)  انگلیسی 1) 

 :تمدن آزتک ها در کدام سال از بین رفت 808.

 م 5101 4)  م 5132 3)   م 5105 2)  م 5102 1) 

 :تمدن آزتک ها توسط کدام امپراطوری از بین رفت 809.

 برازیلی ها 4)  مکسیکویی ها 3)  اسپانیایی ها 2)  یونانی ها 1) 

 :میان آمد تمدن اینکاها در کدام قرن میالدی توسط قبیله اینکاها به 810.

 م 6قرن  4)  م 1قرن  3)  م 5قرن  2)  م 55قرن  1) 

 :مناطق اکوادور، پیرو و چیلی شامل کدام تمدن بود 811.

  امپراتوری مایا  2)    امپراتوری آزتک ها 1) 

 امپراتوری مایو 4)    امپراتوری اینکا 3) 

 :حاکمان اینکاها خود را پسر کی میگفتند 812.

 راهب 4)   خدا 3)  موسی )ع( 2)  عیسی )ع( 1) 

 :محصوالت عمده زراعتی تمدن اینکاها را چی تشکیل میداد 813.

 گندم و جو 4)  جو و جواری 3) کچالو و جواری 2)  گندم و جواری 1) 

 :زارعین تمدن اینکاها چند حصه پیداوار زراعتی خود را به دست می آوردند 814.

 حصه 0بر  5  4)  حصه 3بر  5  3)  هحص 4بر  5  2)  حصه 7بر  5 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 کامل ترین بانک سواالت تاریخ آموزشگاه علمی کامیاب

 

64 

 :اینکاها ظروف مسی، سالح و زیورات را با استفاده از کدام فلزات میساختند 815.

 نکل و طال 4)  مس و برونز 3)  طال و نقره 2)  مس و طال 1) 

 :اینکاها تولیدات صنعتی خود را به کدام امپراطوری صادر میکردند 816.

 مصر 4)   روم 3)  آزتک 2)   مایا 1) 

 :هسپانیایی ها در کدام سال تمدن اینکاها را از بین بردند 817.

 م 5101 4)  م 5130 3)  م 5105 2)  م 5102 1) 

 :آخرین امپراطور اینکاها کی بود 818.

 هیچکدام 4)  اکستاتین 3)  اوکتاو 2)  عطاهولپا 1) 

 :اینکاها مسلط شدند هسپانیایی ها در مدت چند سال بر تمام امپراطوری 819.

 سال 0 4)  سال 4 3)  سال 1 2)  سال 3 1) 

 :بیشتر مردمان اروپا، افریقا وآسیای غربی خویشتن را پیرو کدام پیغامبران میدانستند 820.

   حضرت محمد )ص( 2)   حضرت عیسی و موسی )ع( 1) 

 حضرت اسماعیل و ایوب )ع( 4)   حضرت عیسی و ابراهیم )ع( 3)

 :ل از ظهور دین اسالم مردم فارس و خراسان چی را پرستش میکردندقب 821.

 ستاره ها 4)  مهتاب 3)   آتش 2)   آفتاب 1) 

 :حکمرانان کدام یک از حکومات ذیل باالی مردم فارس و خراسان حکومت میکردند 822.

 هخامنشی 4)  سامانی 3)  موریایی 2)  ساسانی 1) 

 :م سرزمین چین، هند و خراسان پیرو کدام دین بودندقبل از ظهور دین مبین اسال 823.

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

 :قبل از ظهوردین مقدس اسالم شبه جزیره عرب به چند بخش تقسیم شده بود 824.

 بخش 1 4)  بخش 4 3)  بخش 0 2)  بخش 3 1) 

 :شبه جزیره عرب به کدام قسمت ها تقسیم شده بود 825.

 همه 4)   نجد 3)  حجاز  2)   یمن 1) 

 :مردم یمن قبل از دین مقدس اسالم پیرو کدام دین بودند 826.

 همه اینها 4)  بت پرستی 3)  نصرانیت 2)  یهودیت 1) 

 :قبل از ظهور دین مقدس اسالم پرستش کدام چیز ها در شبه جزیره عرب مروج بود 827.

 همه 4)  ستاره گان 3)  مهتاب 2)   آفتاب 1) 

 :باشنده گان جزیره عرب به کدام شغل مصروف بودند 828.
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 معماری 4)    0و  5 3) زراعت و مالداری 2)  تجارت 1) 

 :قبل از ظهور دین مقدس اسالم کدام کارها در شبه جزیره عرب صورت می گرفت 829.

  دختران را زنده به گور میکردند 2)   سرمایه داران غرق فساد بودند 1) 

 همه 4)  گرتندزنان مورد خرید و فروش قرار می 3) 

 :خداوند )ج( کدام پیغمبر را در شبه جزیره عرب مبعوث نمود 830.

 حضرت یوسف )ع( 4) حضرت عیسی )ع( 3) حضرت موسی )ع( 2) حضرت محمد )ص( 1) 

 :حضرت محمد )ص( در کدام تاریخ چشم به جهان گشود 831.

  ربیع االول 52م مطابق  172می  51 2)  ربیع االول 50م مطابق  175اپریل  02 1) 

 محرم  02م مطابق  672اپریل  54 4)  رمضان 50م مطابق  175اپریل  02 3) 

 :حضرت محمد )ص( در کدام روز، سال عام الفیل تولد گردید 832.

 جمعه 4)  دو شنبه 3)  چهار شنبه 2)  سه شنبه 1) 

 :قرار داشتعید تحت تربیت بی بی حلیمه سعدیه سال در قبیله بنی س ندحضرت محمد )ص( بعد از تولد، چ 833.

 یک سال 4)  شش سال 3)  چهار سال 2)  دو سال 1) 

 :بعد از وفات بی بی آمنه تربیت حضرت محمد )ص( به دوش کی بود 834.

 بی بی حلیمه 4)  عبدالمطلب 3)  ابو طالب 2)  عبدهللا 1) 

 :ه بود که پدرکالنشن وفات کردحضرت محمد )ص( چند سال 835.

 ساله 50 4)  ساله 6 3)  ساله 1 2)  ساله 1 1) 

 :حضرت محمد )ص( به سن چند سالگی همرای کاکای خود ابوطالب به شام سفر نمود 836.

 سالگی 02 4)  سالگی 54 3)  سالگی 50 2)  سالگی 52 1) 

 :)ص( پیغمبر آخر زمان استکدام یک از علمای مسیحی در شام گفت که حضرت محمد  837.

 هیچکدام 4)   جبیر 3)  مصحب 2)   بحیرا 1) 

 :ا به دیوار کعبه گذاشتاز پیغامبران ذیل سنگ حجراالسود رکدام یک  838.

 حضرت یحیی )ع( 4) حضرت اسماعیل )ع( 3) حضرت محمد )ص( 2) حضرت یوسف )ع( 1) 

 :ه بودبی بی خدیجه زن نجیب و سرمایه دار کدام قبیل 839.

 هیچکدام 4)   قریش 3)  بنی امیه 2)  بنی هاشم 1) 

 :در هنگام ازدواج، حضرت محمد )ص( و بی بی خدیجه چند سال سن داشتند 840.

  سال 42سال و بی بی خدیجه )رض(  01حضرت محمد )ص(  1) 

  سال 01سال و بی بی خدیجه )رض(  42حضرت محمد )ص(  2) 
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  سال 32بی بی خدیجه )رض( سال و  02حضرت محمد )ص(  3) 

 سال 02سال و بی بی خدیجه )رض(  41حضرت محمد )ص(  4) 

 :حضرت محمد )ص( هر سال چند ماه را در غار حرا سپری میکردند 841.

 پنج ماه 4)  یک ماه 3)  شش ماه 2)  دو ماه 1) 

 :رود آوردحضرت جبرئیل )ع( به کدام تاریخ وحی را در غار حرا به حضرت محمد )ص( ف 842.

  ربیع االول 50روز جمعه  2)   رمضان 50روز دو شنبه  1) 

 هیچکدام 4)   ربیع االول  50روز دو شنبه  3) 

 :اولین سوره ایکه در غار حرا به حضرت محمد )ص( نازل گردید کدام بود 843.

 سوره نصر 4)  سوره فاتحه 3)  سوره علق 2)  سوره کوثر 1) 

 :الت حضرت محمد )ص( قبول کردند کی ها بودنداولین کسانیکه رس 844.

 3و  5 4)  علی )رض( 3)  عمر )رض( 2)  ابوبکر )رض( 1) 

 :حضرت محمد )ص( ایمان آورد کی بوداولین زنیکه به رسالت  845.

 بی بی حلیمه 4)  بی بی عایشه 3)  بی بی آمنه 2)  بی بی خدیجه 1) 

 :اص ذیل را مرکز دعوت مخفی خود انتخاب نمودحضرت محمد )ص( منزل کدام یک از اشخ 846.

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

 :دعوت مخفی حضرت محمد )ص( چند سال دوام نمود 847.

 سال 3 4)  سال 1 3)  سال 0 2)  سال 4 1) 

 :حضرت محمد )ص( دعوت مخفی دین اسالم را در کجا آشکار نمود 848.

 حبشه 4)   قبا 3)  تپه مرو 2)  په صفات 1) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل به حضرت محمد )ص( اذیت میرساندند 849.

 همه 4)  مشرکین 3)  ابولهب 2)  ابوجهل 1) 

 :پادشاه حبشه در زمان دعوت اسالم کی بود 850.

 ابوطالب 4)  ابوجهل 3)  نجاشی 2)   ارقم 1) 

 :الم بخاطر اذیت مشرکین به کجا هجرت نمودندمسلمانان در زمان دعوت اس 851.

  یمن 4)   یثرب 3)   کوفه 2)   حبشه 1) 

 :تن از مسلمانان در سال چندم بعثت به حبشه هجرت نمودند 11برای اولین بار  852.

 سال یازدهم بعثت 4)  سال پنجم بعثت 3)  سال دوم بعثت 2) سال چهارم بعثت 1) 

 :پنجم بعثت چند تن آنها مرد و چند تن زن شامل بوددر هجرت حبشه در سال  853.
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 زن 7مرد و  4 4) زن  6مرد و  1 3) زن 4مرد و  7 2) زن 0مرد و  7 1) 

 :از مسسلمانان به حبشه هجرت نمودند تن در سال ششم بعثت چند 854.

 تن 11 4)  تن 13 3)  تن 17 2)  تن 12 1) 

 :بود، تحایف کدام شخص را رد نمود نجاشی که پادشاه حبشه که شخص عادل 855.

 ابوطالب 4)  ابوجهل 3)  طارق بن زیاد 2) عمرو بن عاص 1) 

 بی بی خدیجه و ابوطالب که از نزدیکترین اقارب حضرت محمد )ص( بودند در کدام سال بعثت 856.

 :وفات نمودند       

 بعثت 6 4)  بعثت 55 3)  بعثت 52 2)  بعثت 1 1) 

 :)ص( کدام سال بعثت را به نام عام الحزن مسمی نمود حضرت محمد 857.

 بعثت 6 4)  بعثت 7 3)  بعثت 1 2)  بعثت 52 1) 

 :عکس العمل مردم طایف در مقابل دعوت حضرت محمد )ص( چگونه بود 858.

  دعوت را قبول کردند 2)  دعوت حضرت محمد )ص( را رد کردند 1) 

 درست است 3و  5 4)  حضرت محمد )ص( را اذیت نمودند 3) 

 :حضرت محمد )ص( در طایف کدام قبیله را به اسالم دعوت نمود 859. 

 اوس 4)  بنی سقف 3)  خزرج 2)   قریش 1) 

 :تن خزرجی و یثربی مالقات نمودند 6حضرت محمد )ص( در سال چندم بعثت با  860.

 بعثت 1 4)  بعثت 50 3)  بعثت 55 2)  بعثت 52 1) 

 :با مردم یثرب و خزرج در کجا مالقات نمود حضرت محمد )ص( 861.

 کوفه 4)   عقبه 3)  تپه صفا 2)   حبشه 1) 

 :بعثت چند تن یثربی با حضرت محمد )ص( دیدار نمودند 12در سال  862.

 تن 50 4)   تن 1 3)   تن 5 2)   تن 6 1) 

 :توافقات پیمان اول عقبه کدام یک از اینها بود 863.

  دزدی و اعمال نامشروع انجام نمی دهیم 2) خداند )ج( شریک نمی سازیم هیچ کسی را به 1) 

 همه جوابات درست است 4)   اوالد های خود را نمی کشیم 3) 

 :حضرت محمد )ص( کدام یک از اشخاص ذیل را برای دعوت اسالم به مدینه فرستاد 864.

 هیچکدام 4) عبدهللا بن عزیز 3) مصعب بن عمیر 2)  عبدهللا بن عمر 1) 

 :بعثت چند مرد و زن با حضرت محمد )ص( در عقبه مالقات نمودند 13در سال  865.

 زن 3مرد و  72 4) زن 0مرد و  72 3) زن 0مرد و  13 2) زن 0مرد و  73 1) 
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 :تعهدات پیمان دوم عقبه عبارت بودند از 866.

 ما به هر حکم خداوند )ج( جواب مثبت خواهیم داد 1) 

  حضرت محمد )ص( از مکه به مدینه تشریف آوردند با وی کمک می نماییم هنگامی که 2) 

  در برابر خدمات خود تنها و تنها جنت می خواهیم 3) 

 همه جوابات درست است 4) 

 زمانیکه خانه حضرت محمد )ص( توسط مشرکین محاصره گردیده بود کدام صحابی در بستر به  867.

 :ت کرده بودجای پیغمبر خدا، استراح        

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

 :حضرت محمد )ص( با حضرت ابوبکر )رض( چند شبانه روز را در کوه ثور سپری نمودند 868.

 شبانه روز 5 4)  شبانه روز 3 3)  شبانه روز 4 2)  شبانه روز 0 1) 

 :د از چند شبانه روز به قبا رسیدندبعحضرت محمد )ص( با حضرت ابوبکر )رض(  869.

 شبانه روز 1 4)  شبانه روز 0 3)  شبانه روز 3 2)  شبانه روز 5 1) 

 :حضرت محمد )ص( تهداب اولین مسجد را در کجا گذاشتند 870.

 کوفه 4)   یثرب 3)   قبا 2)   عقبه 1) 

 :ماز را ادا نمودندحضرت محمد )ص( در محل بنی سالم بن عوف برای اولین بار کدام ن 871.

 همه 4)  نماز جمعه 3)  نماز جنازه 2)  نماز عید 1) 

 نبردی که بین مسلمانان و مشرکین انجام شده و حضرت محمد )ص( در آن اشتراک داشتند به کدام  872.

 :نام یاد میشود        

 هیچکدام 4)  هر دو 3)   سریه 2)   غزوه 1) 

 :لین نماز جمعه برای مردم چه بودخطابه حضرت محمد )ص( در او 873.

 حاکمیت اصلی به خداوند )ج( تعلق دارد  1) 

  کتاب خداوند )ج( و سنت پیغمبرش رابدانید 2) 

  دشمنان خداوند )ج( را دشمن خود بدانید 3) 

 همه درست است 4) 

 :غزوه بدر در کدام سال هجری به وقوع پیوست 874.

 چهارم هجری 4)  م هجریسو 3)  اول هجری 2)  دوم هجری 1) 

 :غزوه بدر در کدام روز ماه رمضان به وقوع پیوست 875.

 (1 57   (2 51   (3 51   (4 05 
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 :رییس قافله تجارتی قریش در غزوه بدر کی بود 876.

 معاویه 4)  ابوطالب 3)  ابوسفیان 2)  ابوجهل 1) 

 :در غزوه بدر تعداد مشرکین به چند نفر میرسید 877.

 نفر 3222 4)  نفر 0222 3)  نفر 722 2)  نفر 5222 1) 

 :در غزوه بدر تعداد مسلمانان به چند نفر میرسید 878.

 نفر 342 4)  نفر 353 3)  نفر 422 2)  نفر 122 1) 

 :در غزوه بدر چند تن از مشرکین کشته شدند 879.

 (1 12    (2 52   (3 62   (4 72 

 :دابوجهل در کدام غزوه کشته ش 880.

 غزوه بنی نضیر 4)  غزوه خندق 3)  غزوه احد 2)  غزوه بدر 1) 

 :غزوه احد در کدام سال هجری به وقوع پیوست 881.

 اول 4)   سوم 3)  چهارم 2)   دوم 1) 

 :غزوه بدر به نفع کی تمام شد 882.

 یهودیان 4)   کفار 3)  مشرکان 2)  مسلمانان 1) 

 :چند تن میرسیدتعداد قریش در غزوه احد به  883.

 (1 0222   (2 5222  (3 4222  (4 3222 

 :در غزوه احد قومندانی قوای سواره مسلمانان به دوش کی بود 884.

 مصعب بن عمیر 4)  حمزه  3)  زبیر بن عوام 2)  عبدهللا بن جبیر 1) 

 :در غزوه احد قومندانی قوای پیاده مسلمانان به دوش کی بود 885.

 هیچکدام 4) عمرو بن عاص 3)  دهللا بن جبیرعب 2)   خمزه 1) 

 :علمبردار غزوه احد کی بود 886.

 ابوسفیان 4) مصعب بن عمیر 3)   حمزه 2)  عبدهللا بن جبیر 1) 

 :دندان مبارک حضرت محمد )ص( در کدام غزوه شهید شد 887.

 ضهغزوه نبی قری 4)  غزوه خندق 3)  غزوه احد 2)  غزوه بدر 1) 

 :مسلمین در غزوه احد به چند نفر میرسید تعداد 888.

 (1 5222  (2 0222  (3 722   (4 022 

 :حضرت حمزه کاکای حضرت محمد )ص( در کدام غزوه شهید شد 889.

 خندق 4)  بنی قریضه 3)   بدر 2)   احد 1) 
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 :در غزوه احد چندتن مسلمین به شهادت رسیدند 890.

 (1 722   (2 522   (3 72   (4 12 

 :کدام دین بودندبنی نضیر پیرو  891.

 هیچکدام 4)  بت پرستی 3)   یهودیت 2)  عیسویت 1) 

 :حضرت محمد )ص( به کدام قبیله گفتند تا از مدینه خارج شوند 892.

 خزرج 4)   اوس 3)  بنی قریضه 2)  بنی نضیر 1) 

 :قبیله بنی نضیر زمانیکه از مدینه خارج شدند به کجا رفتند 893.

 خیبر 4)   عقبه 3)   حبشه 2)   کوفه 1) 

 :رییس قبیله بنی نضیر کی بود 894.

 ابولهب 4)  حی بن اخطب 3) عبدهللا بن عامر 2)   حمزه 1) 

 :غزوه خندق در کدام سال هجری به وقوع پیوست 895.

 هجری 4 4)  هجری 0 3)  هجری 3 2)  هجری 1 1) 

 :ه کدام شخص انجام دادرا به مشور فره خندقححضرت محمد )ص(  896.

 ابوسفیان 4)  سلمان فارسی 3)  حمزه )رض( 2) مصعب بن عمیر 1) 

 :در غزوه خندق کدام یک از اشخاص به دین اسالم مشرف گردید 897.

 نعیم بن مسعود 4)  کعب بن اسد 3)  ابی بن اخطب 2)  ابوسفیان 1) 

 :در غزوه خندق پیروزی از آن کی بود 898.

 هیچکدام 4)  بنی قریضه 3)  کفارض 2)  مسلمانان 1) 

 :غزوه بنی قریضه در کدام سال هجری به وقوع پیوست 899.

 هجری 0 4)  هجری 4 3)  هجری 1 2)  هجری 6 1) 

 :کدام یک از غزوات ذیل بنام غزوه احزاب یاد میگردد 900.

 هیچکدام 4)  غزوه خندق 3)  غزوه احد 2)  غزوه بدر 1) 

 :)ص( چند شبانه روز بنی قریضه را محاصره کردند حضرت محمد 901.

 شبانه روز 51 4)  شبانه روز 32 3)  شبانه روز 01 2)  شبانه روز 02 1) 

 :نفر جهت زیارت بیت هللا به مکه معظمه رفتند 1400حضرت محمد )ص( در سال چندم بعثت با  902.

 بعثت 6 4)  بعثت 52 3)  بعثت 1 2)  بعثت 1 1) 

 ت محمد )ص( کدام صحابی را نزد مردم مکه فرستاد تا به آنها بگوید، مسلمانان جهت ادای حضر 903.

 :حج آمده اند        

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

 :د میشودبیعتی که حضرت محمد )ص( در مقام حدیبیه از مردم گرفت به کدام نام یا 904.

 هیچکدام 4)  بیعت الرضوان 3)  بیعت حدیبیه 2)  بیعت عقبه 1) 

 :مشرکین مکه کدام شخص را در صلح حدیبیه نزد حضرت محمد )ص( فرستادند 905.

 خالد بن ولید 4) عبدالرحمن بن عوف 3) مصعب بن عمیر 2) سهیل بن عمرو 1) 

  :دت چند سال با همدیگر جنگ ننماینددر صلح حدیبیه هر دو جانب تصمیم گرفتند که م 906.

 سال 6 4)  سال 52 3)  سال 4 2)  سال 5 1) 

 :تعهدات صلح حدیبیه بین مشرکین و حضرت محمد )ص( دارای شرایط ذیل بود 907.

  حضرت محمد )ص( با اصحاب خود امسال حج را ادا کرده نمی توانند 1) 

  ط با حضرت محمد )ص( مختار استهر قبیله عرب غیر از قریش در بر قراری رواب 2) 

  اگر کسی از قریش به مسلمانان پناه ببرد مسلمانان باید او را مسترد نمایند 3) 

 همه 4) 

 :حدیبیه در قرآن کریم به کدام نام یاد شده است 908.

 هیچکدام 4)  فتح اسالم  3)  فنح مبین  2)  بیعت الرضوان 1) 

 :دیبیه کدام پادشاهان را به دین اسالم دعوت نمودندحضرت محمد )ص( بعد از صلح ح 909.

 همه 4)  عزیز مصر 3)  شاه ایران 2)  قیصر روم  1) 

 :کدام یک از پادشاهان ذیل دعوت حضرت محمد )ص( را قبول نکردند 910.

 پادشاه ایران )خسرو پرویز( 2)     پادشاه مصر 1) 

 پادشاه عمان 4)     پادشاه حبشه 3) 

 :یک از پادشاهان ذیل دعوت حضرت محمد )ص( را قبول نمودند کدام 911.

 همه اینها 4)  پادشاه بحرین 3)  پادشاه عمان 2)  پادشاه حبشه 1) 

 کدام یک از اشخاص ذیل دعوت حضرت محمد )ص( را رد نموده و شجاع بن وهب نماینده 912.

 :مسلمانان را به شهادت رسانید        

 هیچکدام 4)  حارث غسانی 3)  اشینج 2)  خسرو پرویز 1) 

 :غزوه خیبر در کدام سال هجری به وقوع پیوست 913.

 هجری 0 4)  هجری 6 3)  هجری 7 2)  هجری 1 1) 

 :بعد از فتح غزوه خیبر کدام اشخاص ذیل به دین اسالم مشرف شد 914.

 ابی طالب 4)  0و  5 3) عمرو بن عاص 2)  خالد بن ولید 1) 

 :در کدام سال هجری به وقوع پیوست غزوه موته 915.
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 هجری 1 4)  هجری 6 3)  هجری 1 2)  هجری 7 1) 

 حضرت محمد )ص( چند هزار نفر را در غزوه موته به قیادت زید بن حارث علیه غسانی ها  916.

 :فرستاد        

 نفر 1222 4)  نفر 3222 3)   نفر 0222 2)  نفر 5222 1) 

 :یل هم پیمان قبیله قریش بودندکدام یک از قبایل ذ 917.

 خزرج 4)   اوس 3)  بنی بکر 2)  بنی خزاعه 1) 

 :حضرت محمد )ص( لشکر چند هزار نفری را در مقابل قریش به مکه فرستاد 918.

 (1 5222  (2 0222  (3 4222  (4 52222 

 :زمانیکه حضرت محمد )ص( به مکه رسیدند چند بت را نابود نمودند 919.

 (1 362   (2 322   (3 012   (4 422 

 :بعد از فتح مکه مکرمه چند روز را در آنجا سپری نمودندحضرت محمد )ص(  920.

 روز 56 4)  روز 51 3)  روز 52 2)  روز 5 1) 

 :قبیله هوازن به رهبری کدام شخص با قبیله ثقیف یکجا، آماده جنگ شدند 921.

 زید بن حارث 4) هللا بن رواحهعبد 3) مالک بن عوف 2) عبدهللا بن عامر 1) 

 :حضرت محمد )ص( با چند هزار نفر در مقابل قبیله هوازن آماده جنگ گردیدند 922.

 نفر 0222 4)  نفر 51222 3)  نفر 50222 2)  نفر 52222 1) 

 :مردم هوازن در کدام قسمت باالی مسلمانان هجوم آوردند 923.

 دیبیهح 4)   کوفه 3)   قبا 2)  تنگی حنین 1) 

 حضرت محمد )ص( کدام یک از اشخاص ذیل را امر نمودند تا در مقابل قبیله هوازن اعالم جهاد  924.

 :نماید        

  حضرت عباس )رض( 2)    حضرت عثمان )رض( 1) 

 حضرت مصعب )رض( 4)    حضرت حمزه )رض( 3) 

 :غزوه تبوک در کدام سال هجری به وقوع پیوست 925.

 هجری 7 4)  هجری 52 3)  هجری 5 2)  هجری 1 1) 

 :هزار نفری مسلمانان تحت رهبری کدام شخص رهسپار تبوک گردیدند 30لشکر  926.

  حضرت ابوبکر )رض( 2)    حضرت محمد )ص( 1) 

 حضرت حمزه )رض( 4)    حضرت عباس )رض( 3) 

 :مکه معظمه در سال چند هجری فتح گردید 927.
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 هجری 50 4)  هجری 52 3)  هجری 5 2)  هجری 1 1) 

 :حضرت محمد )ص( به کدام تاریخ وفات نمودند 928.

  هجری 55ربیع االول سال  50 2)   هجری 1رمضان سال  50 1) 

 هجری 50محرم سال  50 4)   هجری 50رمضان سال  50 3) 

 :حضرت محمد )ص( در سن چند سالگی از جهان رحلت نمودند 929.

 سالگی 72 4)  سالگی 63 3)  سالگی 64 2)  سالگی 62 1) 

 :حضرت ابوبکر صدیق )رض( چند سال بعد از عام الفیل در شهر مکه تولد گردیده بود 930.

 سال بعد 4 4)  سال بعد  1 3)  سال بعد 3 2)  سال بعد 0 1) 

 :پیشه حضرت ابوبکر صدیق )رض( عبارت بود از 931.

 دهقانی 4)  چوپانی 3)  تجارت 2)  آهنگری 1) 

 :حضرت ابوبکر صدیق )رض( در کجا به خالفت رسیدند 932.

 هیچکدام 4)  ثقیفه بن ساعده 3)  بصره 2)   کوفه 1) 

 :بعد از وفات حضرت محمد )ص(، انصار کدام شخص را میخواستند خلیفه انتخاب نمایند 933.

 سعد بن عباده 4)  ابوبکر )رض( 3)  عمر )رض( 2) ابو عبیده جراح 1) 

 :وری قرآنکریم در زمان کدام یک از خلفای راشدین صورت گرفتجمع آ 934.

  حضرت عمر فاروق )رض( 2)   حضرت ابوبکر صدیق )رض( 1) 

 حضرت علی حیدر )رض( 4)   حضرت عثمان دوالنورین )رض( 3) 

 :جنگ یرموک در زمان خالفت حضرت ابوبکر )رض( در کدام سال هجری به وقوع پیوست 935.

 هجری 51 4)  هجری 53 3)  هجری 1 2)  هجری 52 1) 

 :حضرت ابوبکر صدیق )رض( چند سال خالفت نمودند 936.

 ماه 3سال و  0 4)  سال 0 3)  سال 1 2)  سال 4 1) 

 :عام الفیل در کدام خانواده تولد گردید 13حضرت عمر )رض( در  937.

 حزرج 4)   اوس 3)  بنی امیه 2)   قریش 1) 

 :ر سال چندم بعثت به دین مقدس اسالم مشرف شدندحضرت عمر )رض( د 938.

 بعثت 4 4)  بعثت 1 3)  بعثت 6 2)  بعثت 7 1) 

 :فتوحات حضرت عمر )رض( در شرق و غرب تا کجا میرسید 939.

  شرق تا ترکستان و خراسان، غرب تا لبیا 1) 

  شرق تا لبیا، غرب تا خراسان 2) 
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  شرق تا بحیره شام، غرب تا ترکستان  3) 

 شرق تا سودان، غرب تا لبیا 4) 

 :فتوحات حضرت عمر )رض( در شمال و جنوب تا کجا میرسید 940.

  شمال تا شام و بحیره سیاه، جنوب ت خراسان  1) 

  شمال تا لبیا، جنوب تا ترکستان 2) 

  شمال تا سودان، جنوب تا شام 3) 

 شمال تا شام و بحیره سیاه، جنوب تا سودان 4) 

 :نصب حضرت عمر )رض( به جد چندم حضرت محمد )ص( میرسید سلسله 941.

 چهارم 4)   پنجم 3)   نهم 2)   ششم  1) 

 :در جنگ قادسیه تعداد مسلمانان به چند هزار نفر میرسید 942.

 هزار نفر 42 4)  هزار نفر 02 3)  هزار نفر 52 2)  هزار نفر 32 1) 

 :کی بوددر جنگ قادسیه رهبری مسلمانان بر دوش  943.

 هیچکدام 4) سعد بن ابی وقاص 3)  عبدهللا بن عمر 2) مصعب بن عمیر 1) 

 :جنگ قادسیه در کدام سال هجری به وقوع پیوست 944.

 هجری 52 4)  هجری 53 3)  هجری 1 2)  هجری 54 1) 

 هجری توسط ابولولو به  23ذوالحجه سال  27حضرت عمر )رض( بعد از چند سال خالفت در  945.

  :شهادت رسید        

 ماه 6سال و  1 4) ماه 3سال و  0 3) ماه 1سال و  52 2)  سال 52 1) 

 حضرت عثمان )رض( به جز از کدام غزوه در تمام غزوات با حضرت محمد )ص( یکجا حضور  946.

 :داشتند        

 غزوه تبوک 4)  غزوه خندق 3)  غزوه احد 2)  غزوه بدر 1) 

 :طق بعد از شهادت حضرت عمر )رض( بغاوت نمودندمردم کدام منا 947.

 همه 4)  اسکندریه 3) همدان و آذربایجان 2)   ری 1) 

 :قوه بحری در زمان کدام یک از خلفای راشدین ایجاد گردید 948.

  حضرت عثمان )رض( 2)    حضرت عمر )رض( 1) 

 حضرت ابوبکر )رض( 4)    حضرت علی )رض( 3) 

 :ان کدام یک از خلفای راشدین در مصاحف تحریر گردیدقرآنکریم در زم 949.

 علی )رض( 4)  ابوبکر )رض( 3)  عمر )رض( 2)  عثمان )رض( 1) 
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 :هجری به شهادت رسید 36حضرت عثمان )رض( بعد از چند سال خالفت در سال  950.

 سال 50 4)  سال 6 3)  سال 52 2)  سال 0 1) 

 :( چه قرابت داشتندبا حضرت محمد )صحضرت علی )رض(  951.

 پسر 4)  هر دو 3)   داماد 2)  پسر کاکا 1) 

 :حضرت علی )رض( در سن چند سالگی به دین اسالم مشرف شد 952.

 سالگی 1 4)  سالگی 51 3)  سالگی 50 2)  سالگی 52 1) 

 جنگ صفین میان حضرت علی )رض( و حضرت معاویه )رض( در کدام سال هجری به وقوع  953.

 :پیوست        

 هجری 31 4)  هجری 37 3)  هجری 35 2)  هجری 36 1) 

 هجری ماه مبارک رمضان به شهادت  40حضرت علی )رض( بعد از چند سال خالفت در سال  954.

 :رسیدند        

 سال 50 4)  سال 0 3)  سال 1 2)  سال 52 1) 

 :حضرت علی )رض( توسط کی به شهادت رسید 955.

 هیچکدام 4) عبدالرحمن بن ملجم 3)  ابوسفیان 2)  ابو لولو 1) 

 :دوره خلفای راشدین بین کدام سالها بود 956.

 هجری 42 – 50 4) هجری 42 – 52 3) هجری 32 – 51 2) هجری 42 – 55 1) 

 :کدام یک از نظام های ذیل در دوران خلفای راشدین به وجود آمد 957.

  ی، پستی و محاسبهنظام مالیات 2)    نظام عسکری و قضایی 1) 

 همه اینها 4)    نظام تعلیمی و تربیتی 3) 

 :مؤسس خاندان امویان کی بود 958.

  حضرت معاویه )رض( 2)     ابوسفیان 1) 

 عبدالملک بن مروان 4)    امام حسین )رض( 3) 

 :چند تن از خاندان امویان حکومت کردند 959.

 تن 54 4)  تن 02 3)  تن 51 2)  تن 51 1) 

 :آخرین حکمران امویان کی بود 960.

 ابوسفیان 4)   یزید 3)  مروان حمار 2)  معاویه )رض( 1) 

 :حضرت معاویه پسر ابوسفیان در کدام وقت به دین اسالم مشرف شد 961.

  در غزوه بدر 2)    در هنگام صلح حدیبیه 1) 
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 در هنگام هجرت از مکه به مدینه 4)    در هنگام فتح مکه 3) 

 :خالفت حضرت عثمان )رض( والی کجا بوداویه )رض( در زمان عحضرت م 962.

 بصره 4)   کوفه 3)   شام 2)   مصر 1) 

 :پایتخت حکومت امویان کدام شهر بود 963.

 حجاز 4)  دمشق 3)   یمن 2)   شام 1) 

 :حضرت معاویه )رض( در کدام سال هجری وفات نمود 964.

 هجری 12 4)  هجری 65 3)  هجری 62 2)  هجری 42 1) 

 :یزید پسر معاویه در کدام سال هجری تولد گردیده بود 965.

 هیچکدام 4)  ه ق 65 3)  ه ق 62 2)  ه ق 01 1) 

 در جنگ کربال که بین حضرت امام حسین )رض( و یزید به وقوع پیوست حضرت امام حسین  966.

 :)رض( با چند تن از یاران شان به شهادت رسیدند        

 تن 61 4)  تن 72 3)  تن 70 2)  تن 12 1) 

 :حکومت معاویه ثانی چند روز طول کشید 967.

 روز 32 4)  روز 02 3)  روز 12 2)  روز 42 1) 

 :بعد از مرگ مروان کدام شخص به قدرت رسید 968.

 معاوین 4)  عبدالملک 3)   یزید 2)  معاویه ثانی 1) 

 :هجری به عمر چند سالگی وفات نمود 86سال پادشاهی در سال  21عبدالملک بن مروان بعد از  969.

 سالگی 61 4)  سالگی 61 3)  سالگی 63 2)  سالگی 62 1) 

 :اولین زمامدار اسالمی که سکه را به نام خود ضرب زد کی بود 970.

  عبدالملک بن مروان 2)    حضرت معاویه )رض( 1) 

 خالد بن ولید 4)    ابوالعباس سفاح 3) 

 :کدام یک از اشخاص ذیل عمر ثانی و خلیفه راشد پنجم مسما گردیده است 971.

 عمر بن عبدالعزیز 2)    عبدالملک بن مروان 1) 

 هشام بن عبدالملک 4)    حضرت معاویه )رض( 3) 

 :امویان در حدود چند قرن باالی جهان اسالم حکومت کردند 972.

 رنق 4 4)  قرن 3 3)  قرن 0 2)  یک قرن 1) 

 :در زمان امویان فتوحات اسالم تا کدام مناطق رسید 973.

  آسیای میانه 2)   در غرب الی افریقا و هسپانیه 1) 
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 همه 4)   در شرق الی ترکستان، چین و هند 3) 

 :محمد بن قاسم در زمان امویان فتوحات خود را تا کجا وسعت داد 974.

 همه 4)   ملتان 3)  کراچی 2)   هند 1) 

 :ابو مسلم خراسانی در کدام سال بیرق سیاه عباسی را بلند نمود 975.

 هجری 501 4)  هجری 534 3)  هجری 505 2)  هجری 532 1) 

 :اولین خلیفه عباسیان چی نام داشت 976.

 هیچکدام 4) ابو العباس سفاح 3) عبدالملک بن مروان 2)  ابومسلم 1) 

 :هجری وفات کرد 136مت در سال ابوالعباس سفاح بعد از چند سال حکو 977.

 سال 1 4)  سال 0 3)  سال 6 2)  سال 4 1) 

 :شستکدام شخص به اریکه قدرت نبعد از مرگ ابوالعباس  978.

 هارون الرشید 4)  مامون الرشید 3)  محمد المهدی 2) ابو جعفر منصور 1) 

  :سال حکومت در کدام سال وفات نمود 22ابو جعفر منصور بعد از  979.

 م 541 4)  م 536 3)  م 511 2)  م 512 1) 

 :بعد از فوت ابو جعفر منصور کدام پسرش به خالفت رسید 980.

 مهدی 4)  مروان 3)  هارون 2)  مامون 1) 

 :سال خالفت در کدام سال هجری وفات نمود 11مهدی بعد از  981.

 هجری 572 4)  هجری 565 3)  هجری 561 2)  هجری 562 1) 

 :عد از مرگ المهدی کدام شخص به قدرت رسیدب 982.

 هیچکدام 4)  مامون الرشید 3)  هارون الرشید 2)  موسی الهادی 1) 

 :نام همسر هارون الرشید عبارت است از 983.

 آمنه 4)   زبیده 3)   مدینه 2)  رخشانه 1) 

 :هارون الرشید را به پادشاه کدام مملکت هدیه فرستاد 984.

 ترکیه 4)  انگلستان 3)   آلمان 2)  فرانسه 1) 

 :سال خالفت در کجا وفات و دفن گردید 23هارون الرشید بعد از  985.

 هیچکدام 4)  طوس )مشهد( 3)   عراق 2)   کوفه  1) 

 :بعد از هارون الرشید کدام شخص به قدرت رسید 986.

 امین الرشید 4)  معتصم باهللا 3)  موسی الهادی 2)   مهدی 1) 

  :طاهر فوشنجی از کدام مملکت بود 987.
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 تاجکستان 4)   مصر 3)   ترکیه 2)  خراسان 1) 

 :در زمان مامون الرشید بسیاری کتاب های کدام زبان ترجمه شد 988.

 عربی 4)  فرانسوی 3)  التینی 2)  انگلیسی 1) 

 :طاهر فوشنجی در کدام سال هجری در خراسان اعالن استقالل نمود 989.

 هجری 002 4)  هجری 024 3)  هجری 026 2)  هجری 022 1) 

 :طاهر فوشنجی در زمان کدام شخص اعالن استقالل نمود 990.

 مامون الرشید 4)  معتصم باهللا 3)    مهدی2)  هارون الرشید 1) 

 :آخرین خلیفه عباسیان کدام شخص بود 991.

 ستعصم باهللم 4)  معتصم باهلل 3)  مامون الرشید 2)  هارون الرشید 1) 

 :مستعصم باهللا توسط کدام شخص در بغداد به قتل رسید 992.

 طاهر فوشنجی 4)  0و  5 3)  نواسه چنگیز 2)  هالکو خان 1) 

 :حاکمیت خاندان عباسی در کدام سال پایان یافت 993.

 هیچکدام 4)  ه ق 662 3)  ه ق 616 2)  ه ق 612 1) 

 :کشور های خارجی روابط دیپلوماتیک داشتکدام یک از حکومت های ذیل با  994.

 هخامنشی ها 4)  عباسیان 3)  سلجوقیان 2)  امویان 1) 

 :زبان عربی در زمان عباسیان تا کدام مناطق ترویج یافت 995.

 مناطق اروپایی 4)  هر دو  3) مناطق افریقایی 2)  مناطق آسیایی  1) 

 :میگردید توسط کدام دانشمند ساخته شد آله اسطر الب که در علم جغرافیه استفاده 996.

 دسواک 4)  مارکونی 3)  غریق 2)  جمیز وات 1) 

 :بنابر عقیده مورخین، اروپایی ها علوم هندسه، ریاضی و نجوم را از کدام مردم یاد گرفتند 997.

 زردشتیان 4)  بودائیان 3)  یهودیان 2)  مسلمانان 1) 

 :مود میکردند که از روش خلفای راشدین پیروی میکنندکدام یک از حکومت های ذیل وان 998.

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

 :موسی الهادی در کدام سال وفات نمود 999.

 هجری 62 4)  هجری 52 3)  هجری 572 2)  هجری 72 1) 

 آورد های زیادی ، کیمیا و فزیک دستدر بخش مضامین ساینسی مانند الجبردر کدام دوره از حکومت اسالمی،  1000.

 :نصیب مسلمانان شد         

 عثمانی ها 4)  غزنوی ها 3)  عباسیان 2)  اموی ها 1) 
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 (:دوم ) تاریخ صنف یازدهمخبش 

 .  درکدام قرن دولت یفتلی در کشور ما رو به زوال نهاد :5

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

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

 .  درنیمه دوم قرن ششم میالدی ایرانی ها وترکان در کدام قسمت های کشور ماتسلط یافتند :0

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

 .  درآستانه ظهور اسالم شیران درکجا حاکمیت داشتند :3

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

 .  درآستانه ظهور اسالم شیران درکجا حاکمیت داشتند :4

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

 .  کدام یک از حامیت های ذیل در آستانه ظهور دین مقدس اسالم در کابل حاکمیت داشت :1

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

 از حاکمیت های ذیل در آستانه ظهور اسالم در غزنی و گردیز حاکمیت داشتند :.  کدام یک 6

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

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

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

 .  قبل از ظهور دین مقدس اسالم اموال تجارتی کدام ممالک از کشور ما عبور مینمود :1

 0و  5 4)   ایران 3)   هند 2)   چین 1) 

 .  قبل از ظهور اسالم بنابر کدام دالیل ، اقتصاد کشور ما از رونق خوبی بر خور دار بود :5

 ب فروانآ 2)   موجودیت زمین های زراعتی 1) 

 همه 4)     هوای مساعد 3) 

 .  کدام یک از موضوعات ذیل عامل قوی وحدت جامعه شمار میرود :52

 زبان 4)   دین 3)   علم 2)   ادب 1) 

 .  قبل از ظهور دین مقدس اسالم ساسانی ها پیرو کدام آئین بودند :55

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

 ور دین مقدس اسالم، ساسانی ها درکدام قسمت کشور ما حاکمیت داشتند :.  قبل ازظه50

 جنوب 4)  شمال شرق 3)   شرق 2)   غرب 1) 
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.  قبل ازظهور دین مقدس اسالم ، مناطق مرکزی، زابلستان ، وادی ارغنداب وکرانه های سند پیرو کدام کدام آئین 53

 بودند :

 برهمنی  2)     بودایی  1) 

 0و  5 4)   پرستی وبت پرستیآفتاب  3) 

 .  کشور ما توسط کدام سلسله جبال به دره ها و وادی ها تقسیم شده است :54

 سلسله جبال کوه راکی 2)    سلسله جبال هندوکش 1) 

 سلسله جبال شاه فوالدی 4)    سلسله جبال شامخ 3) 

 .  یفتلی یا هپتالی درزبان چینی به کدام نام یاد میگردد :51

 تخاری و سانسکریت  2)     دری و پشتو 1) 

 0و  5  4)     عربی 3) 

 .  یفتلی یا هپتالی درزبان چینی به کدام نام یاد میگردد :56

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

 هیاطله 4)     شوته هونه 3) 

 .  یفتلی ها در کدام زبان یونانی ورومی به کدام نام  یاد میشوند :57

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

 یفتلی ها درکدام زبان به نام های هیطل ، هیفتال یا هیاطله یاد میشوند :   .51

 همه 4)  فارسی 3)  عربی 2)  پهلوی 1) 

 .  یفتلی ها در زبان هندی و سانسکریت به کدام نام یاد گردیده است :55

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

 .  ماور النهر در کدام قسمت موقعیت دارد :02

 شمال دریای هلمند 2)    شمال در یای آمو 1) 

 شرق دریای آمو 4)    جنوب دریای کجکی 3) 

 .  مناطق بخارا ، سمرقند و خجند در کجا موقعیت دار ند :05

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

 مناطق بخارا ، سمر قند و خجند اکنون مربوط کدام مملکت میباشد : . 00

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

 .  مردم افغانستان درکدام سالها به علوم مروج ساسانی ، یونانی و فلسفه هندی آشنا بودند :03

 م 632 – 662ق مطابق  02 – 42 2)  م 640 – 665ق مطابق  05 – 42 1) 

 هچکدام 4)  م 632 – 612ق مطابق  32 – 12 3) 
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 قمری به کدام علوم دیگر دسترسی داشتند : 42 – 05.  مردم افغانستان درسالهای 04

 همه 4)   نجوم 3)   طب 2)  ریاضی  1) 

 .  نخستین دسته دعوت کننده گان اسالم در زمان کدام خلیفه به کشور ما رسیدند :01

 خلیفه چهارم 4)  خلیفه سوم  3)  خلیفه دوم 2)  ولخلیفه ا 1) 

 .  دین مقدس اسالم چند قرن قبل درکشور ما مروج شد :06

 قرن 55 4)  قرن 51 3)  قرن 50 2)  قرن 52 1) 

 .  نخستین دسته دعوت کننده گان اسالم درکدام سال به کشور ما رسیدند :07

 هیچکدام 4)  م 662ق/ 02 3)  م 642ق/ 05 2)  م 643ق/ 00 1) 

 .  اولین حرکت مسلمانان به سوی کدام سرزمین ها بود :01

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

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

 : .  اولین حرکت مسلمانان به سوی سرزمین های شرقی به رهبری کدام شخص بود05

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

 عبدهللا بن عامر کریز 4)    مصعب بن عبدهللا  3) 

 .  اولین حرکت مسلمانان به رهبری مثنی بن حارث شیبانی در کدام سال هجری به وقوع پیوست :32

 هجری 54 4)  هجری 50 3)  هجری 00 2)  هجری 02 1) 

 ر به سوی سرزمین های شرقی کدام شهر را تصرف نمودند :.  مسلمانان دراولین سف35

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

 .  شهر حیره درکجا موقعیت دارد :30

 ماورالنهر 2)     بین النهرین 1) 

 ساحل غربی رودفرات 4)      یونان 3) 

 .  شهرنهاوند در کجاموقعیت دارد :33

 تخار 4)  فاریاب 3)  تهران 2)  انجنوب همد 1) 

 .  جنگ نهاوند به کدام نام یاد میشود :34

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

 .  مسلمانان در چند سال توانستند ایران ساسانی را فتح نمایند :31

 سال 02 4)  سال 5 3)  سال 4 2)  سال 52 1) 

 بری کدام شخص به طرف طبس حرکت نمودند :.  مسلمانان به ره36

 عبدالرحمن بن سمره 4) عبدهللا بن عامر 3) احنف پسر قیس 2)  زید بن حارث 1) 
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 .  کدام یک از اشخاص ذیل از طرف خلیفه سوم مسلمین ، مسوول فتح سرزمین های شرقی بود :37

 عبدالرحمن بن سمره 2)    عبدهللا ین عامر کریز 1) 

 مثنی پسرحارث شیبانی 4)     سرقیساحنف پ 3) 

 .  عبدهللا بن عامر درکدام سال قمری راه نیشاپور را به جانب شهر هایی افغانستان باز نمود :31

 ق 31 4)  ق 04 3)  ق 32 2)  ق 42 1) 

 .  درهنگام ظهور دین مقدس اسالم در افغانستان کدام والیات کشور ما بدست مسلمانان افتادند :35

 همه 4)  جوزجان وبلخ 3)  فاریاب وتالقان 2)  رات وتخاره 1) 

 .  در انتقال خالفت از خاندان اموی به خاندان عباسی کدام شخص ذیل نقش اساسی داشت :42

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

 هت نشر دین مقدس اسالم ، کدام یکی از اینها بود :.  دالیل پیروزی مسلمانان درنبرد ها ج45

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

 روحیه اطاعت وفرمانبرداری مجاهدین 2) 

 موجودیت برنامه کامل زنده گی درتمدن اسالمی 3) 

 همه جوابات 4) 

 میگردید : .  طبق قوانین اسالم چند حصه غنایم جنگی متعلق به مجاهدین40

 حصه 0بر  6 4)  حصه 1بر  4 3)  حصه 4بر  5 2)  حصه 1بر  5 1) 

 .  طبق قوانین اسالم چند حصه غنایم جنگی متعلق به دولت اسالمی میگردید :43

 حصه 3بر  0 4)  حصه 7بر  5 3)  حصه 1بر  4 2)  حصه 1بر  5 1) 

 ردند :.  اموی ها ، درکدام سال خالفت اسالمی را به دست آو44

 م 442ق /  65 4) م 601ق /  12 3) م 662ق /  40 2) م 665ق /  45 1) 

 .  امویان مدت چند سال درجهان اسالم حکومت کردند :41

 سال 62 4)  سال 42 3)  سال 52 2)  سال 12 1) 

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

 راه ابریشم 2)   ب وهوای مساعد وقوای بشریآ 1) 

 همه اینها 4) داشتن زمین های زراعتی و دریاهای خروشان 3) 

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

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

 اموی ها به چند میلیون درهم میرسید :.  مالیات ساالنه خراسان درعصر 41
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 میلیون 62 4)  میلیون 42 3)  میلیون 12 2)  میلیون 12 1) 

 .  در دوران حکومت کدام یک از اشخاص ذیل طرفداران عباسی ها دستگیر و مجازات شدند :45

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

 ها حاکم ، قاضی وامام را از کدام نژاد تعیین میکردند :.  اموی 12

 سیاه 4)   عجم 3)   سفید 2)  عرب  1) 

 .  اسد ونصر والیان زمان خالفت کدام خاندان ذیل بودند :15

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

 .  نام دوران کودکی ابومسلم عبارت است از :10

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

 .  نام پدر ابومسلم خراسانی عبارت است از :13

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

 .  ابومسلم خراسانی درکدام قریه والیت جوزجان تولد گردیده بود :14

 م 746 4)  هر دو 3)  م 705 2)  ق  522 1) 

 ر کدام قریه وال یت جوزجان تو لد گردیده بود :.  ابو مسلم خراسانی د11

 3و  5 4)  سپید دژ 3)   سرو 2)  سفیدنج 1) 

 .  ابومسلم خراسانی در ابتداد کدام زبان را آموخت :16

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

 .  ابومسلم خراسانی درچند سالگی به صحنه سیاست قدم گذاشت :17

 سالگی 32 4)  سالگی 02 3)  سالگی 51 2)  سالگی 55 1) 

 .  ابومسلم خراسانی درچند سالگی به کوفه سفر نمود :11

 سالگی 05 4)  سالگی 02 3)  سالگی 03 2)  سالگی 55 1) 

 .  ابو مسلم خرا سانی درمکه با کدام یک از اشخاص ذیل دیدار نمود :15

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

 .  ابومسلم خراسانی  پس ازیحیی بن زید بر ضد کدام قبیله قیام نمود :62

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

 .  ابو مسلم خراسانی درکدام سال پرچم اموی ها را پایان نموده و پرچم عباسی ها را بلند نمود :65

 م 611 4)   هردو 3)  م 747 2)  ق 506 1)  

 .  بیرق عباسی ها کدام رنگ را داشت :60
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 سرخ 4)   سبز 3)   سیاه  2)   سفید  1) 

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

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

 هم اینها 4)    غور ، نیشاپور ، وبلخ 3) 

 مرانان اموی بر ضد ابو مسلم قیام نمود :.  کدام یک از حک64

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

 .  ابراهیم عباسی توسط کدام یک از اشخاص ذیل به قتل رسید :61

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

 .  مرکزخالفت اموی ها کدام شهر بود :66

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

 .  اولین خلیفه عباسی ها عبارت بود از :67

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

 .  ابوالعباس سفاح درکدام سال درمسجد جامع شهر کوفه خلیفه اعالن گردید :61

 م 572ق /  541 4) م 622ق /  532 3) م 712ق /  532 2) م 745ق /  501 1) 

 .  ابو مسلم خراسانی در زمان سلطنت کدام شخص به قتل رسید :65

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

 .  ابومسلم خراسانی درکدام سال به قتل رسید :72

 3و  0 4)  م 711 3)  ق 534 2)  ق 531 1) 

 دام اشخاص بعد از قتل ابو مسلم خراسانی قیام نمودند :.  مردم به رهبری ک75

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

 .  میر فوالد پسر کی بود :70

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

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

 ق 542 4)  ق 562 3)  ق 532 2)  ق 505 1) 

 .  اولین شعر پشتو را کدام شخص سروده است :74

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

 .  عباسی ها منسوب به کدام خاندان وشخص اند :71

  )رض(خاندان حضرت عباس  2)     بنی امیه  1) 
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 3و  0 4)     بنی هاشم 3) 

 عباسی ها در کدام قرن وارد سیاست شدند : . 76

 هجری 4 4)  هجری 5 3)  هجری 3 2)  هجری 0 1) 

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

 م 702 4)   0و  5 3)  م 700 2)  هجری 526 1) 

 .  عباسی ها در کدام سال به قدرت رسیدند :71

 0و  5 4)  میالدی 542 3)  میالدی 745 2)  هجری 501 1) 

 .  دوره حکمرانی عباسی ها چند سال دوام نمود :75

 سال 132 4)  سال 162 3)  سال 103 2)  سال 122 1) 

 .  خالفت عباسی ها در کدام سال خجری تو سط مغول ها به پایان رسید :12

 (1 632   (2 501   (3 637   (4 612 

 میلیون درهم به چند میلیون رسید : 42لیات از .  درعهد عباسیها ، ما15

 میلیون 62 4)  میلیون 12 3)  میلیون 12 2)  میلیون 72 1) 

 .  درکدام یک از دوره های ذیل سیستم زراعت وآبیاری درکشور ما قانونمند شد :10

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

 دام یک دریاهای ذیل کانال های جدید شاخته شد :.  در دوران عباسی ها از ک13

 آمو و هلمند 2)    هریرود وهلمند  1) 

 همه 4)    هریرود وفراه رود 3) 

 .  در دوران عباسی ها چند آسیاب آبی دربلخ ساخته شد :14

 (1 42   (2 12    (3 62   (4 72 

 ات بود :.  در دوران عباسی ها مراکز عمده تولیدات پشم کدام والی11

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

 .  کدام یک از اینها از جمله کار های عمده دوران عباسی ها بشمار می آید :16

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

 همه اینها 4)   دربلخ گندم وبرنج زرع میگردید 3) 

 .  دردوران عباسی ها ، اسلحه کدام والیت افغانستان شهرت داشت :17

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

 .  محمد ، حسن واحمد فرزندان موسی بن شاکر در دوران عباسی ها دانشمندان کدام علم بودند :11
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 جومعلم ن 4)  ریاضیات 3)  علوم طبیعی 2)  علوم اجتماعی  1) 

 .  بشار بن برد تخارستانی شاعر یک از دوره های ذیل بود :15

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

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در دوران عباسی ها ادیب ، فیلسوف و جغرافیه دان بود :52

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

 بر مکیان فرزند کدام یک از اشخاص ذیل بودند :.  55

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

 .  کدام یک از اشخاص ذیل موبد و مالی آتشکده زردشتی نوبهاد بلخ بود :50

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

 .  اولین حکمران خاندان برمکی کدام شخص بود :53

 یحیی بر مکی 4)   جعفر 3)  هارون 2)  د بر مکی خال 1) 

 .  بعد از خالد بر مکی کدام پسرش به قدرت رسید :54

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

 .  خالد برمکی در خدمت کدام یک از اشخاص ذیل بود :51

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

 خالد بر مکی ، وزیر ومشاور کدام یک از اشخاص ذیل بود :  .56

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

 .  کدام یک از اشخاص ذیل از طرف مهدی مامور تربیت هارون الرشید گردید :57

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

 الرشید در کدام سال به قتل رسید : .  جعفرفرزند یحیی به دستور هارون51

 م 123ق /  513 4) م 522ق /  517 3) م 122ق /  512 2) م 123ق /  517 1) 

 م درکجا به دنیا آمده است : 776ق /  515.  طاهر درسال 55

 بادغیس 4)  0و  5 3) زنده جان هرات 2)  فو شنج 1) 

 م یک طرفداری کرد :.  طاهر فوشنجی در اختالفت مامون وامین از کدا522

 0و  5 4)  هارون الرشید 3)   امین 2)  مامون الرشید 1) 

 ق به قتل رسید : 551.  امین الرشید توسط کدام یک از اشخاص ذیل در سال 525

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

 سان تعیین کرد :.  مامون الرشید کدام شخص را به حیث والی خرا520
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 امین الرشید 4) طاهر فوشنجی  3)  خالد برمکی 2)  هارون الرشید 1) 

 .  طاهر فوشنجی طرفدار کدام خاندان ذیل بود :523

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

 .  کدام یک از امامان ذیل در زمان ظهور اسالم خدمات زیادی انجام دادند :524

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

 همه اینها 4)    ابو داوود سجستانی  3) 

 .  خاندان برمکی کدام یک از کتاب های ذیل را در قرن دوم به زبان عربی ترجمه نمودند :521

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

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

 .  تاثیر مردم افغانستان واعراب مسلمان چند جانبه بود :526

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

 .  دولت های طاهری وصفاری با کدام خاندان مخالفت داشتند :527

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

 ل میباشند :.  طاهریان مربوط کدام والیت ذی521

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

 .  جد طاهر درایجاد نهضت کدام خاندان شرکت کرد :525

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

 .  فرزندان طاهر بنام های عبدهللا وطلحه درکدام مناطق به مناصب عالی رسیدند :552

 عیچکدام 4)  شام و عراق 3) اسانعراق وخر 2)  عراق ومصر 1) 

 پسران طاهر مدت چند سال حکومت کردند :.  555

 سال 11 4)  سال 42 3)  سال 62 2)  سال 12 1) 

 .  دولت طاهر بنابر توسعه کدام حکومت سقوط نمود :550

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

 .  آخرین پادشاه طاهریان عبارت است از :553

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

 .  محمد بن طاهر در کدام سال توسط یقعوب لیث صفاری دستگیر شدند :554

 ق 062 4)  ق 015 3)  ق 012 2)  ق  016 1) 

 .  محمد بن طاهر درمیان کدام سالها حکومت نموده است :551
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 ق 042 – 012 2)    ق 041 – 015 1) 

 ق 022 – 002 4)    ق 041 – 012 3) 

 .  تهداب گذار حکومت صفاریان عبارت است از :556

 یعقوب لیث صفاری 2)    عمرولیث صفاری 1) 

 عبدهللا لیث صفاری 4)    طاهر لیث صفاری 3) 

 .  کدام یک از اینها از جمله فرزندان لیث صفاری بودند :557

 همه 4)   طاهر 3)   علی 2)  عمرو 1) 

 .  پدر یعقوب لیث صفاری درسیستان به کدام کار مشغول بود :551

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

 .  صفاریان به کدام نام مشهور هستند :555

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

 برخور دار بودند :.  کدام یک از دسته های ذیل از نفوذ زیاد در سیستان 502

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

 .  یعقوب لیث صفاری درگروه عیاران به کدام مرتبه رسید :505

 غالمی 4)  0و  5 3)  رهبری 2)  افسری 1) 

 .  مردم سیستان درکدام سال به یعقوب لیث صفاری بیعت نمودند :500

 م 162ق /  042 2)    م 165ق /  047 1) 

 م 176ق /  065 4)     م 122ق /  041 3) 

 .  یعقوب لیث صفاری درجوانی به کدام گروه ذیل پیوست :503

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

 .  یعقوب لیث صفاری به کمک مردم خوارج کدام والیات را تصرف نمود :504

 همه 4)  مانقندهار وکر 3)   بست 2)  هرات وکابل 1) 

 .  یعقوب لیث صفاری درکدام سال مرکز حکومت طاهریان را تصرف نمود :501

 ق 062 4)  ق 015 3)  ق 047 2)  ق 017 1) 

 .  مرکزحکومت طاهریان کجا بود :506

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

 یع خود سازد :.  یعقوب لیث صفاری کدام یک از مناطق ذیل را نتوانست مط507

 سیستان 4)  طبرستان 3)  قندهار 2)  کرمان 1) 
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 .  یعقوب لیث صفاری چند مجسمه را برای خلیفه عباسی فرستاده بود :501

 (1 62   (2 42   (3 12   (4 32 

 .  یعقوب لیث صفاری در کدام سال خواست تادامنه امارتش را تا مرکز خالفت عباسی بر ساند :505

 ق 072 4)  ق 063 3)  ق 062 2)  ق 060 1) 

 .  یعقوب لیث صفاری خواستار اداره حکومت کدام شهر بود :532

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

 .  صفاریان دراثر رها شدن آب کدام دریا درمقابل عباسی ها شکست خوردند :535

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

 فاری درکدام سال وفات نمود :.  یعقوب لیث ص530

 م 742 4)  0و  5 3)  م 175 2)  ق 061 1) 

 .  پس از یعقوب کدام برادرش به قدرت رسید :533

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

 .  کدام یک از اشخاص ذیل عمرو لیث صفاری را از تمام مقامات خلع نمود :534

 هیچکدام 4)  خلیفه بغداد 3)  نجیطاهر فوش 2) یعقوب لیث صفاری  1) 

 .  خلیفه بغداد درکدام سال مردم خراسان را جمع نموده وعمرولیث صفاری را از مقامات خلع نمود :531

 ق 062 4)  ق 075 3)  ق 061 2)  ق 072 1) 

 .  عباسی ها درزمان حکومت صفاریان از کدام خاندان حمایت میکردند :536

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

 .  سامانیان درکدام یک از مناطق ذیل حکومت مینمودند :537

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

 م توسط سپاه کدام یک از اشخاص ذیل اسیر گردید : 522ق /  017.  عمرولیث صفاری در سال 531

 فارییعقوب لیث ص 2)    امیر اسماعیل سامانی 1) 

 عبدهللا بن طاهر 4)    ابو العباس سفاح 3) 

 .  عمرولیث صفاری درکدام سال به قتل رسید :535

 ق 017 4)  ق 071 3)  ق 015 2)  ق 012 1) 

 .  عمرو لیث صفاری درکدام سال به قتل رسید :542

 سال 11 4)  سال 44 3)  قرن 0 2)  قرن 5 1) 

 است از :.  اخرین زمامدار صفاریان عبارت 545
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 عمرو لیث صفاری 2)    یعقوب لیث صفاری 1) 

 عبدهللا بن احمد 4)     خلف بن احمد 3) 

 .  خلف بن احمد آخرین زمامدار صفاری ها توسط کدام شخص از فدرت خلع شد :540

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

 در دوره طاهریان نوشته شد :.  کدام یک از کتاب های ذیل 543

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

 .  امرای طاهری بیشتر درکدام زمینه پیشرفت داشتند :544

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

 .  درزمان طاهریان کدام یک از محصوالت ذیل شهرت زیادی داشت :541

 خرمای سیستان 2)   ، بادام و پسته هراتانگور   1) 

 همه اینها 4)     اناربلخ 3) 

 .  صفاریان کدام زبان را میخواستند جایگزین عربی نمایند :546

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

 .  سامانیان مربوط کدام خاندان بودند :547

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

 .  درعصرسامانیان کدام علم بیشتر پیشرفت نمود :541

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

 .  سامانیان فرزندان کدام شخص بودند :545

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

 سلمان شد :.  سامان خدات درزمان کدام یک از اشخاص ذیل م512

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

 کدام شخص ، چهار فرزند سامان خدات را درچهار شهر مهم به امارات رساند :.  515

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

 منطقه به امارت رسید :.  نوح بن اسد فرزند سامان خدات در کدام 510

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

 .  احمد بن اسد ویحیی بن اسد فرزندان سامان خدات درکدام مناطق به امارت رسیدند :513

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

 احمد درتاشکند ، یحیی درسمرقند 4)  احمد در سمرقند ، یحیی در فرغانه 3) 
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 .  کدام یک از فرزندان سامان خدات درهرات به امارت رسید :514

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

 .  موسس خانان سامانی ها کدام شخص بود :511

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

 قمری درکجا تولد گردیده بود : 034.  اسماعیل سامان در سال 516

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

 .  قدرت یابی اسما عیل سامان درکدام سال آغاز گردید :517

 ق 017 4)  ق 012 3)  ق 015 2)  ق 075 1) 

 .  امیر اسماعیل سامانی از کدام خاندان حمایت مینود :511

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

 .  محمد بن زید علوی فرمانروای علوی طبرستان توسط کی به قتل رسید :515

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

 .  امیر اسماعیل سامانی کدام مناطق ایران را تحت تصرف خود در آورد :562

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

 .  درزمان امیر اسماعیل سامانی پایتخت سامانیان کجابود :565

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

 ق وفات نمود : 051.  امیر اسماعیل سامانی بعد از چند سال امارت درسال 560

 سال 7 4)  سال 1 3)  سال 52 2)  سال 1 1) 

 سامانی کدام فرزندش بود :.  جانشین امیر اسماعیل 563

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

 .  احمد دوم چند سال حکمرانی نمود :564

 سال 0 4)  سال 1 3)  پنج ونیم سال 2)  سال 1 1) 

 میالدی توسط کی به قتل رسید : 554ق /  322.  احمد سامانی در سال 561

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

 .  پس از احمد دوم کدام پسرش به قدرت رسید :566

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

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در دوران نصر سامانی امنیت کشور را تامین نمودند :567

 اسماعیل سامانی 2)  وزیر فرزانه اش )ابو عبدهللا جیهانی( 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 کامل ترین بانک سواالت تاریخ آموزشگاه علمی کامیاب

 

92 

 3و  5 4)   علی( رهبر شپاهش )حمویه بن 3) 

 .  نصر سامانی درمیان کدام سالها حکمرانی نموده است :561

 هیچکدام 4) ق 331 – 422 3) ق 325 – 335 2) ق 052 – 325 1) 

 .  حکومت سامانیان تاکدام سال ادامه داشت :565

 ق 142 4) م 5221ق/  351 3)  ق 342 2)  ق 352 1) 

 ر زمان نصر سامانی سرکشی :.  کدام یک از امرای محلی برک د572

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

 .  حکومت سامانیان چند سال دوام نمود :575

 سال 520 4)  سال 551 3)  سال 512 2)  سال 522 1) 

 .  علت پیشرفت اقتصاد در عصر سامانیان عبارت بود از :570

 ثبات الزم داخلی وصلح خارجی 2)  ی مردمنبود باج وخراج سنگین باال 1) 

 پرداخت مالیات سنگین باالی مردم 4)     0و  5 3) 

 .  مالیات ساالنه درعصر سامانیان به چند میلیون درهم میرسید :573

 میلیون 62 4)  میلیون  12 3)  میلیون 42 2)  میلیون 72 1) 

 ن عبارت بود از :.  مهمترین علل رشد وتوسعه علوم در عصر سامانیا574

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

 .  رابعه بلخی )زینت العرب( از جمله شاعران کدام عصر بود :571

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

 .  محمد بن عبدهللا بلعمی وزیر کدام یک از اشخاص ذیل بو :576

 الیاس 4)  احمد دوم 3) منصور سامانی 2) اعیل سامانیاسم 1) 

 .  محمد خوارزمی و ابو ریحان بیرونی درکدام کتاب های خود از وجود فرقه های مختلف فکری و عقیدتی درعصر 577

 سامانیان خبر میدهند :         

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

 همه اینها 4)    الباقیه و زین الخبارآثار  3) 

 .  بنیان گذار حکومت غزنویان عبارت بود از :571

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

 .  سکتگین  با دختر کدام یک از اشخاص ذیل ازدواج نمود :575

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

 قمری کدام فرزندش به قدرت رسید : 310.  پس از آلپ تگین در سال 512
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 محمود 4)  بلکاتگین 3) ابو اسحق ابراهیم 2)  سبکتگین  1) 

 .  بع از ابو اسحق ابراهیم کدام شخص بر تخت نشست :515

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

 اداره غزنی را به عهده داشت : .  بلکاتگین مدت چند سال510

 سال 1 4)  سال 3 3)  سال 52 2)  سال 5 1) 

 .  فرمانروایی سبکتگین درمیان کدام سالها بود :513

 ق 336 – 346 4) ق 342 – 312 3) ق 366 – 317 2) ق 362 – 332 1) 

 .  سبکتگین کدام مناطق را درقلمرو خود در آورد :514

 3و  5 4)  صدارق 3)  هرات 2)   بست 1) 

 .  ابوالفتح بستی دانشمند افغانستان در خدمت کدام یک از اشخاص ذیل بود :511

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

 .  سبکتگین ساحه دولت خود را درهند تا کدام مناطق رساند :516

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

 اداره نیشاپور را به کدام فرزند خود سپرد :.  سبکتگین 517

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

 .  اداره کدام والیت ذیل به دوش اسما عیل فرزند سبکتگین بود :511

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

 خود سپرد : .  سبکتگین شهر بست را به کدام فرزند515

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

 .  بعد از نواسه آلپ تگین ، حاکمیت غزنه را کدام شخص عهده دار شد :552

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

 زنه را پدیر فتند :.  کدام یک از مناطق ذیل در زمان سلطان محود غزنوی اطاعت از در بار غ555

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

 همه اینها 4)    جوزجان )گوزگانان( 3) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در کشور ما به فاتح بزرگ مشهور است :550

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

 اط شهر های هند مورد حمالت سلطان محمود غزنوی قرار گرفتند :.  کدام یک 553

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 کامل ترین بانک سواالت تاریخ آموزشگاه علمی کامیاب

 

94 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل سومنات را فتح نمود :554

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

 ر زمان کدام یک از اشخاص ذیل در هند بیشتر گسترش یافت :.  دین مقدس اسالم د551

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

 .  کدامم یک از اشخاص ذیل ولیعهد سلطان محمود غزنوی بود :556

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

 ند خود مسعود غزنوی را مامور کدام یک از مناطق ذیل ساخت :.  سلزان محمود غزنوی فرز557

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

 .  سلطان محمود غزنوی درکدام سال وفات نمود :551

 ق 402 4)  ق 416 3)  ق 402 2) م 5232ق /  405 1) 

 ردید :.  مسعود غزنوی توسط کدام مردم سلطان اعالن گ555

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

 .  جنگ میان تر کمنان سلجوقی و غزنویان در زمان کدام یک از زمامداران غزنوی به وقوع پیوست :022

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

 نویان کدام دولت شکست خورد :.  در جنگ میان سلجو قیان و غز025

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

 .  سلطان مسعود غزنوی درکدام سال توسط برادرش محمد به قتل رسید :020

 3و  0 4)  میالدی 5245 3)  ق 430 2)  ق 432 1) 

 .  حکومت غزنویان چند سال دوام نمود :023

 سال 512 4)  سال 532 3)  سال 502 2)  سال 522 1) 

 .  آخرین سلطان غزنویان کدام شخص بود :024

  محمد بن محمود 2)    مسعود بن مودود 1) 

 هیچکدام 4)   بهاالدوله علی بن مسعود  3)

 .  سلجوقیان منسوب به  کدام خاندان بودند :021

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

 ر کدام قرن میالدی به بحیره خوارزم )آرال( وسیر دریا کوچ کردند :.  سلجوقیان د026

 میالدی 50 4)  میالدی 54 3)  میالدی 5 2)  میالدی  1 1) 

 .  تاریخ الرسل و الملوک از جمله کتاب های کدام یک از اشخاص ذیل میباشد :027
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 سعدی 4) عبدالحی گردیزی 3)  طبری 2)  ابو ریحان  1) 

 رگ خاندان سلجوقی عبارت بود از :.  جد بز021

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

 .  سلجوقیان درکدام سال مسلمان شدند :025

 م 522 4) م 550ق /  310 3)  ق 352 2)  ق 312 1) 

 .  سلجوق چند پسر داشت :052

 پسر 6 4)  پسر 4 3)  پسر 0 2)  پسر 3 1) 

 لجوق بنام های اسراییل ، میکاییل و موسی خدمت گذار کدام خاندان در ماورالنهر بودند :.  سه فرزند س055

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

 اسراییل پسر سلجوق توسط کدام یک از اشخاص ذیل دستگیر گردید :.  050

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

 .  اسراییل پسر سلجوق چند سال نزد سلطان محمود غزنوی در کالنجر هند زندانی بود :053

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

 .  سلجوقیان در کدام سال نیشاپور را تصرف نمود :054

 ق 422 4)  ق 405 3)  ق 312 2)  ق 402 1) 

 .  بنیان گذار سلسله سلجوقیان کی بود :051

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

 .  طغرل بیگ چند سال سلطنت نمود :056

 سال 06 4)  سال 32 3)  سال 01 2)  سال 02 1) 

 .  بعد از طغرل بیگ کدام برادر زاده اش بر تخت نشست :057

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

 رسالن در کدام سال در خوارزم به قتل رسید :.  آلپ ا051

 م 5212 4)  0و  5 3)  م 5273 2)  ق 461 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله اقدامات مهم آلپ ارسالن میباشد :055

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

 همه اینها 4) ا اسیر گرفتقیصر روم ، دیوژن رومانوس ر 3) 

 .  پس از آلپ ارسالن کدام پسرش به همکاری نظام الملک به سلطنت رسید :002

 هیچکدام 4)  رکن الدین  3)  ملک شاه 2)  سلطان سنجر 1) 
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 .  ملک شاه پسر آلپ ارسالن دامنه قلمرو خود را در شرق و غرب تاکجا ادامه داد :005

 شرق تا هند ، غرب تا ایران 2)  یره مدیترانهشرق تا چین ، غرب تا بح 1) 

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

 .  بعد از وفات کدام یک از اشخاص ذیل خانه جنگی ها در دربار سلجوقیان آغاز گردید :000

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

 تابک ها در کجا حکومت های مستقل تشکیل دادند :.  ا003

 0و  5 4)  تاجکستان 3)  لرستان ایران 2)  آذربایجان  1) 

 .  سلطان سنجر کدام شهر را پایتخت خود انتخاب کرد :004

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

 .  سلطان سنجر سلجوقی چند سال سلطنت نمود :001

 سال 40 4)  سال 12 3)  سال 32 2)  سال 42 1) 

 .  بعد از سلطان سنجر کدام خواهر زاده  اش به قدرت رسید :006

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

 .  در زمان غزنویان مسجد غزنه از نگاه عظمت به کدام مسجد شباهت داشت :007

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

 .   قصر سلطان مسعود غزنوی به مبلغ چند درهم ساخته شد :001

 میلیون 7 4)  میلیون 52 3)  میلیون 32 2)  میلیون 42 1) 

 .  پل زورقی در زمان سلطنت کدام شخص ساخته شد :005

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

 طان محمود غزنوی چند شاعر وجود داشت :.  در دربار سل032

 (1 42   (2 12   (3 422   (4 522 

 .  کدام یک از اینها از جمله دانشمندان وشاعران عهد غزنویان میباشد :035

 ابوالحسن علی 2)    ابو ریحان البیرونی 1) 

 همه  4)   منوچهری و ابوالقاسم فردوسی 3) 

 مذهبی بنام )نظامیه( وجود داشت : .  در زمان کدام خاندان مدارس030

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

 .  کدام یک از اینها از جمله عمر انات دوران سلجوقیان میباشد :033

 منار در دولت آباد بلخ 2)   زیارتگاه امام خرد در سرپل 1) 
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 همه اینها 4)    زیارت بابا حاتم در بلخ 3) 

 ر زمان کدام یک از خاندان های ذیل اصطالحات برکی در افغانستان مروج گردید :.  د034

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

 .  در زبان ترکی کوتوال و باسقاق به کدام معنا میبا شد :031

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

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

 .  زبان دری توسط کدام مردم به عراق ، آذربایجان و ترکیه )آسیای صغیر( انتقال یافت :036

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

 کدام یک از اینها از جمله شاعران دوره سلجوقیان میباشد :.  037

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

 همه اینها 4)    شیخ محمد غزالی 3) 

 .  مهمترین وزیر دولت سلجوقیان کدام شخص بود :031

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

 .  غوریان منسوب به کدام شخصیت ذیل میباشد :035

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

 .  بنابر نوشته منهاج السراج ، ملک شنسب در زمان خالفت کدام خلیفه مسلمان شد :042

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

 .  کدام یک از شخصیت های غوری در نهضت عباسی ها با ابو مسلم خراسانی همکاری نمود :045

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

 .  اولین کسی که عهد ولوا را از هارون الرشید گرفت کی بود :040

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

 .  دومین امیر قدرتمند غور بعد از امیر فوالد کی بود :043

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

 .  کدام یک از اشخاص ذیل محمد سوری را اسیر گرفت :044

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

 .  سر پر ستی والیت غور به کدام پسر محمد سوری از طرف محمود غزنوی واگذارشد :041

 محمود 4)  لاسرائی 3)  میکائیل 2)   شیث 1) 

 .  غوریان زیر فرمان کدام خاندان بودند :046
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 عباسیان 4)  امویان 3)  غزنویان 2)  سلجوقیان 1) 

 .  عالو دین حسن وسلطان سنجر سلجوقی درکدام سال درگیر جنگ شدند :047

 هیچکدام 4) م 5510ق /  147 3)  ق 145 2)  ق 147 1) 

 را عوض بهرام شاه غزنوی به حکومت غزنه منصوب ساخت :.  عالودین حسین کدام برادر خود 041

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

 .  کدام یک از اشخاص ذیل پس از آتش زدن غزنی به جهانسوز معروف شد :045

 غیاث الدین جهانسوز 2)    عالوالدین جهانسوز 1) 

 ه اینهاهم 4)    شهاب الدین جهانسوز 3) 

 .  پس از عالوالدین غوری کدام برادر زاده اش در غور پادشاه شد :012

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

 .  غیاث الدین غوری به همکاری کدام برادر خود قلمرو غوریان از کرمان تا سند رسانید :015

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

 م کدام شهر را تصرف کرد : 5514ق /  175.  سلطان شهاب الدین در سال 010

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

 .  درکدام یک از مناطق ذیل خطبه بنام سلطان غیاث الدین غوری خوانده میشد :013

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

 0و  5 4)    اربحیره آرام تاسند 3) 

 .  بعد از وفات غیاث الدین غوری کدام شخص بر تخت نشست :014

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

 .  شهاب الدین غوری با لقب معزالدین در کدام سال به قدرت رسید :011

 3و  0 4)  م 5024 3)  ق 152 2) م 5023ق /  155 1) 

 .  سلطان سهاب الدین غوری با مخالفت کدام خاندان مقابل گردید :016

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

 .  سلطان شهاب الدین درکدام سال توسط مخالفان خود به قتل رسید :017

 م 5022 4)  0و  5 3)  م 5026 2)  ق 620 1) 

 .  ضعف حکومت غوریان در زمان کدام شخص آغاز شد :011

 رکن الدین 4)  معزالدین 3)  شهاب الدین  2) غیاث الدین محمود 1) 

 .  در زمان غیاث الدین محمود ، قطب الدین ایبک و ناصر الدین قباجه در کدام مناطق استقالل خود را اعالم نمودند :015
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 ناصر الدین در سند 2)    قطب الدین در دهلی 1) 

 0و  5 4)  قطب الدین درسند وناصر الدین در دهلی 3) 

 .  خوارزم شاهیان )هوارزمیا( منسوب به کدام منطقه میباشد :062

 سند 4)  0و  5 3)  بحیره کسپین 2)  دریای جیحون 1) 

 .  نخستین شخصیت خوارزم شاهیان عبارت بود از :065

 آلپ تگین 4)  سبکتگین 3) رچهانوشتگین غ 2)  طغرل بیک 1) 

 .  انوشتگین مربوط کدام قوم بود :060

 ترکمنستان اغز 2)    غرجستان )هزاره جات( 1) 

 هیچکدام 4)    ازبکهای ماوار النهر 3) 

 .  بعد از انوشتگین پسرش محمد در کدام سال توسط سلطان سنجر سلجوقی حاکم خوارزم گردید :063

 هیچکدام 4)  م 522ق /  40 3) م 5251 ق / 455 2)  ق 452 1) 

 .  کدام یک از حکمرانان خوارزم شاهیان ، برای نخستین بار خود را )خوارزم شاه( نامید :064

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

 م پادشاه خوارزم شد : 5501ق /  100.  بعد از محمد خوارزم شاه ، کدام پسرش در سال 061

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

 .  اتسز در کدام سال نام سلجوقیان را از خطبه وسکه انداخت و استقالل کامل خویش را اعالن نمود :066

 ق 112 4)  ق 142 3)  ق 131 2)  ق 132 1) 

 .  امرای برجسته خوارزم شاهیان کدام اسنها میباشد :067

 اتسز 4)  0و  5 3) عالوالدین تکش 2) محمدعالوالدین  1) 

 ق توسط کی از بین رفت : 620.  حکومت غوریان در سال 061

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

 .  عالوالدین محمد ، کدام پسرش بود :065

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

 الوالدین محمد ، کدام پسرش بود :.  جانشین ع072

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

 .  بامرگ کدام یک از اشخاص ذیل حکومت خوارزم شاهیان پایان یافت :075

 هیچکدام 4)  جالل الدین  3) عالوالدین تکش 2) عالوالدین محمد 1) 

 م توسط کی به قتل رسید : 5332 ق / 607جالل الدین محمد در سال .  070
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 تر کان 4)  ترکمنستان 3)  اتابک ها 2)  کرد ها 1) 

 .  در عصر خوارزم شاهیان کدام چیز ها تولید میگردید :073

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

 میباشد :متر به نام کدام یک از حکمرانان غوری  64.  منار غور با ارتفاع 074

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

 .  رشیدالدین محمد وطواط بلخی رئیس دیوان انشای کدام یک از اشخاص ذیل بود :071

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

 نام دارد :.  مهمترین کتاب رشیدالدین وطواط چه 076

 حدایق السحر فی دقایق الشعر 2)     مفاتیح العلوم 1) 

 هیچکدام 4)     آثارالباقیه 3) 

 .  نخستین شاعره دری چه نام داشت :077

 هیچکدام  4) پروین اعتصامی 3)  رابعه بلخی 2)  منیژه مهستی 1) 

 معول ها از کدام اقوام میباشند :.  071

 سرخ پوست 4)  سفید پوست 3)  تسیاه پوس 2)  زردپوست 1) 

 .  مغول ها درکدام مناطق زنده گی میکردند :075

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

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

 .  تاتار ، قیات ، جالیر ، قنقرات وکرائیت از جمله اقوام کدام قبیله میباشند :012

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

 .  پدر جنگیزخان )یسوکا بهادر( درکدام قرن مغول ها را متحد ساخت :015

 هیچکدام 4) م 50هجری /  5 3) م 52هجری /  1 2) م 50هجری /  6 1) 

 .  بعد از وفات یسوکا بهادر کدام پسرش رهبری مغوالن را بر دوش گرفت :010

 چغتای 4)  منگوقاآن 3)  تموچین 2)  ان هالکو خ 1) 

 .  چنگیز خان لقب کدام یک از اشخاص ذیل بود :013

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

 .  معاهده میان فرستاده چنگیز وسلطان محمد خوارزم شاه در کدام سال عقد گردید :014

 ق 612 4)  ق 632 3)  ق 651 2)  ق 652 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل قلمرو خوارزم شاهیان را مورد حمالت خود قرار داد :011
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 سنجر 4)  غیاث الدین 3)  عالوالدین 2)  چنگیز  1) 

 .  کدام مناطق مملکت ماتحت حمالت مغول ها قرار گرفتند :016

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

 ذیل حارثات تاریک در تاریخ مملکت ما رخ داده است :.  در کدام یک از دوره های 017

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

 .  چنگیز درکدام سال از کشور ما به مغولستان رفت :011

 ق 654 4)   0و  5 3)  ق 5004 2)  ق 605 1) 

 ات نمود :میالدی به سن چند سالگی وف 5007ق /  604.  چنگیز خان در سال 015

 سالگی 63 4)  سالگی 70 3)  سالگی 73 2)  سالگی 72 1) 

 .  هالکو خان از طرف کدام یک از اشخاص ذیل مامور شد تا بر سرزمین اسالم یورش برد :052

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

 .  هالکو خان نواسه چنگیز کدام ممالک را تصرف نمود :055

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

 .  هالکو خان نواسه چنگیز کدام ممالک را تصرف نمود :050

 م 5022 4)  ق 665 3) م 5013ق /  663 2)  ق 662 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل در دوران مغول ها درکشور ما حاکمیت داشتند :053

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

 ) دوده سنجر تویی / واسطه ملک سکندر تویی ( شعر کدام یک از اشخاص ذیل میباشد :.  054

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

 .  معروف ترین شخصیت آل کرت چه نام داشت :051

 نشمس الدی 4)  قطب الدین 3)  تاج الدین  2)  رکن الدین  1) 

 .  ملک رکن الدین مدت چند سال امارت نمود :056

 سال 02 4)  سال 06 3)  سال 04 2)  سال 01 1) 

 .  ملک رکن الدین کدام نواسه اش را جانشین خود انتخاب نمود :057

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

 اشت :.  ملک شمس الدین با کدام قبایل همکاری د051

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

 .  آخرین فرمانروای آل کرت چه نام داشت :055
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 قطب الدین 4)  غیاث الدین 3)  شمس الدین 2)  رکن الدین 1) 

 .  ملک غیاث الدین کرت توسط کدام شخص به قتل رسید :322

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

 .  تعداد امرای آل کرت چند نفر بود :325

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

 .  آل کرت مدت چند سال حکومت کردند :320

 سال 532 4)  سال 520 3)  سال 522 2)  سال 502 1) 

 .  نسب تیمور به کدام شخص میرسید :323

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

 .  تیمور گورگانی در کدام سال تولد گردید :324

 ق 670 4)  0و  5 3)  م 5336 2)  ق 736 1) 

 .  تیمور گورگانی در کدام شهر از بکستان تولد گردید :321

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

 میکرد :.  تیمورگورگانی در جوانی خدمت کدام یک از اشخاص ذیل را 326

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

 .  حاجی بر الس در کدام سال با تیمود گور گانی به افغانستان پناهنده شد :327

 م 5372 4) م 5362ق /  760 3)  ق 712 2)  ق 762 1) 

 دست آورد :.  تیمور گورگانی از طرف کدام یک از اشخاص ذیل اداره شهر کیش را ب321

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

 .  گورگان دارای یک از معناهای ذیل میباشد :325

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

 .  خانم تیمور گورگان عبارت است از :352

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

 دختر خان کاشغر 4)    ان کاشغرخواهر خ 3) 

 .  تیمور به همکاری کدام یک از اشخاص ذیل دست تر کان چغتایی را از ماورالنهر کوتاه نمود :355

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

 .  امیر حسین و پسرش توسط کی به قتل رسید :350

 چغتایی 4)  تموچین 3) تیمور گورگانی 2)  چنگیز  1) 
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 .  تیمورگورگانی در کدام سال امیر حسین قزغنی را در بلخ به قتل رساند :353

 ق 762 4)  ق 760 3)  ق 772 2)  ق 775 1) 

 .  پایتخت حکومت تیمور گورگانی کجا بود :354

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

 ارزم لشکر کشید :ق چند بار به خو 733 – 715.  تیموربین سالهای 351

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

 .  تیمور کدام مناطق ذیل را در خوارزم فتح نمود :356

 3و  5 4)  مغولستان 3)   بخارا 2)  قبچاق 1) 

 .  تیمورگورگانی کدام پسر خود را مامور تسخیر خراسان نمود :357

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

 ساله خود )میرانشاه( را مامور تسخیر خراسان نمود : 54.  تیمور گورگانی در کدام سال پسر 351

 ق 716 4)  ق 710 3)  ق  776 2)  ق 712 1) 

 .  مرکز حکومت آل کرت کدامم والیت بود :355

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

 ن را به کجا فرستاد :.  تیمور گور گانی علمای و دانشمندان افغانستا302

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

 .  ملک غیاث الدین کرتی توسط کی به قتل رسید :305

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

 .  تیمور گورگانی در کدام سال ملک غیاث الدین کرتی را به قتل رسانید :300

 م 5352 4)  ق 715 3) م 5313ق /  711 2)  ق 712 1) 

 .  تیمور گورگانی چند سال حکومت نمود :303

 سال 00 4)  سال 05 3)  سال 51 2)  سال 32 1) 

 .  تیمور گورگانی در اثر تهاجمات زیاد کدام مناطق را تصرف نمود :304

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

 ن تیمور گورگانی را کدام مردم تشکیل میداد :.  هسته اصلی لشکریا301

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

 .  تیمور گورگانی در کدام سال وفات نمود :306

 3و  5 4)  م 5422 3) م 5424ق /  127 2)  ق 127 1) 
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 .  تیمورگورگانی به سن چند سالگی وفات نمود :307

 سالگی 75 4)  سالگی 61 3)  سالگی 63 2)  سالگی 72 1) 

 .  تیمور گورگانی هنگام مرگ چند پسر و نواسه داشت :301

 (1 00   (2 04    (3 36   (4 42 

 .  بعد از وفات تیمور ، میان چند پسر و نواسه اش برسر قدرت ، اختالفات و کشمکش صورت گرفت :305

 دولت الغ بیگ 4)  0و  5 3) پسر و نواسه 3 2) دو پسر و نواسه 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله دولت های پسران تیمور بودند :332

 دولت الغ بیگ 4)  0و  5 3)  دولت شاهرخ 2) دولت میران شاه 1) 

 .  دولت شاهرخ درکدام مناطق حاکمیت داشت :335

 0و  5 4)   ایران 3)  ماورالنهر 2)  خراسان 1) 

 ر کدام مناطق در کدام مناطق حاکمیت داشت :.  دولت میران شاه د330

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

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

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

 اینهاهمه  4)   ه آل جالیر در ایرانسلط 3) 

 .  مرکز حکومت شاهرخ در کدام والیت افغانستان بود :334

 غور 4)   غزنه 3)  هرات 2)   بلخ 1) 

 .  شاهرخ میرزا چند سال حکومت نمود :331

 سال 43 4)  سال 32 3)  سال 05 2)  سال 42 1) 

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

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

 .  کدام یک از اینها خانم شاهرخ میباشد :337

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

 .  کلمه )آغا( در زبان ترکی دارای یکی از معنایهای ذیل میباشد :331

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

 .  پس از شاهرخ کدام پسرش به سلطنت رسید :335

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

 م توسط کی به قتل رسید : 5441ق/  110.  الغ بیگ در سال 342
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 برادرش 4)  پسرش 3)  وزیرش 2)  غالمش 1) 

 .  پس از الغ بیگ کدام شخص به قدرت رسید :345

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

 .  سلطان حسین بایقرا کدام دانشمند را وزیر خود انتخاب نمود :340

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

 .  سلطان حسین بایقرا چند سال پادشاهی نمود 343

 سال 05 4)  سال 42 3)  سال 33 2)  سال 02 1) 

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

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

 .  قلمرو جانشینان تیمور گور گانی تحت حمالت کدام خاندان قرار گرفت :341

 0و  5 4)  ترکان چغتای 3)  صفویان ایران 2)  ازبکان شیبانی 1) 

 .  حکومت تیمور زاده گان چند سال دوام نمود :346

 سال 032 4)  سال 551 3)  سال 553 2)  سال 532 1) 

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

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

 ی رخ داد :.  شکوه و شگوفایی هرات در روزگار کدام یک از شاهان تیمور341

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

 .  در کدام یک از دوره های ذیل هنر مندان و صنعت گران به اسارت گرفته میشدند :345

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

 ادند :.  مغوالن هنر مندان و دانشمندان را جبراٌ به کجا می فرست312

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

 .  بیشترین آثار کشور ما در زمان حاکمیت کدام خاندان ویران شد :315

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

 .  دانشمندان و علمای کشور ما در زمان مغوالن به کدام کشور ها مهاجر شدند :310

 همه 4)   هند 3)  اماتش 2)   مصر 1) 

 .  در کدام یک از دوره های ذیل مردم به رهبابیت ، تصوف وگوشه نشینی عالقمندی پیدا کردند :313

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

 .  موالنا جالل الدین محمد بلخی در عصر کدام یک از خاندان های ذیل می زیست :314

 سلجوقیان 4)  مغوالن 3)  اسیانعب 2)  غوریان  1) 
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 .  نام پدر موالنا جالل الدین محمد بلخی عبارت است از :311

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

 .  بهاوالدین پدر موالنا جالالدین محمد بلخی درکدام یک از مناطق ذیل مریدان زیاد داشت :316

 مغولستان 4)  0و  5 3)  نخراسا 2)  ماورالنهر 1) 

 .  بهاوالدین پدر موالنا جالل الدین محمد بلخی در کدام یک از مناطق ذیل مریدان زیاد داشت :317

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

 .  قاضی منهاج الدین جوزجانی مؤرخ نامدار کشور ما، ملقب به کدام نام بود :311

 منهاج هللا 4)  منهاج السراج 3)  منهاج احمد 2)  مد منهاج مح 1) 

 .  قاضی منهاج الدین مؤرخ کشورما در زمان کدام خاندان می زیست :315

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

 .  قاضی منهاج الدین در هند به دربار کدام یکی از اشخاص پناه برد :362

 ناصر الدین 4)  سلطان مسعود 3)  مودسلطان مح 2)  شاهرخ 1) 

 .  طبقات ناصری، اثر کدام یک از اشخاص ذیل می باشد :365

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

 .  کدام یک از کتاب های ذیل از جمله آثار عطاالملک جوینی میباشد :360

 زین االخبار 4)  لعلوممفاتیح ا 3)  جهانگشاه 2)  طبقات ناصری 1) 

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

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

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

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

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

 .  کدام یک از اینها از جمله فرزندان تیمور گور گانی میباشد :361

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

 .  کدام یک از اینها از جمله فرزندان شاهرخ میباشد :366

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

 .  رصد خانه نجومی در زمان کدام یک از شاهان ذیل ایجاد شد :367

 آلپ تگین 4)  الغ بیگ 3)  شاهرخ 2) تیمورگورگانی  1) 

 .  رصد خانه نجومی در کدام یک از مناطق ذیل ایجاد گردید :361

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 کامل ترین بانک سواالت تاریخ آموزشگاه علمی کامیاب

 

107 

 نجومی موسوم به کدام نام میباشد :.  رصد خانه 365

 رصد خانه تیموری 2)    رصد خانه الغ بیگ 1) 

 رصد خانه غزنوی 4)    رصد خانه سلجوقی 3) 

 .  کدام یک از اینها ازجمله فرزندان شاهرخ میرزا میباشد :372

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

 اشان و خوشنویسان را در کتابخانه شاهی هرات دورهم جمع کرده بود :.  کدام یک از پسران شاهرخ نق375

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

 .  بایسنقر چند نفر از نقاشان و خوشنویسان را در کتاب خانه هرات جمع نمود :370

 نفر 02 4)  نفر 62 3)  نفر 12 2)  نفر 42 1) 

 ن کتاب خانه هرات ، کدام کتاب هارا مصور ساختند :.  نقاشان وخوشنویسا373

 لیلی و مجنون 2)    شاهنامه فردوسی 1) 

 همه اینها 4)    بوستان و گلستان سعدی 3) 

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

 شاهرخ 4) هزادکمال الدی ب 3) ربیعی فوشنجی 2)  سیفی هروی 1) 

 .  زیارت حضرت علی )رض( در زمان کدام یک از اشخاص ذیل بناگردید :371

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

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

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

 بیگم و سلطان حسین بایقرا در کدام والیت افغانستان موقعیت دارد : .  آرامگاه گوهر شاد377

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

 .  مزار خواحه عبدهللا انصاری در کجا موقعیت دارد :371

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

 ر هنگی دوره تیموریان میباشد :.  کدام یک از اینها از جمله شخصیت های علمی وف375

  سلطان حسین بایقرا 2)    امیر علی شیرنوایی  1) 

 همه اینها 4)  عبدالرحمن جامی و محمد ابراهیم غبار 3) 

 میرسید علی خطاط و موالنا حسن علی هروی در کدام یک از دوره های ذیل می زیستند :.  312

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

 .  سلطان راضیه دختر کدام یک از اشخاص ذیل میباشد :315
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 جالل الدین 4)  التمش 3)  غیاث الدین 2)  شهاب الدین  1) 

 .  سلطان راضیه و مهرالنساء از جمله شاعران کدام دوران میباشد :310

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

 تر امیر علی جالیر در روزگار کدام یک از شخصیت های ذیل می زیست :.  آفاق جالیر، دخ313

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

 .  کدام یک از بانوان ذیل در دوران تیموریان هم شاعره بود هم ستاره شناس :314

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

 وریان کدام خاندان ذیل به قدرت رسید :.  بعد از تیم311

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

 .  شیبانی ها از جمله کدام اقوام میباشند :316

 تاجک 4)  ازبک 3)  ترکمن 2)   ترک 1) 

 .  ازبکان از جمله کدام خاندان میباشد :317

 قیانسلجو 4)  0و  5 3)  تاتارها 2)  مغوالن 1) 

 .  ازبک ها نام خود را از کدام شخصیت ذیل گرفته اند :311

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

 .  کدام یک از اشخاص ذیل اردوی مغلی را مسلمان ساخت :315

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

 اص ذیل درآسیای مرکزی پایه گذاری شد :.  قدرت ازبک ها توسط کدام یک از اشخ352

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

 .  ابوالخیر خان نواسه کدام یک از اشخاص ذیل بود :355

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

 .  جوجی فرزند کدام یک از اشخاص ذیل بود :350

 محمد خان 4)  چنگیز 3)  نسلطان حسی 2)   تیمور 1) 

 .  ابوالخیر خان درکدام سال قمری دشت قبچاق را تصرف نمود :353

 ق 172 4)  ق 142 3)  ق  136 2)  ق 143 1) 

 .  معروف ترین پادشاه شیبانی ها عبارت است از :354

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

 یبانی )شیبک خان( بود :.  لقب کدام یک از پادشاهان ش351
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 ناصر میرزا 4)  محمد خان 3)  جوجی 2)  ابو الخیر 1) 

 .  محمد خان )سیبک خان( فرزند کدام یک از اشخاص ذیل بود :356

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

 الدی سر نگون ساخت :می 56.  کدام یک از اشخاص ذیل آخرین حکمران سلسله تیموری را درقرن 357

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

 .  مرکز حاکمیت شیبانی ها کدام شهر بود :351

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

 .  اساس گذار حکوما شیبانی ها کی بود :355

 ناحمد خا 4)  شیبک خان 3)  اسماعیل خان 2)  افضل خان 1) 

 .  شیبانی ها در کدام سال بابر وطرفدارانش را از آسیای مرکزی خارج نمودند :422

 0و  5 4)  م 5122 3)  م 5121 2)  ق 555 1) 

 .  شیبانی ها بعد از وفات کدام شخص به کشور ما توجه پیدا کردند :425

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

 کدام سال هرات را تصرف نمودند :.  شیبانیان در420

 م 5122 4)  ق 151 3) م 5127ق /  553 2)  ق 553 1) 

 .  کدام یک از حکمرانان شیبانی شهر هرات راتصرف نمود :423

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

 .  شهر قندهار در کدام سال تحت تصرف شیبانیان قرار گرفت :424

 ق 557 4)  ق 522 3) م 5122ق /  553 2) م 5127/ ق 553 1) 

 .  ناصر میرزا برادر یکی از اشخاص ذیل بود :421

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

 .  شیبانیان تا کدام قسمت ایران پیشروی نمودند :426

 شرق 4)   شمال 3)   غرب 2)  جنوب  1) 

 شهر ایران پیشروی نمودند :.  شیبانیان تاکدام 427

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

 .  حکومت شیبانی ها تا کدام سال ادامه داشت :421

 3و  5 4) م 5152ق /  556 3)  ق 553 2)  ق 556 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل باالی حکومت شیبانیان حمله نمود :425
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 ان محمود غزنویسلط 2)    شاه اسماعیل صفوی 1) 

 سلطان حسین بایقرا 4)    سلطان مسعود غزنوی 3) 

 .  جنگ میان شاه اسماعیل صفوی ومحمد خان شیبانی در کدام شهر رخ داد :452

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

 .  درجنگ میان شاه اسماعیل صفوی و شیبانیان چه تعداد از شیبانیان به قتل رسید :455

 هزار 02 4)  هزار 1 3)  هزار 12 2)  هزار 52 1) 

 .  محمدخان شیبانی توسط کدام شخص به قتل رسید :450

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

 .  بعد از شکست محمد خان شیبانی مناطق شمالی و غربی کشور ما به دست کدام خاندان افتاد :453

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

 .  شیبانیان کدام مناطق کشور ما را در سمت شمال مورد حمالت خویش قرار دادند :454

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

  .  شیبانیان به کدام والیت کشور ما در غرب یورش بردند :451

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

 .  عبیدهللا خان پسر کدام یک از اشخاص ذیل بود :456

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

 .  عبیدهللا خان شیبانی چند سال حکومت نمود :457

 سال 32 4)  سال 33 3)  سال 00 2)  سال 02 1) 

 .  عبیدهللا خان چند بار باالی کشور ما حمله نمود :451

 (1 1    (2 4    (3 0   (4 7 

 .  شیبانی ها تا کدام سال حکومت کردند :455

 م 5122 4)  0و  5 3)  م 5155 2)  ق 5227 1) 

 .  پایتخت حکومت شیبانی ها بیشتر اوقات کدام شهر بود :402

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

 مالت قرار دادند :.  شیبانی ها کدام قسمت های افغانستان را مورد ح405

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

 .  کدام یک از خاندان های ذیل به جای شیبانیان به قدرت رسیدند :400

 هوتکیان 4)  سلجوقیان 3)  صفویان 2)  استراخانی ها 1) 
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 .  استراخانی های ازبک در کدام منطقه به قدرت رسید ند :403

 هیچکدام 4)  آسیای مرکزی 3)  آسیای شرقی 2)  ی غربیاروپا 1) 

 .  استراخانی های ازبک در کحا به قدرت رسیدند :404

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

 .  حکومت استراخانی ها تا کدام سال دوام نمود :401

 ق 5502 4)  ق 5552 3)  ق 5567 2)  ق 5522 1) 

 ستراخانی های ازبک درکدام سال به قدرت رسیدند :.  ا406

 ق 5225 4)  ق 5222 3)  ق 5227 2)  ق 5226 1) 

 .  والیاتی که بیشتر اوقات مورد تعرض شیبانیان و استراخانی ها واقع میشد کدام ها بود :407

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

 از اشخاص ذیل بود : .  ظهیرالدین محمد، نام کدام یک401

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

 .  بابر به کدام معنی میباشد :405

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

 اتراخانی ها از کدام اقوام بودند :.  432

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

 خص بود :.  موسس سلسله بابریان کدام ش435

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

 .  پدر بابر حاکم ناحیه در از بکستان بود :430

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

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

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

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

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

 .  ظهیرالدین محمد بابر درکدام سال به افغانستان گریخت :431

 م 5122 4) م 5125ق /  526 3)  ق 526 2)  م 5227 1) 

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

 خسروشاه 4)  چنگیز 3)  آلپ ارسالن 2)  سلطان سنجر 1) 
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 .  خسرو شاه حکمران محلی کدام یک از والیات ذیل بود :437

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

 کدام شخص ، کابل را اشغال کرد : .  بابر به کمک نیروی431

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

 .  بابر با چند هزار نفر به طرف کابل حرکت نمود :435

 نفر 4222 4)  نفر 5222 3)  نفر 3222 2)  نفر 0222 1) 

 .  بابر درکدام سال شهر کابل را اشغال کرد :442

 ق 527 4)  ق 521 3)  ق 526 2)  ق 552 1) 

 .  کدام یک از والیات کشور ماتحت تسلط صفویان ایران بودند :445

 جنوبی 4)  0و  5 3)  شمال غربی 2)  غربی 1) 

 .  بابر پس از تصرف بسیاری مناطق افغانستان به کجا لشکر کشید :440

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

 م نیروها به طرف هند لشکر کشید :.  بابر به کمک کدا443

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

 .  بابر کدام سهر هند را تصرف نمود :444

 پنجاب 4)   سند 3)   دهلی 2)  حیدرآباد1)  

 .  بابر در کدام سال وفات نمود :441

 م 5102 4)  ق 532 3) م 5105ق /  531 2)  ق 531 1) 

 محمد بابر بنابر وصیت اش درکجادفن گردید :.  ظهیرالدین 446

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

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

 جالالدین محمد اکبر 2)    ناصرالدین محمد همایون 1) 

 اورنگ زیب 4)     شاه جهان 3) 

 هر تولد گردید :.  ناصرالدین محمد همایون درکدام ش441

 بلخ 4)   کابل 3)  هرات 2)   هند 1) 

 .  ناصرالدین محمد همایون فرزند بابر با مخالفت کی مقابل شد :445

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

 .  همایون درناحیه قنوج در مقابل کدام سپاه شکست خورد :412
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 چنگیز خان 4)  عالوالدین 3)  شیرشاه سوری 2)  ابراهیم لودی 1) 

 .  همایون در کدام سال درمقابل لشکر شیرشاه سوری شکست خورد :415

 3و  0 4)  م 5142 4)  ق 547 2)  ق 542 1) 

 .  ظهیرالدین محمد بابر درکجا دفن است :410

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

 شیرشاه سوری به دربار کدام یک حکمرانان صفوی پناه برد :.  همایون بعد از شکست در مقابل 413

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

 .  کدام قسمت های افغانستان به دست کامران میرزا افتاد :414

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

 میرزا پسر کدام یک از اشخاص ذیل بود :.  کامران 411

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

 .  همایون پسر بابر به کمک چند هزار نیروی صفوی دوباره به کابل برگشت :416

 (1 3222  (2 53222  (3 51222  (4 0222 

 : .  همایون پسر بابر در کدام سال بانیروهای صفوی به کابل برگشت417

 م 5522 4)   0و  5 3)  ق 515 2)  م 5144 1) 

 .  همایون پسربابر در زمان حکمرانی خود چند برادر خود را به قتل رساند :411

 (1 5   (2 0   (3 4    (4 3 

 .  همایون پسر بابر کدام برادران خود را به قتل رساند :415

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

 .  کامران میرزا توسط کدام برادر خود کور شد :462

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

 .  همایون بابر در هند کدام شخص را شکست داد :465

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

 اشخاص ذیل بر تخت دهلی نشست : .  همایون بعد از شکست کدام یک از460

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

 .  بعد از همایون کدام پسرش به قدرت رسید :463

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

 .  جالل الدین اکبر در کجا به قدرت رسید :464

 پنجاب 4)  هرات 3)   یدهل 2)   کابل  1) 
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 .  جالل الدین اکبر اداره امور کابل و غزنی را به کدام شخص سپرد :461

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

 .  محمد حکیم یکی از برادران اشخاص ذیل میباشد :466

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

 الدین اکبر ، افغان های کدام مناطق را سرکوب نمود : .  جالل467

 همه 4)   ژوب 3)   خیبر 2)   سند 1) 

 .  بعد از وفات جالل الدین کدام پسرش به قدرت رسید :461

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

 د :.  کدام یک از اینها لقب سلیم شاه پسر جالل الدین اکبر میباش465

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

 .  شاه عباس صفوی در کدام سال قندهار را تصرف نمود :472

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

 .  شاه عباس صفوی در کدام سال قندهار را تصرف نمود :475

 3و  5 4)  م 5622 3) م 5603ق /  5230 2)  ق 5230 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل به خاطر تصرف قندهار باهمدیگر در مناقشه بودند :470

 0و  5 4) یوسفزایی های قندهار 3)  صفویان ایران 2)  گورگانیان هند 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله جانشینان جهانگیر میباشند :473

 جالل الدین 4)   0و  5 3)  اورنگ زیب 2)  شاه جهان  1) 

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

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

 .  اورنگ زیب مدت چند سال حکومت نمود :471

 سال 12 4)  سال 02 3)  سال 32 2)  سال 42 1) 

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

 بابر 4)  اورنگ زیب 3)  همایون 2)  شاه جهان 1) 

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

 شاه اسماعیل صفوی 2)    صفی الدین اردبیلی 1) 

 شاه عباس صفوی 4)    همایون گورگانی 3) 

 قرن زنده گی میکرد : .  شیخ صفی الدین اردبیلی در کدام471
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 7قرن  4)   1قرن  3)  6قرن  2)  1قرن  1) 

 .  بنیان گذار حکومت صفویان در ایران عبارت است از :475

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

 .  شاه اسماعیل صفوی الدین اردبیلی در کدام مناطق پیروان و مریدان داشت :412

 3و  5 4)  م 5125 3)  ق 525 2)  ق 527 1) 

 .  شیخ صفی الدین اردبیلی در کدام مناطق پیروان و مریدان داشت :415

 افغانستان 4)  0و  5 3)  آسیای صغیر 2)   ایران 1) 

 .  شاه اسماعیل صفوی در کدام شهر ایران به قدرت رسید :410

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

 .  درزمان حمرانی شاه اسماعیل صفوی ، افغانستان توسط کدام حکومت ها اداره میشد :413

 0و  5 4)  سلجوقیان 3)  بابریان 2)  شیبانیان 1) 

 .  شاه اسماعیل صفوی با کدامی یک از اشخاص ذیل روابط بیک داشت :414

 شاه جهان 4)  اورنگ زیب 3)  شیبک خان 2)   بابر 1) 

 گ میان شیبانیان و صفویان چند هزار ازبک هالک گردیدند :.  در جن411

 هزار 51 4)  هزار 42 3)  هزار 32 2)  هزار 02 1) 

 .  کدام یک از دریاهای ذیل مرز میان صفوی ها و از بک ها تعیین گردیده بود :416

 سند 4)   آمو 3)  هریرود 2)   هلمند 1) 

 ت نمود :.  شاه اسماعیل صفوی درکدام سال وفا417

 ق 527 4)  م 5104 3) م 5104ق /  532 2)  ق 532 1) 

 .  پس از شاه اسماعیل صفوی کدام فرزندش به قدرت رسید :411

 هیچکدام 4)  طهماسب 3)  شاه ابراهیم 2)  شاه عباس 1) 

 .  با وفات کدام یک از اشخاص ذیل صفویان گرفتار بحران های داخلی شدند :415

 شاه اسماعیل 4)  شاه عباس 3)  هماسبط 2)  همایون 1) 

 .  عباس میرزا کدام شهر را مرکز حکومت خود قرار داد :452

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

 .  عباس میرزا در کدام سال وفات نمود :455

 م 5632 4)  م 5604 3)  م 5605 2)  م 5622 1) 

 رسید : .  پس از عباس میرزا کدام شخص به قدرت450
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 شاه حسین 4)  شاه صفی 3)  شاه اسماعیل 2)  شاه عباس  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل تمام افراد خاندان صفوی راکشت :453

 بابر 4)  همایون 3)  شاه صفی 2)  شاه عباس  1) 

 .  درزمان حکمرانی شاه صفی کدام حکومت ها شرق وغرب را تصرف نمودند :454

 گورگانی هاقندهار را درشرق 2)   د را در غربعثمانی ها بغدا 1) 

 0و  5 4)   شیبانی ها ایران را در شمال 3) 

 .  شاه عباس دوم قند هار را درکدام سال تصرف نمود :451

 م 5641 4)  م 5605 3)  م 5632 2)  م 5641 1) 

 برابر صفوی ها اعالن نمایند :.  افغان ها به دهبری کدام یک از اشخاص ذیل توانستند استقالل خود را در 456

 شاه حسین هوتک 2)    میرویس خان هوتک 1) 

 بابر 4)     شاه جهان 3) 

 .  سلسله صفویان با فوت کدام یک از اشخاص ذیل سقوط نمود :457

 شاه حسین 4)  عباس میرزا 3)  شاه صفی 2)  شاه عباس 1) 

 : .  کشور ما مدت چند قرن تحت تصرف بیگانه ها بود451

 سه قرن 4)  یک قرن 3)  دونیم قرن 2)  دوقرن 1) 

 .  قیام افغان ها در مقابل بیگانه ها به رهبری میرویس خان هوتک در کدام سال صودت گرفت :455

 3و  0 4)  م  5725 3)  م 5505 2)  م 5722 1) 

 .  آخرین پادشاه سلسله صفوی ایران عبارت است از :122

 شاه اسماعیل 4)  شاه صفی 3)  ه عباسشا 2)  سلطان حسین  1) 

 .  سلطان حسین صفوی در کجابه قدرت رسید :125

 سمرقند 4)  اصفهان 3)  ماورالنهر 2)   تهران 1) 

 .  سلطان حسین صفوی کدام اقوام را سرکوب نمود :120

 همه 4)  رخشانی 3)  نارویی وریگی 2)  بلوچ وبراهوی 1) 

 بر ضد سلطان حسین صفوی قیام نمود :.  کدام یک از اقوام ذیل 123

 ترکمن ها 4)  0و  5 3)  کردها 2)  ازبک ها 1) 

 .  ازبک ها درکدام منطقه بر ضد سلطان حسین قیام نمودند :124

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

 :.  کدام یک از اقوام ذیل در غرب ایران برضد سلطان حسین صفوی قیام کرد 121
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 ترک ها 4)  کردها 3)  ترکمن ها 2)  ازبک ها 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در گرجستان بر ضد سلطان حسین صفوی قیام نموده بود :126

 گرگین 4)  میرویس خان 3)  چنگیز 2)   تیمور 1) 

 ه بود :.  کدام یک از اشخاص ذیل از طرف دولت ایران مامور سرکوب قیام های سلطان حسین گردید127

 تیمور 4)  عالم خان 3)  آلپ تگین 2)  گرگین 1) 

 .  گرگین از طرف کدام یک از حکومت های ذیل حاکم قندهار منصول شد :121

 سامانی ها 4)  تیموری ها 3)  صفوی ها 2)  صفاری ها 1) 

 .  گرگین درکدام سال حاکم قند هار انتخاب گردید :125

 0و  5 4)  م 5722 3)  م 5724 2)  ق 5556 1) 

 .  بلچ ها در کدام سال وارد قند هار شدند :152

 ق 5505 4)  ق 5502 3)  ق 5556 2)  ق 5551 1) 

 .  بلوچ ها به سرکرده گی کدام یک از اسخاص ذیل وارد شهر قند هار شدند :155

 الپ ارسالن 4)  میر سمندر 3)  گرگین 2)   تیمور 1) 

 ت بود :.  گرگین دارای چگونه سخصی150

 همه 4)  خونریز 3)  سخت گیر 2)   خشن 1) 

 .  گرگین باالی اهالی کدام منطقه ظلم وستم زیاد نمود :153

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

 .  میرویس خان هوتک تحت فشار کدام یک از اشخاص ذیل قرار گرفته بود :154

 جرسلطان سن 4)  چنگیز 3)  گرگین 2)   تیمور 1) 

 .  میرویس خان به کدام لقب مشهور بود :151

 هیچکدام 4)  میرویس خان 3) حاجی میریس نیکه 2)   بابا  1) 

 .  میرویس بیکه در اواخر کدام قرن هجری تولد گردیده بود :156

 نازو 4)   ماللی 3)  55قرن  2)  5قرن  1) 

 .  نام مادر میرویس بیکه عبارت است از :157

 نازو 4)   ماللی 3)   زبیده 2)   ملکه 1) 

 .  نام پدر میرویس نیکه عبارت است از :151

 سلیمان خان 4)  انورخان 3)  عالم خان 2)  سلطان ملخی 1) 

 .  نازو انا دختر کدام یک از اشخاص ذیل بود :155

 سلطان ملخی 4)  عالم خان 3)  سلطان محمد 2)  احمد شاه بابا 1) 

 تکی با دختر کدام یک از اشخاص ذیل ازدواج نمود :.  میرویس خان هو102
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 شیخ صفی الدین اردبیلی 2)    جعفرخان سدوزایی 1) 

 سلطان محمود غزنوی 4)    سلطان حسین صفوی 3) 

 .  میرویس خان هوتک از چگونه شخصیت بر خوردار بود :105

 همه  4)  مدبر و دلیر 3)  فصیح 2)  خوش اخالق 1) 

 خان هوتک توسط کدام یک از اشخاص ذیل به اصفهان اعزام شد :.  میرویس 100

 گرگین 4)  شاه اسماعیل 3)  صفی الدین 2)  سلطان حسین 1) 

 .  میرویس خان هوتک از طرف کدام یک از اشخاص ذیل اجازه رفتن به مکه معظمه را دریافت نمود :103

 سنجر 4)  شاه اسماعیل 3)  سلطان حسین 2)  گرگین 1) 

 .  پطر کبیر امپراتور کدام یک از ممالک ذیل بود :104

 امریکا 4)  گرجستان 3)  ارمنستان 2)  روسیه 1) 

 .  الکساندر براردرزاده یکی از اشخاص ذیل بود :101

 گرگین 4)   ویلیام 3)  توماس 2)  پطر کبیر 1) 

 ودند :.  سربازان گرجی در کدام سال به رهبری الکساندر قندهار را ترک نم106

 م 5721 4) م 5725ق /  5505 3)  م 5725 2)  ق 5505 1) 

 .  سربازان گرجی به قصد سرکوب کدام اقوام قندهار را ترک نمودند :107

 ترک ها 4)  پشتون ها 3)  ازبک ها 2)  کاکری ها 1) 

 .  بزر گان ورهبران قومی قند هار در کدام جرگه با میرویس نیکه هم پیمان شدند :101

 هیچکدام 4)  گندمک 3)   مانجه 2) مزار شیر سرخ 1) 

 .  قریه ده شیخ در کدام یک از والیات ذیل موقعیت دارد :105

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

 .  میرویس خان به کمک اهالی قندهار در کدام منطقه ، گرگین و سربازان دولت صفوی ایران را به قتل رساندند :132

 سپین بولدک 4)   سرپل 3)  چهل زینه 2)  شیخ  ده 1) 

 .  الکساندر و سپاهیانش بعد از جنگ با کاکری ها به کجا فرار نمودند :135

 ارزگان 4)  گرشک 3)  پهل زینه 2)  ده شیخ  1) 

 .  قیام روشانی ها به رهبری کدام یک از اشخاص ذیل صورت گرفت :130

 بایزید انصاری 4)  اورنگ زیب 3)  خوشحال خان 2)  میرویس خان 1) 

 .  رییس ملی مردم قندهار یکی از اشخاص ذیل بود :133

 احمد خان 4)   بایزید 3)  میرویس خان 2)  خوشحال خان 1) 
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 .  میرویس خان هوتک به مدت چند سال زمام اداره قندهار را در دست داشت :134

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

 حاجی میرویس نیکه در کدام سال وفات نمود :.  131

 ق 5501 4)  0و  5 3)  م 5751 2)  ق 5507 1) 

 .  بعد از حاجی میرویس نیکه کی به قدرت دسید :136

 نواسه اش 4)  کاکایش 3)  برادرش 2)  پسرش 1) 

 .  بعد از میرویس نیکه کدام برادرش به قدرت رسید :137

 شاه اشرف 4)  میر عبدالعزیز 3)  دشاه محمو 2)  شاه حسین  1) 

 .  میر عبدالعزیز پس از چند سال حکومت ، با صفوی ها راه آشتی را پیش گرفت :131

 سال 0 3)  سال 1 3)  سال 7 2)  سال 1 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله پسران میرویس خان میباشد :135

 میراحمد 4)  میرعبدالعزیز 3)  شمس الدین 2)  میرمحمود 1) 

 .  مردم قندهار کدام یک از اشخاص ذیل را به قتل میر عبدالعزیز تشویق نمودند :142

 میر احمد 4)  میرمحمود 3)   بایزید 2)  میرویس خان 1) 

 .  میر عبدالعزیز توسط کی به قتل رسید :145

 میرمحمود 4)  گرگین 3)   بایزید 2)  میرویس خان 1) 

 ک از اعضای خانواده را به قتل رساند :میر محمود کدام ی.  140

 برادر 4)   کاکا 3)   پسر 2)   پدر 1) 

 .  بعد از میر عبدالزیز کدام یک از اشخاص ذیل حاکم قندهار شد :143

 شاه محمود 4)  نوراحمد 3)  میراحمد 2)  میر محمود 1) 

 .  میرمحمود در کدام سال حاکم قند هار شد :144

 3و  5 4)  م 5707 3)  ق 5532 2)  ق 5505 1) 

 .  کدام یک از اینها پسر بزرگ میرویس خان هوتک بود :141

 میر احمد 4)  میر محمود 3)  شاه اشرف 2)  شاه محمود 1) 

 .  جلوس شاه محمود در قند هار با قدرت رسیدن کدام یک از خاندان های ذیل همزمان بود :146

 غزنویان 4) شاهیان خوارزم 3)  سلجوقیان 2)  ابدالیان 1) 

 .  ابدالیان در کجا به قدرت رسیدند :147

 کابل 4)  جالل آباد 3)  هرات 2)  قندهار 1) 
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 .  ابدالیان در کدام سال هرات را تصرف نمودند :141

 م 5557 4) م 5756ق /  5505 3)  ق 5502 2)  ق 5505 1) 

 از اشخاص ذیل حکمران آنجا بود :.  زمانیکه ابدالیان هرات را تصرف نمودند کدام یک 145

 نصرهللا خان 4)  اشرف خان 3) عبدهللا خان سدوزایی 2)  میرویس خان 1) 

 .  شاه محمود در کدام سال طرح تصرف سیستان راعملی نمود :112

 ق 5532 4)   0و  5 3)  م 5755 2)  ق 5530 1) 

 گردید :.  در جنگ میان ابدالیان وهوتکیان کدام خاندان پیروز 115

 هیچکدام 4)   هردو 3)  ابدالیان 2)  هوتکیان 1) 

 .  اسدهللا خان پسر یکی از اشخاص ذیل میباشد :110

 عبدهللا خان 4)  صفی هللا خان 3)  محمود خان 2)  میرویس خان 1) 

 .  کدام پسر عبدهللا خان در معرکه ابدالیان وهوتکیان کشته شد :113

 احمد خان 4)  عبیدهللا خان 3)  خانمحمود 2)  اسد هلل خان 1) 

 .  شاه محمود هوتکی در کدام سال با لشکر خود به طرف ایران رفت :114

 ق 5531 4)  ق 5536 3)  ق 5537 2)  ق 5535 1) 

 .  شاه محمود هوتکی بالشکر چند هزار نفری خود به طرف ایران رفت :111

 ارهز 00 4)  هزار 32 3)  هزار 01 2)  هزار 04 1) 

 .  بیشتر سربازان لشکر شاه محمود هوتکی را کدام طوایف تشکیل میداد :116

 3و  5 4)   بلوچ 3)  ترکمن 2)  هزاره  1) 

 هزار سرباز به کدام شهر ایران خود را رساند : 01.  شاه محمود هوتک با 117

 تبریز 4)  اصفهان 3)  شیراز 2)  تهران 1) 

 حمود هوتک در کدام سال رخ داد :.  جنگ میان صفویان وشاه م111

 م 5725 4)  ق 5532 3) م 5700ق/  5531 2)  ق 5531 1) 

 .  جنگ محمود هوتکی وصفویان در کدام منطقه رخ داد :115

 ماورالنهر 4)  اصفهان 3)  سمرقند  2)  گلناباد 1) 

 به قتل رساندند : هزار سرباز ایرانی چند تن آنان را 12.  سپاه شاه محمود هوتکی از جمله 162

 هزار 52 4)  هزار 51 3)  هزار 01 2)  هزار 02 1) 

 .  کدام یک از حکمرانان صفوی با شاه محمود هوتک در اصفهان موافقه نکرد :165

 شاه صفی 4) اسماعیل صفوی 3)  شاه عباس 2)  سلطان حسین 1) 
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 هوتکی افتاد : .  کدام یک از مناطق ذیل در ایران به دست سربازان شاه محمود160

 ناحیه ارمنی نشین جلفا 2)    قلعه شاهی فرح آباد  1) 

 0و  5 4)    مسجد شیخ لطف هللا  3) 

 .  محاصره شهر اصفهان توسط افغانها چند ماه طول کشید :163

 ماه 6 4)   ماه 5 3)   ماه 1 2)   ماه 0 1) 

 ابل افغانها تسلیم گردید :.  سلطان حسین صفوی پادشاه ایران در کدام سال در مق164

 م 5732 4)  م 5722 3)  م 5700 2)  م 5702 1) 

 .  کدام شاه صفوی تاج شاهی را بر سرشاه محمود هوتکی گذاشت :161

 شاه اشرف 4)  شاه صفی 3)  سلطان حسین 2)  شاه اسماعیل 1) 

 زد : .  زمانیکه محمود هوتکی در اصفهان به قدرت رسید دست به کدام اقدامات166

 منع رفتار خشن با اهالی 2)   رفع مشکالت قحط مواد غذایی  1) 

 همه اینها 4)  سپردن پست ها و مقامات به مسوالن قبلی 3) 

 .  شاه محمود هوتک کدام یک از افغانها را در ایران قاضی القضات انتخاب نمود :167

 خانعالم  4)  میر عبالعزیز 3)  شاه اشرف 2)  مال پیر محمد 1) 

 .   درزمان حکمرانی شاه محمود چند تن از افغانها در قزوین به قتل رسید ند :161

 نفر 5122 4)  نفر 5222 3)  نفر 122 2)  نفر 522 1) 

 .  در زمان حکمرانی شاه محمود هوتک کاروان مالی اصفهان در کدام ناحیه مورد حمله قرار گرفت :165

 سمرقند 4)  سیستان 3)  قندهار 2)  تهران  1) 

 .  پطر کبیر امپراتور روسیه کدام شهر را برای حمله باالی ایران مرکز نظامی خویش انتخاب نمود :172

 هشتدرخان 4)  شیراز 3)  سمرقند 2)  سیستان  1) 

 .  پطر کبیر و نیرو های او در کدام سال در یند را برای حمله باالی ایران مرکز نظامی خویش انتخاب نمود :175

 م 5703 4)  م 5700 3)  م 5722 2)  م 5702 1) 

 .  کدام یک از دالیل ذیل باعث شد تا شاه محمود هوتک رویه خود را با مردم اصفهان تغییر دهد :170

 تحت حمله قرار گرقتن کاروان مالی افغانها 2)   کشته شدن افغانها در قزوین 1) 

 ه اینهاهم 4) تصرف شدن بعضی مناطق توسط پطر کبیر 3) 

 .  کرد ها و افغانها در کدام مناطق ایران ، پیروزی های زیادی بدست آوردند :173

 همه 4)  کاشان وشیراز 3)  خوانسار 2)  گلپایگان 1) 

 .  شاه محمود هوتک بنابر کثرت مشاغل و اختالفات درونی افغانها به کدام مریضی دچار گردید :174

 تکلیف قلبی 4)  فشارخون 3)  سرطان 2)  اختالل دماغی 1) 
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 .  کدام یک از اشخاص ذیل بخ عوض شاه محمود هوتکی در اصفهان پادشاه شد :171

 هیچکدام 4)  شاه اشرف 3)  شاه صفی  2)  شاه عباس  1) 

 .  شاه اشرف هوتک پسر یکی از اشخاص ذیل میباشد :176

 سماعیلشاه ا 4)  شاه حسین 3)  میر عبدالعزیز 2)  میرویس خان  1) 

 .  پادشاهی شاه محمود هوتکی در ایران چند سال طول کشید :177

 سال 7 4)  سال 0 3)  سال 6 2)  سال 3 1) 

 .  شاه محمود هوتک در کدام سال وفات نمود :171

 ق 5532 4) م 5704ق /  5537 3)  م 5704 2)  م 5700 1) 

 تابا وی متحد شود :.  شاه اشرف هوتکی از کدام یک از اشخاص ذیل خواست 175

 شاه عباس 4)  میرویس خان 3)  شاه محمود 2) طهماسب میرزا 1) 

 .  طهماسب میرزا پسر کدام یکی از حکمرانان صفوی ایران بود :112

 اسماعیل 4)  سلطان حسین 3)  شاه صفی 2)  شاه عباس 1) 

 .  شاه اشرف هوتکی کدام یکی از مناطق ایران را تصرف نمود :115

 همه 4)  قم و ساوه 3)  قزوین و تهران 2)  یزد و کرمان 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل سپه ساالر شاه اشرف هوتکی بود :110

 محمود خان 4)  نصرهللا خان 3) سیدال خان ناصری 2)  زیردست خان 1) 

 : .  جلوس شاه اشرف بر تخت شاهی اصفهان با اقدامات خصمانه کدام دولت ها همزمان بود113

 دولت ابدالی 4)   0و  5 3)  خالفت عثمانی 2)  دولت روسیه 1) 

 .  دولت روس کدام یک از مناطق ایران را تصرف نمود :114

 همه 4)  مازندران 3)  رشت و باکو 2)   دربند 1) 

  .  ترکان عثمانی کدام مناطق ایران را تصرف نمودند :111

 همه 4)  سلطانیه 3)   ابهر 2)  کرمان شاهان  1) 

 .  شاه اشرف هوتک با کدام یک از دولت های ذیل به عنوان جز امت اسالمی دوستی نمود :116

 همه  4)  ایرانی ها 3)  روس ها 2)  ترکان 1) 

 .  ترکان با چند هزار سرباز وتوپ به جانب اصفهان پیشروی نمودند :117

 عراده توپ 72 هزار سرباز و 62 2)  عراده توپ 62هزار سرباز و  62 1) 

 عراده توپ 12هزار سرباز و  02 4)  عراده توپ 72هزار سرباز و  72 3) 

 .  جنگ میان ترک ها و افغان ها در زمان شاه اشرف هوتک در کدام منطقه رخ داد :111
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 کرمان 4)   تبریز 3)  شیراز 2)   کرد 1) 

 : .  نیرو های ترکی کدام تقاضا ها از شاه اشرف هوتک داشتند115

 شاه اشرف با روسها دوستی نکند 2)   شاه اشرف ایران را ترک نماید 1) 

 درست است 3و  5 4) سلطان حسین مخلوع را به ترکان تسلیم نماید 3) 

 .  درجنگ میان ترکان و افغانها درزمان شاه اشرف هوتک چند هزار ترکها کشته شدند :152

 هزار 51 4)  هزار 01 3)  هزار 50 2)  هزار 52 1) 

 .  شاه شرف هوتک کدام یک از اشخاص ذیل را در مقابل روس ها فرستاد :155

 شاه حسین 4) سیدال خان ناصری 3)  عبدهللا خان 2)  نصرهللا خان 1) 

 .  جنگ میان روس ها وافغانها در زمان شاه اشرف در کدام ناحیه رخ داد :150

 مازندان 4)  رودسر 3)  اصفهان 2)  کرمان 1) 

 .  درجنگ افغان ها در مقابل روس ها وتر ک ها کدام یک پیروز شدند :153

 همه 4)  روس ها 3)  ترک ها 2)  افغان ها  1) 

 .  کدام یک از فرماند هان روس به شاه اشرف هوتک پیشنهاد صلح نمود :154

 پاولف 4)  ارلوف 3)  کوماروف 2)   ویلیام 1) 

 افغان ها در زمان شاه اشرف هوتک در کدام سال به امضا رسید :.  معاهده صلح میان روس ها و 151

 م 5757 4)  م 5702 3)  م 5705 2)  م 5700 1) 

 .  معاهده میان افغان ها و روس ها در زمان شاه اشرف در کدام شهر ایران به امضا رسید :156

 سلطانیه 4)   رشت 3)  اصفهان 2)  کرمان 1) 

 در شرق ایران کدام مناطق را در اختیار داشت :.  ملک محمود سیستانی 157

 از سیستان تا کرمان 2)    از سیستان تا خراسان 1) 

 از سیستان تا تهران 4)    از سیستان تا مازندران 3) 

 .  در زمان حکمرانی شاه اشرف در اصفهان کدام پسر میرویس خان در قندهار حکومت میکرد :151

 ناصرخان 4)  شاه عباس 3)  شاه حسین 2)  شاه محمود 1) 

 .  نادر از کدام قبیله بود :155

 هوتکی 4)   افشار 3)  محمدزایی 2)  سدوزایی 1) 

 .  نادر افشار در زمان حکمرانی هوتکیان در کدام قسمت ایران اقدام به تشکیل دولت مستقل کرد :622

 شمال 4)  جنوب 3)   شرق 2)   غرب 1) 

 ذیل شاه اشرف و سپاه افغانی را در ایران شکست داد : .  کدام یک از اشخاص625

 هیچکدام 4)  سیدال خان 3)  نصرهللا خان 2)  نادر افشار 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 کامل ترین بانک سواالت تاریخ آموزشگاه علمی کامیاب

 

124 

 .  شاه اشرف هوتک در کدام منطقه به قتل رسید :620

 شورابک 4)  شیراز 3)   رشت 2)  کرمان 1) 

 :.  نادر افشار در کدام سال به محاصره شهر قند هار پرداخت 623

 م 5732 4)  م 5736 3)  م 5705 2)  م 5700 1) 

 .  سپاه شا حسین هوتک در قندهار تحت اداره کدام یک از اشخاص ذیل بود :624

 عالم خان 4)  زیردست خان 3) سیدال خان ناصری 2)  نصرهللا خان 1) 

 .  مقاومت نظامی هوتکیان در کدام سال پایان یافت :621

 3و  0 4)  ق 5515 3)  م 5735 2)  م 5736 1) 

 .  سیدال خان ناصری و محمد پسر شاه حسین هوتک در قالت توسط کی دستگیر گردید :626

 شاه اشرف 4)  آلپ ارسالن 3)  چنگیز خان 2)  نادر افشار 1) 

  .  سیدال خان ناصری توسط کی کور گردید :627

 نادر افشار 4)  پطرکبیر 3)  شاه اشرف 2)  آلپ ارسالن 1) 

 .  حکومت هوتکیان توسط یکی از اشخاص ذیل مضمحل گردید :621

 شاه عباس 4)  شاه محمود 3)  نادر افشار 2)  چنگیز خان 1) 

 .  شاه حسین هوتک به امر نادر افشار به کدام کشور تبعید گردید :625

 تهران 4)  سیستان 3) مازندران ایران 2)  کرمان 1) 

 وفات نمود :.  شاه حسین هوتک در کجا 652

 اصفهان 4)  مازندران 3)  سیستان 2)   کابل 1) 

 .  مردم کشور ما در زمان حکومت هوتکیان به کدام دولت ها مالیه میپر داختند :655

 ترکیه 4)  0و  5 3)   دهلی 2)  اصفهان 1) 

 .  کدام یک از شهر های ذیل ، مرکز تجارتی هوتکیان و صفویان بو :650

 سیستان 4)   کابل 3)  ندهارق 2)  هرات 1) 

 .  بعد از سقوط کدام یک از دولت های ذیل ، کشور ما وارد دوره تاریک گردید :653

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

 .  در زمان هوتکیان کدام علوم مروج بود :654

 علوم نجوم 4)  0و  5 3)  علوم منقول 2)  علوم معقول 1) 

 .  کدام یک از رشته های ذیل مربوط علوم معقول میشود :651

 همه 4)  ریاضیات 3)   نجوم 2)  فلسفه و منطق 1) 
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 .  کدام یک از رشته های ذیل مربوط علوم منقول میگردد :656

 همه 4)   حدیث 3)   فقه 2)   تفسیر 1) 

 .  نخستین محفل ادبی قندهار در زمان شاه هوتکی تشکیل گردید :657

 هیچکدام 4) شاه اشرف هوتک 3) میرویس خان هوتک 2) شاه حسین هوتک 1) 

 .  کتابخانه قصر نارنج در کدام والیت کشور ما موقیت دارد :651

 هرات 4)   بلخ 3)  قندهار 2)  جالل آباد 1) 

 .  کتابخانه قصرنارنج قندهار توسط کی ایجاد گردید :655

 شاه حسین 4)  میرویس خان 3)  سلیمان شاه 2)  شاه اشرف 1) 

 .  سرشناسان علم و ادب ، هفته چند بار به کتابخانه قصرنارنج دور هم جمع میشدند :602

 بار 0 4)   بار 4 3)   بار 3 2)   بار 5 1) 

 .  شاه حسین هوتک به کدام زبانها شعر می سرود :605

 عربی 4)  0و  5 3)   پشتو 2)   دری  1) 

 عر کدازبان بود :.  ریدی خان شا600

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

 .  کدام یک از شاعران ذیل جنگ های شاه محمود هوتک را به نظم در آورده بود :603

 امیر کرور 4)  ملنگ جان 3)  شاه حسین 2)  ریدی خان 1) 

 .  شاه حسین برای ریدی خان چند هزار سکه تحفه داده بود :604

 (1 522   (2 5222  (3 0222  (4 3222 

 .  مال زعفران، مددخان غلجی ، شاه حسین هوتک ، داودخان هوتک، مالیارمحمدهوتک، بابو جان وسیدال خان 601
 ناصری از جمله شعرا وفضالی کدام عصر بودند :         

 صفاریان 4)  هوتکیان 3)  تیموریان 2)  سلجوقیان 1) 

 له شاعران زن در دوران هوتکیان بود :.  کدام یک از اینها از جم606

 رابعه بلخی 4)  زینب هوتک 3)  منیژه مهستی 2)  سلطان راضیه 1) 

 .  زینب هوتک خواهر کدام یک از شاهان هوتکی میباشد :607

 میرویس خان هوتک 2)    شاه حسین هوتک 1) 

 هیچکدام 4)    شاه اشرف هوتک 3) 

 متوجه هند شدند :.  مسلمانان عرب در کدام سال 601

 م 752 4)  م 671 3)  م 750 2)  م 722 1) 

 .  کشتی مسلمانان درهند به دستور کدام یک از اشخاص ذیل دستگیر گیردید :605
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 فیروز 4)  سلطان التمش 3)   گوپتا 2)   دائر 1) 

 .  دائر، پادشاه کدام یک از مناطق ذیل بود :632

 پنجاب 4)   ملتان 3)   سند 2)   هند 1) 

  .  حجاج بن یوسف والی کدام کشور بود :635

 مصر 4)  تاجکستان 3)   ایران 2)  عراق  1) 

 .  حجاج بن یوسف لشکر عظیمی را تحت فرماندهی کدام یک از اشخاص ذیل به سند فرستاد :630

 نصرهللا خان 4)  ناصرخان 3)  شهاب الدین 2)  محمد بن قاسم 1) 

 ان در کدام قرن متوجه هند شدند :.  غوریان و غزنوی633

 م 5قرن  4)  0و  5 3) میالدی 52قرن  2)  هجری 3قرن  1) 

 .  شاهان قطیبه در هند میان کدام سالها حکمرانی نمودند :634

 م 5072 – 5322 4) م 5022 – 5322 3) م 5003 – 5352 2) م 5003 – 5001 1) 

 ام بک از اشخاص ذیل تجزیه گردید :.  امپراتوری غوریان بعد از کشته شدن کد631

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

 سلطان شهاب الدین غوری در کدام سال کشته شد :.  636

 م 5006 4)  م 5004 3)  م 5002 2)  م 5003 1) 

 .  کدام یک از اینهاپسر خوانده سلطان شهاب الدین غوری میباشد :637

 هیچکدام 4)  محمد بن قاسم 3) قطب الدین ایبک 2)  غیاث الدین 1) 

 .  قطب الدین ایبک در کجا خود را پادشاه مستقل اعالن کرد :631

 پنجاب 4)  سیستان 3)  هندوستان 2)  افغانستان 1) 

 .  قطب الدین ایبک پایتخت غوریان را از الهور به کدام شهر انتقال داد :635

 پنجاب 4)  سیستان 3)  صفهانا 2)   دهلی  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل قطب منار دهلی را بنا نمود :642

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

 .  قطب الدین ایبک دارای چگونه شخصیت بود :645

 همه 4)  سیاستمدار 3)   سخی 2)   شجاع 1) 

 ر هند پادشاهی نمود :.  قطب الدین ایبک چند سال د640

 سال 5 4)  سال 1 3)  سال 0 2)  سال 3 1) 

 .  قطب الدین ایبک در کدام سال وفات نمود :643
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 3و  0 4)  ق 627 3)  م 5001 2)  م 5002 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در هنگام چوگان بازی از اسپ افتاد و مرد :644

 غیاث الدین 4)  لدینشهاب ا 3)  قطب الدین 2)  عالوالدین 1) 

 .  پس از قطب الدین ایبک کدام پسر خوانده اش به قدرت دسید :641

 محمود شاه 4)  سلطان شاه 3)  آرام شاه 2)  محمد سام 1) 

 .  درهنگام قدرت رسیدن آرام شاه کدام مناطق استقالل خود را اعالن نمودند :646

 پنجاب و ملتان 4)  تانسند و مل 3)  سند و پنجاب 2)  سند و بنگال 1) 

 .  آرام شاه بعد از چند سال پادشاهی از قدرت خلع گردید :647

 سال 7 4)  سال 5 3)  سال 4 2)  سال 0 1) 

 .  آرام شاه توسط یک از اشخاص ذیل از قدرت خلع شد :641

 غیاث الدین 4)  شهاب الدین 3)  قطب الدین 2) شمس الدین التمش 1) 

 لتمش داماد کی بود :.  شمس الدین ا645

 بابر 4)  آلپ تگین 3)  قطب الدین 2)  شهاب الدین 1) 

 .  بااقتدار ترین شاه قطیبه یکی از اینها میباشد :612

 آرام شاه 4) شمس الدین التمش 3)  قطب الدین 2)  شهاب الدین  1) 

 .  سلطان شمس الدین التمش چند سال پادشاهی نمود :615

 سال 01 4)  سال 32 3)  سال 51 2)  سال 02 1) 

 .  سلطان شمس الدین التمش کدام مناطق را مطیع خود ساخت :610

 3و  5 4)   بنگال 3)  پنجاب 2)   سند  1) 

 .  سلطان شمس الدین در زمان حکمرانی خود تقاضای یکی از اشخاص ذیل را رد نمود :613

 نگ زیباور 4)  شاه جهان 3)  جالل الدین 2)  شهاب الدین 1) 

 .  مغول ها برای اولین بار در زمان حکمرانی یکی از اشخاص ذیل متوجه هند گردیدند :614

 آرام شاه 4)  شمس الدین 3)  جالل الدین 2)  شهاب الدین 1) 

 .  جالل الدین خوارزم شاه در کدام یک از مناطق ذیل میخواست حکومت نماید :611

 سیستان 4)  پنجاب 3)   ایران 2)   هند  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل به سلطان شمس الدین التمش تحایف اهدا نمود :616

 خلیفه بغداد  4)  شهاب الدین  3)  جالل الدین  2)  چنگیز خان 1) 

 .  شمس الدین التمش در کدام سال وفات نمود :617
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 م 5032 4)  م 5062 3)  م 5014 2)  م 5012 1) 

 کدام پسرش به سلطنت دسید : .  بعد از شمس الدین611

 ناصرالدین 4)  آرام شاه 3)  قطب الدین 2) رکن الدین )فیروز شاه( 1) 

 .  رکن الدین فیروز شاه بعد از چند ماه سلطنت از قدرت خلع گردید :615

 ماه 6 4)   ماه 1 3)   ماه 7 2)   ماه 5 1) 

 ذیل به سلطنت رسید :.  بعد از رکن الدین فیروز شاه کدام یکی از زنهای 662

 زبیده 4)  سلطان راضیه 3)  رابعه بلخی 2)   ماللی 1) 

 .  سلطان راضیه دختر یکی از اشخاص ذیل بود :665

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

 .  سلطان راضیه در کدام امور با پدر خود شمس الدین التمش همکاری مینمود :660

 ملکی 4)  0و  5 3)   اداری 2)  یاسیس 1) 

 .  کدام یک از خانم های ذیل لباس مردانه به تن مینود وفنون جنگی را آموخته بود :663

 گوهرشاد 4)   ماللی 3)  رابعه بلخی 2)  سلطان راضیه 1) 

 .  سلطان راضیه در کدام سال به قدرت رسید :664

 م 5001 4)  م 5032 3)  م 5011 2)  م 5014 1) 

 .  سلطان راضیه در زمان سلطنت خود با مخالفت کدام یک از اشخاص ذیل روبروگردید :661

 همه 4) نظام الملک جنیدی 3)  قطب الدین 2)  غیاث الدین 1) 

 .  نظام الملک جنیدی صدراعظم یکی از اشخاص ذیل بود :666

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

 .  سلطان راضیه کدام یک از شخصیت های علمی را صدراعظم خود انتخاب نمود :667

 امیرخسرو 4)  مهدی غزنوی 3)  بهرام شاه 2)  نظام الملک 1) 

 .  سلطان راضیه کدام شخص را به سمت فرماندهی سپاه تعیین نمود :661

 اهبهرام ش 4)  مهدی غزنوی 3) سیف الدین ایبک 2)  نظام الملک  1) 

 بعد از وفات کدام یک از اشخاص ذیل سرداران هندی با سلطان راضیه مخالفت کردند :.  665

 جالل الدین  4)  مهدی غزنوی 3) سیف الدین ایبک 2)  نظام الملک 1) 

 .  سلطان راضیه بعد از وفات ملک سیف الدین ایبک کدام یک از اشخاص ذیل را به عوض وی مقرر نمود :672

 نظام الملک جنیدی 2)   لدین یاقوت حبشی )سیاه(جالل ا 1) 

 سلطان رکن الدین فیروز شاه 4)   سلطان ناصر الدین محمود 3) 
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 .  سلطنت سلطان راضیه در کدام سال پایان یافت :675

 م 5062 4)  م 5015 3)  م 5011 2)  م 5014 1) 

 گر به سلطنت رسیدند :.  بعد از سلطان راضیه کدام یک از اشخاص ذیل یکی بعد از دی670

 عالوالدین مسعود شاه 2)    معزالدین بهرام شاه 1) 

 0و  5 4)    غیاث الدین غوری 3) 

 .  کدام یک از اینها برادر کوچک سلطان راضیه میباشد :673

 عالو الدین مسعود شاه 2)    معزالدین بهرام شاه 1) 

 هیچکدام 4)    ناصرالدین محمود شاه 3) 

 صرالدین محمود شاه چند سال سلطنت نمود :.  نا674

 سال 00 4)  سال 05 3)  سال 05 2)  سال 02 1) 

 .  کدام یک از حکمرانان ذیل در مقابل خانم خود پاسخ داد" بیت المال حق همه است مرا معذور دار" :671

 عالوالدین 4)  شمس الدین 3)  بهرام شاه 2) ناصر الدین شاه 1) 

 ن محمود شاه در کدام سال وفات نمود :.  ناصر الدی676

 م 5063 4)  م 5015 3)  م 5016 2)  م 5012 1) 

 .  بعد از ناصرالدین محمود کدام وزیرش بر تخت نشست :677

 سیف الدین 4)  نصرهللا خان 3)  شهاب الدین 2) غیاث الدین بلبن 1) 

 ت خاصی داشت :.  کدام یک از اشخاص ذیل در دربار غیاث الدین بلبن منزل671

 ریدی خان 4) امیر خسرو دهلوی 3)  سلطان راضیه 2)  میرویس خان 1) 

 .  سلطان غیاث الدین بلبن چند سال پادشاهی کرد :675

 سال 05 4)  سال 5 3)  سال 1 2)  سال 02 1) 

 .  سلطان غیاث الدین بلبن در کجاوفات نمود :612

 سند 4)   دهلی 3)  قندهار 2)   کابل  1) 

 .  بعداز مرگ کدام یک از شاهان قطبیه در هند روبه ضعف نهاد :615

 غیاث الدین بلبن 4)  سلطان راضیه 3)  شمس الدین 2)  قطب الدین 1) 

 .  بعد از دولت قطبیه در هند کدام حکومت های افغانی به قدرت رسیدند :610

 خضرخانیان 2)   خلجی شاهان و تغلق شاهان 1) 

 همه اینها 4)    وریانلودیان و س 3) 

 .  ملک بهلول پسر یکی از اشخاص ذیل میباشد :613
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 مهدی خان 4) ملک سیف الدین 3)  نظام الملک 2)  ملک کاال خان 1) 

 .  ملک بهلول در میان کدام سالها نایب الحکومه پنجاب بود :614

 هیچکدام 4) م 5422 – 5472 3) م 5415 – 5475 2) م 5462 – 5472 1) 

 .  ملک بهلول بعد از شکست کدام دولت زمام امور را بدست گرفت :611

 لودیان 4)  خضرخانیه 3)  شاهان  خلجی 2)  تغلق شاهان 1) 

 .  بعد از وفات ملک بهلول لودی کدام پسرش پادشاه شد :616

 همایون خان 4)  سلطان خان 3)  شیرشاه سوری 2)  نظام خان 1) 

 ب به کدام نام بود :.  نظام خان لودی ملق617

 سلطان سکندر 4)  آرام شاه 3)  نظام الدین 2)  شیرخان 1) 

 .  زبان دری و دین مقدس اسالم در عهد یکی از اشخاص ذیل بیشتر درهند گسترش یافت :611

 سلطان خان 4)  شیرشاه سوری 3)  سلطان سکندر 2)  ملک بهلول 1) 

 ت نمود :.  سلطان سکندر لودی در کدام سال وفا615

 م 5115 4)  م 5144 3)  م 5122 2)  م 5142 1) 

 .  بعد از سلطان سکندر لودی کدام پسرش به قدرت رسید :652

 جالل خان 4)  سلیم شاه 3)  دولت خان 2)  ابراهیم 1) 

 .  جنگ میان ابراهیم لودی و بابر در کدام منطقه هند رخ داد :655

 حیدر آباد 4)  پانی پت 3)   دهلی 2)  گجرات 1) 

 .  در جنگ میان ابراهیم لودی و بابر کدام یک پیروز شد :650

 هیچکدام 4)   هردو 3)   بابر 2)  ابراهیم 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل الماس کوه نور و خزاین دولت هند را تصرف نمود :653

 اکبرخان 4)  همایون خان 3)  نادرافشار 2)   بابر 1) 

 کی از اشخاص ذیل میباشد :..فرید پسر ی654

 علی 4)   حسن 3)  سلطان سکندر  2)  همایون 1) 

 .  فرید پسر حسن از جمله سالطین مقتدر کدام کشور میباشد :651

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

 .  قرید پسر حسن از جمله سالطین مقتدر کدام کشور میباشد :656

 دولت خان 4)  همایون خان 3)  رهللا خاننص 2)  عالم خان 1) 

  .  فرید پسر حس نایب الحکومه یکی از مناطق ذیل بود :657
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 بنگال 4)  اصفهان 3)   بهار 2)  سیستان 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در شکار شیر شجاعت داشت :651

 همایون 4)  سکندر 3)  ابراهیم 2)   فرید  1) 

 ه این لقب مسمی گردیده بود :.  شیرشاه سوری چراب655

 همه 4) شجاعت در جنگ 3)  شکار شیر 2)  شکار حیوانات 1) 

 .  شیرشاه سوری در کدام سال بنگال را تصرف نمود :722

 م 5141 4)  م 5111 3)  م 5132 2)  م 5137 1) 

 .  جنگ میان شیر شاه سوری و همایون بابر در کدام سالها رخ داد :725

 0و  5 4)  م 5142 3)  م 5135 2)  م 5131 1) 

 .  زمانیکه همایون بابر در مقابل شیرشاه سوری شکست خورد نزدیک بود در کدام دریا غرق شود :720

 هیچکدام 4)  دریای گنگا 3)  دریای آمو 2)  درای نیل 1) 

 .  همایون بابر بعد از شکست در مقابل شیرشاه سوری نزدکدام برادر خود رفت :723

 عسکری خان 4)  شاه جهان 3)  جالل خان 2)  ابراهیم 1) 

 .  همایون بابر در کدام سال به ایران رفت  :724

 م 5162 4)  م 5140 3)  م 5141 2)  م 5142 1) 

 .  شیرشاه سوری کدام مناطق هند را فتح نمود :721

 0و  5 4)  جنوبی 3)  مرکزی 2)  شمالی 1) 

 ه کار های مهم شیرشاه سوری در هند میباشد :.  کدام یک از اینها از جمل726

   احداث سرک ها و رباط ها 2)  احداث بند های آب گردان و مساجد 1) 

 همه جوابات 4)   احداث جاده بنگال تا دریای اتک 3) 

 .  شیرشاه سوری بعد از هر چند کروه ) هزارگز ( رباط چاه و مسجد تعمیر نمود :727

 کروه 5 4)  کروه 7 3)  کروه 6 2)  کروه 1 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در اثر انفجار باروت کشته شد :721

 ابراهیم 4) شیر شاه سوری 3)  رکن الدین 2)  قطب الدین 1) 

 .  شیرشاه سوری در هنگام فتح کدام قلعه فوت نمود :725

 هیچکدام 4)  قلعه نارنج 3)  قلعه کالنجر 2)  قلعه بست 1) 

 شاه سوری چند سال حکمرانی نمود : .  شیر752

 سال 50 4)  سال 54 3)  سال 51 2)  سال 02 1) 

 .  شیر شاه سوری چند سال سلطنت نمود :755
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 سال 6 4)  سال 1 3)  سال 02 2)  سال 7 1) 

 .  شیرشاه سوری در کدام سال وفات نمود :750

 م 5141 4)  م 5162 3)  م 5144 2)  م 5142 1) 

 شاه سوری در کدام علم دسترسی کامل داشت :.  شیر753

 نحو 4)   قافیه 3)  صرف 2)   بدیع 1) 

 .  پس از شیر شاه سوری کدام پسرش پادشاه شد :754

 جالل خان 4)  فرید خان 3)  همایون خان 2)  عادل خان 1) 

 .  پس از عادل خان برادرش سلیم شاه سوری درکدام سال پادشاه شد :751

 م 5144 4)  م 5111 3)  م 5146 2)  م 5141 1) 

 .  عادل خان در کدام سال وفات نمود :756

 م 5162 4)  م 5115 3)  م 5144 2)  م 5141 1) 

 .  جاده دو هزار میلی در زمان عادل خان سوری میان کدام مناطق احداث گردید :757

 تا پنجاب بنگال 4)  پنجاب تا سند 3)  سند تا بنگال 2)  نیالب تا بنگال 1) 

  .  پس از سلیم شاه سوری کدام پسرش به قدرت رسید :751

 جالل خان 4)  ابراهیم 3)  همایون 2)  فیروز 1) 

 .  فیروز پسر سلیم شاه به سن چند سالگی پادشاه شد :755

 سالگی 50 4)  سالگی 02 3)  سالگی 55 2)  سالگی 5 1) 

 .  فیروز شاه سوری چند روز پادشاهی کرد :702

 روز 50 4)  روز 3 3)  روز 1 2)  روز 52 1) 

 .  فیروز شاه سوری توسط کی به قتل رسید :705

 محمد خان 4)  مبارز خان 3)  سلطان ابراهیم 2)  شلطان سکندر 1) 

 .  بعد از فییروز شاه کدام شخص پادشاه شد :700

 فرید خان 4)  حسین خان 3)  همایون خان 2)  مبارز خان 1) 

 در زمان حکمرانی مبارز خان کدام اشخاص اعالن سلطنت نمودند : . 703

 سلطان سلیم 4)   هردو 3)  سلطان ابراهیم 2)  سلطان سکندر 1) 

 .  همایون بابر در کدام سال وارد هند گردید :704

 م 5112 4)  م 5162 3)  م 5114 2)  م 5112 1) 

 باشند :.  علویان طبرستان به کدام خاندان وابسته می701
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 هاشمی ترکی 4)  سادات سامانی 3)  سادات غزنوی 2)  سادات هاشمی 1) 

 .  علویان طبرستان تحت رهبری کدام شخص حکومت مستقلی را در طبرستان ایران تاسیس نمودند :706

 رکن الدوله 4)  ناصرکبیر 3)  سید عباس 2)  سیدحسن 1) 

 یت دارد :.  طبرستان درعصرحاضر در کدام مملکت موقع707

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

 .  علویان در کدام سال حکومت خود را در ناحیه طبرستان ایجاد نمودند :701

 م 164 4)  م 162 3)  م 116 2)  م 112 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل خود را داعی کبیر نامید :705

 محمد سام 4)  م شاهآرا 3)  فرید سوری 2)  حسن علوی 1) 

 .  حسن علوی در کدام سال ری و طبرستان را تصرف نمود :732

 م 166 4)  م 167 3)  م 164 2)  م 162 1) 

 .  حسن علوی ) داعی کبیر ( تا کدام سال حکومت نمود :735

 م 113 4)  م 165 3)  م 164 2)  م 112 1) 

 .  معروف ترین پادشاه علویان عبارت بود از :730

 هیچکدام 4)  زید بن علی 3)  حسن پسر علی 2)  حسن پسر زید 1) 

 .  حسن پسر علی به کدام نام ملقب بود :733

 امپراتور 4)  ناصرکبیر 3)  داعی کبیر 2)  شیرشاه  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل نیرو های سامانی را در ایران شکست داد :734

 احمد 4)  نظام الملک 3)   حسن 2)   فرید 1) 

 .  ناصر کبیر در کدام سال نیرو های سامانی را هالک ساخت :731

 م 532 4)  م 113 3)  م 114 2)  م 512 1) 

 .  ناصر کبیر چند هزار نیروی سامانی را هالک نمود :736

 هزار 5 4)  هزار 1 3)  هزار 7 2)  هزار 1 1) 

 .  ناصر کبیر ) حسن ( در کدام سال وفات نمود :737

 م 557 4)  م 532 3)  م 572 2)  م 562 1) 

 .  ناصرکبیر قبل از وفات خود امور حکومتی را به کدام شخص سپرد :731

 نواسه اش 4)  برادرش 3)  دامادش 2)  پسرش  1) 

 .  حسن بن قاسم داماد یکی از اشخاص ذیل بود :735
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 آرام شاه 4)  شیرشاه  3)  داعی کبیر 2)  ناصر کبیر  1) 

 .  حکومت علویان در کدام سال از بین رفت :742

 م 542 4)  م 532 3)  م 501 2)  م 507 1) 

 .  بعد از علویان کدام خاندان به قدرت رسید :745

 آل بویه 4)  زیاریان 3)  عثمانیان 2)  تیموریان 1) 

 .  بنیان گذار حکومت زیاریان یکی از اشخاص ذیل میباشد :740

 مردآویچ 4)  دکن الدوله 3)  ناصرکبیر 2)  ناصر الدین 1) 

 .  مرد آویچ پسر یکی از اشخاص ذیل میباشد :743

 فرید 4)   حسن 3)   زیار 2)   زید  1) 

 .  مردآویچ در یکی از مناطق ذیل در ایران حکومت خود را تاسیس نمود :744

 مازندان 4)  تهران 3)  اصفهان 2)  طبرستان 1) 

 ناطق را تحت تصرف خود در آورد :.  مردآویچ کدام م741

 ماورالنهر 4)   هردو 3)  اصفهان 2)  گرگان 1) 

 .  کدام یک از اقوام ذیل غالمان مرد آویچ بودند :746

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

 .  مردآویچ توسط یکی از اقوام ذیل به قتل رسید :747

 عرب 4)  ازبک 3)   ترک 2)  قزلباش 1) 

 .  بعد از مردآویچ کدام برادرش به قدرت رسید :741

 نادرشاه 4)  رکن الدوله 3)  وشمکیر 2)   زیار 1) 

 .  وشمگیر در دوران حکمرانی خود با کدام خاندان جنگ نمود :745

 سلجوقیان 4)  آل بویه 3)  صفویان 2)  علویان 1) 

 .  حکومت زیاریان در کدام سال شکست خورد :712

 م 562 4)  م 501 3)  م 531 2)  م 530 1) 

 .  بعد از زیاریان کدام خاندان به قدرت رسید :715

 آل بویه 4)  مغوالن 3)  سلجوقیان 2)  علویان 1) 

 .  آل بویه منسوب به یکی از اشخاص ذیل میباشند :710

 ابوعباس 4)  ابوشجاع 3)  هاشمی 2)  سادات 1) 

 مرد آویچ شامل بوند : .  چند پسر ابو شجاع در اردوی713
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 پسر 0 4)  پسر 1 3)  پسر 3 2)  پسر 4 1) 

 .  حکومت آل بویه در کدام شهر تاسیس گردید :714

 تهران 4)  اصفهان 3)  طبرستان 2)  گرگان 1) 

 .  زمانیکه حکومت آل بویه به بغداد گسترش یافت کدام حکومت را متزلزل نمود :711

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

 .  مهمترین امرای آل بویه عبارتند از :716

 0و  5 4)  محمود الدوله 3)  احمد هزالدوله 2) حسن رکن الدوله  1) 

 .  امرای آل بویه درمیان کدام سالها حکومت کردند :717

 م 501 – 537 4) م 532 – 542 3) م 532 – 512 2) م 530 – 567 1) 

 ی آل بویه در کدام مناطق حکمرانی کردند :.  امرا711

 تمام جوابات 4)  جنوب ایران 3)  تهران )ری( 2)  کرمان 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل از جمله هواخواهان عباسی ها بودند :715

 غزنویان و غوریان 2)    غزنویان و سلجوقیان  1) 

 طاهریان و صفویان 4)    طاهریان و صفویان 3) 

 .  حکومت آل بویه توسط کدام خاندان ها از پا در آمد :762

 مغوالن 4)  0و  5 3)  غزنویان 2)  سلجوقیان 1) 

 .  حکومت صفویان در کدام سال ایجاد گردید :765

 م 5125 4)  م 5121 3)  م 5125 2)  م 5122 1) 

 .  کدام از حکومت های ذیل در قرون وسطی بر ایران حکمرانی کرد :760

 زیاریان ، آل بویه و علویان 2)    سلجوقیان و غزنویان  1) 

 تمام جوابات درست است 4)  خوارزم شاهیان، مغوالن و تیموریان 3) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل سرزمین ایران را متحد و یکپارچه ساخت :763

 آل بویه 4)  صفویان 3)  مغوالن 2)  سلجوقیان 1) 

 شاه صفوی عبارت است از :.  معروف ترین پاد764

 رکن الدین 4)  غیاث الدین 3)  شاه عباس اول 2)  شاه اسماعیل 1) 

 .  شاه عباس اول کدام یک از اقوام ذیل را سرکوب نمود :761

 شاه محمود 4)  شاه ابراهیم 3)  شاه اسماعیل 2)  قزلباش 1) 

 .  بنیان گذار حکومت صفویان کی بود :766
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 شاه محمود 4)  شاه ابراهیم 3)  شاه اسماعیل 2)  شاه عباس  1) 

 .  در زمان حکومت صفویان ایران با کدام یک از قاره های ذیل روابط خود را بر قرار نمود :767

 امریکایی 4)  اروپایی 3)  افریقایی 2)  آسیایی 1) 

 قرار نمودند :.  اروپایان بنابر مخالفت یکی از دولت های ذیل با ایران روابط خود را بر 761

 عباسی ها 4)  سلجوقی ها 3)  هوتکی ها 2)  عثمانی ها 1) 

 .  اروپاییان از طریق کدام بحیره به سرزمین های شرقی راه پیدا کردند :765

 3و  0 4)  بحیره خزر 3)  بحیره کسپین 2)  بحیره آرام 1) 

 .  ایران به کمک کدام مردم توپ های جنگی و تفنگچه ساخت :772

 ازبکان 4)  افریقاییان 3)  اروپاییان 2)  ترکان 1) 

 .  ایران به کمک کدام دو برادر توپ های جنگی و تفنگچه ساخت :775

 ویلیام  4)   هردو 3)  رابرت شرلی 2)  آنتونی 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل در قرون جدید بر ایران حکمرانی نمود :770

 آل بویه 4)   یعلو 3)  صفوی 2)  سلجوقی  1) 

 .  پس از سقوط حکومت صفوی در ایران کدام یک از اقوام ذیل به قدرت رسید :773

 ازبک ها 4)  ترک ها 3)  ترکمن ها 2)  افغانها 1) 

 .  ناحیه مغان در شمال شرق کدام یک از ممالک ذیل موقعیت دارد :774

 ایران 4)  آذربایجان 3)  ترکمنستان 2)  ازبکستان 1) 

 .  نادر افشار در کدام منطقه به پادشاهیی رسید :771

 افشار 4)  گرگان 3)   ری 2)   مغان 1) 

 .  کدام یک از مردمان ذیل برایران حمله نمودند :776

 افغان ها 4)   0و  5 3)  عثمانی ها 2)  روس ها 1) 

 .  تخت طاووس به امریکی از اشخاص ذیل ساخته شد :777

 احمد شاه بابا 4)  سلیم شاه 3)  هانشاه ج 2)   بابر 1) 

 .  تخت طاووس و الماس کوه نور توسط یکی از اشخاص ذیل به غارت برده شد :771

 بابر 4)  اورنگ زیب 3)  شاه جهان 2)  نادرافشار 1) 

 .  محل اقامت نادر افشاریکی از شهر های ذیل بود :775

 قندهار 4)   مشهد 3)  تهران 2)  اصفهان 1) 

 نادر افشار کدام مناطق را تحت تصرف خود در آورد :  .712
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 همه 4)  آسیای میانه 3)   هند  2)  افغانستان 1) 

 .  نادر افشار در کدام سال به قتل رسید :715

 م 5731 4)  م 5712 3)  م 5747 2)  م 5742 1) 

 تخاب کردند :.  بعد از مرگ نادر افشار فرماندهان اش کدام مناطق را برای حکومت ان710

  0و  5 4)   ترکیه 3)   ایران 2)  خراسان  1) 

  .  کریم خان زند مربوط یکی از قبایل ذیل بود :713

 طبری 4)   علوی 3)  هاشمی 2)   زند 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل خود را وکیل الرعایا ) وکیل مردم ( خواند :714

 بابر 4)  زند کریم خان 3)  شاه جهان 2)  نادر افشار 1) 

 .  شاه اسماعیل سوم به کمک یک از اشخاص ذیل به سلطنت رسید :711

 نادر افشار 4)  آقامحمد خان 3) علی مردان خان 2) محمد حسن قاجار 1) 

 .  در زمان پادشاهی کریم خان زند کدام اشخاص مدعی سلطنت بودند :716

  ر در مازندرانمحمد حسن خان قاجا 2)   شاهرخ افشار در خراسان 1) 

 تمام جوابات درست است 4)   آزاد خان افغان در آذر بایجان 3) 

  .  کریم خان زند در کدام جنگ آزاد خان افغان را شکست داد :717

 مغان 4)   خشت 3)  کریمیه 2)  سلجوقیه 1) 

 .  مرکز حکومت کریم خان زند یکی از مناطق ذیل بود :711

 مازندران 4)   بریزت 3)  شیراز 2)  کرمان 1) 

 .  تجارت انگلیس با ایران از کدام بندر انجام میشد :715

 ابریشم 4)  کسپین 3)   خزر 2)  خلیج فارس 1) 

 .  قاجاریان و زندیان در کدام قسمت های ایران حکومت نمودند :752

 قاجاریان در شمال و زندیان در شرق 2)  قاجاریان در شمال و زندیان در جنوب 1) 

 قاجاریان در جنوب و زندیان در شمال 4)  قاجاریان در غرب و زندیان در شرق 3) 

 .  کریم خان زند در کدام سال وفات نمود :755

 م 5742 4)  م 5712 3)  م 5775 2)  م 5772 1) 

 .  هند در قرون وسطی توسط کدام خاندان اداره میشد :750

 غوریان 4)  گوپتاها 3)  بابریان 2)  غزنویان 1) 

 .  حکومت گوپتاها تاکدام سال در هند حکمرانی نمودند :753
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 م 112 4)  م 111 3)  م 132 2)  م 172 1) 

 .  بعد از زوال حکومت گوپتاها چند حکومت دیگر در شمال هند حکمروایی کردند :754

 (1 72    (2 62    (3 12    (4 32 

 ل وارد هند شدند :.  مسلمانان برای نخستین بار در کدام سا751

 م 752 4)  م 755 3)  م 752 2)  م 172 1) 

 .  مسلمانان برای نخستین بار کدام مناطق هند را تصرف نمودند :756

 دهلی 4)   بنگال 3)  پنجاب 2)  تارود سند 1) 

 .  مسلمانان در میان کدام قرون بر هند حکمروایی کردند :757

 م 52 – 50 4)  م 7 – 5 3)  م 1 – 55 2)  م 5 – 52 1) 

 .  پس از غزنویان کدام حکومت در هند رویکار شد :751

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

 .  سلطان شهاب الدین غوری تا کدام مناطق هند را تصرف نمود :755

 پنجاب 4)   بنگال 3)   گنگاه 2)   سند 1) 

  رکز حکومت خود انتخاب نمود :.  قطب الدین ایبک کدام شهر را م122

 الهور 4)   دهلی 3)   سند 2)  اصفهان 1) 

 .  غوریان تاکدام قرون میالدی بر هند حکمروایی کردند :125

 م 55 4)   م 51 3)   م 51 2)   م 56 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل در قرون وسطی در هند حکمرانی نمودند :120

 همه 4)  غوریان 3)  انغزنوی 2)  گوپتا ها 1) 

 .  نسب بابر به یکی از اشخاص ذیل میرسید :123

 شاه جهان 4)  چنگیز 3)   تیمور 2)  ظهیرالدین 1) 

 .  کدام یک از حکومت های ذیل در منابع تاریخی به نام های گورکانیان و مغوالن یاد شده اند :124

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

 بابر در میان کدام سالها باالی هند حمله نمود :.  121

 هیچکدام 4) م 5155 – 5106 3) م 5155 – 5101 2) م 5155 – 5102 1) 

 .  بابر چند بار باالی هند حمله نمود :126

 بار 1 4)   بار 6 3)   بار 7 2)   بار 0 1) 

 آنجا را تسخیر نمود : .  بابر کدام یک از حکومت های ذیل را در هند شکست داد و127

 آل بویه 4)  مغولی 3)   لودی 2)  غوری 1) 
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 .  دوره حکومت بابری ها چند سال در هند طول کشید :121

 سال 515 4)  سال 552 3)  سال 512 2)  سال 522 1) 

 سال چند پادشاه بابری ) گورکانی یا مغولی ( حکومت کردند : 515.  در مدت 125

 پادشاه 6 4)  پادشاه 54 3)  پادشاه 7 2)  پادشاه 1 1) 

 .  بابرچند سال سلطنت نمود :152

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

 .  بابر به سن چند سالگی وفات نمود :155

 سالگی 63 4)  سالگی 45 3)  سالگی 42 2)  سالگی 12 1) 

 .  همایون فرزند بابر چند سال در هند حکمرانی نمود :150

 سال 7 4)  سال 1 3)  سال 52 2)  سال 4 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل نیروهای همایون بابر را شکست داد :153

 جالل الدین 4)   تیمور 3)  ابراهیم لودی 2)  شیرشاه سوری 1) 

 .  همایون پس از چند سال برای بار دوم به هند آمد :154

 لسا 56 4)  سال 02 3)  سال 54 2)  سال 50 1) 

 م برتخت دهلی نشست : 5116.  پس از همایون بابر، کدام فرزندش درسال 151

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

 .  جالل الدین محمد اکبر به سن چند سالگی پادشاه شد :156

 سالگی 53 4)  سالگی 55 3)  سالگی 51 2)  سالگی 50 1) 

 محمد اکبر به همکاری کدام وزیر دانشمند خود کشور هند را سروسامان داد :.  جالل الدین 157

 عالمگیر 4)  اورنگ زیب 3)  جهانگیر 2) ابوالفضل عالمی 1) 

 .  جالل الدین محمد اکبر با دختر یکی از اقوام ذیل ازدواج نمود :151

 پنجاب ها 4)  سک ها 3)  راجپوت ها 2)  گوپتاها 1) 

 ین محمد اکبر کدام مناطق را تصرف نمود :.  جالل الد155

 همه  4)   سند  3)  کشمیر 2)   بنگال 1) 

 .  جالل الدین محمد اکبر در کدام سال وفات نمود :102

 م 5672 4)  م 5621 3)  م 5162 2)  م 5144 1) 

 .  جالل الدین اکبر چند سال سلطنت نمود :105

 سال 51 4)  سال 42 3)  سال 02 2)  سال 12 1) 
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 .  در دوران حکمرانی یکی از اشخاص ذیل نماینده انگلیس )سرتوماس روند( حق تجارت را برای انگلیس ها گرفت:100

 3و  0 4)  سلیم شاه 3)  جهانگیر 2) جالل الدین اکبر 1) 

 .  پس از جهانگیر کدام پسرش به قدرت رسید :103

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

 .  شاه جهان مدت چند سال سلطنت نمود :104

 سال 50 4)  سال 02 3)  سال 32 2)  سال 12 1) 

 .  رهبر سک ها به امریکی از اشخاص ذیل به قتل رسید :101

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

 .  آخرین پادشاه سلسله مغوالن عبارت است از :106

 جهانگیر 4)  چنگیز 3)  شاه جهان  2)  گ زیباورن 1) 

 .  ضعف حکومت بابریان در زمان یکی از اشخاص ذیل آغاز کردید :107

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

 م کدام پسرش به قدرت رسید : 5727.  پس از وفات اورنگ زیب در سال 101

 جهانگیر 4)  میرویس خان 3)  دومشاه عالم  2)  شاه عالم اول  1) 

 .  کشور هندوستان درکدام قرن تحت حمایه بریتانیا قرار گرفت :105

 م 56قرن  4)  م 55قرن  3)  م 51قرن  2)  م 02قرن  1) 

 .  نفوذ کمپنی هند شرقی در زمان یکی از حکمرانان بابری آغاز گردید :132

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

 .  در زمان بابریان زبان رسمی هند عبارت بود از :135

 سانسکریت 4)   پشتو 3)   هندی 2)   دری 1) 

 .  بابربه کدام زبان شعر می سرود :130

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

 گردید : .  کتاب های سانسکریت در زمان بابریان به امر یکی از اشخاص ذیل به دری ترجمه133

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

 .  کدام یک از اشخاص ذیل فرهنگ )ساتی( خود سوزی زنان بعد از مرگ شوهران شان را در هند لغو نمود :134

 جهانگیر 4)  شاه عالم 3) جالل الدین اکبر 2)  شاه جهان 1) 

 ندستان موقغیت دارد :.  تاج محل در یکی از شهر های ذیل ه131

 گجرات 4)  فاتح پور 3)   اکره 2)   دهلی 1) 
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 .  قصر اکبر وقلعه سرخ شاه جهان در یکی از مناطق هند موقعیت دارد :136

 قلعه سرخ در دهلی 2)    قصر اکبر در اکره 1) 

 درست است 3و  0 4)    قصر اکبر در فاتح پور 3) 

 از اشخاص ذیل ساخته شده است :.  طاق چهل زینه به دستور یکی 137

 همه اینها 4)  قلعه سرخ 3)  قصر اکبر 2)  قصر تاج محل 1) 

 .  طاق چهل زینه به دستوریکی از اشخاص ذیل ساخته شده است :131

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

 .  طاق چهل زینه به دستور یکی از اشخاص ذیل ساخته شده است :135

 جهانگیر 4)   اکبر 3)  شاه جهان 2)   بابر 1) 

 کدام یک از باغ های ذیل در دوران حکمرانی بابریان ساخته شدند : 142

 باغ دلگشا ، باغ استالف و باغ صفا 2)  باغ کوکب ، باغ علم گنج ، باغ شهرآرا 1) 

 تمام جوابات درست است 4)   باغ بابر ، چهارباغ و باغ بگرامی 3) 

 ل الدین بهزاد در عصر کدام خاندان در دربار سلطان حسین بایقرا می زیست :.  استاد کما145

 سلجوقیان 4)  صفویان 3) خوارزم شاهیان 2)  بابریان 1) 

 .  در کار گاه نقاشی جالل الدین اکبر بیشتر از چند نقاش کار میکردند :140

 (1 52    (2 522   (3 12    (4 502  

 جهان در کدام سال وفات نمود :.  ممتاز محل همسر شاه 143

 م 5612 4)  م 5635 3)  م 5612 2)  م 5632 1) 

 .  قصرتاج محل به دستور یکی از اشخاص ذیل بناشد :144

 اورنگ زیب 4)  جهانگیر 3)  شاه جهان 2)   اکبر 1) 

 .  کاراحداث ساختمان تاج محل چند سال دوام نمود :141

 سال 01 4)  سال 32 3)  سال 02 2)  سال 00 1) 

 .  درحدود چند هزار کارگر در ساختمان تاج محل کار میکردند :146

 هزار 32 4)  هزار 01 3)  هزار 00 2)  هزار  02 1) 

 .  آرامگاه کدام یک از اشخاص ذیل در تاج محل موفعیت دارد :147

 0و  5 4)  اورنگ زیب 3)  شاه جهان 2)  ممتاز محل 1) 

 .  موسیقی در کدام قرن در هند شگوفاشد :141

 50قرن  4)   53قرن  3)  56قرن  2)  51قرن  1) 
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 .  کدام یک پادشاهان ذیل در هند مشوق موسیقی نبود :145

 بابر 4)  اورنگ زیب 3)  جهانگیر 2)  شاه جهان 1) 

  م تالیف و نشر شد : 5666.  کتاب "راگ درین" درعرصه موسیقی توسط یکی از اشخاص ذیل در سال 112

 مایکل 4)   تانسن 3)  فقیرهللا 2)  استاد بهزاد 1) 

 .  مشهورترین آواز خوان دوره بابریان عبارت بود از :115

 مایکل 4)   تانسن 3)  فقیرهللا 2)   بهزاد 1) 

 تانسن آواز خوان مشهور دربار یکی از اشخاص ذیل بود :.  110

 همایون 4)  اورنگ زیب 3)  شاه جهان 2)   اکبر 1) 

 نادر افشار در کدام قرن باالی هند حمله نمود :.  113

 55قرن  4)   57قرن  3)  51قرن  2)   56قرن  1) 

 .  چینی ها در قدیم خود و کشور خود را چه می نامیدند :114

 خود را آسمان 2)   چین را امپراتوری زیر آسمان 1) 

 هیچکدام 4)   صحیح است 0و  5جواب  3) 

 .  چین در قرون وسطی توسط کدام اقوام اشغال گردید :111

 بودایی 4)  زردشتی 3)  کوچی 2)  ترکمن 1) 

 .  وحدت چین در کدام سال توسط کائوتسو تامین گردید :116

 م 602 4)  م 651 3)  م 655 2)  م 657 1) 

 بود : .  کائوتسو امپراتوری خود را به کدام نام نامگذاری کرده117

 سیان 4)  چانکان 3)   تانگ 2)  هانگ 1) 

 .  امپراتوری تانگ چند سال در چین حکومت نمود :111

 سال 012 4)  سال 011 3)  سال 515 2)  سال 012 1) 

 .  چینی ها باروت را در عصر کدام سلسله اختراع کردند :115

 سیان 4)  هوانگ چائو 3)  چانکان 2)   تانگ 1) 

 تخت امپراتوری تانگ کدام شهر بود :.  پای162

 هیچکدام 4)  چانکان )سیان( 3)   سیان 2)  چانکان 1) 

 م در چین به رهبری یکی از اشخاص ذیل صورت گرفت : 174.  قیام دهقانان در سال 165

 سونگ 4)  کائوتسو 3)  مارکوپولو 2)  هوانگ چائو 1) 

 پایتخت امپراتوری تانگ شدند : .  هوانگ چائو و یارانش در کدام سال وارد160

 م 715 4)  م 745 3)  م 115 2)  م 112 1) 
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 .  چائو مدت چند سال شهر چانکان را در تصرف داشت :163

 سال 1 4)  دونیم سال 3)  سه سال 2)  دوسال 1) 

 .  بعد از خاندان تانگ خاندان سونگ در کدام سال به قدرت رسید :164

 م 572 4)  م 562 3)  م 565 2)  م 112 1) 

 .  مارکوپولو فرزند نیکوپولو یکی از جهانگردان مشهور کدام قاره میباشد :161

 افریقا 4)  امریکا 3)   آسیا 2)   اروپا 1) 

 .  فرزندان چنگیز در کدام سال چین را تصرف نمودند :166

 م 5012 4)  م 5062 3)  م 5034 2)  م 5002 1) 

 م کدام شهر را مرکز خود انتخاب نمودند : 5075.  مغول ها در سال 167

 مینگ 4)   سیان 3)  چایکان 2)  پیکینگ 1) 

 م گذاشت : 5361.  کدام یک از اشخاص ذیل بنیاد امپراتوری مینگ را در سال 161

 مارکوپولو 4)  کائوتسو 3)   چان 2)   چائو 1) 

 .  حکومت مغول ها در چین چند سال طول کشید :165

 سال 02 4)  سال 72 3)  سال 522 2)  سال 12 1) 

 .  امپراتوری مینگ چند سال طول کشید :172

 سال 52 4)  سال 322 3)  سال 022 2)  سال 522 1) 

 .  سرزمین چین کدام بندر را بری فعالیت تجارتب پرتگالی ها باز نمود :175

 مینگ 4)  پیکینگ 3)  کانتون 2)   منچو 1) 

 ممالک ذیل در قرون جدید با چین روابط تجارتی داشت :.  کدام یک از 170

 همه 4)   هالند 3)  فرانسه 2)  انگلستان 1) 

 .  بعد از امپراتوری مینگ کدام امپراتوری در چین به قدرت رسید :173

 تانگ 4)  کانتون 3)   مینگ 2)   منچو 1) 

 .  منچوها مدت چند قرن در چین حکمرانی کردند :174

 یک قرن 4)  دونیم قرن 3)  سه قرن 2)  ندوقر 1) 

 .  دولت چین در کدام سال ورود اروپاییان را ممنوع ساخت :171

 م 5762 4)  م 5712 3)  م 5717 2)  م 5772 1) 

 .  روابط تجارتی اروپاییان با چینی ها چند قرن دوام کرد :176

 قرن 3 4)  قرن 5 3)  قرن 4 2)  قرن 0 1) 
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 ن چند میلیون نفوس داشت :.  شهر چانکا177

 میلیون 1 4)  میلیون 3 3)  میلیون 0 2)  میلیون 5 1) 

 .  ادبیات چین تقریباً چند سال از ادبیات اروپاییان قدامت زیادتر دارد :171

 سال 12 4)  سال 522 3)  سال 12 2)  سال 52 1) 

  یهای ذیل انتشار یافت :.  روزنامه )پیام پایتخت( درچین به فرمان یکی از امپراتور175

 منچو 4)   مینگ 3)   تانگ 2)  چانکان 1) 

 .  چینی ها کدام اشیای ذیل را اختراع نمودند :112

 همه 4)  قطب نما 3)  باروت 2)   کاغذ 1) 

 .  مشهورترین شاعرچینی یکی از اشخاص ذیل است :115

 هیچکدام 4)   هردو 3)   توفو 2)   لی پو 1) 

 ها تصاویر خود را به روی کدام ماده رسم میکردند : .  چینی110

 همه 4) دیوارهای معابد 3) دیوارهای کاخ ها 2) پارچه ابریشمی 1) 

 .  معماری براثرتوجه خاص کدام طبقات در چین توسعه یافت :113

 دهقانان 4)   هردو 3)  فیودال ها 2)  امپراتوران 1) 

 م( را به کدام نام یاد کردند : 5413م( تاسقوط روم شرقی ) 476ربی ).  مورخان فاصله میان سقوط روم غ114

 هیچکدام 4)  قرون اولیه 3)  قررون جدید 2)  قرون وسطی 1) 

 .  دوره قرون وسطی چند هزار سال در اروپا دوام نمود :111

 سال 5222 4)  سال 3222 3)  سال 1222 2)  سال 0222 1) 

 ام اروپا را تصرف کردند :.  در قرون وسطی کدام اقو116

 همه  4)  فرانک ها 3)  مجارها 2)  جرمن ها 1) 

 .  در قرون وسطی نظام فیودالی در اروپا حاکم بود این نظام به یکی از نام های ذیل یاد میشد :117

 فیودال 4)  رعیت االانواع 3)  ارباب االنواع 2) رعیتی  –ارباب  1) 

 اروپا چه بود : .  وظیفه مهم فیودال ها در111

 شرکت در جنگ ها 2)    حفظ نظم وامنیت 1) 

 تمام اینها 4)    حفظ رعیت از دشمن 3) 

 .  درقرون وسطی مشهورترین قشر در اروپا کدام طبقه بود :115

 صرف ها 4)  پادشاهان 3)  شوالیه ها 2)  فیودال ها 1) 

 خود مشغول کدام یک از کار های ذیل بودند : .  شوالیه ها )نجیب زاده های سوار کار( درتمام عمر152
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 به کار بردن اسلحه 2)    فراگرفتن فنون جنگی 1) 

 همه اینها 4)   رعایت جوانمردی ووفاداری  3) 

 .  کشیش ها یا راهبان کلیسا کدام علوم را می آموختند :155

 همه 4) ریاضیات و نجوم 3)  فلسفه و منطق 2)  زبان التین 1) 

 کشیش ها از کشیش عالی رتبه اطاعت میکردند که به یکی از نام های ذیل یاد میشد :.  150

 شوالیه 4)   پاپ 3)  راهب 2)   اسقف 1) 

 .  علیترین مقام مسیحی به یکی از نام های ذیل یاد میشود :153

 کشیش 4)  راهب 3)   پاپ  2)   اسقف 1) 

 قرن حکومت مقتدر خود را در اروپا تاسیس نمود : .  شارلمان پادشاه فرانک )فرانسه( درکدام154

 م 5قرن  4)  م 7قرن  3)  م 52قرن  2)  م 1قرن  1) 

 .  اساس حکومت انگلستان را یکی از اقوام ذیل گذاشت :151

 3و  0 4)  ساکسون ها 3)  انگل ها 2)  مجارها  1) 

 پایه گذاری کردند :.  فن ها ودان ها کدام یک از حکومت های ذیل را در اروپا 156

 دان ها ، دهلی 4)   0و  5 3) دان ها ، دنمارک 2)  فن ها ، فنالند 1) 

 .  جنگ های صلیبی در نیمه دوم قرون وسطی میان کدام سال ها واقع شد بود :157

 هیچکدام 4) م 5231 – 5012 3) م 5255 – 5052 2) م 5255 – 5055 1) 

 میالدی کدام شهر ها را از تصرف مسیحیان خارج ساختند : 7قرن  –.  مسلمانان در قرن اول هجری 151

 همه 4) هسپانیه )اندلس( 3)  فلسطین 2)  شام و مصر 1) 

 .  به اساس عقیده مسیحیان ، عیسی )ع( پس از چند سال دوباره به شهر بیت المقدس ظهورخواهد کرد :155

 سال 122 4)  سال 0222 3)  سال 5222 2)  سال 522 1) 

 .  سلجوقیان در کدام سال بر روم شرقی )بیزانس( پیروز شدند :522

 م 5275 4)  م 5252 3)  م 5222 2)  م 5722 1) 

 .  کلیسا های بیزانس و روم دارای کدام نام های ذیل بودند :525

 کلیسا روم به نام کاتولیک 2)   کلیسا بیزانس به نام ارتدوکس 1) 

 درست است 0و  5 4)   شتی کلیسا بیزانس به نام زرد 3) 

 .  صلیبی ها در کدام سال بیت المقدس را تصرف نمودند :520

 م 5252 4)  م 5251 3)  م 5255 2)  م 5256 1) 

 .  صالح الدین ایوبی حکومت ایوبیان را در کدام مناطق تاسیس نموده بود :523

 ام سوریه و ش 4)  عراق و شام 3)  شام و فلسطین 2)  مصر وشام 1) 
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 .  در جریان جنگ های صلیبی آثار ابن سینا و فارابی به کدام زبان ترجمه گردید :524

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

 .  در جنگ های اول و دوم صلیبی کدام یک پیروز گردیدند :521

 در جنگ دوم مسلمانان 2)    در جنگ اول صلیبی ها 1) 

 درست است 0و  5 4)    هادر جنگ دوم صلیبی  3) 

 .  جنگ ششم تانم صلیبی را کی ها رهبری میکردند :526

 همه 4)  شوالیه ها 3)  فیودال ها 2)  پادشاهان 1) 

 قرن به پیروزی کی به پایان رسید : 0.  جنگ های صلیبی پس از 527

 کاتولیک ها 4)   هردو 3)  صلیبی ها 2)  مسلمانان 1) 

 ابات ذیل ار جمله نتایج جنگ های صلیبی میباشد :.  کدام یک از جو521

  جنگ های صلیبی با شکست اروپاییان تمام شد 1) 

 جنگ های صلیبی موجب گشایش در عرص های جدید اقتصادی گردید  2) 

 شکر، کاغذ ، قهوه ، قطب نما ، وادویه جات به دست اروپایی ها رسید  3) 

 همه جوابات درست است  4) 

 ره رنسانس اروپا " بورژوا " دارای یکی از معنا های ذیل بود :.  در دو525

 بادیه نشین 4)   غالم  3)  کوچی 2)  شهرنیشن 1) 

 .  در دوره رنسانس درکدام کشور سلطنت مشروطه به وجود آمد :552

 دنمارک 4)  مجارستان 3)  انگلستان 2)   آلمان 1) 

 سال طول کشید : .  جنگ میان فیودال ها وفرانسویان چند555

 سال 512 4)  سال 522 3)  سال 52 2)  سال 12 1) 

 .  فرانسویان در اروپاباقیام یکی افراد ذیل به پیروزی رسیدند :550

 ژاندارک 4)  ویکتور 3)   شرلی 2)   تانسن 1) 

 : م( سرکوب شدند 5133 – 5114.  اشراف فیودال با قدرت رسیدن یکی از اشخاص ذیل در سال ) 553

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

 .  هومانیزم دارای یکی از معناهای ذیل میباشد :554

 همه 4)  مردم ساالری 3)  شهرنشین 2)  انسان گرایی 1) 

 .  از جمله مشهورترین نقاشان عصررنسانس میباشد :551

 اندراکژ 4)  داوینچی 3)  فقیرهللا  2)   بهزاد 1) 
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 .  آثار نقاشی شده داوینچی در عصر رنسانس راجع به کدام موضوعات بود :556

 همه 4)  اندیشه انسان 3)  احساس انسان 2)  اعمال انسان 1) 

 .  کدام یک از ادیبان ذیل در عصر رنسانس می زیستند :557

 3و  0 4)  پترراک 3)   دانته 2)  داوینچی 1) 

 ت ذیل از جمله کار های مهم دانشمندان در عصر رنسانس میباشد :.  کدام یک از جوابا551

 بیان کروی بودن زمین توسط کوپرنیک 2)  کشف گردش خون توسط ویلیام هاروی 1) 

 تمام جوابات 4)  به اثبات رساندن گردش زمین توسط گالیله 3) 

 د :.  کدام یک از جوابات ذیل از جمله اختراعات مهم دوره رنسانس میباش555

 اختراع تلسکوپ توسط گالیله 2)  اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ 1) 

 درست است 0و  5 4)   اختراع تلیفون توسط گراهام بل 3) 

 .  اولین کسیکه اروپایی ها را باجاپان و اقیانوس آرام آشنا ساخت کی بود :502

 کلمب 4)  داوینچی 3)  گالیله  2)  مارکوپولو 1) 

 یک از حکومت های ذیل با تصرف قسطنطنیه ، امپراتوری بیزانس )روم شرقی( راخاتمه داد :.  کدام 505

 شیبانی ها 4)  عثمانی ها 3)  صلیبی ها 2)  سلجوقی ها 1) 

 .  پرتگالی ها در کدام قرن به تجارت برده و عاج پرداختند :500

 م 57قرن  4)  م 54قرن  3)  م 51قرن  2)  م 56قرن  1) 

 بارتولو مودیاز در کدام سال خود را از دور ترین نقطه افریقا "دماغه امید نیک" به هند رسانید :.  503

 م 5462 4)  م 5417 3)  م 5412 2)  م 5472 1) 

 .  کدام یک از دریانوردان پرتگالی بعد از بارتولو مودیاز توانست راه های هند ، اندو نیزیا وخلیج فارس را پیداکند :504

 امریکو 4)  کرستف کلمب 3)  واسکودوگاما 2)   لیشر 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل قاره امریکا را نامگذاری کرد :501

 جوج واشنگتن 4)  واسکودوگاما 3) امریکو وسپوچی 2)  کرستف کلمب 1) 

 .  کدام یک از دریانوردان پرتگالی جزیره "گوا" را در هند اشغال نمود :506

 کوپرنیک 4)   ویلیام 3) امریکو وسپوچی 2)  آلبو کرک 1) 

 .  دریانوردان انگلیسی وفرانسوی کدام ممالک ذیل را کشف کردند :507

 همه 4)  آسترالیا 3)  امریکا 2)    کانادا 1) 

 .  پرتگالی ها کدام یک از مناطق ذیل را اشغال نمودند :501

 بندر هنک کنگ چین 2)    بنادر عدن وهرمز 1) 

 همه اینها 4)  ل شرقی ، غربی وساحلی افریقاسواح 3) 
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 .  نیرو های دریایی هسپانیه درکدام سال توسط نیروهای دریایی انگلستان شکست خوردند :505

 م 5154 4)  م 5172 3)  م 5111 2)  م 5112 1) 

 .  کدام یک از دانشمندان ذیل در قرون جدید می زیستند :532

 همه 4)   نیوتن 3)  کپلر وگالیله 2)  کوپرنیک 1) 

 .  کدام یک از دانشمندان ذیل در قرون جدید اعالم نمود که "هدف علم افزایش قدرت انسان است" :535

 نیوتن 4)  ویلیام هاروی 3)   گالیله 2)  فرانسس بیکن 1) 

 تند :.  گالیله ستاره سناس و پاسکال ریاضی دان در قرون جدید به کدام علم دیگر نیز آشنایی داش530

 طب 4)   نجوم 3)  فزیک 2)  ریاضی  1) 

 .  از جمله فالسفه های بزرگ اروپا در قرون جدید میباشد :533

 دکارت فرانسوی 2)    توماس هابز انگلیسی 1) 

 هر سه جواب درست است  4)   اسپینوزا هالندی و الیبنتس آلمانی 3) 

 ریکی از دانشمندان ذیل میباشد :.  کتاب تاریخ انحطاط و سقوط امپراتوری روم اث534

 کپلر 4)   نیوتن 3)  گیبون 2)  دکارت 1) 

 .  مسیحیان در کدام سال اندلس را از مسلمانان گرفتند :531

 م 5432 4)  م 5450 3)  م 5441 2)  م 5452 1) 

 .  پادشاهان کاتولیک هسچانیا با کدام اقوام به خشونت رفتار میکردند :536

 همه 4)  پروتستان ها 3)  یهودیان 2)  مسلمانان 1) 

 .  هالندی ها در کدام سال استقالل خود را از هسپانوی ها گرفتند :537

 م 5672 4)  م 5625 3)  م 5450 2)  م 5622 1) 

 .  لویی چهاردهم چند سال در فرانسه سلطنت نمود :531

 سال 42 4)  سال 12 3)  سال 12 2)  سال 72 1) 

 انگلستان در کدام سال الیحه یی " حقوق عدالت خواهی " را تصویب نمود : .  پارلمان535

 م 5625 4)  م 5630 3)  م 5601 2)  م 5622 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله پادشاهان انگلستان در قرون جدید بود :542

 54لویی  4)  0و  5 3)  کرامول  2)  چارلز اول 1) 

 روسیه را به کشور مقتدر و ثروتمند مبدل نمود : .  کدام یک از اشخاص ذیل545

 فرانسس 4)  چارلز اول 3)  کرامول 2)  پتر کبیر 1) 

 .  کدام یک از دولت های ذیل در قرون جدید به میان آمد :540

 0و  5 4)  دنمارک 3)  اتریش 2)  پروس 1) 
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 داد : .  انقالب صنعتی با اختراع ماشین بخار در یکی از ممالک ذیل رخ543

 جاپان 4)  اتریش 3)  انگلستان 2)  دنمارک 1) 

 .  سلطان سلیم عثمانی در جنگ "چالدران" درکدام سال دولت صفوی را شکست داد :544

 ق 562 4)  ق 512 3)  ق 550 2)  ق 502 1) 

 م یکی از اشخاص ذیل بود : 56.  مشهورترین پادشاه عثمانی در قرن 541

 سلطان فاتح 4)  سلطان سنجر 3)  ان سلیمانسلط 2)  سلطان سلیم 1) 

 .  اروپاییان وترک ها سلطان سلیمان عثمانی را به کدام نام یاد میکردند :546

 ترک ها ، سلیمان قانونی 2)   اروپاییان ، سلیمان با شکوه 1) 

 درست است 0و  5 4)    ترک ها ، سلطان شجاع 3) 

 امل ضعف دولت عثمانی تر کیه میباشد :.  کدام یک از جوابات ذیل از جمله عو547

  خوش گذارانی سالطین عثمانی و جلوگیری از اصالحات  1) 

 توقف حات که موجب بیکاری ارتش عثمانی بادولت صفوی 2) 

 جنگ های مذهیبی دولت عثمانی با دولت صفوی 3) 

 همه جوابات درست است  4) 

 میباشند : .  کدام یک از انیها از جمله سالطین عثمانی541

 همه 4)  سلطان سلیمان 3)  سلطان سلیم 2) سلطان محمد فاتح 1) 

 .  در میان سالطین عثمانی چند تن آنان مشهور بودند :545

 تن 6 4)   تن 5 3)   تن 3 2)   تن 0 1) 

 .  برای خدمت گذاران سپاه "ینی چری ها" دولت عثمانی بعد از چند سال زمین داده میشد :512

 سال 51 4)  سال 32 3)  سال 42 2)  سال 02 1) 

 .  سپاه " ینی چری " دولت عثمانی را کدام مردم تشکیل میداد :515

 مهاجران ترکیه 2)   جوانان مسیحی مسلمان شد  1) 

 همه اینها 4)    زمینداران و غالمان 3) 

 .  اعضای نیروی عثمانی در مقابل خدمات خود چه دریافت میکردند :510

 همه 4)  ریاست 3)   زمین 2)   خانه 1) 

 .  نیروی عثمانلی که نیروی اصلی دولت عثمانی بود از کدام قبایل تشکیل شده بود :513

 ازبک 4)   افغان 3)   عرب 2)   ترک 1) 

 .  کدام یک از اینها از اجمله نیروهای نظامی عثمانی میباشند :514

 هیچکدام 4)   0و  5 3)  سپاه ینی چری 2)  سپاه عثمانلی 1) 
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 .  تر کان عثمانی برای توسعه قلمرو خود چند نوع نیروی نظامی تشکیل دادند :511

 (1 1   (2 4   (3 0    (4 3 

 .  آخرین امپراتوری قدرت تمند جهان شرق کدام بود :516

 امپراتوری سامانی 2)    امپراتوری عثمانی 1) 

 همه 4)    امپراتوری بابری 3) 

 دولت عثمانی تا کدام قرن دوام نمود :.  517

 م 57قرن  4)  م 02قرن  3)  م 55قرن  2)  م 57قرن  1) 

 .  عثمان در کدام سال دولت عثمانی را تاسیس نمود :511

 ق 651 4)  ق 612 3)  ق 655 2)  ق 652 1) 

 .  موسس دولت عثمانی های ترکیه کی بود :515

 عثمان 4)  غ بیکال 3)  ارطغرل 2)  سلطان سلیم 1) 

 .  پس از طغرل کدام پسرش به قدرت رسید :562

 الغ بیگ 4)  سلطان سلیمان 3)  سلطان سلیم 2)  عثمان  1) 

 .  نام رهبر قبیله قایی عبارت بود از :565

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

 .  مردم قبیله قایی در کجامی زیستند :560

 تهران 4)  استانبول 3)   انقره 2)  ستان افغان 1) 

 .  جنگ های صلیبی میان کی ها رخ داد :563

 مسلمانان و بودایان 2)     مسلمانان 1) 

 همه 4)    مسلمانان و مسیحیان 3) 

 .  در جنگ مالز جرد کدام حکومت پیروز گردید :564

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

 شروع ایا الت متحده امریکا از کدام اقیانوس است : . 561

 هیچکدام 4)  بحیره مدیترانه 3)  اقیانوس آرام 2)  اقیانوس اطلس 1) 

 .  جنگ مالزجرد میان کدام اشخاص به وقوع پیوست :566

 آلپ ارسالن وسلطان سنجر سلجوقی 2)  آلپ ارسالن و امپراتور روم شرقی 1) 

 سلطان حسین بایقرا و سلطان محمود غزنوی 4) و سلطان محمود غزنویسلطان سنجر سلجوقی  3) 

 .  ایاالت متحده امریکاتا کدام سواحل گسترش یافته است :567

 بحرالکاهل 4)  دریای آمو 3)  اقیانوی آرام 2)  اقیانوس اطلس 1) 
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 .  ایاالت متحده امریکا بعد از اعالن استقالل به چند ایالت تقسیم شد :561

 (1 32    (2 34    (3 53    (4 12  

 .  بعد از استقالل ، کدام نژاد در غرب قاره امریکا از بین رفتند :565

 سرخ پوستان 4)  سفید پوستان 3)  سیاه پوستان 2)  زرد پوستان 1) 

 .  رساله توماس پین بنام )عقل سلیم( درمورد کدام یک از موضوعات ذیل بود :572

 دشمنی 4)   جنگ 3)   صلح 2)  استقالل 1) 

 .  کدام یک از گزینه های ذیل از جمله نوشته های رساله عقل سلیم میباشد :575

 همه انسان ها با هم برار اند و دارای حقوق یکسان میباشند  1) 

 همه انسان ها دارای حق زنده گی و آزادی هستند  2) 

 حکومت برای تامین حقوب مردم به وجود آمده است  3) 

 همه جوابات درست است 4) 

 .  رساله عقل سلیم در کدام تاریخ به نشر رسید :570

 م 5776اکتوبر  55 4) م 5752مارچ  5 3) م 5776جنوری  4 2) م 5772جنوری  1 1) 

 .  در حدود چند هزار نسخه رساله )عقل سلیم( در امریکا به فروش رسید ک573

 هزار 322 4)  هزار 12 3)  هزار 022 2)  هزار 522 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل رساله عقل سلیم را در امریکانوشت :574

 سومایل 4)  توماس بین 3) جورج واشنگتن 2)   ویلیام 1) 

 .  جورج واشنگتن در کدام سال رییس جمهور امریکا انتخاب گردید :571

 م 5776 4)  م 5750 3)  م 5772 2)  م 5762 1) 

 هور امریکا چه نام داشت :.  نخستین رییس جم576

 ویلیام گارسین 4)  بارک اوباما 3) جورج واشنگتن 2)  جورج بوش 1) 

 .  بعد از شکست نیروهای انگلیس چند ایالت امریکا استقالل خود را اعالم کردند :577

 (1 54    (2 51    (3 53    (4 02 

 یل نیروهای انگلیس را شکیت دادند :.  مهاجرنشینان امریکا به همکاری کدام یک از اشخاص ذ571

 جورج بوش 4) جورج واشنگتن 3)  ویلیام گارسین 2)  توماس بین 1) 

 .  کدام یک از دولت های ذیل از مهاجرین امریکا حمایت کردند :575

 آلمان 4)  اتریش 3)   ترکیه 2)  فرانسه 1) 
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 ه و مستعمراتش را در امریکا از دست داده بود :.  کدام یک از ممالک ذیل در جنگ با انگلستان شکست خورد512

 فرانسه 4)   جاپان 3)  اتریش 2)   آلمان 1) 

 .  سواحل قاره امریکا برای کدام کار ها مناسب است :515

 هیچکدام 4)  0و  5 3)  کشتی رانی 2)  ماهی گیری 1) 

 .  سرزمین ایاالت متحده امریکا دارای کدام معادن میباشد :510

 نقره و نکل 4)  نقره و پالتین 3)  طال و سرب 2)  طال و نقره 1) 

 .  بومی های امریکا دارای کدام نژاد میباشند :513

 زرد 4)   سفید 3)   سیاه 2)   سرخ 1) 

 .  مردم بومی واصیل امریکا دارای کدام نژاد میباشند :514

 سیاه 4)   زرد 3)   سرخ 2)   سفید 1) 

 سمت های ذیل بنام )نیو انگلند( یاد میشود :.  کدام یک از ق511

 سواحل غربی اقیانوس اطلس 2)   سواحل شرقی اقیانوس اطلس 1) 

 سواحل جنوبی بحیره مدیترانه 4)   سواحل شمالی بحیره مدیترانه 3) 

 .  انگلیس ها در سواحل غربی اقیانوس اطلس چند ایالت مهاجر نشین را تشکیل دادند :516

 (1 54    (2 51    (3 32    (4 53 

 .  بیشترین مهاجرین امریکا از کدام مملکت بودند :517

 ناروی 4)   هالند 3)  انگلستان 2)   آلمان 1) 

 .  اندیشه دیموکراتیک در کدام قرن در امریکا مطرح گردید :511

 م 51قرن  4)  م 57قرن  3)  م 56قرن  2)  م 51قرن  1) 

 دارای یکی از معناهای ذیل میباشد :.  واژه )دیموکراتیک( 515

 زن ساال ری 4)  مرد ساالری 3)  مردم آزاری 2)  مردم ساالری 1) 

 .  جان مارشال میان کدام سالها ریاست قوای قضایی امریکا را بر عهده داشت :552

 هیچکدام 4) م 5731 – 5172 3) م 5725 – 5731 2) م 5752 – 5122 1) 

 کدام یک از قوه های امریکا بود : .  جان مارشال رییس555

 همه 4)  قضاییه 3)  اجراییه 2)   مقننه 1) 

 عضو پیدا کرد : 012222.  انمجن لغو برده گی امریکا در مدت چند سال 550

 سال 1 4)  سال 52 3)  سال 3 2)  سال 4 1) 

 .  انمجن لغو برده گی در امریکا میان کدام سال ها وجود داشت :553
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 هیچکدام 4) م 5422 – 5722 3) م 5715 – 5122 2) م 5175 – 5126 1) 

 .  انجمن لغو برده گی در امریکا توسط کدام شخص تاسیس شد :554

 هیچکدام 4) ویلیام لوید گارسین 3)  کرستف کلمب 2)  سومایل آلستر 1) 

 .  برده گی در امریکا در کدام سال رسماً لغوشد :551

 هجری 5412 4)  هجری 5352 3)  هجری 5342 2)  هجری 5331 1) 

 .  کدام یک از دالیل ذیل در رشد اقتصادی امریکا موثر تمام شد :556

 احداث راه های آهن غرض حمل ونقل 2)   ایجاد خطوط تلگراف و تلیفون 1) 

 همه 4)   به کار انداختن کشتی های بخار 3) 

 سیس شد :. فابریکه پارچه بافی در کدام سال در امریکا تا557

 م 5122 4)  م 5715 3)  م 5752 2)  م 5451 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل برای اولین بار در امریکا فابریکه پارچه بافی تاسیس نمود :551

 امریکو 4)  جورج بوش 3)  جان مارشال 2)  سومایل اسالتر 1) 

 .  قاره امریکا در کدام سال کشف شد :555

 م 5453 4)  م 5172 3)  م 5450 2)  م 5462 1) 

 .  کدام منابع در ایاالت متحده امریکا بیشتر پیدا میشود :5222

 همه 4)   نفت 3)   آهن 2)   ذغال 1) 
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 (:وازدهم) تاریخ صنف د سومخبش 

 م دولت مرکزی خود را از دست دادن : 5121.  افغانها بعد از مرگ یکی از اشخاص ذیل درسال 5

 میرویس نیکه 4)  احمدشاه بابا 3) سلطان حسین بایقرا 2)   افشار نادر 1) 

 م در کجا تاسیس گردید : 5125.  دولت شیبانی در سال 0

 ایران 4)  ماورالنهر 3)   تبریز 2)  اصفهان 1) 

 .  دولت صفوی در کدام سال در ایران تاسیس گردید :3

 م 5121 4)  م 5120 3)  م 5125 2)  م 5122 1) 

 .  دولت مغولی در یکی از ممالک ذیل بوجود آمد :4

 هند   4)  ماورالنهر 3)  اصفهان 2)   ایران 1) 

 .  دولت های صفوی ، شیبانی ومغولی برکدام قسمت های افغانستان حمله نمودند :1

 همه 4)   شرق 3)   غرب 2)   شمال 1) 

 ام منطقه روبرو گردیدند :.  صفویان برای اولین بار در افغانستان باقیام مردم کد6

 همه 4)  بلوچستان 3)  اند خوی 2)  هرات و قندها 1) 

 .  جنبش روشانیان تحت رهبری یکی از اشخاص ذیل به فعالیت شروع کرد :7

 3و  5 4)  پیر روشان 3)  میرویس نیکه 2)  بایزید انصاری 1) 

 .  پیر روشان پسر یکی از اشخاص ذیل بود :1

 میرویس خان 4)  خوشحال خان 3)  احمد شاه بابا 2) نصاریعبدهللا ا 1) 

 .  پیر روشان در کجا تولد گردید :5

 کانی گرام وزیرستان 2)    کانی گرام ازبکستان 1) 

 کانی گرام نورستان 4)    کانی گرام افغانستان 3) 

 .  نخستین بار پیر روشان در یکی از مناطق ذیل به تبلیغ پرداخت :52

 دره توچی 4)  جالل آباد 3)  وزیرستان 2)  ه پجشیندر 1) 

 .  در مرحله دوم ، پیر روشان برای مبارزه با دولت مغولی کجا را مرکز فعالیت خود قرار داد :55

 قندهار 4)  دره توچی 3)   تیرا 2)   کابل 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل پیر روشان را  " پیرتاریک " نامید :50

 عبدالقادر 4)  آخند درویزه 3)  جالل الدین 2)  خان خوشحال  1) 

 م به قدرت رسید : 5622.  بعد از قتل پیر روشان کدام پسرش در سال 53

 هیچکدام 4)  عبدالقادر 3)   احداد 2)  جالل الدین 1) 
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 .  جالل الدین پسر پیر روشان کدام مناطق را تصرف نمود ک54

 همه 4)  غزنی 3)   کابل 2)  جیبر الی تیرا 1) 

 .  پس از جالل الدین روشان کدام پسرش به قدرت رسید :51

 هالکو خان 4)   احداد 3)  عالم خان 2)  عبدالقادر 1) 

 .  پس از کشته شدن احداد در جنگ با مغول ها کی به قدرت رسید :56

 جهانگیر 4)  اورنگ زیب 3)  جالل الدین 2)  عبدالقادر 1) 

 ام سال عبدالقادر ومادرش بی بی عالیی را به هندوستان تبعید کردند :.  مغول ها در کد57

 م 5612 4)  م 5636 3)  م 5666 2)  م 5662 1) 

 .  عبدالقادر به کمک مادرش بی بی عالیی کدام شهر را تصرف نمود :51

 تیرا 4)  اصفهان 3)   دهلی 2)  پشاور 1) 

 دند :.  قبیله ختک در کدام قرن صاحب قدرت گردی55

 م 57قرن  4)  م 56نیمه قرن  3) م 56اواخرقرن  2) م 56اوایل قرن  1) 

 .  جالل الدین محمد اکبر در کدام سال تامین امنیت را ه اتک الی پشاور را به قبیله ختک واگذار کرد :02

 م 5622 4)  م 5662 3)  م 5112 2)  م 5636 1) 

 ص ذیل به خوشحال خان ختک داده شد :.  ریاست قبیله ختک در زمان یکی از اشخا05

 همایون بابر 4)  سلیم شاه 3)  اورنگ زیب 2)  شاه جهان 1) 

 سال زندانی نمود : 4.  کدام یک از اشخاص ذیل خوشحال خان ختک را به مدت 00

 پیر روشان 4)  اورنگ زیب 3)   بابر 2)  شاه جهان  1) 

 تل رسید :.  در جنگ تاتره چند هزار سپاه مغول به ق03

 هزار 32 4)  هزار 62 3)  هزار 12 2)  هزار 42 1) 

 .  بعد از جنگ تابره حکمرانان مغول چند پسر و نواسه خوشحال خان ختک را به هند تبعید نمودند :04

 3و  0 4)  یک پسر 3)  دو نوا سه 2)  دو پسر 1) 

 .  خوشحال خان ختک به عمر چند سالگی وفاب نمود :01

 سالگی 42 4)  سالگی 12 3)  سالگی 72 2)  الگیس 12 1) 

 میاالدی صفوی ها ، شیبانی ها و مغول ها کدام مناطق کشور ما را اشغال نمودند : 56.  در قرن 06

 شرق را بابری ها یا مغولی های هند 2)   جنوب و غرب را صفوی ایران 1) 

 همه اینها 4)   شمال را شیبانی های ماورالنهر 3) 

 یرویس خان نیکه درکدام سال دولت مستقل را در قندهار تشکیل داد :.  م07
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 م 5752 4)  م 5725 3)  م 5661 2)  م 5722 1) 

 .  تجزیه افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا چه مدت دوام نمود :01

 قرن 5 4)  قرن 3 3)  دو قرن 2)  دونیم قرن 1) 

 مد شاه ابدالی اقتصاد افغانستان را کدام سه بخش عمده تشکیل میداد :.  قبل از به قدرت رسیدن اح05

 همه 4)  صنایع 3)  مالداری 2)  زراعت  1) 

 م بنام دروازه هند یاد میگردید : 56.  کدام یک از والیات ذیل در قرن 32

 هرات 4)   قند ها 3)  جالل آباد 2)   بلخ 1) 

 بابا صادرات و واردات افغانستان با کدام ممالک صورت میگرفت :.  قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه 35

 همه 4)  ماورالنهر 3)   چین 2)  هندوستان 1) 

 م ساالنه چند هزار شتر ، مال تجارتی از قند هار عبود مینمود : 56.  در اوایل قرن 30

 هزار 02 4)  هزار 12 3)  هزار 42 2)  هزار 32 1) 

 افشار به چند هزار غلجایی و ازبک ، سدوزایی میرسید :.  تعداد اردوی نادر 33

 هزار سدوزایی و ازبک 50هزار غلجایی و  4 2)  هزار سدوزایی 52هزار غلجایی و  4 1) 

 هزار سدوزایی 51هزار غلجایی و  5 4)  هزار سدوزایی 50هزار غلجایی و  6 3) 

 : .  کدام یک از اشخاص ذیل خواهان جرگه مزار شیر سرخ شد34

 زمان خان 4)  دولت خان 3)  نور محمد خان 2) صابر شاه کابلی 1) 

 .  جرگه مزار شیر سرخ در کدام شهر والبت قندهار دایر گردید :31

 هیچکدام 4)  قلعه نادر آباد 3)  چهل زینه 2)  سپین بولدک 1) 

 .  جرگه مزار شیر سرخ قند هار چند روز دوام نمود :36

 روز 3 4)  روز 7 3)  وزر 52 2)  روز 5 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل خوشه کندم را بر سر احمد شاه بابا در جرگه مزار شیر سرخ گذاشت :37

 نورمحمد 4) صابر شاه کابلی 3)  زمان خان 2)  دولت خان 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزایی بود :31

 نورمحمدخان 4)  الیخور 3)  صابرشاه کابلی 2)  احمد شاه بابا 1) 

 .  نام مادر احمد شاه بابا عبارت است از :35

 پشتنه 4)   ماللی 3)  زرغونه 2)  نازوآنا 1) 

 .  احمد شاه بابا در کدام والیت افغانستان تولد گردبده بود :42

 کابل 4)   بلخ 3)  قندهار 2)  هرات 1) 
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 ام سال تولد کردیده بود :.  احمد شاه بابا درکد45

 م 5732 4)  م 5747 3)  م 5700 2)  م 5701 1) 

 .  احمد شاه بابا دراردوی نادر افشار یکی از وظایف ذیل را انجام میداد :40

 قومندانی قطعات ابدالی 2)     ریاست  1) 

 3و  0 4)    قومندانی قطعات ازبک 3) 

 مرگ نادر افشار به رهبری سیواجی تشکیل گردید :.  کدام یک از دولت های ذیل بعد از 43

 دولت صفوی 4)  دولت بابری 3)  دولت جنیدی 2)  دولت مرهته 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله اهداف مهم احد شاه بابا بعد از رسیدن به قدرت بود :44

 تامین سرحدات طبیعی از دریای آمو تا دریای سند  1) 

 لی واحیای مجدد دولت مرکزی در افغانستان بوجود آوردن وحدت م 2) 

  دفاع در مقابل کشور های همجوار 3) 

 همه جوابات درست است 4) 

 .  احمد شاه بابا اداره کدام امور را در دست داشت :41

 همه 4)  اداری 3)  نظامی 2)  قضایی 1) 

 .  احمد شاه بابا چند سال سلطنت نمود :46

 سال 32 4)  سال 01 3)  سال 06 2)  سال 02 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله نمونه های سبک معماری عصر احمد شاه بابا میباشد :47

  اعمار شهر های تاشقرغان 2)    اعمار شهر های قندهار 1) 

 همه اینها 4)  اعمار مقبره اش در جوار خرقه مبارک 3) 

 ه بابا در کدام والیت افغانستان تاسیس گردید :.  اولین موزیم بنام "بیت الشرف" در زمان احمد شا41

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

 .  مدرسه "جامع کهن قندهار" در زمان یکی از اشخاص ذیل تاسیس گردید :45

 نادر افشار 4)  حسین بایقرا 3)  میرویس خان 2)  احمد شاه بابا 1) 

 اشخاص ذیل تحریر گردید :.  کتاب طبی "بحر الفواید" توسط یکی از 12

 محمد فاضل 4)  دل محمد خان 3)  حافظ رحمت 2) محمود الحسینی 1) 

 .  کتاب تایخ احمد شاهی توسط کدام منشی دربار احمد شاه بابا تحریر گردیده بود :15

 حافظ رحمت 4)  محمد فاضل 3)  دل محمد خان 2) محمود الحسینی 1) 

 به طرف شرق در کدام سال بود : .  اولین سفر احمد شاه بابا10

 م 5745 4)  م 5747 3)  م 5700 2)  م 5732 1) 
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 .  احمد شاه بابا در سفر اول خود پنجاب و ملتان را به کدام اشخاص واگذار نمود :13

 هیچکدام 4)   هردو 3) ملتان را به زاهدخان 2) پنجاب را به میرمنو 1) 

 م به کدام والیت بود : 5745.  سفر دوم احمد شاه بابا درسال 14

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

 .  احمد شاه بابا در سفر دوم خود یکی از اشخاص ذیل را والی هرات مقرر نمود :11

 درویش خان 4)  دولت خان 3)  زاهدخان 2)  میرمنو 1) 

 ام یک از اشخاص ذیل در مقابل م بطرف نیشاپور حرکت نمود کد 5712.  زمانیکه احمد شاه بابا درسال 16

 اومقاومت نمود :       

 عباس قلی بیات 4)  درویش خان 3)  گورامل 2)  میرمنو 1) 

 .  احمد شاه بابا درسفر سوم خود یکی از اشخاص ذیل را حاکم نیشاپور مقرر نمود :17

 زاهدخان 4)  میرمنو 3)  درویش خان 2) عباس قلی بیات 1) 

 رامل نماینده میرمنو و احمد شاه بابا در کدام منطقه رخ داد :.  جنگ میان گو11

 تپه سالم 4)  شکر دره 3)  شاه دره 2)  نادرآباد 1) 

 .  میرمنو والی پنجاب در جنگی که با احمد شاه بابا انجام داد بعد از شکست چه تعهد کرد :15

 تان آراد خواهد بودپنجاب و مل 2) پنجاب و ملتان مربوط افغانستان خواهد بود  1) 

 ملتان مربوط افغانستان خواهد بود 4)  پنجاب مربوط افغانستان خواهد بود 3) 

 .  احمد شاه بابا در سفر چهارم خود یکی از اشخاص ذیل را برای تایید تعهد نامه به دربار دهلی فرستاد :62

  عبدهللا خان 4)  میرمنو 3)  قلندرخان 2)  تیمور شاه 1) 

 نو والی پنجاب در کدام سال وفات نمود :.  میرم65

 م 5747 4)  م 5713 3)  م 5711 2)  م 5712 1) 

 .  احمد شاه بابا در سفر پنجم خود یکی از اشخاص ذیل را به عوض میرمنو والی پنجاب تعیین نمود :60

 محمد امین 4)  میرمنو 3)  نجیب الدوله 2)  عالمگیر دوم 1) 

 به فرماندهی کدام شخص برای جنگ با احمد شاه بابا فرستاد : .  عالمگیر ، سپاه را63

 3و  0 4)  والی سهانپور 3)  نجیب الدوله 2)  غزی الدین 1) 

 .  آدینه بیک با سک ها در یکی از مناطق ذیل تعداد زیاد افغانها را کشتند :64

 تیرا 4)   تاتره 3)   جلندر 2)  امرتسر 1) 

 م در نتیجه جنگ که بین افغانها و سک ها صورت گرفت کدام شخص اسیر گردید : 5711.  در ماه اپریل سال 61

 شاه ولی خان 4) سردار جان خان 3)  شهزاده تیمور 2)  عبدالصمد خان 1) 

 .  سفر هفتم احمد شاه بابا به کدام طرف بود :66
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 بلوچستان 4)  هرات  3)  نیشاپور 2)   هند 1) 

 واقعات مهم در هند رخ داد :م کدام  5711.  در سال 67

 حکومت اسالمی درهند به سقوط مواجه شد 2)   سک های پنجاب قیام نمودند 1) 

 همه اینها 4) مرهته ها به هند شمالی ، مرکزی داخل گردیدند  3) 

 .  احمد شاه بابا با چند هزار عسکر از دره بوالن به سند رفت :61

 هزار 12 4)  رهزا 42 3)  هزار 32 2)  هزار 02 1) 

 .  در جنگ پانی پت تعداد سپاه احمد شاه بابا به چند هزار نقر میر سید :65

 هزار 12 4)  هزار 62 3)  هزار 32 2)  هزار 02 1) 

 .  جنگ پانی پت در کدام سفر احمد شاه بابا رخ داد :72

 هفتم 4)   ششم 3)  چهارم 2)   پنجم  1) 

 هزار نفری را برای جنگ پانی پت تنظیم کرد چه نام داشت : 022.  رهبر مرهته ها که لشکر 75

 سندیا 4)  جنگورا 3)  باالباجی 2)  هولگر 1) 

 .  بعد از جنگ پانی پت که افغانها درآن پیروز گردیدند احمد شاه بابا تخت دهلی را به یکی از اشخاص ذیل داد :70

 ولگره 4)  شجاع الدوله 3)  نجیب الدله 2)  علی گوهر 1) 

 .  بعد از جنگ پانی پت احمد شاه بابا امور سیاسی ونظامی را به یکی از اشخاص ذیل سپرد :73

 امور نظامی را به نجیب الدوله 2)   امورسیاسی را به شجاع الدوله  1) 

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

 اشخاص ذیل به شورش دست زدند :م تحت رهبری یکی از  5760.  سک های پنجاب در سال 74

 سندیا 4)  جیساسنگ 3)  باال باجی 2)  هولگر 1) 

 م احمد شاه بابا کی را به اعزام نمود تابا عبدالعزیز پادشاه جنیدی مذاکره نماید : 5763.  در سال 71

 شاه ولی خان 4)  نجیب الدوله 3)  زمان شاه 2)  تیمورشاه 1) 

 خرقه مبارک حضرت محمد )ص( را از فیض آباد به قند هار اورد : .  کدام یک از اشخاص ذیل76

 فتح خان 4)  نادر افشار 3)  شجاع الدوله 2)  شاه ولی خان 1) 

 .  احمد شاه بابا به عمر چند سالگی وفات نمود :77

 ساگی 71 4)  ساگی 72 3)  ساگی 62 2)  ساگی 12 1) 

 م وفات نمود : 5773سال  .  احمد شاه بابا در اثر کدام مریضی در71

 طاعون 4)   قبلی 3)  سرطان 2)   نقرس 1) 

 .  احمد شاه بابا در دوران پادشاهی خود چند بار به غرب لشکر کشید :75

 بار 3 4)   بار 0 3)  بار 51 2)   بار 1 1) 
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 .  مقبره احمد شاه بابا در کجا موقعیت دارد :12

 باغ بابر 4)   0و  5 3)  قندهار 2) جوار خرقه مبارک 1) 

 .  در زمان وفات احمد شاه بابا ، تیمور والی کدام والیت بود :15

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

 م در کجا تولد گردید : 5740.  تیمور شاه پسر احمد شاه بابا در سال 10

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

 با شهزاده سلیمان به همکاری خسرخود شاه ولی خان در کجا اعالن سلطنت نمود :.  بعد از فوت احمد شاه با13

 غزنی 4)   مشهد 3)  هرات 2)  قندهار 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد :14

 شاه محمود 4)  تیمورشاه 3)  شاه شجاع 2)  احمد شاه بابا 1) 

 کدام سال پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد : .  تیمور شاه در11

 م 5773 4)  م 5772 3)  م 5747 2)  م 5712 1) 

 .  تیمور شاه چند سال سلطنت کرد :16

 سال 06 4)  سال 32 3)  سال 01 2)  سال 02 1) 

 م در کجا دفن گردید : 5753.  تیمور شاه در سال 17

 باغ صفا 4)  باغ بابر 3)  چهارباغ کابل 2)  تپه نادرخان 1) 

  م به قدرت رسید : 5753.  بعد از تیمور شاه کدام پسرش درسال 11

 همایون 4)  شاه محمود 3)  شاه شجاع 2)  زمان شاه 1) 

 .  همایون توسط یکی از اشخاص ذیل دستگیر و کور گردید :15

 همایون 4)  مالعاشق 3)  شاه شجاع 2)  زمان شاه 1) 

 اینده محمد خان محمد زایی توسط یکی از اشخاص ذیل به قتل رسید :.  سردار پ52

 فتح خان 4)  شاه شجاع 3)  شاه زمان 2)  شاه محمود 1) 

 .  در زمان حکمرانی شاه زمان کدام یک از اشخاص ذیل نماینده خود را برای مذاکره فرستاد :55

 مکناتن 4)  ناپلیون بناپارت 3)  شارلمان 2)  استالین 1) 

 .  شاه زمان در قلعه مالعاشق شینواری توسط کی دستگیر گردید :50

 شاه شجاع 4)  همایون 3) مال عاشق شینواری 2)  شاه محمود 1) 

 .  شاه زمان توسط کدام برادر خود کور گردید :53

 دوست محمد  4)  شاه محمود 3)  همایون 2)  شاه شجاع 1) 
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 م به کمک یکی از اشخاص ذیل به قدرت رسید : 5125.  شاه محمود برای بار اول در سال 54

 فتح خان 4)  مال عاشق 3)  همایون 2)  شاه زمان 1) 

 .  شاه محمود بعد از به قدرت رسیدن کدام لقب را به وزیر فتح خان داد :51

 همه 4)  المتوکل 3)  شاه دوست 2)  ضیأ الملت 1) 

 ل استقالل خود را اعالم نمدند :.  سک ها در زمان پادشاهی یکی از اشخاص ذی56

 همایون 4)  احمد شاه بابا 3)  شاه زمان 2)  شاه محمود 1) 

 .  وزیر فتح خان بعد از حصول مالیات وسفر از پشاور ، کوهات وبنو نزد کدام شخص مراجعت کرد :57

 هیچکدام 4)  شیر محمد 3)  شاه شجاع 2)  شهزاده کامران 1) 

 ن ذیل به کابل آمدند و شاه محمود را زندانی نمودند :.  کدام یک از مردما51

 3و  5 4)  کوهستان 3)  بگرامی 2)  کوهدامن 1) 

 م به عهده یکی از اشخاص ذیل بود : 5125 – 5124.  امور دولتی در دوره اول سلطنت شاه محمود 55

 همه 4) محمد اکرم خان 3)  وزیر فتح خان 2)  مختار الدوله 1) 

 م شاه شجاع به در خواست مردم کابل از کدام طریق داخل کابل گردید و در باغ بابر اقامت کرد : 5124ال .  در س522

 خوست و زابل 4) ننگرهار و لوگر 3)  زرمت ولوگر 2) خوست وهرات  1) 

 وی حصول  .  افراد شاه شجاع بعد از جلوس او مال عاشق شینواری را به کابل آوردند نخست الماس کوه نور را از525

 کردند بعداً :         

 او را به قتل رساندند 2)    او را محبوس کردند  1) 

 او را به قند هار تبیعد کردند 4)    او را آزاد کردند 3) 

 .  شاه شجاع با یکی از اشخاص ذیل ازدواج نمود :520

  برادرزاده وزیر فتح خان 2)    دختر دوست محمد خان 1) 

 درست است 0و  5 4)    فتح خان دختر وزیر 3) 

 .  در دور دوم سلطنت شاه محمود یکی از اشخاص ذیل والی هرات بود :523

 شاه شجاع 4)  عطامحمد 3)  فتح خان 2)  فیروزالدین 1) 

 .  شاه محمود در دور دوم سلطنت خود کدام اشخاص را اعدام نمود :524

 همه 4) شیر محمد مختارالدوله 3) محمد اکرم امین الدوله 2)  میر علم خان 1) 

 .  در دوم دوم سلطنت شاه محمود ساحه اقتدار وی به کدام والیات محدود بود :521

 مزار و هرات 4)  کابل و قندهار 3)  هرات وقندهار 2)  اتک تا پشاور 1) 

 م شخص را برای سرزنش .  زمانیکه شاه محمود از اهانت دوست محمد خان به فامیل فیروزالدین مطلع گردید کدا526

 دوست محمد خان فرستاد :        
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 همایون خان 4)  اکرم خان 3)  فتح خان 2)  شهزاده کامران 1) 

 .  وزیر فتح خان توسط کی دستگیر و کور گردید :527

 فیروزالدین 4)  شاه محمود 3) دوست محمد خان 2)  کامران 1) 

 :.  وزیر فتح خان توسط کی به قتل رسید 521

 کامران 4)  فیروزالدین 3)  شاه محمود 2) دوست محمد خان 1) 

 .  شاه محمود در دور اول و دوم میان کدام سالها سلطنت کرد :525

 0و  5 4) م 5122 – 5125 3) م 5125 – 5151 2) م 5125 – 5124 1) 

 .  محمد بن عمر از کدام تبار بود :552

 همه 4)  کزییبار 3)  محمد زایی 2)  دار وبارک 1) 

 .  وزیر فتح خان در حدود چند برادر داشت :555

 برادر 6 4)  برادر 02 3)  برادر 51 2)  برادر 50 1) 

 .  سردار دوست محمد خان زمانیکه کابل را تصرف نمود برادر خود، امیر محمد خان را والی کجامقرر نمود  :550

 قند هار 4)  هرات 3)  غزنی 2)   کابل  1) 

 وزیر فتح خان مربوط کدام خانواده بود :  .553

 3و  0 4)  بارکزایی  3)  محمد زایی 2)  سدوزایی 1) 

 .  سردار محمد عظیم خان را از وزارت عزل نمود :554

 م 5122 4)  م 5141 3)  م 5102 2)  م 5155 1) 

 :.  در زمان بارکزایی ها کدام والیت تحت اداره ملوک الطوایفی قرار داشت 551

 همه 4)  جوزجان 3)  بلخ و میمنه 2) بدخشان و تخار 1) 

 .  رنجیت سنگ کدام مناطق را تصرف نمود :556

 همه 4)  پشاور 3)  کشمیر 2)   ملتان 1) 

 .  محل دفن سردر محمد عظیم خان کجاست :557

 زیارت عاشقان و عارفان 2)    زیارت شهدای صالحین 1) 

 په مرنجانت 4)     چهار باغ کابل 3) 

 م شروع شد و با ختم  سلطنت محمد ایوب خان  5747.  سلطنت سدوزاییان با به قدرت رسیدن احمد شاه بابا در سال 551

 در یکی از سالهای ذیل پایان یافت :         

 م 5145 4)  م 5102 3)  م 5132 2)  م 5151 1) 

 ا امیر المومنین اعالم نمود :م در کجا خود ر 5131.  امیر دوست محمد خان در سال 555

 باغ بابر 4)  چهار باغ 3)  مسجد عید گاه 2) شهدای صالحین 1) 
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 .  کدام یک از اشخاص ذیل امیر دوست محمد خان را امیر المومنین تعیین نمود :502

 میرواعظ 4) میرحاجی فرزند میر واعظ 3)  هارالن 2)  شاه ولی خان 1) 

 هزار سواره بود در کدام سال وارد پشاور گردید : 52هزار پیاده و  12خان که مرکب از  .  قوای امیر دوست محمد505

 م 5142 4)  م 5131 3)  م 5151 2)  م 5131 1) 

 .  انگلیس ها کدام شخص را به دربار امیر دوست محمد خان بخاطر تفرقه انداختن بین افغانها فرستادند :500

 برنس 4)  سرابرت 3)  هارالن 2)  مکناتن 1) 

 .  معاهده مثلث با اشتراک کدام نماینده ها در الهور به امضا رسید :503

 م 5132 4)  م 5105 3)  م 5131 2)  م 5131 1) 

 .  معاهده مثلث با اشتراک کدام نماینده ها در الهور به امضا رسید :504

 شاه شجاع و انگلیس  2)   دوست محمد خان ورنجیت سنگ 1) 

 شاه شجاع و هارالن 4)  سنگ، شاه شجاع و مکناتنرنجیت  3) 

 مورد در آن ذکر گردید یکی از اشخاص ذیل تعهد نمود که عساکر انگلیس بصورت  3.  بعد از معاهده مثلث که 501

 دایمی در افغانستان بوده میتوانند :        

 رنجیت سنگ 4)  شاه محمود 3)  شاه شجاع 2) امیر دوست محمدخان 1) 

 در دوره دوم سلطنت شاه شجاع اهالی کوهستان به رهبری یکی از اشخاص قیام نمودند :  .506

 عبدهللا خان 4)  امین هللا خان 3) دوست محمد خان 2)  میر مسجدی 1) 

 .  زمانیکه امیر دوست محمد خان پیشنهاد مکناتن را مبنی بر وزیر شدن شاه شجاع قبول نکرد انگلیس ها او را به 507

 کجا تبعید نمودند :        

 پنجاب 4)  تهران 3)   کلکته 2)   دهلی 1) 

 .  زمانیکه قیام علیه انگلیس ها از کابل شروع گردید مجاهدین نخست کدام یک از اشخاص ذیل را درمنزلش به قتل 501

 رساندند :         

 پالک 4)   برنس 3)  برایدن 2)  مکناتن 1) 

 ه رهبری کدام یکی از اشخاص ذیل تقویت گردید :.  قیام ملی مجاهدین ب505

 عبدهللا خان اچکزی 2)    امین هللا خان لوگری 1) 

 0و  5 4)    دوست محمد خان 3) 

 .  ویلیام مکناتن توسط یکی از اشخاص ذیل به قتل رسید :532

 عظیم خان 4)  شاه شجاع 3) دوست محمد خان 2) وزیر اکبر خان 1) 

 نفر کدام یک از اشخاص ذیل خود را نیمه جان به پشاور رساند : 56122کست انگلیس ها از جمله .  بعد از ش535

 پالک 4)  مکناتن 3)  داکتر برایدن 2)   برنس 1) 
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 .  بعد از شکست انگلیس ها در کابل کدام یک از اشخاص ذیل در لندن به عوض الرد اکلند صدراعظم تعیین گردید :530

 پالک 4)  الرد لتین 3)  مکناتن 2)  رنجیت سنگ  1) 

 .  بعد از قتل شاه شجاع توسط مردم کدام پسرش به قدرت رسید :533

 شاهپور 4)  احمد خان 3)  فتح جنگ 2) دوست محمد خان 1) 

 .  تعرض اول انگلیس در کدام سال به افغانستان صورت گرفت :534

 م 5132 4)  م 5140 3)  م 5131 2)  م 5112 1) 

 بیست هزار عسکر تحت قیادت کدام جنرال انگلیس برای اولین بار به طرف افغانستان حرکت کردند : . 531

 برنس 4)  جنرال پالک 3)  هارالن 2)  جنرال نات 1) 

 .  باقدرت رسیدن یکی از اشخاص ذیل معاهده سه جانبه مثلث لغو گردید :536

 افضل خان 4)  شاه محمود 3)  شاه شجاع 2) دوست محمد خان 1) 

 . انگلیس ها برای جبران شکست واعاده حیثت خود در افغانستان دو دسته قشون خویش را به رهبری کدام اشخاص 537

 به رهبری کدام اشخاص به افغانستان سوق دادند :        

 دسته دوم به رهبری جنرال نات 2)   دسته اول به رهبری جنرال پالک 1) 

 غلط است 0و 5 4)    درست است 0و  5 3) 

 .  امیر دوست محمد خان برای بار دوم در کدام سال به قدرت رسید :531

 م 5136 4)  م 5132 3)  م 5140 2)  م 5131 1) 

 .  امیر دوست محمد خان در دور دوم سلطنت خود کدام مناطق را به دولت مرکزی الحاق نمود :535

 مهه 4)  هزاره جات 3)  مزار شریف 2)  بامیان 1) 

 .  بعد از آنکه مکناتن کشته شد تعداد سپاه انگلیس به چند هزار نفر میرسید :542

 نفر 571222 4)  نفر 57222 3)  نفر 56122 2)  نفر 56222 1) 

 .  وزیر محمد اکبر خان فرزند کی بود :545

 شیر علی خان 4) دوست محمد خان 3)  ایوب خان 2)  افضل خان 1) 

 ر خان در سن چند سالگی به اثر تابلیت های زهری به شهادت رسید :.  وزیر محمد اکب540

 سالگی 55 4)  سالگی 51 3)  سالگی 05 2)  سالگی 02 1) 

 .  وزیر محمد اکبرخان در کجا به خاک سپرده شد :543

 کابل 4)  قندهار 3)  مزار شریف 2)  هرات 1) 

 از امیر دوست محمد خان مطالبه نمودند : .  انگلیس ها در معاهده جنرود کدام دو امتیاز را544

  به رسمیت شناختن مناطق که قیالً تحت حکمروایی سک خا بود  1) 

  دفع خطر برای انگلیس ها از طرف روس ها  2) 
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 مناطق شمالی در اختیار انگلیس ها باشد  3) 

 درست است 0و  5جواب ها  4) 

حیدر خان ولیعهد امیر دوست محمد خان وسرجان الرنس والی پنجاب .  معاهده اول جمرود در کدام سال بین غالم 541

 به 

 امضا رسید :        

 م 5111 4)  م 5131 3)  م 5131 2)  م 5142 1) 

  .  کدام یک از اشخاص ذیل ولیعهد امیر دوست محمد خان بود :546

 عبدهللا جان 4)  فتح جنگ 3)  شاه ولی خان 2) غالم حیدر خان 1) 

 معاهده دوم جمرود بین کدام اشخاص در هند عقد گردید :.  547

 هیچکدام 4)   هردو 3)  سرجان الرنس 2) دوست محمد خان 1) 

 .  بعد از معاهده دوم جمرود انگلیس ها ماهانه چند هزار روپیه به امیر دوست محمد خان میپرداختند :541

 0و  5 4) یههزار روپ 022 3)  هزار پوند 52 2) هزار روپیه 522 1) 

 .  کدام یک از جوابات ذیل از جمله فقره های معاهده اول جمرود میباشد :545

 در بین کمپنی هند شرقی و امیر دوست محمد خان صلح دایمی خواهد بود 1) 

 کمپنی هند شرقی تعهد میکند تا باالی قلمرو امیر دوست محمد خان حمله ننماید 2) 

 نماید که باالی مناطق شرقی حمله نمیکندامیر دوست محمد خان تعهد می 3) 

 تمام جوابات درست است 4) 

 .  کدام یک از اینها از جمله مطالب معاهده دوم جمرود میباشد :512

 هزار سپاه پیاده به امیر دوست محمد خان  51هزار سپاه سواره و  53هزار تفنگ ،  4انگلیس ها  1) 

 تجهیز خواهند کرد               

 اینده گان انگلیس در کابل ، قندهار و بلخ غرض نظارت اعزام خواهند شدنم 2) 

 آغاز پرداخت پول از ماه جنوری خواهد بود 3) 

 همه جوابات درست است 4) 

 .  امیر شیر علی خان پسر کی بود :515

 شاه محمود 4)  وزیر اکبرخان 3) دوست محمد خان 2)  شاه شجاع 1) 

 م به قدرت رسید چند ساله بود : 5163لی خان در سال .  زمانیکه امیر شیر ع510

 ساله 45 4)  ساله 31 3)  ساله 30 2)  ساله 05 1) 

 .  زمانیکه امیر شیرعلی خان به سلطنت رسید کدام پسر خود را برای تنظیم امور والیت هرات مامور کرد :513

 افضل خان 4)  حسن خان 3)  یعقوب خان 2)  اعظم خان 1) 
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 م امیرشیر علی خان برای تصفیه قندهار به مقابله پرداخت و این جنگ بین طرفین در حدود چند  5161درسال .  514

 هزار عسکر به قتل رسید :        

 هزار 7 4)  هزار 4 3)  هزار 6 2)  هزار 1 1) 

 .  کدام دالیل باعث سقوط سلطنت اول امیر شیر علی خان گردید :511

 از دست دادن کنترول اعصابش 2)   برادرش ازدست دادن پسر و 1) 

 همه 4)   انزوا اختیار نمودن در قندهار 3) 

 .  امیر شیر علی خان کدام پسرش را در جنگ از دست داد :516

 حسن خان 4)  امین خان 3)  علی خان 2)  یعقوب خان 1) 

 م به قدرت رسید : 5166.  بعد از سلطنت اول امیر شیر علی خان یکی از اشخاص ذیل  در سال 517

 امین خان 4)  یعقوب خان 3)  افضل خان 2)  اعظم خان 1) 

 .  امیر عبدالرحمن خان در کدام سال قوای امیر شیر علی خان را در بازارک پنجشیر به عقب نشینی و ادار ساخت :511

 م 5163 4)  م 5165 3)  م 5145 2)  م 5167 1) 

 محمد اعظم خان هرکدام چند سال سلطنت کردند : .  امیر محمد افضل خان وامیر515

 سال 5 4)  سال 0 3)  سال 1 2)  سال 4 1) 

 م به مقام سلطنت رسید : 5167.  بعد از وفات امیر محمد افضل خان کدام شخص در سال 562

 هیچکدام 4)  شیرعلی خان 3)  اعظم خان 2) عبدالرحمن خان 1) 

م در کدام منطقه در مقابل شیر علی خان شکست خوردند  5161رحمن خان در سال .  امیر محمد اعظم خان وعبدال565

: 

 هیچکدام 4) کله گوش لغمان 3)  شش گاو غزنی 2) بازارک پنجشیر 1) 

 .  امیر محمد اعظم خان درکجا دفن است :560

 بخارا 4)  بسطام 3) شهدای صالحین 2) عاشقان وعارفان 1) 

 ی بار اول و دوم میان کدام سالها سلطنت نمود :.  امیر شیر علی خان برا563

 هیچکدام 4)   0و  5 3) م 5161 – 5175 2) م 5163 – 5161 1) 

 .  بنیان گذار تمدن جدید در افغانستان کی بود :564

 افضل خان 4)  شیر علی خان 3)  اعظم خان 2) عبدالرحمن خان 1) 

 ذیل اصالحات بوجود آورد : .  امیر شیرعلی خان به همکاری یکی از اشخاص561

 همه 4) سیدجمال الدین افغان 3)  اعظم خان 2)  محمود طرزی 1) 

 .  امیر شیرعلی خان در دور دوم سلطنت خود با کدام ممالک روابط دوستی ایجاد نمود :566

 همه 4) ایران و انگلیس 3) روس و انگلیس 2)  روسیه و ایران 1) 
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 دور دوم سلطنت خود در کدام بخش ها اصالحات بوجود آورد :.  امیر شیر علی خان در 567

 همه 4)  فرهنگی 3)  اقتصادی 2)  اداری ونظامی 1) 

 .  در دور دوم سلطنت امیر شیرعلی خان کدام اشخاص در بخش اداری انتخاب گردیدند :561

   سید نور محمد شاه فوشنجی صدراعظم 1) 

 دک وزیر مالیهحسن علی وزیر دفاع و حبیب هللا ور 2) 

 ارسالح خان وزیر خارجه وعصمت هللا خان وزیر داخله  3) 

 همه اینها 4) 

 .  امیر شیر علی خان به منظور حفظ استقالل و تمامیت ارضی اردوی منظم چند هزار نفری تشکیل داد :565

 هزار نفر 42 4)  هزار نفر 62 3)  هزار نفر 12 2) هزار نفر 522 1) 

 نظم امیر شیرعلی خان در چند مرکز نظامی جابجا گردیده بودند :.  اردوی م572

 مرکز 7 4)  مرکز 6 3)  مرکز 1 2)  مرکز 1 1) 

 .  تعلیم و تربیه عننوی در زمان کی به عصری تبدیل گردید :575

 افضل خان 4)  شیر علی خان 3) دوست محمد خان 2)  اعظم خان 1) 

 از شاهان ذیل تاسیس گردید :.  مطبعه باالحصار در زمان یکی 570

 امان هللا خان 4)  حبیب هللا خان 3)  یعقوب خان 2)  شیر علی خان 1) 

 .  نخستین جریده در زمان امیر شیر علی خان به کدام نام به نشررسید :573

 انیس 4)  سراج االطفال 3)  سراج الخبار 2)  شمس النهار 1) 

 اه چند مرتبه به نشر میرسید :صفحه م 56.  جریده شمس النهار در 574

 مرتبه 5 4)  مرتبه 0 3)  مرتبه 4 2)  مرتبه 3 1) 

 .  امیر شیر علی خان کدام پسر خود را ولیعهد تعیین نموده بود :571

 اعظم خان 4)  افضل خان 3)  عبدهللا جان 2)  غالم حیدرخان 1) 

 یر علی خان وانگلیس ها گردید :.  کدام عوامل باعث تیره ترشدن بیشتر روابط بین امیر ش576

 تقسیم آب هلمند 2) موجودیت سید جمال الدین افغان در حکومت  1) 

 3و  0 4)    تعیین سرحدات شمالی 3) 

 .  در زمان سلطنت دوم امیر شیر علی خان روس و انگلیس کدام مناطق را تصرف نمودند :577

 اروس ، بلوچستان ر 2)    انگلیس ، خیو و مرورا 1) 

 هیچکدام 4)      هردو 3) 

 .  امیر شیر علی خان در سن چند سالگی درمزار شریف وفات نمود :571
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 سالگی 14 4)  سالگی 11 3)  سالگی 15 2)  سالگی 12 1) 

 .  تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در کدام سال صورت گرفت :575

 م 5161 4)  م 5152 3)  م 5117 2)  م 5131 1) 

 سردار محمد یعقوب خان پسر امیر شیر علی خان پس از رهایی از زندان به کدام مریضی مبتال گردید :.  512

 قلبی 4) روحی و عصبی 3)  سرطان 2)   نقرس 1) 

 .  امیر محمد یعقوب خان در کدام سال به سلطنت رسید :515

 م 5175 4)  م 5161 3)  م 5172 2)  م 5112 1) 

 ر محمد یعقوب خان کدام وزیرانش تحت نظارت انگلیس ها قرار داشتند :.  درزمان سلطنت امی510

 مرزا محمد خان وزیر خارجه 2)   حبیب هللا خان صدراعظم 1) 

 همه اینها 4)    داود شاه خان سپهساالر 3) 

 .  انگلیس ها از امیر محمد یعقوب خان چه میخواستند :513

 ، لندی کوتل وخیبردر اختیار داشتن راه های سه گانه کرم 1) 

 دراختیار داشتن سیاست خارجی افغانستان 2) 

 درست است 0و  5 3) 

 هیچکدام 4) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل علیه امیر محمد یعقوب خان در کابل فعالیت مینود :514

 حبیب هللا خان 4)  داود شاه خان 3) میرزا محمدخان 2)  ولی محمد التی 1) 

 ی کدام معاهده مناطق کرم ، لندی کوتل ، خیبرو سیالکوت جزهند برتانوی گردید :.  به اساس امضا511

 هیچکدام 4)  معاهده دیورند 3) معاهده ننگین گندمک 2)  معاهده مثلث 1) 

 م به امضارسید : 5175.  معاهده ننگین گندمک میان کدام اشخاص در سال 516

 ن و کیوناریمحمدافضل خا 2)   محمد یعقوب خان و مکناتن 1) 

 شاه شجاع و مکناتن 4)   محمدیعقوب خان و کیوناری 3) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در زمان امیر محمد یعقوب خان در جنگ دوم افغان وانگلیس دست به قیام زند :517

 مال دین محمد مشک عالم 2)    محمد جان خان وردک 1) 

 همه اینها 4)    محمد عثمان صافی 3) 

 نگ میوند در کدام والیت کشور ما صورت گرفت که به ناکامی انگلیس ها انجامید :.  ج511

 قندهار 4)  ننگرهار 3)  هرات 2)   پکتیا 1) 

 .  جنگ میوند به رهبری سردار محمد ایوب خان غازی پسر امیر شیر علی خان در کدام سال رخ داد :515

 م 5155 4)  م 5113 3)  م 5175 2)  م 5112 1) 
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 .  کدام یک از زنان ذیل در جنگ میوند بعد از شهادت علمبردار کشور ما، علم ملی را بر افراشت :552

 ملکه ثریا 4)  نازو انا 3)  زرغونه انا 2)   ماللی 1) 

 .  که په میوند کی شهید نه شوی / خدایزو اللیه بی ننکی ته دی ساتینه  درجنگ میوند توسط کی سروده شد :555

 هیچکدام 4)   ماللی 3)  نازو انا 2)  ه انازرغون 1) 

 .  کدام یک از جنراالن انگلیس کابل را به امیر عبدالرحمن خان تخلیه نمود :550

 کیوناری 4)  جنرال رابرتس 3)  جنرال پالک 2)  مکناتن 1) 

 .  سردار عبدالرحمن خان کی بود :553

 نواسه دوست محمد خان 2)    پسر محمد افضل خان 1) 

 پسر اعظم خان 4)     0و  5 3) 

 .  امیرعبدالرحمن خان در کدام سال تولد گردید :554

 م 5131 4)  م 5142 3)  م 5132 2)  م 5112 1) 

 سالگی در کدام سال به قدرت رسید : 12.  امیر عبدالرحمن خان به عمر 551

 م 5175 4)  م 5172 3)  م 5132 2)  م 5112 1) 

 ه عبدالرحمن خان در مقابل امیر شیر علی خان شکست خورد به کجا پناهنده شد :.  بعد از اینک556

 ایران 4)   بخارا 3)  بسطام 2)  هرات 1) 

 .  امیر عبدالرحمن خان در کدام والیت اعالن سلطنت نمود :557

 پروان 4)  پنجشیر 3)  غزنی 2)   کابل 1) 

 انگلیس اطالع یافت کدام مردم را به جهاد تشویق نمود : .  زمانیکه امیر عبدالرحمن خان از تجاوز دوم551

 قندهار 4)  هرات 3) قطغن و بدخشان 2)  چاریکار 1) 

 .  امیر عبدالرحمن خان برای اینکه بر مشکالت فایق آید کدام دو پروگرام را زیر دست گرفت :555

 اصالح امور نظامی واداری 2)   تشکیل دولت مرکزی و سراسری 1) 

 اشغال پنجده 4)    درست است 0و  5 3) 

 .  امیر عبدالرحمن خان برای اینکه باالی هیچ کس اعتماد نداشت در راس کدام وزارت خانه ها بود :022

 هیچکدام 4)   0و  5 3)  داخله و خارجه 2) دفاع و صدارت 1) 

 آورد :.  امیر عبدالرحمن خان میان کدام سالها در بخش نظامی اصالحات به میان 025

 م 5145 4) م 5112 – 5115 3) م 5114 – 5111 2) م 5111 – 5116 1) 

 .  تعداد عساکر اردو در زمان عبدالرحمن خان به چند هزار نفر ارتقاکرد :020

 هزار 51 4)  هزار 52 3)  هزار 56 2)  هزار 50 1) 
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 وانین تشکیل داد که به یکی از اسمای ذیل .  امیر عبدالرحمن خان در پهلوی اردوی خویش سپاه دیگری از پسران خ023

 یاد میشد :         

 3و  0 4)  بای بچه ها 3)  گاردشاهی 2)  گاردخاص 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله فعالیت های مهم عبدالرحمن خان در زمان سلطنت اش بود :024

 الحاق نورستان 2)   خاموش کردن شورش های داخلی 1) 

 همه اینها 4)     جدهاشغال پن 3) 

 .  امیر عبدالرحمن خان مردم کدام مناطق ر اسرکوب نمود :021

 همه 4) بلوچ در چخانسو 3)  منگل در پکتیا 2) بلخ و هزار جات 1) 

 .  نورستان در یکی از قسمت های ذیل افغانستان موقعیت دارد :026

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

 قدیم نورستان چه بود : .  نام027

 همه 4)   بلور 3)   بولر 2)  کافرستان 1) 

 .  قبل از عقد معاهده دیورند کدام مناطق مربوط نورستان بود :021

 همه 4) دره بوالن و خیبر 3) چترال و گلکیت 2) چترال و بدخشان 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل میخواست به نورستان راه پیدا نمایند :025

 همه 4)  تیمورگورگانی 3)  ظهیرالدین بابر 2) اسکندر مقدونی 1) 

 .  مردم نورستان قبل از مشرف شدن به دین اسالم پیرو کدام دین بودند :052

 همه 4)  آفتاب پرستی 3)  بت پرستی 2)  آتش پرستی 1) 

 .  امیر عبدالرحمن خان در کدام سال متوجه نورستان گردید :055

 م 5117 4)  م 5155 3)   م 5116 2)  م 5112 1) 

 .  امیر عبدالرحمن خان کدام سپه ساالر خود را برای فتح نورستان فرستاد :050

 اعظم خان 4)  ایوب خان 3) غالم حیدرخان چرخی 2)  عبدهللا خان 1) 

 .  غالم حیدر خان چرخی والی کدام والیات بود :053

 راته 4)  0و  5 3)   لغمان 2)  ننگرهار 1) 

 .  غالم حیدر خان چرخی عساکر خود را درکدام منطقه جابجا نمود :054

 بریکوت 4)  ننگرهار 3)   لغمان 2)   کافور 1) 

 .  کدام منطقه نورستان دین مقدس اسالم را قبول نکردند اما تابعیت دولت را قبول کردند :051

 بلور 4)   کافور 3)  بریکوت 2)   بولر 1) 

 ن جنگ میان قوای دولتی و مدافعین نورستان در کدام منطق رخ داد :.  سخت تری056
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 چترال 4)   کلوم 3)   کافور 2)  بریکوت 1) 

 .  درجنگ نورستان به چه تعداد عساکر دولتی کشته شدند :057

 نفر 012 4)  نفر 522 3)  نفر 322 2)  نفر 022 1) 

 به اسارت گرفته شدند : .  در جنگ نورستان به چه تعداد نیروهای دولتی051

 نفر 0322 4)  نفر 5322 3)  نفر 0325 2)  نفر 0232 1) 

 .  عساکردولتی به چه تعداد مجسمه ها را از نورستان به کابل آوردند :055

 مجسمه 32 4)  مجسمه 55 3)  مجسمه 54 2)  مجسمه 02 1) 

 ات به نورستان اعزام نمود :.  امیر عبدالرحمن خان معلمین علوم دینی را از کدام والی002

 همه 4)  پروان و کاپیسا 3)   لوگر 2)   لغمان 1) 

 .  فتح نورستان در زمان عبدالرحمن خان چند ماه طول کشید :005

 ماه 4 4)   ماه 1 3)   ماه 5 2)   ماه 1 1) 

 .  امیر عبدالرحمن خان توسط کدام ممالک مورد تهدید قرار میگرفت :000

 ایران 4)   هردو 3)  روسیه تزاری 2)  انویهند برت 1) 

 .  رقیبان عبدالرحمن خان در دوران حکومتش کی ها بودند :003

  محمد اسحق خان به حمایه روس 2)   ایوب خان به حمایه انگلیس 1) 

 هردو غلط است 4)    هردودرست است 3) 

 سیاسی را اختیار کرده بود :.  در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان افغانستان کدام موقف 004

 همه Buffer  (4 3)   حایل 2)  بی طرف  1) 

 .  نخستین حرکت روس ها با چه تعداد عسکر به طرف مرو بود :001

 هزار 7 4)  هزار 52 3)  هزار 1 2)  هزار 6 1) 

 .  ملکه انگلیس در کدام سال تزار روس را از جنگ با افغانها منع نمود :006

 م 5172 4)  م 5112 3)  م 5111 2)  م 5116 1) 

 .  روس ها در کدام سال پنجده را تصرف نمودند :007

 م 5116 4)  م 5111 3)  م 5115 2)  م 5155 1) 

 .  امیر عبدالرحمن خان چند سال پادشاهی کرد :001

 سال 01 4)  سال 05 3)  سال 02 2)  سال 51 1) 

 وفات نمود :.  امیر عبدالرحمن خان در کدام سال 005

 م 5150 4)  م 5111 3)  م 5522 2)  م 5525 1) 
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 سالگی وفات نمود : 75.  امیرعبدالرحمن خان به اثر کدام مریضی به عمر 032

 سرطان 4)   نقرس 3)  روحی 2)   قلبی 1) 

 .  امیر عبدالرحمن خان در کجا دفن است :035

 باغ بابر 4)   هردو 3) بوستان سرای کابل 2)  پارک زرنگار 1) 

 .  بعد از امضای کدام معاهده ، مناطق سرحدی شرقی از افغانستان جدا گردید :030

 جمرود 4)   مثلث 3)  دیورند 2)  گندمک 1) 

 نفری انگلیس ) الیس ، مکمهان ، داکترفن ، سمت ، دانلد و کالرک ( درکدام سال داخل افغانستان شدند : 6.  هیات 033

 م 5111 4)  م 5115 3)  م 5153 2)  م 5152 1) 

 نفری انگلیس به رهبری یکی از اشخاص ذیل وارد افغانستان گردیدند : 6.  هیت 034

 الیس 4)  داکتر فن 3)  مکمهان 2) مارتیمر دیورند 1) 

 .  معاهده دیورند بین کدام شخصیت ها به امضا رسید :031

 هیچکدام 4)   0و  5 3) عبدالرحمن خان 2) مارتیمر دیورند 1) 

 .  معاهده دیورند در کدام منطقه به امضا رسید :036

 عیدگاه 4)   ارگ 3) باغ حشمت خان 2)  باغ شاهی 1) 

 .  معاهده دیورند در کدام منطقه به امضا رسید :037

 م 5111 4)  م 5116 3)  م 5153 2)  م 5112 1) 

 ها در کدام منطقه ایجاد گردید :.  بعد از عقد معاهده دیورند قرارگاه نظامی انگلیس 031

 وزیری 4)  باجور 3)  سوات 2)  چمن چهایی 1) 

 .  قبل از عقد معاهده دیورند دولت هند برتانوی چند لک روپیه به افغانستان میداد :035

 لک 52 4)  لک 7 3)  لک 6 2)  لک 50 1) 

 ه در کمک ها به کشورما اضافه نمود :.  بعد از امضای معاهده دیورند دولت هند برتانوی چند لک روپی042

 لک 1 4)  لک 5 3)  لک 1 2)  لک 6 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله مطالب معاهده دیورند میباشد :045

  دولت هند برتانوی باالی سرزمین های افغانستان حمله نمیکند 1) 

 مناطق اسمار، ادی باالی و چنگ مربوط افغانستان خواهد بود 2) 

 مناطق سوات ، باجور ، چترال و ادی نور مربوط هند برتانوی خواند بود 3) 

 همه اینها 4) 

 .  پس از عبدالرحمن خان کدام پسرش به قدرت رسید :040
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 امان هللا خان 4)  نصرت هللا  3)  حبیب هللا خان 2)  یعقوب خان 1) 

 :.  امیر حبیب هللا خان در کدام سال در سمرقند به دنیا آمد 043

 م 5116 4)  م 5170 3)  م 5132 2)  م 5172 1) 

 سالگی در کدام سال به سلطنت رسید : 05.  امیر حبیب هللا خان درسن 044

 م 5502 4)  م 5532 3)  م 5525 2)  م 5522 1) 

 .  امیر حبیب هللا خان دارای چگونه شخصیت بود :041

 همه 4)  متجدد 3)  هوشیار 2)   آرام 1) 

 قصیدن رقاصه ها در منطقه خرابات کابل توسط کی منع گردید :.  ر046

 امان هللا خان 4)  حبیب هللا خان 3)  شیرعلی خان 2)  احمد شاه بابا 1) 

 .  کورساختن مجرمین ، قطع اعضای بدن مجرمین ، خرید و فروش غالم و کنیز ، ازدواج بابیش از چهار زن توسط 047

 ع گردید :یکی از اشخاص ذیل من        

 هیچکدام 4)  شیرعلی خان 3)  امان هللا خان 2)  حبیب هللا خان 1) 

 .  اولین مکتب در افغانستان عبارت است از :041

 ماللی 4)  امانی  3)  حبیبیه 2)  استقالل 1) 

  .  لیسه حبیبیه در زمان حبیب هللا خان در کدام سال تاسیس گردید :045

 م 5525 4)  م 5523 3)  م 5521 2)  م 5525 1) 

 .  در مکتب حبیبیه کدام مضامین تدریس میشد :012

 هندسه ، مثلثات و کیمیا 2)   تاریخ ، جغرافیه و فزیک 1) 

 تمام جوابات درست است 4)   علوم دینی و حفظ الصحه 3) 

 .  مکتب حربیه در بخش نظامی در زمان یکی از اشخاص ذیل تاسیس شد :015

 شیرعلی خان 4) عبدالرحمن خان 3)  امان هللا خان 2)  نحبیب هللا خا 1) 

 .  معلمین مکتب حربی از کدام کشور ها بودند :010

 همه 4)   هند 3)   ترکیه 2)  افغانستان 1) 

 .  اولین بار کدام دوجریده در زمان حبیب هللا خان به نشر رسید :013

 سراج االخبار شمس النهار و 3)   سراج االخبار وسراج االطفال 1) 

 سراج االخبار و طلوع آفتاب 4)   شمس النهار و سراج االطفال 3) 

 .  جراید سراج االخبار وسراج االطفال تحت مدیرت کی به نشر میرسید :014

 همه 4)  غالم حیدرخان 3)  محمود طرزی 2)  سید جمال الدین 1) 

 .  لقب پدر مطبوعات به یکی از اشخاص ذیل داده شد :011
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 حبیب هللا خان 4)  امان هللا خان 3) سید جمال الدین 2)  محمود طرزی 1) 

 .  موتر برای اولین بار در زمان حکومت یکی از اشخاص ذیل به افغانستان آورده شد :016

 امان هللا خان 4)  حبیب هللا خان 3)  افضل خان 2) عبدالرحمن خان 1) 

 تر را از کدام شهرخریداری کرد :.  امیر حبیب هللا خان چندین عراده مو017

 دهلی 4)  فرانکفورت 3)   کلکته 2)   بمبی 1) 

 .  اولین بار فابریکه تکه بافی و پشمینه بافی در زمان کی تاسیس گردید :011

 هیچکدام 4)  شیرعلی خان 3)  امان هللا خان 2)  حبیب هللا خان 1) 

  خان در کجا احداث گردید :.  اولین فابریکه برق آبی در زمان حبیب هللا015

 سروبی 4)  ماهیپر 3)  جبل السراج 2)   نغلو 1) 

 .  در زمان حبیب هللا خان کدام جاده ها احداث گردید :062

 همه 4)  لغمان  –کابل  3) جالل آباد –کابل  2)  غزنی –کابل  1) 

 .  واقعات مهم دوران سلطنت حبیب هللا خان کدام بود :065

  وقوع جنگ جهانی اول 2)  قبایل حدان ، منگل و احمدزیبغاوت  1) 

 0و  5 4)    تاسیس لیسه حبیبیه 3) 

 .  در جنگ جهانی اول افغانستان چگونه موقف را اختیارکرد :060

 هیچکدام 4) حمایت از اتریش 3) حمایت از آلمان 2)  بی طرف 1) 

 .  امیر حبیب هللا خان در کجا به قتل رسید :063

 چاریکار 4) بازارک پنچشیر 3) کله گوش لغمان 2)  شش گاو غزنی 1) 

 .  امیر حبیب هللا خان در کدام سال به قتل رسید :064

 م 5556مارچ  4)  م 5502اپریل  3)  م 5551مارچ  2) م 5555فبروری  1) 

 .  امیر حبیب هللا خان در کجا دفن است :061

 لغمان 4)  جالل آباد 3)  قندهار 2)   کابل  1) 

 .  در زمان یکی از اشخاص ذیل فساد اداری به اوج خود رسید :066

 لغمان 4)  شیر علی خان 3)  امان هللا خان 2)  حبیب هللا خان 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله روشنفکران و اعضای سری ملی دربار حبیب هللا خان میباشند :067

 پادشاه میر زمان خان لوگری 2)  نمحمد ولی خان بدخشانی و میرزمان خا 1) 

 همه اینها 4) نظام الدین ار غندیو ال ولعل محمد خان کابلی  3) 

 حزب سیاسی بنام ) جمعیت سری ملی ( در زمان حبیب هللا چه میخواستند :.  061
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 حصول استقالل 2)  تبدیل مطلق العانی به حکومت مشروطه 1) 

 همه 4)   معارف متوازن ونشر تمدن جدید 3) 

 .  حزب سری ملی در زمان حبیب هللا خان به گروپ های چند نفری تقسیم گردیدند :065

 نفری 1 4)  نفری 50 3)  نفری 1 2)  نفری 52 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل مرام نامه حزب سری ملی را از نزد تاج محمد پغمانی به حبیب هللا خان تقدیم نمود :072

 عبدهللا خان 4)  قاسم خان 3)  د شریفمحم 2)  جوهرشاه 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل معلم خصوصی شهزاده کبیر خان بود :075

 عبدهللا خان 4)  قاسم خان 3)  منهاج الدین 2)  عظیم خان 1) 

 .  امیر حبیب هللا خان چند نفر از اعضای حزب سری ملی را اعدام نمود :070

 نفر 02 4)  فرن 32 3)  نفر 12 2)  نفر 42 1) 

 م میخواست حبیب هللا خان را در شور بازار به قتل برساند : 5551.  کدام یک از اشخاص ذیل در سال 073

 کبیرخان 4) عبدالرحمن لودی 3)  منهاج الدین 2)  قاسم خان 1) 

 جالل آباد ولغمان در زمان کی ایجاد گردید : –.  برای اولین بار خط تیلیفون بین کابل 074

 هیچکدام 4)  شیرعلی خان 3)  امان هللا خان 2)  حبیب هللا خان 1) 

 .  حزب سری ملی در زمان حبیب هللا خان در کجا به وجود آمد :071

 عید گاه 4)  لیسه حبیبیه 3)  لیسه امانی 2)   ارگ 1) 

 .  بعد از فوت امیر حبیب هللا خان برادرش نصرهللا خان در کجا اعالن سلطنت کرد :076

 قندهار 4)   لغمان 3)   کابل 2)  جالل آباد  1) 

 .  بعد از مرگ حبیب هللا خان پسرش امان هللا خان در کجا اعالن سلطنت کرد :077

 هرات 4)  قندهار 3)   کابل 2)  جالل آباد 1) 

و اکنون به رسالت  .  ) ای ملت معظم افغانستان من هنگام شهادت پدر و کالت و سلطنت را در کابل به عهده داشتم071

 آن 

 بار سنگین امانت را به عهده گرفتم ( بیانیه یکی از اشخاص ذیل است :         

 نادر خان 4)  داوود خان 3)  حبیب هللا خان 2)  امان هللا خان 1) 

 .  بعد از امیر حبیب هللا خان کی به سلطنت رسید :075

 عبا هللا خان 4)  خان شیرعلی 3)  امان هللا خان 2)  نصرهللا خان 1) 

 .  امیر امان هللا خان بیانیه مشهور تاریخی خود را در کجا بیان نمود :012

 شوربازار 4) میدان مراد خانی 3)  کوچه قاضی 2)  عید گاه 1) 

 روپیه به چند روپیه افزایش یافت : 50.  در زمان امان هللا خان معاش هر عسکر از 015
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 روپیه 02 4)  روپیه 01 3)  یهروپ 51 2)  روپیه 51 1) 

 .  امیر امان هللا خان در کدام سال اعالن استقالل نمود :010

 م 5505 4)  م 5555 3)  م 5502 2)  م 5551 1) 

 .  جنگ سوم افغان و انگلیس چه وقت آغاز گردید :013

 در زمان امان هللا خان 2)   بعد از اعالن استقالل افغانستان  1) 

 در زمان حبیب هللا خان 4)    رست استد 0و  5 3) 

 .  مذاکره صلح راولپندی در کدام تاریخ به امضارسید :014

 م 5502جنوری  02 2)    م 5555اگست  51 1) 

 م 5556اگست  32 4)    م 5551مارچ  51 3) 

 .  مذاکره صلح راولپندی میان کدام اشخاص به امضا رسید :011

 هیچکدام 4)   0و  5 3)  نتسرگرا 2)  علی احمد خان 1) 

 .  مذاکره صلح راولپندی به نفع کدام کشور تمام شد :016

 هند 4) انگلیس و افغان 3)  انگلیس 2)  افغانستان 1) 

 .  مذاکره مونسوری در کدام سال در مونسوری به امضارسید :017

 م 5505 4)  م 5551 3)  م 5555 2)  م 5502 1) 

 ند ماه دوام نمود :.  مذاکره مونسوری چ011

 ماه 1 4)   ماه 3 3)   ماه 6 2)   ماه 0 1) 

 .  مذاکره مونسوری به نفع کی تمام شد :015

 همه 4)  بی نتیجه بود 3)   افغان 2)  انگلیس  1) 

 .  معاهده کابل در کدام سال به امضا رسید :052

 م 5551 4)  م 5502 3)  م 5555 2)  م 5505 1) 

 کابل میان کدام اشخاص به امضا رسید :.  معاهده 055

 هیچکدام 4)   هردو 3)  محمود طرزی 2) سر هنری رابرتس 1) 

 .  مذاکره معاهده کابل چند ماه طول کشید :050

 ماه 1 4)  ماه 55 3)   ماه 4 2)   ماه 3 1) 

 .  انگلیس ها در کدام مذاکره استقالل افغانستان را قبول کردند :053

 هیچکدام 4) مذاکره مونسوری 3)  صلح راولپندی 2)  کابل معاهده 1) 

 .  کدام قسمت های کشور ما برای حصول استقالل افغانستان سعی و تالش زیاد نمودند :054
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 همه 4)  قندهار 3)   پکتیا 2)   خیبر 1) 

 نقاط سوق داد :.  امیر امان هللا خان جهت حصول استقالل سیاسی افغانستان ، عساکر خود را به کدام 051

 همه 4) پکتیا و جالل آباد 3) قندهار و جالل آباد 2) خیبر، پکتیا ، قندهار 1) 

 م به یکی از اشخاص ذیل نامه فرستاد : 5521.  امان هللا خان در سوم مارچ برای تجدید نظر معاهده سال 056

 هیچکدام 4)  الردلتین 3)  الردچلسفورد 2)  الرداکلند 1) 

 ین حرکت قوای افغانی در زمان امان هللا خان در جبه شرق به رهبری کی صورت گرفت :.  نخست057

 شیرخان 4)  قاسم خان 3)  عبدهللا خان 2) صالح محمد خان 1) 

 .  قوای افغانی در زمان امان هللا خان قوای انگلیسی را درطی یک هفته جنگ به کجا عقب راندند :051

 0و  5 4)   غمانل 3)  ننگرهار 2)  پشاور 1) 

 .  انگلیس ها در زمان امان هللا خان کدام والیات ذیل را بمباردمان نمودند :055

 3و  0 4)  جالل آباد 3)   کابل  2)  قند هار 1) 

 .  سوقیات جبهه جنوب کشور در زمان امان هللا خان توسط کی رهبری میشد :322

 قاسم خان 4)  ایوب خان 3)  نادر خان 2) صالح محمد خان 1) 

 سوقیات جبهه جنوب غرب کشور در زمان امان هللا خان تحت رهبری یکی از اشخاص ذیل بود :.  325

 نادر خان 4)  ایوب خان 3) صالح محمد خان 2) عبدالقدوس خان 1) 

 .  عساکر افغانی در سمت جنوب کدام مراکز انگلیس را تصرف نمودند :320

 0و  5 4)   خیبر 3)   وانه 2)   تل 1) 

 .  اصالحات وتحوالت دوره سلطنت امان هللا خان شامل چند دوره بود :323

 پنج 4)   چهار 3)   سه 2)   دو 1) 

 .  مرحله نخست اصالحات امان هللا خان میان کدام سالها بود :324

 هیچکدام 4) م 5555 – 5502 3) م 5504 – 5501 2) م 5555 – 5504 1) 

 بسیار مهم دوره امان هللا خان کدام یک از اینها میباشد :.  یکی از تحوالت 321

 همه 4) تصویب قانون اساسی 3) جنگ جهانی دوم 2) تاسیس لیسه امانی 1) 

 .  قانون اساسی برای نخستین بار در کدام سال تصویب گردید :326

 م 5555 4)  م 5501 3)  م  5503 2)  م 5504 1) 

 ستان در لویه جرگه چند نفری تصویب گردید :.  نخست قانون اساسی افغان327

 نفری 172 4)  نفری 110 3)  نفری 111 2)  نفری 112 1) 

 .  در زمان یکی از اشخاص ذیل مالیات اراضی از جنس به نقد تبدیل گردید :321
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 نادرشاه 4)  شیرعلی خان 3)  حبیب هللا خان 2)  امان هللا خان 1) 

 ذیل برای مالیه مواشی قانونی بنام " محصول مواشی " وضع شد : .  در زمان یکی از اشخاص325

 هیچکدام 4) عبدالرحمن خان 3)  امان هللا خان 2)  حبیب هللا خان 1) 

 .  ) اصول دفترداری ( برای تنظیم مالیات در زمان کی وضع گردید :352

 نادر خان 4)  حبیب هللا خان 3)  داود خان 2)  امان هللا خان 1) 

 .  دولت امانیه برای تمدید خط آهن باکدام کشور ها قرارداد نمود :355

 0و  5 4)   لندن 3)  فرانسه 2)  جرمنی 1) 

 .  تمدید لین تلیگراف در زمان امان هللا خان در کدام والیت ذیل انجام شد :350

 همه 4)  قندهار 3)  جالل آباد 2)   پغمان 1) 

 یل در زمان امان هللا خان تاسیس گردید :.  کدام یک از کار خانه های ذ353

 فابریکه پارچه بافی وصابون سازی 2)   ترمیم موتر و پرزه سازی 1) 

 همه اینها 4)   فابریکه روغن کشی و نجاری 3) 

 .  در زمان امان هللا خان بیشتر فابریکه ها در کدام والیات تاسیس گردید :354

 همه 4)  مزار شریف 3)  هرات 2)  قندهار 1) 

 .  در زمان امان هللا خان پوسته هوایی داخلی میان کدام والیات ایجاد گردید :351

 همه 4)  کابل و هرات 3)  کابل وجال آباد  2) کابل و مزار شریف 1) 

 .  در زمان امان هللا خان پوسته های خارجی میان کدام کشور ها ایجاد گردید :356

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

 .  در زمان سلطنت یکی از اشخاص ذیل بند غازی و بند سراج غزنی تکمیل گردید :357

 نادر شاه 4)  امان هللا خان 3)  حبیب هللا خان 2)  شیر علی خان 1) 

 ش یافت :میلیون به چند میلیون روپیه افزای 12.  در نتیجه اصالحات دوره امان هللا خان عایدات دولت ساالنه از 351

 میلیون 52 4)  میلیون 532 3)  میلیون 512 2)  میلیون 502 1) 

 .  واحد پولی از روپیه به افغانی در زمان کی تبدیل گردید :355

 داود خان 4)  نادر خان 3)  شیرعلی خان 2)  امان هللا خان 1) 

 .  سیستم اوزان متریک در زمان کدام شاه بوجود آمد :302

 داود خان 4)  شیرعلی خان 3)  امان هللا خان 2)  خان حبیب هللا 1) 

 .  همه افرادیکه در افغانستان زندگی میکنند صرف نظر از مسایل دینی ومذهبی تبعه کشور گفته میشوند ماده چند 305

 م میباشد : 5503قانون اساسی سال         

 50ماده  4)   61ماده  3)   16ماده  2)  1ماده  1) 
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 مان امان هللا خان دستگاه دولتی به چند دسته تقسیم گردیده بود :.  درز300

 دسته 4 4)  دسته 6 3)  دسته 3 2)  دسته 0 1) 

 .  درزمان امان هللا خان دستگاه دولتی به کدام سه دسته تقسیم گردیده بود :303

 همه 4)  قضاییه 3)   مقننه 2)  اجراییه 1) 

 ن هللا خان تشکیل گردید مشتمل چند طیاره بود :.  قوای هوایی که در زمان اما304

 طیاره 54 4)  طیاره 56 3)  طیاره 55 2)  طیاره 52 1) 

 .  در زمان امان هللا خان چند نفر شاگرد برای تحقیق در رشته هوایی به خارج اعزام گردید :301

 نفر 72 4)  نفر 63 3)  نقر 62 2)  نفر 61 1) 

 هللا خان شاگردان برای تحصیل رشته هوایی به کدام ممالک اعزام شدند : .  در زمان امیر امان306

 همه 4)   ایتالیا 3)  فرانسه 2)  روسیه  1) 

 .  در زمان امیر امان هللا خان شاگردان برای تحصیل در رشته نظامی به کدام ممالک اعزام شدند :307

 ایتالیا 4)  0و  5 3)   ترکیه 2)  اتحاد شوروی 1) 

 اداره رادیو برای اولین بار در زمان کدام شخص در کابل ایجاد گردید :.  301

 نادر خان 4)  داود خان 3)  حبیب هللا خان 2)  امان هللا خان 1) 

 .  شفاخانه مستورات در زمان امان هللا خان در کدام والیت تاسیس گردید :305

 پغمان 4)  مزار شریف 3)   کابل  2)  قند هار 1) 

 .  سناتوریم پغمان در زمان یکی از اشخاص ذیل ساخته شد :332

 نادر خان 4)  داود خان 3)  شیرعلی خان 2)  امان هللا خان 1) 

 .  داراالیتام و ماشین های اکسری برای اولین بار در زمان یکی از اشخاص ذیل بوجود آمد :335

 د خانداو 4)  نادرخان 3)  امان هللا خان 2)  حبیب هللا خان 1) 

 .  در زمان امان هللا خان طبق کدام ماده قانون اساسی ، معارف رایگان و اجباری گردید :330

 51ماده  4)  61ماده  3)   11ماده  2)   1ماده  1) 

 .  لیسه حبیبیه به کمک کدام کشور تاسیس گردید :333

 روسیه 4)  فرانسه 3)   آلمان 2)  انگلیس 1) 

 مک کدام کشور تاسیس گردید :.  لیسه امانی به ک334

 ترکیه 4)   آلمان 3)  فرانسه 2)  انگلیس 1) 

 .  در زمان سلطنت امان هللا خان چند مکتب در مرکز و والیات تاسیس گردید :331

 (1 300   (2 355   (3 002   (4 122 
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 : .  دار المعلمین هرات در زمان یکی از اشخاص ذیل برای اولین بار ایجاد گردید336

 امان هللا خان 4)  داود خان 3)  ظاهرشاه 2)  حبیب هللا خان 1) 

 هزار نفر میرسید : 15.  در زمان سلطنت امان هللا خان تعداد متعلمین صنوف ابتدایی تاکدام سال به 337

 م 5505 4)  م 5502 3)  م 5507 2)  م 5504 1) 

 انوی و مسلکی تحصیل کردند :.  در زمان امان هللا خان چند هزار متعلم دوره ث331

 (1 3222  (2 0222  (3 1222  (4 4222 

 .  کتابخانه عامه )ملی( در زمان کی تاسیس گردید :335

 امان هللا خان 4)  نادر خان 3)  شیرعلی خان 2)  حبیب هللا خان 1) 

 گردید :.  باری اولین بار سینما و تیاتر در زمان امان هللا خان در کدام مناطق ایجاد 342

 تیاتر در کابل 4)  0و  5 3)  تیاتر در پغمان 2)  سینما در کابل 1) 

 .  در زمان امان هللا خان ساالنه چند جریده دولتی در کابل و والیات نشر میگردید :345

 (1 53    (2 50    (3 51    (4 32  

 د :.  کدام یکی از جراید دولتی در زمان امان هللا خان به نشر میرسی340

 روز نامه افغان و مجله معارف 2)   ارشاد النسوان و اتحاد شرق 1) 

 همه صحیح است 4)   جریده امان خان و جریده بیداری 3) 

 .  در زمان امان هللا خان کدام جراید شخصی به نشر میرسید :343

 همه 4)  نوروز 3)  نسیم سحر 2)   انیس 1) 

 ل در مورد کمبود سامان آالت و وسایل پیشرفته در افغانستان بحث نمود :.  شاه امان هللا خان در کدام سا344

 شمسی 5352 4)  شمسی 5322 3)  شمسی 5325 2)  شمسی 5321 1) 

 .  شاه امان هللا خان وسایل و سامان آالت برای مخابرات ، زراعت و مطبوعات از کدام ممالک خریداری نمود :341

 افریقایی 4)  مریکاییا 3)  اروپایی 2)  آسیایی 1) 

 .  امیر امان هللا خان قبل از سفر های خاجی از جانب کابل عازم کدام والیت کشور گردید :346

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

 .  شاه امان هللا خان در کدام سال از کابل به جانب قندهار حرکت نمود :347

 م 5501 4)  م 5532 3)  م 5507 2)  م 5502 1) 

 .  امیر امان هللا خان بعد از سفرقندهار به کجا رفت :341

 اسالم آباد 4)  پشاور 3)   آلمان 2)   چمن 1) 

 .  امان هللا خان از کدام راه وارد کراچی گردید :345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 کامل ترین بانک سواالت تاریخ آموزشگاه علمی کامیاب

 

181 

 باجور 4)   لغمان 3)  تورخم 2)   کویته 1) 

 میم طیاره در کراچی به کجا رفت :.  امیر امان هللا خان بعد از دیدار از فابریکه تر312

 دهلی 4)   بمبی 3)   ایران 2)   ترکیه 1) 

 .  شاه امان هللا خان به کدام زبان های خارجی آشنایی داشت :315

 0و  5 4)  انگلیسی 3)  آلمانی 2)  فرانسوی 1) 

 " آزادی بخشیده نمیشود بلکه به نیرو .  شاه امان هللا خان در جریان سفر خود به کدام یک از کشور های ذیل گفت که 310

 و ضرب شمشیر بدست آورده میشود " :        

 آلمان 4)  انگلستان 3)  کراچی 2)   هند 1) 

 .  شاه امان هللا خان بعد از دیدار انجمن های هندی به کجا سفر نمود :313

 فرانسه 4)   ایران 3)   ترکیه 2)  عدن ومصر 1) 

 خان در مصر مورد استقبال کدام پادشاه قرار گرفت : .  شاه امان هللا314

 احمدی نژاد 4)  محمد خان 3)  فواد اول 2)  رضاه شاه  1) 

 .  امان هللا خان بعد از دیدن آبدات تاریخی مصر به کجا سفر نمود :311

 اسکندریه 4)  اتریش 3)  فرانسه 2)   ایتالیا 1) 

 یره وارد ایتالیا گردید :.  امان هللا خان از طریق کدام بح316

 بحرالکاهل 4)  بحیره پاسیفیک 3)  بحیره مدیترانه 2)  بحر آرام 1) 

 .  امیر امان هللا خان در ایتالیا با کدام پادشاه مالقات نمود :317

 ویکتور هوگو 4) ویکتور امانیول 3)   ویلیام 2)  جورج اول 1) 

 زم کدام کشور گردید :.  غازی امان هللا خان بعد از ایتالیا عا311

 فرانسه 4)  اتریش 3)   ایران 2)   آلمان 1) 

 .  امان هللا خان در فرانسه کدام توافقنامه ها را به امضا رسانید :315

 ادامه همکاری در قسمت باستان شناسی 2)  اعزام معلمین الیق به لیسه استقالل 1) 

 تمام جوابات درست است 4) خریداری تفنگ ، طیاره و مهمات از فرانسه 3) 

 .  امیر امان هللا خان از کدام دولت تقاضا نمود تا موزیم در کابل تاسیس نمایند :362

 انگلستان 4)   ایران 3)  فرانسه 2)   آلمان 1) 

 .  بزرگترین افتخاریکه شاه امان هللا خان در سفر فرانسه بدست آورد چه بود :365

 مدال طال 4) دکتورای افتخاری 3)  رلوح تقدی 2)  چپرکت ناپلیون 1) 

 .  شاه امان هللا خان بعد از دیدار فرانسه به کدام کشورها سفر نمود :360

 همه 4)  سویس 3)  بلژیک 2)  برکسل 1) 
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 .  شاه امان هللا خان در آلمان مورد پذیرایی کدام رییس جمهور قرار گرفت :363

 هیچکدام 4) نون بورگفون ه 3)  ناپلیون 2)  ویکتورامانیول 1) 

 .  امان هللا خان در کدام کشور ذیل دهمین سالگرد استقالل افغانستان را تجلیل نمود :364

 هند 4)  فرانسه 3)  انگلستان 2)   آلمان 1) 

 .  کدام یک از کشور های ذیل یک فروند طیاره به امان هللا خان هدیه داد :361

 آلمان 4)  انگلستان 3)  فرانسه 2)   بلجیم 1) 

 .  امان هللا خان بعد از آلمان به کجا سفر نمود :366

 فرانسه 4)  انگلستان 3)   ترکیه 2)   ایران 1) 

 .  شاه امان هللا خان در انگلستان مورد استقبال کدام پادشاه قرار گرفت :367

 ویکتور 4)  فون هنون 3)  جورج پنجم 2)  ناپلیون 1) 

 ن از کدام کشور دکتورای افتاری بدست آورد :.  امیر امان هللا خا361

 ترکیه 4)  انگلستان 3)   مصر 2)  فرانسه 1) 

 .  پوهنتون آکسفورد در یکی از ممالک ذیل موقعیت دارد :365

 آلمان 4)  امریکا 3)  فرانسه 2)  انگلستان 1) 

 .  شاه امان هللا خان بعد از انگلستان به کدام کشور سفر نمود :372

 فرانسه 4)  روسیه 3)   ایران 2)   ترکیه 1) 

 .  کدام رییس جمهور در روسیه از امان هللا خان پذیرایی نمود :375

 خروچف 4)  استالین 3)  کالنیین 2)   لینن 1) 

 .  اولین قهرمان افغانی که در روسیه از امان هللا خان پذیرایی نمود :370

 نادرشاه 4)  محمود طرزی 3)  حبیب هللا خان 2)  امان هللا خان 1) 

 .  شاه امان هللا خان از چندکشور آسیایی و اروپایی دیدن به عمل آورد و بعداً عازم ایران گردید :373

 کشور 1 4)  کشور 0 3)  کشور 52 2)  کشور 55 1) 

 .  شاه امان هللا خان درایران مورد استقبال کی قرار گرفت :374

 رضاشاه 4)  خان  عباس 3)  کریم خان 2)  فواد اول 1) 

 .  امیر امان هللا خان چند سال سلطنت کرد :371

 هیچکدام 4)  سال 52 3)  سال 53 2)  سال 7 1) 

 .  دیدار امان هللا خان در کدام کشور های اسالمی از اهمیت خاص برخوردار بود :376

 چکدامهی 4)  ترکیه و فلیپین 3)  ایران و ترکیه 2) ایران و پاکستان 1) 
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 .  کدام یک از زنان افغان در سفرهای اروپایی شاه امان هللا خان را همراهی مینمود :377

 هیچکدام 4)   ماللی 3)  ملکه زینب 2)  ملکه ثریا 1) 

 .  ملکه ثریا دختر کی بود :371

 حیب هللا  4) سید جمال الدین 3)  محمود طرزی 2) وزیر اکبر خان 1) 

 کدام سال با امان هللا خان از دواج نمود : .  ملکه ثریا در375

 شمسی 5050 4)  شمسی 5054 3)  شمسی 5053 2)  شمسی 5052 1) 

 .  امان هللا خان چند ماه در سفربود :312

 ماه 1 4)   ماه 6 3)   ماه 3 2)  ماه 50 1) 

 کار میگرفت :.  کدام یک از ممالک ذیل از سیاست " تفرقه انداز حکومت کن " در افغانستان 315

 ترکیه 4)  روسیه 3)  فرانسه 2)  انگلستان 1) 

 .  امان هللا خان در کدام سال مال امان مساجد را به پکتیال اعزام نمود :310

 م 5505 4)  م 5501 3)  م 5504 2)  م 5502 1) 

 .  اغتشاشات در مقابل دولت امانیه از کدام جبهه آغاز کردید :313

 غرب 4)   هردو 3)   شمال 2)   شرق 1) 

 .  کدام یک از مردمان ذیل در شرق علیه امان هللا خان بغاوت نمودند :314

 ازبک 4)  هزاره 3)   بلوچ 2)  شینوار 1) 

 .  در زمان امان هللا خان ، راه شمال کابل توسط کی مسدود گردید :311

 ههم 4) حبیب هللا کلکانی 3) غالم حیدر خان 2)  عبدهللا خان 1) 

 .  حبیب هللا کلکانی معروف به چه بود :316

 بچه سقاو 4) غالم حیدر خان 3)  علی احمد خان 2)  عنایت هللا خان 1) 

 .  در زمان امان هللا خان حبیب هللا کلکانی روابط خود راباوالی کجا برقرار نمود :317

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

 امان هللا خان کی بود :.  والی کابل در زمان 311

 هیچکدام 4)  نصرهللا خان 3)  علی احمد خان 2)  عنایت هللا  1) 

 .  حبیب هللا کلکانی در کدام سال باالی کابل حمله نمود :315

 م 5502 4)  م 5501 3)  م 5532 2)  م 5501 1) 

 .  امان هللا خان در کدام سال از پادشاهی استعفا داد :352

 م 5530 4)  م 5532 3)  م 5505 2)  م 5501 1) 
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 .  امان هللا خان بعد از اینکه اسعفا داد از راه قندهار به کجا رفت :355

 ترکیه 4)   ایتالیا 3)   آلمان 2)  فرانسه 1) 

 روز اقتدار را بدست گرفت : 3.  بعد از امان هللا خان کدام برادرش مدت 350

 امین خان 4)  عنایت هللا خان 3)  نصرهللا خان 2)  حبیب هللا خان 1) 

 .  زمانیکه حبیب هللا کلکانی در کابل به قدرت رسید عنایت هللا خان را به کدام والیت عقب راند :353

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

 .  حبیب هللا کلکانی چندماه سلطنت نمود :354

 ماه 7 4)  ماه 52 3)   ماه 5 2)   ماه 6 1) 

 .  محمد نادر شاه درکدام سال به کمک مردم وارد کابل گردید :351

 م 5501 4)  م 5507 3)  م 5532 2)  م 5505 1) 

 .  محمد نادرشاه زمانیکه وارد کابل شد به کجارفت :356

 عید گاه 4) میدان مراد خانی 3)  کوچه قاضی 2) قصر سالم خانه 1) 

 ا برسر نادر شاه گذاشت :.  کدام یک از اشخاص ذیل تاج شاهی ر357

 3و  5 4)  نورالمشایخ 3)  امان هللا خان 2) حضرت مجددی 1) 

 .  محمد نادر شاه درکدام والیت به سلطنت آغاز کرد :351

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

 .  محمد نادر شاه دارای چگونه شخصیت بود :355

 همه 4)   آگاه 3)  باتدبیر 2)  هوشیار 1) 

 .  محمد نادر شاه کدام برادرخود را به حیث صدراعظم توظیف نمود :422

 نورهللا خان 4) محمد هاشم خان 3)  مجددی 2)  علی احمد خان 1) 

 در زمان سلطنت محمد نادر شاه کدام کار های مهم صورت گرفت :.  425

 بانک ملی تاسیس شد 2)    پوهنتون کابل تاسیس شد 1) 

 همه صحیح است 4)    بی تاسیس شدانجمن اد 3) 

 .  در زمان سلطنت کدام پادشاه افغانستان نظام نامه به اصول نامه تبدیل شد :420

 ظاهرشاه 4)  نادرشاه 3)  امان هللا خان  2)  شیرعلی خان 1) 

 .  اقوام سمت شمال در کدام سال برضد محمد نادر شاه قیام کردند :423

 م 5505 4)  م 5504 3)  م 5534 2)  م 5532 1) 

 .  ماللیونی در کدام سال برضد حکومت نادر شاه بغاوت نمود :424
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 م 5535 4)  م 5534 3)  م 5530 2)  م 5532 1) 

 .  ماللیونی در کدام والیت بر ضد نادر شاه بغاوت نمود :421

 جالل آباد 4)  خوست 3)   لوگر 2)  قندهار 1) 

 ابتکارات یکی از اشخاص ذیل بود : .  نصب مدال برای محصلین از426

 هیچکدام 4)  امان هللا خان 3)  ظاهرشاه 2)  نادر شاه 1) 

 .  محمد نادر شاه چند سال سلطنت نمود :427

 همه غلط است 4)  سال 7 3)  سال 4 2)  سال 0 1) 

 .  نادر شاه در هنگام توزیع مدال در کدام سال به قتل رسید :421

 م 5532 4)  م 5534 3)  م 5533 2)  م 5530 1) 

 .  محمد نادر شاه توسط یکی از شاگردان ذیل به قتل رسید :425

 عبدالخالق خان 4)  نصرهللا خان 3) غالم حیدر خان 2)  محمود خان 1) 

 .  محمد نادر شاه درکجا به قتل رسید :452

 قصرشاهی 4)  سالم خانه 3)  قصر دلگشا 2)  شوربازار 1) 

 تکار کدام پادشاه افغانستان ، برای نخستین بار سالنامه بوجود آمد :.  به اب455

 نادر شاه 4)  امان هللا خان 3) عبدالرحمن خان 2)  شیرعلی خان 1) 

 .  اصولنامه زمان نادر شاه در کدام سال به تصویب رسید :450

 م 5505 4)  م 5531 3)  م 5535 2)  م 5532 1) 

 شاه تاکدام سال در افغانستان نافذ بود : .  اصولنامه زمان نادر453

 شمسی 5333 4)  شمسی 5312 3)  شمسی 5343 2)  شمسی 5352 1) 

 .  محمد هاشم خان مدت چند سال صدراعظم افغانستان بود :454

 سال 51 4)  سال 1 3)  سال 51 2)  سال 52 1) 

 ن بود :.  کدام یک از اشخاص ذیل رییس شورای ملی سردار محمد هاشم خا451

 یوسف خان 4)  نورمحمد خان 3)  عبدالخالق خان 2)  عبداالحد خان 1) 

 .  عبداالحد خان مایار وردک میان کدام سالها رییس شورای ملی بود :456

 هیچکدام 4) م 5502 – 5504 3) م 5532 – 5533 2) م 5530 – 5546 1) 

 :.  مجلس ) جمعیت العلما ( در زمان کی تاسیس گردید 457

 ظاهرشاه 4)  نادر شاه 3)  حبیب هللا خان 2)  امان هللا خان 1) 

 .  دارالعلوم عربی کابل در زمان کی تاسیس شد :451

 حبیب هللا خان 4)  ظاهر شاه 3)  امان هللا خان 2)  نادرشاه 1) 
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 .  کدام یک از اشخاص ذیل رییس دارالعلوم کابل توظیف گردید :455

 عبیدهللا خان 4) عبدالرحمن خان 3) محمد هاشم خان 2)  عبداالحد خان 1) 

 .  بحران اقتصادی در اروپا ، آسیا وامریکا در کدام سالها رخ داد :402

 م 5545 4)  0و  5 3)  م 5532 2)  م 5505 1) 

 .  بحران اقتصادی در زمان یکی از پادشاهان ذیل رخ داد :405

 ظاهرشاه 4)  انداود خ 3)  امان هللا خان 2)  نادرشاه 1) 

 .  کدام یک از شاهراه های ذیل درزمان محمد نادر شاه ایجاد گردید :400

 همه 4)  قندهار 3)  هرات 2) مزارشریف –کابل  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در زمان محمدظاهر شاه وزیر تجارت و اقتصاد بود :403

 یوسف خان 4)  انعبدالخالق خ 3)  عبداالحد خان 2) عبدالمجید زابلی 1) 

 .  بعد از محمد نادر شاه کدام پسرش به قدرت رسید :404

 یوسف خان 4)  هاشم خان 3)  ظاهرشاه 2)  داود خان 1) 

 .  محمدظاهر شاه درچگونه جرگه به سلطنت رسید :401

 همه 4)  جرگه منطقوی 3)  جرگه مردمی 2)  جرگه فامیلی 1) 

 ی به قدرت رسید :.  محمد ظاهرشاه درسن چند سالگ406

 سالگی 45 4)  ساگلی 55 3)  سالگی 05 2)  سالگی 02 1) 

 .  لقب کدام پادشاه افغانستان المتوکل علی هللا بود :407

 هیچکدام 4)  ظاهر شاه 3)  نادر شاه 2)  امان هللا خان 1) 

 .  بعد از به قدرت رسیدن محمد ظاهر شاه کدام کار ها صورت گرفت :401

 سکه بنامش ضرب زده شد 2)   درخطبه خوانده شدنامش  1) 

 همه درست است 4)  لقب علی المتوکل علی هللا را اختیار کرد 3) 

 .  کدام کاکایش صدراعظم محمد ظاهر شاه بود :405

 هاشم خان 4)  عبدالمجید خان 3)  عبداالحدخان 2)  یوسف خان 1) 

 یل رخ داد :.  جنگ جهانی دوم در زمان یکی از پادشاهان ذ432

 حبیب هللا خان 4)  امان هللا خان 3)  نادرشاه 2)  ظاهرشاه 1) 

 .  جنگ جهانی دوم در کدام سال به وقوع پیوست :435

 م 5535 4)  م 5541 3)  م 5554 2)  م 5532 1) 

 .  آلمان ، ایتالیا وجاپان در جریان جنگ جهانی دوم به کدام نام یاد میشدند :430

 محافظه کار 4)  کارگر 3)  متفقین 2)  محور 1) 
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 .  انگلستان ، فرانسه ، اتحاد شوروی و ایاالت متحده امریکا در جریان جنگ جهانی دوم به کدام نام یاد میشدند :433

 کارگر 4)  متحدین 3)  متفقین 2)  محور 1) 

 د :.  در دوران جنگ جهانی دوم کدام ممالک همجوار افغانستان خساره مند گردیدن434

 همه 4)  ایران درغرب 3) هند برتانوی درجنوب 2) روسیه درشمال 1) 

 .  در جریان جنگ جهانی دوم محمد ظاهر شاه و محمد هاشم خان چگونه موقف را اختیار کردند :431

 هیچکدام 4)  بی طرف 3) حمایت از متحدین  2) حمایت از محود 1) 

 دام کشور ها در پروژه های افغانستان مصروف کار بودند :.  در زمان محمد ظاهر شاه انجینیران ک436

 3و  5 4)   ایتالیا 3)  فرانسه 2)   آلمان 1) 

 .  در جگ جهانی دوم آلمان باالی کدام کشور حمله نمود :437

 انگلستان 4)   ایتالیا 3)  اتحاد شوروی 2)   جاپان 1) 

 ز ممالک ذیل روابط تجارتی داشت :.  در جریان جنگ جهانی دوم افغانستان با یکی ا431

 هند 4)   جاپان 3)   آلمان 2)  روسیه 1) 

 .  نرخ اجناس بین کدام سالها چهار الی پنج چند باال رفت :435

 هیچکدام 4) م 5554 – 5551 3) م 5535 – 5541 2) م 5532 – 5535 1) 

 .  جنگ جهانی دوم میان کدام سالها واقع شد :442

 م 5550 – 5502 4) م 5535 – 5541 3) م 5554 – 5551 2) م 5551 – 5532 1) 

 .  جنگ جهانی دوم چند سال دوام نمود :445

 سال 6 4)  سال 4 3)  سال 7 2)  سال 0 1) 

 .  بعد از محمد هاشم خان یکی از اشخاص ذیل صدراعظم محمد ظاهر شاه مقرر گردید :440

 عبدالظاهر 4)  موسی شفیق 3)  شاه محمود 2)  یوسف خان 1) 

 .  شپهساالر شاه محمود خان چند سال صدارت نمود :443

 سال 52 4)  سال 50 3)  سال 51 2)  سال 7 1) 

 .  سردار محمد داود خان پسر کی بود :444

 هاشم خان 4)  محمود خان 3)  عزیز خان 2)  یوسف خان 1) 

 : .  بعد از شاه محمود یکی از اشخاص ذیل صدراعظم گردید441

 نادر خان 4)  داود خان 3)  هاشم خان 2)  یوسف خان 1) 

 .  در زمان یکی از صدراعظم های ذیل ، موازنه سیاست میان امریکا واتحاد شوروی حفظ گردید :446

 شاه محمود 4)  هاشم خان 3)  یوسف خان 2)  داود خان 1) 
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 کار گرفت : .  زمانیکه محمد داود خان به قدرت رسید چند پالن کاری روی447

 (1 3   (2 7   (3 4   (4 0 

 .  پالن پنج ساله اول محمد داود خان در کدام سال آغاز گردید :441

 م 5541 4)  م 5512 3)  م 5516 2)  م 5565 1) 

 .  در پالن اقتصادی اول محمد داود خان کدام کار های مهم صورت گرفت :445

 ر افتادبودجه انکشافی در امور زیر بنایی بکا 1) 

 استخراج نفت و گاز درشمال کشور آغاز یافت 2) 

 سپین بولدک ایجاد گردید  –قندهار  –خطوط مواصالتی میان کابل  3) 

 تمام جوابات درست است 4) 

 .  تونل سالنگ ، قندهار و هرات در زمان کدام صدراعظم اعمار گردید :412

 هللا خانامان  4)  نادرشاه 3)  ظاهرشاه 2)  داود خان 1) 

 .  فابریکه جنگلک کابل در زمان کی به کمپلکس مبدل شد :415

 یوسف خان 4)  حبیب هللا خان 3)  داود خان 2)  امان هللا خان 1) 

 .  دومین پالن اقتصادی محمد داود خان درکدام سال آغاز گردید :410

 م 5510 4)  م 5517 3)  م 5516 2)  م 5565 1) 

 وم محمد داود خان چرا عملی نگردید :.  پالن اقتصادی د413

 همه 4)  مریضی 3)  بی کفایتی 2)  کمبود وقت 1) 

 .  ده سال اخیر سلطنت محمد ظاهر شاه به کدام نام یاد میگردد :414

 همه 4) شاهی مشروطه 3)  قانون اساسی 2)  دموکراسی 1) 

 ان از کدام سال آغاز میگردد :.  دهه دموکراسی بعد از استعفای صدارت سردار محمد داود خ411

 3و  5 4)  م 5564 3)  شمسی 5342 2)  شمسی 5343 1) 

 .  دهه دموکراسی در زمان محمد ظاهرشاه درمیان کدام سالهابود :416

 هیچکدام 4)  5343 – 5310 3)  5312 – 5362 2) 5332 – 5342 1) 

 انواده شاهی در کدام ُپست ها شرکت کرده نمی.  درقانون اساسی جدید در زمان محمد ظاهرشاه ، اعضای خ417

 توانستند :         

 همه 4) عضویت درمحکمه 3) عضویت در شورا 2)  مقام صدارت 1) 

 .  در دهه دموکراسی چند تن خارج از خاندان شاهی صدارت نمودند :411

 نفر 3 4)  نفر 6 3)  نفر 7 2)  نفر 1 1) 

 ر دهه دموکراسی صدارت نمودند :.  کدام یک از اشخاص ذیل د415
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 نو احمد اعتمادی و محمد موسی شفیق 2)  داکتر محمد یوسف و محمد هاشم میوندوال 1) 

 همه اینها 4)    داکتر عبدالظاهر 3) 

 .  بعد از اینکه محمد داود خان از مقام صدارت استعفا داد محمد ظاهر شاه یکی از اشخاص ذیل را به مقام صدارت 462

 مامور ساخت :        

 موسی شفیق 4)  محمد یوسف 3)  عبدالظاهر 2)  محمد هاشم  1) 

 .  داکتر محمد یوسف در کدام سال کابینه خود را تشکیل داد :465

 م 5543 4)  م 5542 3)  م 5562 2)  م 5563 1) 

 .  داکتر محمد یوسف در کدام کشور در رشیه فزیک تحصیل کرده بود :460

 فرانسه 4)   هند 3)   ایتالیا 2)   آلمان 1) 

 .  وظیفه عمده واساسی داکتر محمد یوسف چه بود :463

 عملی کردن مراحل قانونی آن 2)   تدوین قانون اساسی جدید 1) 

 درست است 0و  5 4)    تدریس مضمون فزیک 3) 

 یب رسید :هجری شمسی به تصو 5343قانون اساسی جدید در زمان یکی از اشخاص ذیل در .  464

 امان هللا خان 4)  حبیب هللا خان 3)  نادرشاه 2)  ظاهرشاه 1) 

 .  در دهه دموکراسی چند جریده در کابل منتشر شد :461

 جریده 32 4)  جریده 50 3)  جریده 53 2)  جریده 02 1) 

 .  کدام یک از جراید ذیل در دهه دموکراسی به نشر رسیدند :466

 جریده افغان ملت ، کاروان و شعله جاوید  2)   ت و روزگارجریده افغان، مساوا 1) 

 همه اینها 4)  جریده خلق، پرچم ، گهیث و ترجمان 3) 

 .  کدام یک از احزاب ذیل در زمان محمد ظاهر شاه دردهه دموکراسی فعالیت میکردند :467

 نهضت اسالمی وافغان ملت 2)   حزب دموکراتیک خلق و پرچم 1) 

 همه اینها 4)   ، اتحاد ملی وشعله جاوید ستم ملی 3) 

 .  در دهه دموکراسی چند حکومت از ولسی جرگه رای اعتماد گرفتند :461

 حکومت 0 4)  حکومت 6 3)  حکومت 7 2)  حکومت 1 1) 

 .  رژیم شاهی در کدام تاریخ به رژیم جمهوری مبدل گردید :465

 ـ شه 5310سرطان  06 2)   هـ ش 5343سرطان  02 1) 

 هـ ش 5342حمل  00 4)    هـ ش 5371ثور  04 3) 

 هـ ش به رهبری کی صورت گرفت : 5310.  کودتای نظام سفید در سال 472

 یوسف خان 4)  نادرشاه 3)  ظاهر شاه 2)  داود خان 1) 
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 .  اولین رییس جمهور افغانستان یکی از اشخاص ذیل میباشد :475

 داود خان 4)  امان هللا خان 3)  احمد شاه بابا 2)  ظاهر شاه 1) 

 .  محمد ظار شاه برای معالجه کدام مرض به اروپا سفر نمود :470

 گوش 4)  سرطان 3)   چشم 2)   قلبی  1) 

 .  محمد ظاهرشاه درکدام شهر ایتالیا برای تداوی چشم رفته بود :473

 هیچکدام 4)   روم 3)   پیزا 2)   ناپل 1) 

 ود خان کودتا نمود محمدظاهرشاه درکجابود :.  زمانیکه محمد دا474

 هند 4)  فرانسه 3)   ایتالیا 2)   آلمان 1) 

 هـ ش محمد داود خان به کدام وظایف توظیف گردید : 5310.  بعد از کودتای سال 471

 همه 4) وزیرخارجه ودفاع 3)  صدراعظم 2)  رییس دولت 1) 

 سط کی لغو شد :.  قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه تو476

 عزیز هللا خان 4)  یوسف خان 3)  هاشم خان 2)  داود خان 1) 

 .  قانون اساسی جدید در کدام سال به ریاست عزیز هللا واصفی به تصویب رسید :477

 م 5510 4)  م 5501 3)  م 5577 2)  م 5572 1) 

 ا انجام داد :.  زمانیکه محمد داود خان رییس جمهور گردید کدام کار های مهم ر471

 قانون مدنی را تصویب نمود 2)   قانون اراضی راتصویب نمود 1) 

 همه اینها 4)    سرود ملی ترتیب گردید 3) 

 .  پالن اقتصادی محمد داود خان درکدام سال عملی گردید :475

 هیچکدام 4) م 5531 – 5543 3) م 5510 – 5563 2) م 5546 – 5513 1) 

 عینک و حاجی گک بامیان در زمان کی صورت گرفت :.  سروی معادن مس 412

 ظاهرشاه 4)  نادرشاه 3)  داود خان 2)  امان هللا خان 1) 

 ملی در زمان کی تاسیس گردید :رځنګ .  حزب غو415

 هیچکدام 4)  داود خان 3)  ظاهرشاه 2)  نادرشاه 1) 

 : .  رژیم جمهوری محمد داود خان در کدام تاریخ سرنگون گردید410

 شمسی 5310 4)   هردو 3)  م 25571) هـ ش 5317ثور  7 1) 

 .  دوره رنسانس بین کدام قرون را شامل میشود :413

 م 56تا اخیر قرن  51نیمه اول قرن  2)  م 51تا اخیر قرن  51نیمه دوم قرن  1) 

 م 05تااخیر قرن  51شروع قرن  4)  م 02تا اخیر قرن  57نیمه دوم قرن  3) 
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 قالب کبیر فرانسه در کدام سال صورت گرفت :.  ان414

 م 5541 4)  م 5175 3)  م 5111 2)  م 5172 1) 

 .  دو جنگ تباه کن جهان در کدام دوقطب مرزبندی شدند :411

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

 ی بحیث قدرت سوم جهان تبارز نمود :.  کدام یک از کشور های ذیل با داشتن خطوط مستقل سیاس416

 روسیه 4)   چین 3)  امریکا 2)   جاپان 1) 

  .  دین مقدس اسالم در کدام قرن به شبه قاره هند رسید :417

 م 3قرن  4)  م 5قرن  3)  م 7قرن  2)  م 1قرن  1) 

 یم گردید :.  بعد از شکست یکی از اشخاص ذیل هند در قرون وسطی به چندین دولت کوچک تقس411

 گوپتا 4)  گاندی 3)   آشوکا 2)  کنشکا 1) 

 .  بخش اعظم شبه قاره هند در عهد یکی از خاندان های ذیل تحت حاکمیت مسلمانان قرار گرفت :415

 سدوزاییان 4)  گوپتاها 3)  مغوالن  2)  تیموریان 1) 

 .  کدام سلسله های اسالمی در هند حکمروایی کردند :452

 غزنویان و تیموریان 2)    ن و غزنویانغوریا 1) 

 همه  4)    غوریان و تیموریان 3) 

 .  در کدام سال گروهی از هندوان کنگره ملی هند را به پارلمان بومی پایه گذاری کردند :455

 م 5152 4)  م 5111 3)  م 5115 2)  م 5112 1) 

 ند :.  مسلمانان در کدام سال از کمگره ملی هند کناره گرفت450

 م 5550 4)  م 5552 3)  م 5526 2)  م 5521 1) 

 .  مسلمانان در کدام یک از انجمن های ذیل را برضد کنگره ملی ایجاد کردند :453

 مسلم لیگ 4)  ستم ملی 3)  نهضت اسالمی 2)  اتحاد ملی 1) 

 : .  جنبش هواخواهی دولت مسلمانان پس از انتخابات کدام سال شکست ناپذیر گردید454

 م 5132 4)  م 5111 3)  م 5526 2)  م 5541 1) 

 .  جناح در کدام سال نظریه " دو ملت " را ارایه نمود :451

 م 5535 4)  م 5531 3)  م 5531 2)  م 5542 1) 

 .  حزب مسلم لیگ در کدام سال خواستار تشکیل پاکستان شد :456

 م 5544 4)  م 5541 3)  م 5511 2)  م 5542 1) 

 پاکستان در کدام سال بوجود آمد :  .457

 م 5566اپریل  1 4) م 5575مارچ  52 3) م 5547اگست  54 2) م 5542اگست  54 1) 
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 .  هند و پاکستان درکدام سال از همدیگر جدا شدند :451

 م 5547 4)  م 5535 3)  م 5531 2)  م 5532 1) 

 داشتند : .  کدام یک از اشخاص ذیل در تشکیل پاکستان نقش مهم455

 هیچکدام 4)  0و  5 3) محمد علی جناح 2) عالمه اقبال الهوری 1) 

 .  نظام پاکستان در کدام سال به حیث کشور اسالمی اعالم گردید :122

 م 5572 4)  م 5516 3)  م 5547 2)  م 5542 1) 

 .  درمیان جناح شرقی و غربی پاکستان کدام اختالفات وجود داشت :125

 همه 4) شرایط اقتصادی 3) خصوصیات جمعیتی 2)   زبان  1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل حزب " مردم بنگال " را ایجاد نمود :120

 پرویز مشرف 4)  ذوالفقارخان 3)  مجیب الرحمن 2)  علی جناح 1) 

 م چند نفر بنگالی به رهبری مجیب الرحمن متهم به جداسازی شرق پاکستان شدند : 5561.  در سال 123

 تن 01 4)  تن 41 3)  تن 31 2)  تن 32 1) 

 .  پاکستان درکدام سال از بنگله دیش جدا شد :124

 م 5575 4)  م 5512 3)  م 5547 2)  م 5541 1) 

 .  اوضاع اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی ایران در اواخر سلطنت کدام خاندان از هم متالشی گردید :121

 همه 4)  صفویه 3)  یهپهلو 2)  قاجاریه 1) 

 .  کدام یک از ممالک ذیل در دوره قاجاریه نقش مهمی در تضعیف اقتصادی ایران داشتند :126

 فرانسه 4)   هردو 3)  انگلیس 2)   روس 1) 

 .  روابط اقتصادی ایران با کشور های اروپایی در کدام دوره آغاز گردیده بود :127

 هیچکدام 4)  یهپهلو 3)  صفویه 2)  قاجاریه  1) 

 .  احمد شاه قاجار کدام شخص را از سلطنت برکنار نمود و فرمان برگزاری انتخابات را داد :121

 صفی الدین 4)  عباس خان 3)  رضاشاه 2)  ناصرالملک 1) 

 .  ایران در جنگ جهانی اول چگونه موقف را اختیار کرد :125

 بی طرف 4) از انگلیس حمایت 3) حمایت از روس 2) حمایت از آلمان 1) 

 .  کدام یک از دالیل ذیل باعث کودتای سوم حوت در ایران گردید :152

 مسدد شدن راه های تجارتی 2)  ایجاد نظام سوسیالیستیی در روسیه 1) 

 همه اینها 4)   نارضایتی عموم ملت ایران 3) 

 .  مجری کودتای سوم ایران کی بود :155
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 ذوالفقار خان 4)  محمد خان 3)  جاراحد شاه قا 2)  رضاشاه 1) 

 .  رضاشاه پس از تصرف تهران کابینه مستقل را به ریاست کی تشکیل داد :150

 احمدشاه قاجار 4)  رضاشاه 3) ضیاالدین طباطبایی 2)  ناصرالملک 1) 

 .  بعد از تبعید ضیاالدین طباطبایی از ایران ، رضاخان به کدام وظایف توظیف گردید :153

 هیچکدام 4)   0و  5 3) فرمانده قوای انتظامی 2)  وزیر دفاع 1) 

 .  سلطنت قاجاریه در کدام سال شکست خورد :154

 شمسی 5350 4)  شمسی 5352 3)  شمسی 5325 2)  شمسی 5324 1) 

 .  بعد از حکومت قاجاریه کدام حکومت دیگر روی کارشد :151

 صفاری 4)  طاهری 3)  پهلوی 2)  صفوی 1) 

 .  نخستین حاکم سلطنت پلهوی کی بود :156

 امام خمینی 4)  محمد مصدق 3)  احمد شاه 2)  رضاشاه پهلوی 1) 

 .  بعد از جنگ جهانی دوم ، انگلیس و روسیه در کدام سال باالی ایران حمله نمودند :157

 شمسی 5304 4)  شمسی 5305 3)  شمسی 5351 2)  شمسی 5302 1) 

 در کدام سال از سلطنت کناره گیری کرد :.  رضاشاه پهلوی 151

 هـ ش 5332 4)  هـ ش 5315 3)  هـ ش 5302 2)  هـ ش 5305 1) 

 .  رضاشاه پهلوی یکی از اشخص ذیل را ولیغهد خود انتخاب نمود :155

 نواسه اش 4)  پسرش 3)  برادرش 2)  پدرش 1) 

 ب نمود :.  رضاشاه پهلوی یکی از اشخاص ذیل را ولیعهد خود انتخا102

 افریقای جنوبی 4)  فرانسه 3)  روسیه 2)  امریکا 1) 

 .  رضاشاه پهلوی پس از چه مدت دوری از وطن وفات نمود :105

 روز 3ماه و  1سال و  4 2)   روز 5ماه و  52سال و  0 1) 

 روز 52ماه و  3سال و  5 4)   روز 50ماه و  7سال و  1 3) 

 مریضی وفات نمود :.  رضاشاه پهلوی در اثر کدام 100

 سرطان 4)   نقرس 3)  سکته قلبی 2)  سکته مغزی 1) 

 .  رضاخان در دوره سلطنت خود کدام کارهای مهم انجام داد :103

 ایجاد و تاسیس پوهنتون ها 2)   ایجاد اردوی منظم ونشر پول 1) 

 تمام جوابات درست است 4)   تاسیس اداره ثبت احوال نفوس 3) 

 ضاشاه پهلوی پسر کی بود :.  محمد ر104
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 محمد مصدق 4)  امام خمینی 3)  رضاشاه پهلوی 2)  احمد شاه 1) 

 .  دومین پادشاه خاندان پهلوی کی بود :101

 محمد مصدق 4)  رضاشاه 3)  محمد رضاشاه 2)  احمد شاه 1) 

 .  محمد رضاشاه پهلوی در کدام سال درتهران به دنیا آمد :106

 شمسی 5051 4)  شمسی 5012 3)  شمسی 5052 2)  شمسی 5011 1) 

 .  محمد رضاشاه پهلوی تحصیالت عالی خود را در کجا به پایه اکمال رسانید :107

 ایران 4)  سویس 3)  فرانسه 2)   آلمان 1) 

 .  در کنفرانس تهران کدام کشور ها اشتراک داشتند :101

 همه 4)  امریکا 3)   روس 2)  انگلیس 1) 

 جمله اقدامات مهم محمد رضاشاه پهلوی چه بود : .  از105

 خمینی 4) ایجاد اردوی منظم 3) تاسیس پوهنتون 2) ملی شدن نفت ایران 1) 

 .  نفت ایران به رهبری یکی از اشخاص ذیل ملی گردید :132

 خمینی 4)  احمد شاه قاجار 3)  داکتر مصدق 2)  محمد رضاشاه 1) 

 سال ایران را ترک نمود :.  محمد رضاشاه در کدام 135

 شمسی 5312 4)  شمسی 5341 3)  شمسی 5342 2)  شمسی 5317 1) 

 ماه سرگردانی در کدام سال وفات نمود : 51.  محمد رضاشاه پهلوی پس از 130

 شمسی 5311 4)  شمسی 5375 3)  شمسی 5315 2)  شمسی 5317 1) 

 .  محمد رضاشاه پهلوی در کجا وفات نمود :133

 ترکیه 4)   مصر 3)  سوریه 2)   لمانآ 1) 

 .  از جمله وقایع مهم دوره حکمراوایی محمد رضاشاه میباشد :134

 شامل شدن ایران به سازمان ملل متحد وتاسیس بانک مرکزی 1) 

 تدویر کنفرانس تاریخی تهران و حق انتخاب شدن زنان در مجلس سنا 2) 

 ایجاد احزاب سیاسی و ایجاد خطوط آهن 3) 

 همه اینها درست است 4) 

 .  امام خمینی درکدام سال نهضت خود را آغاز نمود :131

 شمسی 5312 4)  شمسی 5345 3)  شمسی 5317 2)  شمسی 5333 1) 

 ساله پهلوی ایران پس از سلطنت یکی از اشخاص ذیل سرنگون گردید : 37.  نظام 136

 امام خمینی 4)  محمد مصدق 3)  احمد شاه قاجار 2)  محمد رضاشاه  1) 
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 .  امام خمینی در کدام سال امر نخست وزیری مهندس بازرگان را صادرنمود :137

 شمسی 5317 4)  شمسی 5362 3)  شمسی 5315 2)  شمسی 5312 1) 

 .  انقالب اسالمی ایران در کدام سال رخ داد :131

 هیچکدام 4)  شمسی 5340 3)  شمسی 5341 2)  شمسی 5317 1) 

 قالب اسالمی ایران به رهبری یکی از اشخاص ذیل صورت گرفت :.  ان135

 احمد شاه 4)  رضا شاه 3)  امام خمینی 2)  محمد مصدق 1) 

 .  چین محل تقاطع قاره های ذیل میباشد :142

 همه  4)  افریقا و اروپا 3)  آسیا و اروپا 2)  اروپا و آسیا 1) 

 است :.  چین دریکی از نواحی ذیل قرار گرفته 145

 همه 4) غرب اقیانوس آرام 3)  شرق آسیا 2)  نیم کره شمالی 1) 

 .  کشور چین دارای چند کیلو متر مربع مساحت میباشد :140

 میلیون 0.5 4)  میلیون 4.7 3)  میلیون 5.3 2)  میلیون 5.6 1) 

 .  چین چندمین کشور بزرگ جهان میباشد :143

 چهار مین 4)  سومین 3)  دومین 2)   اولین 1) 

 .  پایتخت چین یکی از شهر های ذیل میباشد :144

 0و  5 4)  نن جینگ 3)  بی جینگ  2)   پکین 1) 

 .  سابقه تاریخی چین به چند هزار سال قبل میرسد :141

 (1 3222  (2 0222   (3 5222   (4 1222 

 .  شهر پکین چند هزار سال قبل با سازی گردیده است :146

 (1 0222  (2 5222  (3 3222  (4 0122 

 .  قوبالی خان چند قرن قبل بی جینگ را پایتخت خود قرار داد :147

 قرن 7 4)  قرن 1 3)  قرن 4 2)  قرن 0 1) 

 .  بی جینگ در کدام سالها پایتخت چین نیود :141

 هیچکدام 4) م 5502 – 5535 3) م 5532 – 5530 2) م 5501 – 5545 1) 

 م گومین تانگ پایتخت چین را به کجا انتقال داد : 5501 – 5545.  در سالهای 145

 پکین 4)   ین آن 3)  نن جینگ 2)  بی جینگ 1) 

 .  اکثریت باشند گان چین دارای چه نوع نژاد میباشند :112

 3و  0 4)   خان 3)   هان 2)  بومی  1) 
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  مود :.  سلسله امپراتوری هان میان کدام سالها در چین حکمروایی ن115

 هیچکدام 4) م 042ق.م تا  025 3) م 032ق.م تا  022 2) م 002ق.م تا  026 1) 

 .  در زمان عباسی ها تجارت چین با سایر مناطق از کدام طریق آبی صورت میگرفت :110

 جنوب عربستان و شرق افریقا 2)   خلیج فارس و آسیای مرکزی 1) 

 همه اینها 4)    جنوب شرق آسیا 3) 

 م بنابر تسلط یافتن پرتگالی ها و هالندی ها در کدام مناطق ، روابط چین با دیگر کشور ها ضعیف 56در قرن   .113

 گردید :        

 همه 4)  ماکایو در چین 3)  گوادر هند 2) هرمز در ایران 1) 

 جلگه هوانگ حرکت کرد :.  اوکتای قا آن در کدام سال بابرادران و پسر خود به طرف 114

 م 5052 4)  م 5002 3)  م 5032 2)  م 5332 1) 

 .  اوکتای قاآن با کدام دو برادرخود به هوانگ رفت :111

 مایو 4)   هردو 3)   تولی 2)  چغتای 1) 

 .  اوکتای قا آن در کدام سال شهر کای فنگ را تصرف نمود :116

 م 5012 4)  م 5034 3)  م 5032 2)  م 5302 1) 

 اصر کدام دولت روابط تجارتی چین را با انگلیس محدود ساخت :.  در دوران مع117

 منچو 4)   مایو 3)   هان 2)   چان  1) 

 .  هدف اساسی روابط انگلیس با چین چه بود :111

 تجارت طال 4)  تجارت لباس 3)  تجارت قهوه 2)  تجارت تریاک 1) 

 تی بود :.  در کشور چین کدام سلسله ضامن امنیت جاده های تجار115

 منچو 4)   تانگ 3)  هوانگ 2)   مایو 1) 

 .  جنگ تریاک میان کدام کشور ها صورت گرفت :162

 فرانسه وآلمان 4)  انگلیس و آلمان 3)  انگلیس و چین 2) انگلیس و فرانسه 1) 

 .  جنگ تریاک میان کدام سالها به وقوع پیوست :165

 هیچکدام 4) م 5151 – 5102 3) م 5162 – 5172 2) م 5145 – 5162 1) 

 .  جنگ تریاک میان کدام سالها به وقوع پیوست :160

 سال 51 4)  سال 55 3)  سال 02 2)  سال 55 1) 

 .  حکومت های امپراتوری و جمهوری در کدام قرن در چین به میان آمدند :163

 م 02قرن  4)  م 55قرن  3)  م 50قرن  2)  م 56قرن  1) 

 ات سن به نام پدر کدام کشور مشهور است :.  داکترسون ی164
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 فرانسه 4)  ازبکستان 3)   جاپان 2)   چین 1) 

 .  اولین رییس جمهور چین چه نام داشت :161

 چغتای 4)   مایو 3)  قوبالی خان 2)  سون یات سن  1) 

 م در چین یکی از اشخاص ذیل میباشد : 5555.  رهبر انقالب 166

 سون یات سن 4)   تولی 3)   ایوم 2)  قوبالی خان 1) 

 .  داکترسون یات سن رهبری کدام حزب را به عهده داشت :167

 هوانگ 4)  کای فنگ 3)   منچو 2)  گومینگ تانگ 1) 

 .  داکترسون یات سن تا کدام سال رهبری حزب گومینگ تانگ را به عهده داشت :161

 م 5551 4)  م 5505 3)  م 5502 2)  م 5555 1) 

 .  سربازان مایو و جوده در کدام سال با همدیگر ملحق شدند :165

 م 5532 4)  م 5531 3)  م 5505 2)  م 5501 1) 

 .  علت به قدرت رسیدن حزب کمونست در چین چه بود :172

 حرکت چغتای و تولی به سوی آسیای میانه 2)   به قدرت رسیدن سون یات سن 1) 

 همه اینها غلط است 4)   ملحق شدن افراد جوده و مایو 3) 

 .  اولین پایگاه که حزب کمونست برای استقرار ) ارتش سرخ ( تاسیس کرد چه نام داشت :175

 بیجنگ 4)   پکین 3) چنگ کانگ سن 2)  نن جینگ 1) 

 .  مایون در کدام سال اولین جمهوری شورای چین را اعالم نمود :170

 م 5501 4)  م 5535 3)  م 5501 2)  م 5502 1) 

 .  مایون در کدام منطقه اولین جمهوری شورای چین را اعالم نمود :173

 گیانگسی 4)  کای فنگ 3)  بیجنگ 2)   پکین 1) 

 .  در پایان جنگ جهانی دوم چند چین وجود داشت :174

 (1 0    (2 5    (3 4    (4 3 

 :.  در اواخر جنگ جهانی دوم چین تحت رهبری کی ها قرار داشت 171

 هیچکدام 4)   هردو 3)  حزب کمونست 2)  گومیندان 1) 

 .  حزب کمونست چین نسبت به کدام حزب عقب بود :176

 منچو 4)  گومیندانگ 3)   مایو 2)  چانکای شیک 1) 

 .  کمیته مرکزی حزب کمونست در کدام سال اقدام بزرگی برای مالکان زمین نمود :177

 م 5512 4)  م 5572 3)  م 5546 2)  م 5542 1) 
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 .  اردوی آزادی بخش چین در کدام سال به عملیات بر ضد گومیندانگ دست زدند :171

 م 5532 4)  م 5531 3)  م 5541 2)  م 5541 1) 

 .  سربازان گومیندان در کدام قسمت چین در مقابل حزب کمونست شکست خوردند :175

 ربجنوب غ 4)  جنوب شرق 3)  شمال شرق 2)   شمال 1) 

 .  بعد از شکست دولت گومیندان کدام بخش ها در تصرف حزبب کمونست آمد :112

 کارخانه های استخراج زغال سنگ 2)    کارخانه های ذوب فلز 1) 

 همه اینها 4)   مراکز ماشین سازی و انرژی  3) 

 م کدام قسمت های چین بدست نیرو های کمونست افتاد : 5541.  در پایان سال 115

 جنوب 4)   0و  5 3)  شمال شرق 2)   شمال 1) 

 .  بی جینگ در کدام سال توسط کمونست ها سقوط کرد :110

 م 5545 4)  م 5501 3)  م 5512 2)  م 5541 1) 

 .  بیجنگ بعد از سقوط بدست کدام حزب افتاد :113

 منچو 4)   مایو 3)  کمونست 2)  گومیندانگ 1) 

 زب کمونست افتاد چانکای شیک با سربازان خود به کجا فرار نمود :.  زمانیکه بی جینگ بدست ح114

 نیپال 4)   کوریا 3)   جاپان 2)  تایوان 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل جمهوری خلق چین را اعالن نمود :111

 کایتسو 4)   جوده 3)   مایو 2)  چانکای شیک 1) 

 ن نمود :.  مایو در کدام منطقه جمهوری خلق چین را اعال116

 نانکنگ 4)   پکین 3)  میدان آسمانی 2)  تایوان 1) 

 .  مایو در کدام سال جمهوری خلق چین را تاسیس نمود :117

 م 5506 4)  م 5532 3)  م 5545 2)  م 5512 1) 

 .  روابط سیاسی چین بعد از کدام سال با کشورهای دیگر افزایش یافت :111

 م 5516 4)  م 5512 3)  م 5541 2)  م 5542 1) 

 .  اصول استراتیژیکی مایو نظر به کدام اوضاع قابل انعطاف و تغییر بود :115

 شرایط نظامی و فنی 2)   شرایط سیاسی و اقتصادی  1) 

 همه درست است 4)    اوضاع بین المللی 3) 

 میباشد : 12.  از جمله تغییرات عمده چین بعد از دهد 152

 نفع متقابل و همکاری با کشور های دیگر 2) چین براساس برابریسیاست و پالیسی جدید  1) 
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 همه جوابات درست است 4)   نتایج عملی و بهتر شدن روابط 3) 

 .  چین از لحاظ پیشرفت در ردیف کدام یک از ممالک ذیل قرار دارد :155

 همه 4)  اروپای غربی 3)   جاپان 2)  امریکا 1) 

 افغانستان موقعیت دارد :.  تاجکستان در کدام طرف 150

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

 .  ساکنان تاجکستان دارای کدام نژاد هستند :153

 هان 4)  مغولی 3)   بومی 2)  آریایی 1) 

 .  مردم تاجکستان در کدام نواحی زیست کرده اند :154

 همه 4) جیحونکنار رود  3) کنار رود سیحون 2) کوه های هندو کش 1) 

 .  به قول کدام یک از اشخاص ذیل تاجکان مردمی هستند که در سراسر مشرق زمین پراگنده اند :151

 فاهیان 4)  هنری فیلد 3)  هیرودت 2) امام علی رحمن 1) 

 تاجک ها در کدام مناطق سکونت دارند :.  156

 همه 4) رغزستانازبکستان و ق 3) چین و ماور النهر 2) ایران و افغانستان 1) 

 .  زبان ملی مردم تاجکستان چه میباشد :157

 همه 4)  تاجکی 3)  فارسی 2)   دری 1) 

 .  اسکندر مقدونی در کدام قرن تاجکستان را تصرف نمود :151

 ق.م 7قرن  4)  ق.م 1قرن  4)  ق.م 0قرن  2)  ق.م 4قرن  1) 

 ف نمود چند هزار یونانی وارد تاجکستان شدند :.  بعد از اینکه اسکندر مقدونی تاجکستان را تصر155

 هزار 52 4)  هزار 32 3)  هزار 12 2)  هزار 02 1) 

 .  سکاها به جای یکی از اقوام ذیل در تاجکستان به قدرت رسیدند :622

 بومی ها 4)  ازبک ها 3)  مغول ها 2)  یونانی ها 1) 

 ان را گرفتند :.  سکاها در کدام قرن به جای یونانی ها تاجکست625

 ق.م 0قرن  4)  ق.م 6قرن  3)  ق.م 1قرن  2)  ق.م 4قرن  1) 

 .  کوای شانگ ) کوشان ( درکدام سال قبایل یوچی را در تصرف خود در آورد :620

 هیچکدام 4)  ق.م 55 – 03 3) ق.م  02 – 42 2)  ق.م 07 – 35 1) 

 حکومت نمود : .  امپراتوری کوشانی ها مدت چند سال برآسیای مرکزی623

 سال 512 4)  سال 022 3)  سال 122 2)  سال 522 1) 

 .  امپراتوری کوشانی ها در کدام قرن به ضعف مواجه شد :624
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 م 4قرن  4)  م 7قرن  3)  م 1قرن  2)  م 3قرن  1) 

 .  بعد از ضعف امپراتوری کوشانی کدام حکومت روی کار شد :621

 همه 4)  اهیاطله 3)  هون ها سفید 2)  افتالیت  1) 

 .  کدام اقوام حکومت اهیاطله ر اهون های سفید میگفتند :626

 بومی ها 4)  مغولی ها 3)  رومی ها 2)  یونانی ها 1) 

 .  دامنه توسعه اراضی روسیه در کدام قرن به سوی افغانستان کشیده شد :627

 م 51قرن  4)  م 55قرن  3)  م 02قرن  2)  م 50قرن  1) 

 م ضمیمه روسیه گردید : 55کدام مناطق تاجکستان در قرن   .621

 همه اینها 4)   توبه 3)   خجند 2)   اورا 1) 

 م شمال تاجکستان تحت تصرف یکی از ممالک ذیل بود : 55.  در قرن 625

 ایران 4)  انگلیس 3)  امیر بخارا 2)  روسیه تزاری 1) 

 ف یکی از افراد ذیل بود :م جنوب تاجکستان تحت تصر 55.  در قرن 652

 شاه فرانسه 4) شاه روسیه تزاری 3)  شاه آلمان 2)  امیرا بخارا 1) 

 .  حاکمیت شوری در کدام سال در آسیای میانه برقرار شد :655

 م 5522 4)  م 5554 3)  م 5551 2)  م 5502 1) 

 م بخشی از تاجکستان مربوط کدام کشور گردید : 5551.  در سال 650

 ایران 4)  ازبکستان 3)  افغانستان 2) ترکستان شوروی 1) 

 .  ارتش سرخ شوری در کدام سال شهر دوشنبه را تصرف نمود :653

 م 5505 4)  م 5532 3)  م 5554 2)  م 5551 1) 

 .  پایتخت تاجکستان یکی از شهر های ذیل میباشد :654

 مرو 4)  آستانه 3)  بشکیک 2)  دوشنبه 1) 

 ا میانه و جمهوری شورای تاجک در کدام سال جز ازبکستان گردیدند :.  آسی651

 م 5532 4)  م 5504 3)  م 5506 2)  م 5502 1) 

 .  شهر دوشنبه در کدام سال استالین آباد نامگذاری شد :656

 م 5512 4)  م 5531 3)  م 5532 2)  م 5505 1) 

 شد : .  شهر استالین آباد درکدام سال دوشنبه نامگذاری657

 م 5565 4)  م 5541 3)  م 5532 2)  م 5562 1) 

 .  مناطق سمر قند ، بخارا ، سرخان دریا ، قشقا دریا و فرغانه در کدام سال از تاجکستان جدا گردیدند :651

 م 5562 4)  م 5504 3)  م 5505 2)  م 5501 1) 
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 تاجکستان در کدام سال استقالل خود را اعالن نمود :.  655

 م 5565 4)  م 5541 3)  م 5555 2)  م 5555 1) 

 .  تاجکستان در کدام سال عضویت سازمان ملل متحد را حاصل نمود :602

 م 5541 4)  م 5515 3)  م 5532 2)  م 5555 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل رییس جمهور تاجکستان میباشد :605

 وبالی خانق 4)  مدیدوف 3)  اسالم کریموف 2) امام علی رحمن 1) 

 .  ازبکستان در کدام قسمت آسیاقرار دارد :600

 شمال آسیا 4)  جنوب آسیا 3)  آسیای مرکزی 2)  شرق آسیا 1) 

 .  کدام سلسله های بزرگ در تاجکستان حکومت کردند :603

 3و  0 4)  سامانیان 3)  صفاریان 2)  تیموریان 1) 

 تاجکستان میباشند : .  کدام یک از اینها از جمله علما و فضالی604

 همه 4)  کمال خجندی 3) رودکی سمرقندی 2) عصاری سمرقندی 1) 

 .  ازبکستان میان کدام دریاهای ذیل موقعیت دارد :601

 جیحون و سند 4)  آمو و راین 3) جیحون و والگا 2) ر دریاآمو و سی 1) 

  .  ازبک ها چند فیصر نفوس ازبکستان را تشکیل میدهند :606

 (1 0
09 0  (2 0

07 1  (3 0
05 0  (4 0

08 5 

 .  بدون ازبک ها کدام اقوام دیگر در ازبکستان زندگی میکنند :607

 همه 4)  قزاقها 3) روس ها و تاتار ها 2)  تاجک ها 1) 

 ازبکستان در قریه های قصبه ها سکونت دارند :.  چند درصد مردم 601

 (1 0
07 1  (2 0

04 0  (3 0
05 0  (4 0

06 3 

 .  زبان رسمی ازبکستان چه میباشد :605

 تاجکی 4)  0و  5 3)  روسی 2)  ازبکی 1) 

 ستان در کدام قرن جز قلمرو هخامنشی ها شمرده میشد :.  ازبک632

 ق.م 3قرن  4)  ق.م 7قرن  3)  ق.م 1قرن  2)  ق.م 6قرن  1) 

 .  ازبکستان فعلی در کدام سال به قلمرو یونان باختری ملحق گردید :635

 ق م 005 4)  ق م 022 3)  ق م 122 2)  ق م 305 1) 

 قرن ششم میالدی تحت سلط کدام خان قرار گرفت :.  سرزمین سمرقند و ازبکستان در 630

 مغول ها 4)  سلجوقیان 3)  خانات ترک 2)  هیاطله 1) 
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 .  مسلمانان در کدام قرن بر قسمت های مهم آسیای مرکزی تسلط یافتند :633

 نیمه اول قرن هشتم میالدی 2)   نیمه دوم قرن ششم میالدی 1) 

 نیمه دوم قرن یازدهم میالدی 4)   نیمه دوم قرن هفتم میالدی 3) 

 .  قتیبه بن مسلم والی یکی از مناطق ذیل بود :634

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

 .  قتیبه بن مسلم مامور فتح نهایی یکی از مناطق ذیل بود :631

 خیوه 4)  خراسان 3)  بین النهرین 2)  ماور النهر 1) 

 چند سال سمرقند ، تاشکند و فرغانه را تصرف کرد : .  قتیبه بن مسلم طی636

 سال 32 4)  سال 02 3)  سال 1 2)  سال 52 1) 

 .  قتیبه بن مسلم تا کدام مناطق لشکر کشید :637

 همه 4)  تاشکند 3)  کاشغر 2)   چین  1) 

 .  ازبکستان در کدام قرن جز قلمرو سامانیان گردید :631

 م 1قرن  4)  م 52قرن  3)  م 5قرن  2)  م 47قرن  1) 

 .  کدام حکومت های ذیل در ازبکستان حکمروایی نموده اند :635

  خوارزم شاهیان 2)    غزنویان و سلجوقیان 1) 

 همه 4)    مغوالن و تیموریان 3) 

 .  تیمور گورگانی یکی از مناطق ذیل را پایتخت خود انتخاب نمود :642

 فرغانه 4)   هخیو 3)  سمرقند 2)   بخارا 1) 

 .  مغول ها با هجوم آوردن به یکی از مناطق ذیل بخش بزرگ آسیای مرکزی را تصرف نمودند :645

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

 .  ازبک ها نام خود را از یکی از اشخاص ذیل گرفتند :640

 شیبک خان 4)   قاآن 3)  ازبک خان 2)   خدات 1) 

 ازبک خان میان کدام سال ها به دین اسالم مشرف شد :  .643

 هیچکدام 4) م 5332 – 5362 3) م 5342 – 5312 2) م 5340 – 5010 1) 

 .  ابوالخیر خان پسرکی بود :644

 اسالم کریم 4)  شیبک خان 3)  ازبک خان 2)  جوجی 1) 

 یای مرکزی بنا نهاد :.  ابوالخیر خان در کدام سال پایه و قدرت ازبک ها را در آس641

 م 5432 4)  م 5450 3)  م 5440 2)  م 5402 1) 
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 .  چند فیصد مردم ازبکستان مسلمان میباشند :646

 (1 0
08 0  (2 0

09 0  (3 0
09 5  (4 0

08 5 

  م ازبکستان پیرو مذهب حنفی میباشند :.  چند فیصد مرد647

 (1 0
08 5  (2 0

05 0  (3 0
07 0  (4 0

06 0 

 .  کدام یک از مراسم ذیل در ازبکستان مراعات میگردد :641

 نکاح، ساختمان مساجد و قربانی 2)  تدفین و مراسم به خاک سپاری میت 1) 

 همه اینها 4)   تالوت قرآن کریم و دادن صدقات 3) 

 .  ترکیب ملی جمعیت ازبکستان در کدام قرن شکل گرفت :645

 میالدی 02و آغاز قرن  55نیمه قرن  2)  میالدی 55و آغاز قرن  51نیمه قرن  1) 

 میالدی 57و آغاز قرن  56نیمه قرن  4)  میالدی 05و آغاز قرن  02نیمه قرن  3) 

 م دهقانان و کار گران کدام مناطق به ازبکستان آمدند : 02.  در قرن 612

 همه 4)  اوکراین 3)   قفقاز 2)  روسیه 1) 

 .  دهقانان و کارگران روسیه ، قفقاز و اوکراین بعد از انقالت کدام سال میالدی به ازبکستان آمدند :615

 م 5557 4)  م 5532 3)  م 5502 2)  م 5557 1) 

 ازبکستان در کدام سال استقالل خود را اعالن نمود :.  610

 م 5512 4)  م 5555 3)  م 5502 2)  م 5555 1) 

 .  بعد از استقالل ازبکستان کدام حزب در ازبکستان از بین رفت :613

 سوسیالیزم 4)  کمونست 3)   پرچم 2)   خلق 1) 

 کستان عبارت بود از :.  اولین رییس جمهور ازب614

 3و  0 4)  اسالم کریم 3)  اسالم کریموف 2) امام علی رحمن 1) 

 .  ازبکستان در کدام سال عضویت سازمان ملل متحد را کسب نمود :611

 م 5555 4)  م 5555 3)  م 5541 2)  م 5502 1) 

 .  سرزمین ازبکستان دارای کدام معادن میباشد :616

 همه 4)   نفت 3)  نگزغال س 2)   مس 1) 

 .  صنایع مهم ازبکستان کدام یک از اینها میباشد :617

 همه 4)  مواد غذایی 3) منسوجات و پنبه 2)   فوالد 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله مهمترین بخش اقتصادی ازبکستان میباشد :611

 زراعت 4)  مالداری 3)  تجارت 2)  صنعت 1) 
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 ازبکستان به زراعت مصروف هستند :.  چند فیصد مردم 615

 (1 0
04 5  (2 0

04 0  (3 0
03 5  (4 0

02 0 

 .  ازبکستان چندمین کشور صادر کننده پنیه در جهان میباشد :662

 مینچهار 4)  سومین 3)  دومین 2)   اولین 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله مدرسه های ازبکستان میباشد :665

 همه 4)  مدرسه شیردار 3) مدرسه طالکاری 2) مدرسه الغ بیگ 1) 

 .  مساجد بی بی خانم ، نمازگاه و خانقاه دریکی از ممالک ذیل موقعیت دارند :660

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

 .  کدام یک از مقبره های بزرگ در ازبکستان موقعیت دارند :663

 مقبره شاه اسماعیل سامانی 2)   مقبره امیر تیمور گورگانی 1) 

 همه اینها 4)   مقبره خواجه عبدهللا احرار 3) 

 .  مناره کالن در کدام کشور موجود است :664

 نتاجکستا 4)  ترکمنستان 3)  ازبکستان 2)  هنوستان  1) 

 .  کدام یک از ممالک ذیل از جمله بزرگترین کشور صادر کننده گاز است :661

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

 .  شهر مرو در یکی از ممالک ذیل موقعیت دارد :666

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

 اکز فرهنگی ترکمنستان میباشد :.  کدام یک از اینها از جمله مر667

 همه 4)  اورگنج 3)  نماز گاه تپه 2)  گوک تپه 1) 

 .  ترکمن ها از لحاظ چهره شبیه کدام اقوام میباشند :661

 بومی ها 4)  آریایی ها 3)  ازبک ها 2)  مغول ها 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله مشخصات ظاهری مردم ترکمنستان میباشد :665

 همه 4)  اندام الغر 3)  موهای سیاه 2)  قد بلند 1) 

 .  نظر به تحقیقات باستان شناسی یکی از ممالک ذیل بزرگترین مرکز زراعت و مالداری جهان میباشد :672

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

 د :.  تمدن های پیشرفته در کدام عصر از ترکمستان منشاگرفته ان675

 هیچکدام 4)  عصر نقره 3)  عصر برونز 2)  عصر مغول ها 1) 

 .  " التین رپ " از جمله آثار باستانی و معماری یکی از ممالک ذیل میباشد :670

 قزاقستان 4)  تاجکستان 3)  ازبکستان 2)  ترکمنستان  1) 
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 نستان موقعیت دارد :.  مرکز تمدن باستانی " التین رپ " در میان یکی از روستاهای ترکم673

 سمرقند و مرو 4)  تاشکند و مرو 3)  خیوه و فرغانه 2)  مینا وچاجا 1) 

 .  در محل " التین رپ " چه نوع زبان و جود دارد :674

 التینی 4)  سانسکریت 3)  نوشتاری 2)  گفتاری 1) 

 د :.  به نظر مورخین ترکمنستان در میان کدام قرون جز قلمرو هخامنشی ها بو671

 ق.م 1 – 52 4)  ق.م 6 – 1 3)  ق.م 4 – 6 2)  ق.م 0 – 4 1) 

 .  ترکمنستان بعد از هخامنشی ها بدست کدام امپراتوری افتاد :676

 پارتها 4)  ازبک ها 3)  سلجوقی ها 2)   ساکها 1) 

 .  جاده ابریشم در یکی از ممالک ذیل شرق و غرب را باهم وصل نموده است :677

 افغانستان 4)  ترکمنستان 3)  ایران  2)  انازبکست 1) 

 .  ترکمنستان در کدام قرن تحت تسلط هپتالیان و ترکمنان افتاد :671

 م 1قرن  4)  م 1قرن  3)  م 4قرن  2)  م 6قرن  1) 

 .  کدام یک از مناطق ذیل پایتخت حکام عرب خراسان به شمار میرفت :675

 فرغانه 4)   مرو 3)   خیوه 2)  سمرقند 1) 

 .  کدام یک از واقعات مهم مرو در تاریخ ثبت گردیده است :612

 حضور امام رضا ) رح ( درمرو 2)   حضور مامون الرشید در مرو 1) 

 درست است 0و  5 4)   حضور اسالم کریموف در مرو 3) 

 .  ترک ها در کدام قرن وارد ماورالنهر گردیدند :615

 م 5قرن  4)  م 1رن ق 3)  م 7قرن  2)  م 1قرن  1) 

 .  حضور ترکان غور از مرز های مغولستان در کدام قرن بافت جمعیتی ترکمنستان را برهم زد :610

 م 4قرن  4)  م 6قرن  3)  م 52قرن  2)  م 1قرن  1) 

 .  سلجوق خان در کدام منطقه سلسله سلجوقی را به کمک مسلمانان تشکیل نمود :613

 تاشکند 4)   خیوه 3)   مرو 2)  سیحون 1) 

 .  اولین تاریخ نویس عرب در کدام قرن از طایفه ترکمن یاد کرده است :614

 هجری 4 4)  هجری 1 3)  هجری 6 2)  هجری 1 1) 

 .  اولین تاریخ نویس عرب که ازطایف ترکمن یاد کرده است چه نام داشت :611

 سفاح 4)  ابوبکر 3)  عبدهللا 2)  مقدسی 1) 

 یک از اقوام ذیل از جمله اولین ترک های مسلمان میباشد :.  کدام 616

 ترک 4)  ترکمن 3)  تاجک 2)  ازبک 1) 
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 .  ترکمن ها چرا به نام )ترک ایمان( یاد میشوند :617

 اولین ترک های مسلمان اند 2)    اکثریت شان مسلمان اند 1) 

 همه اینها درست است 4)   اولین ازبک های مسلمان اند 3) 

 .  سلسله نسبی ترکمن ها بنابر کدام کتاب تنظیم یافته است :611

 هیچکدام 4)  جوامع التواریخ 3)  تواریخ حافظ 2) خالصة االنساب 1) 

 .  بر اساس کتاب جوامع التواریخ سلسله نسبی ترکمن ها چگونه تنظیم گردیده است :615

  اوغوزخان  –قراخان  –دیب یا قوی  –بافت بن نوح  1) 

 قراخان –بافث بن نوح  –اوغوزخان  2) 

 بافث بن نوح –اغوزخان  –قراخان  3) 

 اوغوزخان –قراخان  –دیب یاقوی  4) 

 .  جد اصلی ترکمن ها چه نام دارد :652

 قراخان 4)  اوغوزخان 3)  اورخان کرخان 2)  بافث بن نوح 1) 

 .  اکثریت جمعیت ترکمنستان را کدام قوم تشکیل میدهد :655

 ترک 4)  تاجک 3)   ازبک 2)  ترکمن 1) 

 .  کدام یک از قبایل ذیل در ترکمنستان سکونت دارند :650

 امرای ، ارساری ، گوکالن 2)   عالی ایلی ، اتا و چاودار 1) 

 همه اینها 4)    ساکار ، سایور و ناریق 3) 

 .  بنابر کدام دالیل آسیایی مرکزی ویران و بدست مغوالن افتاد :653

 شکست خوارزم شاهیان 2)     تهاجم مغوالن  1) 

 هیچکدام 4)      0و  5 3) 

 .  دراثر تهاجم مغول ها ترکمنستان به چند بخش تقسیم گردید :654

 بخش 3 4)  بخش 1 3)  بخش 4 2)  بخش 0 1) 

 .  در اثر تهاجم مغول ها تر کمنستان به کدام بخش ها تقسیم گردید :651

 جنوب و شرق 4)  شمال وغرب 3)  شمال و جنوب 2)  شمال و شرق 1) 

 .  قسمت شمال ترکمنستان بدست کدام حکومت بود :656

 ایلخانان 4)   هردو 3)  ازبک ها 2)  مغول ها 1) 

 .  قسمت جنوب ترکمنستان در اختیار کدام حکومت بود :657

 ترکمن 4)  ازبک 3)  ایلخانان 2)  مغول  1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 کامل ترین بانک سواالت تاریخ آموزشگاه علمی کامیاب

 

207 

 خان ، ترکمنستان بدست کدام سلسله افتاد : .  بعد از شکست شیبک651

 سامانی ها 4)  صفوی ها 3)  عباسی ها 2)  طاهری ها 1) 

 .  سرزمین ترکمنستان میان کدام قرون تحت تصرف صفوی ها بود :655

 م 52 – 55 4)  م 52 – 51 3)  م 51 – 55 2)  م 51 – 57 1) 

 تان را به چندین منطقه تقسیم نمود :.  تحریک سیاسی روسیه در کدام سالها ترکمنس722

 هیچکدام 4)  5172 – 5112 3) م 5112 – 5173 2) م 5712 – 5712 1) 

 .  تحریک سیاسی کدام کشور ترکمنستان را به چندین منطقه تقسیم نمود :725

 امریکا 4)   آلمان 3)   ایران 2)  روسیه  1) 

 مناطق تقسیم نمود : .  تحریک سیاسی روسیه ترکمنستان را به کدام720

 همه 4)   قازان 3) فرغانه و خوقند  2)  بخارا و خیوه 1) 

 .  روس ها در کدام سال بخارا را تصرف نمودند :723

 م 5162 4)  م 5172 3)  م 5161 2)  م 5112 1) 

 .  روس ها در کدام سال خیوه را تصرف نمودند :724

 م 5112 4)  م 5151 3)  م 5172 2)  م 5173 1) 

 .  روس ها در کدام سال فرغانه را تصرف نمودند :721

 م 5152 4)  م 5175 3)  م 5117 2)  م 5171 1) 

 .  روس ها در کدام سال ترکمنستان را تصرف نمودند :726

 م 5155 4)  م 5115 3)  م 5175 2)  م 5112 1) 

 .  کدام جنرال روسی توانست ترکمنستان را اشغال نماید :727

 برنس 4)  فاهیان 3)  پاولف 2)  اسکوبلوف 1) 

 .  جنرال اسکووبلوف روسی کدام منطقه ترکمنستان را تصرف نمود :721

 خیوه 4)  اورگنج 3)   مرو 2)   آخال 1) 

 جنرال اسکوبلوف روسی کدام منطقه ذیل را تحت تصرف خود در آورد :.  725

 وهخی 4)  گوک تپه 3)   مرو 2)  نماز گاه تپه  1) 

 .  کدام قسمت ترکمنستان داوطلبانه جز خاک روسیه گردید :752

 شرق 4)   غرب 3)  جنوب 2)   شمال 1) 

 .  بعد از اقالب کدام سال ترکمنستان جز جمهوری روسیه گردید :755

 م 5551 4)  م 5502 3)  م 5557 2)  م 5555 1) 
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 ی دولتی تولید میشد :.  چند در صد محصوالت کشور ترکمنستان توسط واحد ها750

 (1 0
09 0  (2 0

08 0  (3 0
07 0  (4 0

09 5 

 م در ترکمنستان دولتی بودند : 5557.  کدام یک از ارگان های ذیل بعد از انقالب 753

 همه 4) تجارت خارجی 3) ی بزرگفروشگاه ها 2)  بانکهای بیمه 1) 

 .  دولت ترکمنستان جهت رفع مشکالت کم کاری و عدم داشتن روحیه ابتکار چند اقدام را روی دست گرفت :754

 (1 0    (2 1    (3 4    (4 5 

 .  ترکمنستان دارای چند تریلیون متر مکعب ذخایر گاز است :751

 تریلیون 5 4)  ریلیونت 0 3)  تریلیون 0.1 2)  تریلیون 0.7 1) 

 .  ترکمنستان بعد از کدام کشور دارای بزرگترین ذخایر گاز میباشد :756

 امریکا 4)  روسیه 3)  عربستان 2)  اربکستان 1) 

 .  چند در صد مردم ترکمنستان در امور زراعت و مالداری اشتغال دارند :757

 (1 0
07 0  (2 0

04 8  (3 0
05 0  (4 0

03 0 

 .  دولت ترکمنستان جهت رفع مشکالت کم کاری و اقتصادی کدام دو اقدام را عملی نمود :751

 قطع رشته های وابسته به مسکو و دیگر کشور های عضو کامنولت  1) 

 استفاده از منابع طبیعیپایه گذاری یک اقتصاد ملی به منظور  2) 

 هردو درست است 3) 

 هردو غلط است 4) 

 .  چند فیصد زمین های ترکمنستان به فقدان منابع آبی مواجه میباشند :755

 (1 0
08 0  (2 0

04 0  (3 0
05 5  (4 0

07 2 

 .  در ترکمنستان مهمترین حیوان که پرورش میشود عبارت است از :702

 آهو 4)   بز 3)  گوسفند قره قل 2)   شتر 1) 

 .  ترکمنستان در تولید کدام صنعت شهرت جهانی دارد :705

 هیچکدام 4)  قالین بافی 3)   پنبه 2)   فوالد 1) 

 . ترکمنستان دارای کدام منابع زیر زمینی میباشد :700

 فوالد 4)   آهن 3)  زغال سنگ 2)  نفت و گاز 1) 

 .  کدام یک از ممالک ذیل در انتقال گاز از جمله کشور های تامین کننده انرژی اروپا به جساب میاید :703

 آلمان 4)  تاجکستان 3)  ترکمنستان 2)  اربکستان 1) 

 ین میباشد که دارای ارزش مهم اقتصادی است :.  کدام یک از کشور های ذیل از جمله ممالک ساحلی بحیره کسپ704
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 ترکیه 4)   ایران 3)  تاجکستان 2)  ترکمنستان 1) 

 .  ترکمنستان مدت چند سال تحت حاکمیت اتحاد شوروی قرار داشت :701

 سال 42 4)  سال 62 3)  سال 32 2)  سال 12 1) 

 شوروی میباشد : .  از جمله واقعه قابل ذکر ترکمنستان در زمان تسلط اتحاد706

 هیچکدام 4)  سلب استقالل 3) اعمار ذخایر گازی 2) اعمار کانال قره قوم 1) 

 .  حزب دیموکراتیک ترکمنستان به عوض کدام حزب ایجاد گردید :707

 هیچکدام 4)  کمونست 3)   پرچم 2)   خلق 1) 

 .  ترکمنستان در کدام سال استقالل خود را اعالن نمود :701

 م 5511 4)  م 5555 3)  م 5555 2)  م 5555 1) 

 .  حزب دیموکراتیک ترکمنستان در کدام سال ایجاد گردید :705

 م 5512 4)  م 5532 3)  م 5541 2)  م 5555 1) 

 .  حزب دیموکراتیک ترکمنستان در کدام سال ایجاد گردید :732

 علی رحمن 4)  اسکوبلوف 3)  نیازاف 2)  اسالم کریم 1) 

 انون اساسی ترکمنستان چند سال بعد از اعالن استقالل آن به تصویب رسید :.  ق735

 سال بعد 0 4)  سال بعد 6 3)  سال بعد 3 2)  سال بعد 5 1) 

 .  قانون اساسی ترکمنستان در کدام سال به تصویب رسید :730

 م 5551 4)  م 5550 3)  م 5512 2)  م 5555 1) 

 عضویت سازمان ملل متحد را کسب نمود :.  ترکمنستان در کدام سال 733

 م 5522 4)  م 0222 3)  م 5541 2)  م 5555 1) 

 .  ترکمنستان بعد از اعالن استقالل در کدام سازمان های بین المللی عضویت کسب نمود :734

 سازمان کنفرانس اسالمی 2)   سازمان همکاری اقتصادی 1) 

 ه اینها درست استهم 4)   بانک توسعه اسالمی و اسیایی 3) 

 .  غرب در کدام قرن با سلطه نظامی اقتصادی بر جهان دست یافت :731

 م 02قرن  4)  م 51قرن  3)  م 05قرن  2)  م 55قرن  1) 

 م سربازان اروپایی بر کدام مناطق حکومت داشتند : 02.  در قرن 736

 همه 4)   افریقا 3) جنوب شرق آسیا 2)   هند  1) 

 یل قرن بیستم میالدی ماموران سیاست خارجی و تجارتی دول غربی امور سیاسی واقتصادی کدام ممالک را در اوا.  737

 بد ست گرفتند :        

 همه 4) امپراتوری عثمانی 3)   ایران 2)   چین 1) 
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 م به قدرت بزرگ جهانی مبدل شد : 02.  کدام یک از ممالک ذیل در قرن 731

 روسیه 4)  امریکا 3)   جاپان 2)   چین 1) 

 .  کدام تحوالت ذیل سرانجام موجب جنگ جهانی اول شد :735

 اتحاد اروپا 2)   رقابت های اقتصادی بازار 1) 

 همه اینها 4)    احساسات ملی گرایانه 3) 

 .  انگلستان در کدام سال به حیث کشور صنعتی پیشگام در سراسر جهان شناخته شد :742

 م 5171 4)  م 5152 3)  م 5111 2)  م 5172 1) 

 .  کدام یکی از کشور های ذیل بعد از انگلستان به سرعت صنعتی گردید :745

 پولند 4)  فرانسه 3)   آلمان 2)   ایتالیا 1) 

 .  تاجران انگلیس و آلمان رقابت های خود را در کدام ممالک آغاز کردند :740

 همه 4)  تینامریکای ال 3)  خاور میانه 2)  شرق آسیا 1) 

 میالدی کدام یک از ممالک ذیل برای حفظ مسیر های کشتی رانی ، نیروهای خود را تقویت کرد : 02.  در قرن 743

 آلمان 4)  0و  5 3)   جاپان 2)  امریکا 1) 

 .  امریکا و جاپان برای محافظت از مسیر های کشتی رانی کدام نیروهای خود را تقویت کردند :744

 همه 4)  زمینی 3)  دریایی 2)  هوایی 1) 

 .  انگلستان در کدام سال به ساختن کشتی ها وتوپ های دریایی غول پیکر آغاز کرد :741

 م 5173 4)  م 5152 3)  م 5114 2)  م 5116 1) 

 میالدی یکی از ممالک ذیل رقیب اصلی انگلستان بود : 02.  درقرن 746

 یتالیاا 4)  اتریش 3)   آلمان 2)  فرانسه 1) 

 .  نیروهای دریایی آلمان در کدام قرن رشد سریع نمودند :747

 م 05قرن  4)  م 02قرن  3)  م 55قرن  2)  م 51قرن  1) 

 میالدی برضد نیروی دریایی کدام کشور بود : 02.  رشد سریع نیروهای دریایی آلمان در قرن 741

 جاپان 4)  امریکا 3)  فرانسه 2)  انگلستان 1) 

 فرانسه و انگلستان موافقت نامه را درکدام سال به امضا رساندند :.  745

 م 5524 4)  م 5152 3)   5112 2)  م 5111 1) 

 .  انگلستان در کدام سال با روسیه متحد شد :712

 م 5554 4)  م 5527 3)  م 5524 2)  م 5521 1) 

 .  اتحاد مثلث بین کدام کشور ها منعقد گردید :715

 همه 4) انگلستان و روسیه 3) فرانسه و انگلستان 2) و فرانسهروسیه  1) 
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 م در چند نظام اتحادی بر ضد یکدیگر صف بسته بودند : 02.  قدرت های بزرگ اروپا در قرن 710

 (1 0   (2 6   (3 4   (4 1  

 .  قبل از جنگ جهانی اول ولیعهد یکی از ممالک ذیل به قتل رسید :713

 چین 4)  اتریش 3)   الیاایت 2)   آلمان 1) 

 .  قبل از جنگ جهانی اول ولیعهد اتریش در کجا به قتل رسید :714

 روم 4)  تایوان 3)   بلجیم 2)  سارایو 1) 

 .  سارایو مرکز یکی از ممالک ذیل میباشد :711

 هیچکدام 4)  اتریش 3)  یوسنی 2)   بلجیم 1) 

 کشور پشتیبانی میکرد :.  قبل از جنگ جهانی اول آلمان از کدام 716

 اتریش 4)  فرانسه 3)  ایتالیا و اتریش 2)   ایتالیا 1) 

 .  کدام یک از ممالک ذیل از جمله متحدین آلمان بودند :717

 فرانسه 4)   0و  5 3)   ایتالیا 2)  اتریش 1) 

 .  قبل از جنگ جهانی اول روسیه از کدام کشور حمایت کرد :711

 امریکا 4)   ایتالیا 3)  تانعربس 2)  اتریش 1) 

 .  نخستین ارتش که به جنگ جهانی اول آماده گردید از کدام کشوربود :715

 آلمان 4)  روسیه 3)  فرانسه 2)  انگلستان 1) 

 .  درشروع جنگ جهانی اول آلمان از کدام مملکت خواست تا دست از بسیج قوا بردارد :762

 فرانسه 4)  نعربستا 3)  انگلستان 2)  روسیه 1) 

 .  درجنگ جهانی اول آلمان از جمله همزمان کدام ممالک در هرس بود :765

 هیچکدام 4) اتریش و انگلستان 3) روسیه و فرانسه 2) روسیه و اتریش 1) 

 .  کدام یک از ممالک ذیل در جنگ جهانی اول پیشنهاد آلمان را رد نمود :760

 ایتالیا 4)  روسیه 3)  انگلستان  2)  فرانسه 1) 

 .  آلمان در کدام سال اعالن جنگ به روسیه و فرانسه داد :763

 م 5551 4)  م 5502 3)  م 5556 2)  م 5554 1) 

 .  آلمان در کدام سال بی طرفی از بلژیک را رد و به آن کشور حمله نمود :764

 م 5551 4)  م 5556 3)  م 5502 2)  م 5554 1) 

 ل اعالن جنگ نمود :.  انگلستان در کدام سا761

 م 5554 4)  م 5532 3)  م 5551 2)  م 5502 1) 
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 م اعالن جنگ نمود : 5554.  انگلستان بر ضد کدام ممالک در سال 766

 3و  5 4)  اتریش 3)  فرانسه 2)   آلمان 1) 

 .  جنگ جهانی اول در کدام سال آغاز شد :767

 م 5541 4)  م 5535 3)  م 5551 2)  م 5554 1) 

 .  اتریش در کدام سال باالی صربستان حمله نمود :761

 م 5531 4)  م 5554 3)  م 5541 2)  م 5542 1) 

 .  امریکا در جنگ جهانی اول چگونه موقف را اختیار کرد :765

 بی طرفی 4) حمایت از فرانسه 3) حمایت از روسیه 2) حمایت از آلمان 1) 

 امل کدام مناطق بود :.  جبهه غربی در جنگ جهانی اول ش772

 همه 4)  بحیره شمال 3)  فرانسه 2)  سویس 1) 

 .  جبهه شرقی در جنگ جهانی اول شامل کدام مناطق بود :775

 هیچکدام 4)   هردو 3)  روسیه 2)  لهستان 1) 

 جبهه شرقی در کدام سال به بالکان رسید :.  770

 م 5572 4)  م 5532 3)  م 5556 2)  م 5554 1) 

 .  متفقین در کدام سال میخواستند امپراتوری عثمانی را شکست بدهند :773

 م 5501 4)  م 5551 3)  م 5532 2)  م 5554 1) 

 .  متفقین برای شکست دادن امپراتوری عثمانی در کدام آبنا میخواستند جا پیدا کنند :774

 سیحون 4)   آمو 3)   سند 2)  دردانیل 1) 

 متفقین که در هنگام حمله به امپراتوری عثمانی کشته شدند مربوط کدام کشور بودند :.  بیشترین نیروهای 771

 فرانسه 4)  آسترالیا 3)  اتریش 2)   آلمان 1) 

 .  اتباع عرب امپراتوری عثمانی در کدام سال برضد حامان ترک شان قیام کردند :776

 م 5502 4)  م 5556 3)  م 5531 2)  م 5533 1) 

 فیصل مربوط یکی از خاندان های ذیل میباشد :.  ملک 777

 هاشمی 4)   خدات 3)  احمدی 2)   اموی 1) 

 .  قیام اتباع عرب برعلیه امپراتوری عثمانی به رهبری یکی از اشخاص ذیل صورت گرفت :771

 هیچکدام 4)  سلطان سلیمان 3)  مقدسی 2)  ملک فیصل 1) 

 م تامین کردند : 5556ورشیان عرب را در سال .  کدام یک از ممالک ذیل نیاز های ش775

 0و  5 4)   آلمان 3)  انگستان 2)  فرانسه 1) 
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 .  مسلمانان در جنگ جهانی اول با سقوط یکی از دولت های ذیل سمبول وحدت سیاسی خود را از دست دادند :712

 عباسی 4)  صفوی 3)  عثمانی 2)  سلجوقی 1) 

 مشکل اقتصادی روبرو گردید :.  آلمان در کدام سال به 715

 م 5503 4)  م 5556 3)  م 5532 2)  م 5541 1) 

 .  در نبرد سوم که میان ارتش آلمان از یک طرف و نیروهای انگلیسی وفرانسوی از طرف دیگر رخ داد ، به چه 710

 تعداد انگلیس ها کشته شدند :        

 (1 62222  (2 1222  (3 0222  (4 52222 

 ساعت اول به چه تعداد انگلیسی کشته و مجروح شدند : 04روز نخست نبرد میان انگلیسها و فرانسوی ها در  .  در713

 مجروح 42کشته و  02درهر دقیقه  2)  مجروح 32کشته و  51در هر دقیقه  1) 

 مجروح 41کشته و  32درهر دقیقه  4)  مجروح 12کشته و  12در هر دقیقه  3) 

 میان ارتش آلمان از یک طرف و نیروهای انگلیسی و فرانسوی از طرف دیگر رخ داد ، به چه  .  در نبرد سوم که714

 تعداد آلمان ها کشته شدند :        

 (1 332222  (2 31222  (3 41222  (4 00222 

 .  درنبرد سوم در جنگ جهانی اول فرانسوی ها به چه تعداد تلفات دادند :711

 (1 31222  (2 322222  (3 42222  (4 312222 

 .  درنبرد سوم در جنگ جهانی اول ایتالیا به چه تعداد تلفات داد :716

 (1 322222  (2 432222  (3 312222  (4 502222 

 .  در نبرد سوم در جنگ جهانی اول در جبهه شرق در حدود چند نفر کشته شدند :717

 ونمیلی 4 4)  میلیون 5 3)  میلیون 3 2)  میلیون 0.5 1) 

 .  آلمان در کدام سال به کشتی اقیانوس لوسی تانیا حمله نمود :711

 م 5551 4)  م 5551 3)  م 5502 2)  م 5557 1) 

 .  در کشتی لوسی تانیا که مورد حمله آلمان قرار گرفت به چه تعداد تلفات داشت :715

 نفر 0222 4)  نفر 5322 3)  نفر 3222 2)  نفر 5022 1) 

 نفریکه غرق شدند مربوط کدام کشوربودند : 522لوسی تانیا بیش از  .  در کشتی752

 اتریش 4) ایاالت متحده امریکا 3)  فرانسه 2)  انگلستان 1) 

 .  لوسی تانیا در جنگ جهانی اول به مقصد کدام کشور صالح و مهمات حمل میکرد :755

 انگستان 4)   آلمان 3)  روسیه 2)  فرانسه 1) 

 ا در کدام سال کشتی فرانسوی را غرق نمودند :.  آلمانی ه750

 م 5522 4)  م 5532 3)  م 5556 2)  م 5552 1) 
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 م کشتی های فرانسوی کدام بحیره را غرق نمودند : 5556.  آلمان ها در سال 753

 مدیترانه 4)   خزر 3)  کسپین 2)   مانش 1) 

 ریخ بود :.  کدام یک از جنگ های ذیل نخستین نبرد هوایی در تا754

 هیچکدام 4)   هردو 3) جنگ جهانی اول 2) جنگ جهانی دوم 1) 

 .  انتقال نیروهای آلمانی از جبهه شرق )روسیه( به جبهه غرب بعد از امضای کدام معاهده امکان پذیر شد :751

 همه 4) برست لیتوفسک 3)  متفقین 2)   مثلث 1) 

 ضارسید :معاهده برست لیتوفسک درکدام سال به ام.  756

 م 5502 4)  م 5557 3)  م 5554 2)  م 5551 1) 

 م نیروهای کدام ممالک به سمت دریا عقب راندند : 5551.  آلمان ها در جنگ جهانی اول در سال 757

 همه 4)  بلژیکی 3)  فرانسوی 2)  انگلیسی 1) 

 .  بلغارستان در کدام سال با درخواست آتش بس موقت موافقه نمود :751

 م 5505 4)  م 5551 3)  م 5551 2)  م 5556 1) 

 .  امپراتوری عثمانی در کدام سال تسلسم متفقین شد :755

 م 5551 4)  م 5532 3)  م 5502 2)  م 5556 1) 

 .  اتریش و مجارستان در کدام سال توافق آتش بس را امضا کردند :122

 م 5135 4)  م 5556 3)  م 5541 2)  م 5551 1) 

 جنگ جهانی اول در کدام سال به پایان رسید :.  125

 م 5135 4)  م 5556 3)  م 5541 2)  م 5551 1) 

 .  جنگ جهانی اول چند سال دوام نمود :120

 سال 52 4)  سال 1 3)  سال  4 2)  سال 6 1) 

 .  در جنگ جهانی اول به چه تعداد نیروهای بحری و زمینی کشته شدند :123

 میلیون 5.5 4)  میلیون 7 3)  میلیون 4 2)  میلیون 5 1) 

 .  درجنگ جهانی اول چند میلیون نفر مجروح شدند :124

 میلیون 52 4)  میلیون 7 3)  میلیون 42 2)  میلیون 05 1) 

 .  در جنگ جهانی اول چند میلیون نفر مفقود و اسیر گردیدند :121

 هیچکدام 4)  میلیون 6 3)  میلیون 7.4 2)  میلیون 1 1) 

 .  لهستان نام سابق یکی از ممالک ذیل میباشد :126

 ایتالیا 4)   پولند 3)  اتریش 2)  فرانسه 1) 
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 .  در جنگ جهانی اول کدام مناطق بیشتر ویران گردید :127

 همه 4) صربستان و ایتالیا 3)  لهستان 2) شمال شرق فرانسه 1) 

 گلی فرانسه سوزانده شد :.  در جنگ جهانی اول به چه اندازه زمین های جن121

 کیلومترمربع 4222 2)    کیلو مترمربع 4122 1) 

 هیچکدام 4)    کیلو مترمربع 0222 3) 

 .  درجنگ جهانی اول به چه اندازه زمین های زراعتی فرانسه نابود گردید :125

 کیلو مترمربع 50122 2)    کیلو مترمربع 4222 1) 

 یچکدامه 4)    کیلو متر مربع 53222 3) 

 .  در جنگ جهانی اول به چه تعداد ساختمان در شهر ها ویران گردید :152

 422222بیش از  4) 622222بیش از  3) 122222بیش از  2) 722222بیش از  1) 

 .  پرمصرف ترین و ویرانگرترین جنگ تاریخ بشریت کدام بود :155

 هیچکدام 4) جنگ های صلیبی 3) جنگ جهانی دوم 2) جنگ جهانی اول 1) 

 .  جنگ جهانی اول کدام ممالک را متالشی ساخت :150

 همه 4)  مجارستان 3)  اتریش 2)  آلمان و روسیه 1) 

 .  درجنگ جهانی اول کدام سلسله ها از قدرت ساقط شدند :153

 همه 4)  هاپسبورگ 3)  هونسولرن 2)  رومانوف 1) 

 ن فاتحان تقسیم گردید :.  در جنگ جهانی اول کدام امپراتوری در میا154

 اتریش 4)   آلمان 3)   ایتالیا 2)  فرانسه 1) 

 .  جنگ جهانی اول کدام ممالک را ویران کرد :151

 امریکا 4)  0و  5 3)  فرانسه 2)  روسیه 1) 

 جنگ جهانی اول کدام ممالک را متضرر ساخت :.  156

 همه 4)  انگلستان 3)  بلژیک 2)   آلمان 1) 

 ران و رکود اقتصادی در آلماان چند سال دوام نمود :.  بح157

 سال 7 4)  سال 1 3)  سال 3 2)  سال 0 1) 

 .  بحران و رکود اقتصادی در آلمان چند سال دوام نمود :151

 هیچکدام 4) م 5535 – 5541 3) م 5532 – 5531 2) م 5505 – 5533 1) 

 اهش یافت :.  در بحران اقتصادی آلمان صنایع چند قیصد ک155

 (1 0
05 0  (2 0

04 0  (3 0
03 0  (4 0

06 0 
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 .  در زمان رکود اقتصادی در آلمان تعداد بیکاران به چند میلیون نفر میرسید :102

 میلیون 1.6 4)  میلیون 7.1 3)  میلیون 7 2)  میلیون 0 1) 

 .  بحران اقتصادی در آلمان کدام نظام سیاسی را متزلزل ساخت :105

 کارگر 4)  محافظه کار 3)   ویمار 2)   نازی 1) 

 .  ادولف هتلر در کدام سال در اتریش تولد گردیده بود :100

 م 5112 4)  م 5172 3)  م 5552 2)  م 5115 1) 

 یالدی یکی از اشخاص ذیل بود :م 5502.  رهبر حزب نازی در سال 103

 روزولت 4)  چرچل 3)   هتلر 2)  موسولینی 1) 

 .  پس از جنگ جهانی اول جزب نازی دریکی از ممالک ذیل بوجود آمد :104

 آلمان 4)  امریکا 3)   جاپان 2)  فرانسه 1) 

 .  هتلر در کدام سال رهبری حزب نازی را بر دوش گرفت :101

 م 5556 4)  م 5531 3)  م 5502 2)  م 5551 1) 

 .  کدام یک از اینها از جمله اصول حزب نازی میباشد :106

 همه 4)  نژاد گرایی 3)  یهود ستیزی 2)  افراط گرایی 1) 

 .  از جمله شعار های یکی از احزاب ذیل میباشد " امروز آلمان فردا جهان " :107

 کارگر 4)  کمونست 3)   ویمار 2)   نازی 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل متعقد بود که هرکسی به اروپای مرکزی مسلط شود بر سراسر قاره اروپا سملط شده101

 میتواند :         

 اسکندر مقدونی 4)   هتلر 3)  روزولت 2)  موسولینی 1) 

 .  در جنگ جهانی دوم یکی از اشخاص ذیل میخواست اتحاد شوروی راگسترش دهد :105

 استالین 4)   لینن 3)  خروچف 2)  کالینن 1) 

 .  پس از جنگ جهانی اول یکی از اشخاص ذیل میخواست دوباره امپراتوری روم باستان را در اروپا مستقر سازد :132

 لینن 4)  استالین 3)  موسولینی 2)  روزولت 1) 

 .  جامه ملل در کدام سال اعتبار خود را از دست داد :135

 م 5543 4)  م 5536 3)  م 5541 2)  م 5542 1) 

 برلین را تشکیل دادند : –.  هتلر و موسولینی در کدام سال محور روم 130

 م 5532 4)  م 5536 3)  م 5512 2)  م 5531 1) 

 .  کدام یک از پیمان های ذیل به نام پیمان " پوالدین " یاد میشود :133

 0و  5 4)  متفقین 3)  برادری 2)  برلین –روم  1) 
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 .  کدام یک از کشور های ذیل در جنگ جهانی دوم پیمان ضد کمنترن را به امضا رساندند :134

 هیچکدام 4)  جاپان و آلمان 3)  چین و چاپان 2)  جاپان و ایتالیا 1) 

 .  هدف امضا پیمان " کمنترون " جلوگیری از کسترش کدام حزب بود :131

 ویمار 4)  نازی  3)  کمونیزم 2)  سوسیالیزم 1) 

 .  امپراتور جاپان در کدام سال بر شمال چین یورش برد :136

 م 5551 4)  م 5537 3)  م 5542 2)  م 5531 1) 

 .  هتلر در کدام سال اتریش را ضمیمه آلمان کرد :137

 م 5512 4)  م 5531 3)  م 5536 2)  م 5537 1) 

 مان جز چکسلواکیا شد :.  بعد از امضای یکی از پیمان های ذیل بعضی مناطق آل131

 کمنترن 4)  محور 3)  پوالدین 2)  وارسای 1) 

 م با نخست وزیران کدام ممالک مالقات نمودند : 5531.  هتلر و موسولینی در دسامبر 135

 اتریش 4)  0و  5 3)  فرانسه 2)  انگلستان 1) 

 و فرانسه مالقات کردند :.  هتلر و موسولینی در یکی از مناطق ذیل بانخست وزیران انگلستان 142

 مونیخ 4)   برلین 3)   بن 2)  فرانکفورت 1) 

 .  ارتش آلمان در کدام سال بر پولند حمله نموده و آنرا شکست داد :145

 م 5502 4)  م 5541 3)  م 5535 2)  م 5531 1) 

 .  جنگ جهانی دوم در کدام سال آغاز گردید :140

 م 5557 4)  م 5551 3)  م 5541 2)  م 5535 1) 

 م با آلمان اعالن جنگ نمودند : 5535.  کدام ممالک ذیل در سال 143

 همه 4)  امریکا و جاپان 3) انگلستان وفرانسه 2) انگلستان و اتریش  1) 

 .  موسولینی دیکتاتور کدام کشور بود :144

 فرانسه 4)  اتریش 3)   ایتالیا 2)   آلمان 1) 

 وم موسولینی کدام منطقه را تسخیر کرد :.  قبل از جنگ جهانی د141

 بن 4)  ایتوپیا 3)   برلین 2)  مونیخ 1) 

 .  جنگ برسر تسلط کانال سویز و مصر در کجا آغاز گردید :146

 آلمان 4)   مصر 3)  شمال افریقا 2)   امیکا 1) 

 .  نیروهای متفقین پیشروی نازی ها را در کجا متوقف ساختند :147

 ایتوپیا 4)  العلعین 3)   برلین 2)  مونیخ 1) 
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 .  شهر العلعین در یکی از ممالک ذیل موقعیت دارد :141

 فرانسه 4)   آلمان 3)   مصر 2)  روسیه 1) 

 .  نیرو های متفقین در کدام سال برضد نازی ها حمله نمودند :145

 م 5532 4)  م 5540 3)  م 5535 2)  م 5536 1) 

 ه چه تعداد سربازان نازی ) آلمانی ( را اسیر گرفتند :.  نیروهای متفقین ب112

 (1 1222   (2 0222  (3 5222  (4 4222 

 .  جنگ جهانی دوم در کدام قاره آغاز گردید :115

 افریقا 4)   آسیا 3)   اروپا 2)  امریکا 1) 

 م به چه تعداد فرقه آلمانی به پولند یورش بردند : 5535.  در سال 110

 (1 13    (2 62    (3 12    (4 41  

 .  نیروهای آلمانی در ظرف چند هفته ارتش پولند ) لهستان ( را درهم کوبیدند :113

 هفته 1 4)  هفته 4 3)  هفته 6 2)  هفته 3 1) 

 .  در زمان حمله آلمان بر لهستان اتحاد شوروی کدام قسمت لهستان را گرفت :114

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

 .  خط ماژینو توسط یکی از ممالک ذیل ساخته شد :111

 انگلستان 4)  جاپان  3)   آلمان 2)  فرانسه 1) 

 .  طول خط ماژینو به چند کیلومتر میرسد :116

 (1 312   (2 302   (3 412   (4 322 

 ند :.  در جنگ جهانی دوم انگلیس ها بعد از گذشتن از بحیره مانش در کجا مستقر شد117

 آلمان 4)  آسترالیا 3)  شمال افریقا 2)  شمال فرانسه 1) 

  .  در جنگ جهانی دوم شوروی کدام دولت ها را باهم متحد ساخت :111

 همه 4)   لتوانیا 3)  استونیا 2)   التویا 1) 

 ه باهم متحد ساخت :.  در جریان جنگ جهانی دوم شوروی دولت های التویا ، استونیا ، و لتوانیا را در کدام حوز115

 هیچکدام 4)  بحیره سیاه 3)  بحیره مانش 2)  بحیره بالتیک 1) 

 .  آلمان در کدام سال باالی ناروی ودنمارک حمله نمود :162

 م 5541 4)  م 5542 3)  م 5540 2)  م 5535 1) 

 بل آلمان تسلیم شد :.  کدام یک از ممالک ذیل در جنگ جهانی دوم بر اثر نداشتن اردو فوراً در مقا165

 فرانسه 4)  اتریش 3)  دنمارک 2)  ناروی 1) 
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  .  در جنگ جهانی دوم ناروی پس از چند هفته در مقابل آلمان شکست خورد :160

 هفته 5 4)  هفته 1 3)  هفته 4 2)  هفته 3 1) 

 . نازی ها در کدام سال باالی بلژیک وهالند حمله کردند :163

 م 5543 4)  م 5542 3)  م 5546 2)  م 5535 1) 

 .  آلمان با استفاده از کدام ابزار در جنگ جهانی دوم در اطراف خط ماژینو منمرکز گردید :164

 تانگ وطیاره بمب افگن 2)    نیروهای دریایی و پیاده 1) 

 همه اینها 4)     قوای کماندو 3) 

 .  آلمان در کدام سال باالی شمال فرانسه حمله نمود :161

 م 5540 4)  م 5541 3)  م 5512 2)  م 5542 1) 

  .  در جنگ جهانی دوم آلمان ها در مدت چند هفته به پاریس رسیدند :166

 هفته 1 4)  هفته 6 3)  هفته 3 2)  هفته 4 1) 

 م در مقابل کدام کشور تسلیم گردید : 5542جون  00.  فرانسه در 167

 روسیه 4)  امریکا 3)   آلمان 2)  انگلستان 1) 

 .  کدام یک از اشخاص ذیل در جریان جنگ جهانی دوم حکومت تازه ای در فرانسه ایجاد کرد و باآلمان قرار داد 161

 آتش بس را امضا نمود :        

 هیچکدام 4) مارشال هانری پتن 3)  چرچل 2)  جان مارشال 1) 

 اشخاص ذیل بود :.  درجنگ جهانی دوم رهبری مردم انگلستان به دست یکی از 165

 روزولت 4)  خروچف 3)  ویستون چرچل 2)  موسولینی 1) 

 .  موسولینی در کدام سال باالی یونان حمله کرد :172

 م 5540 4)  م 5542 3)  م 5535 2)  م 5562 1) 

 م کدام مناطق بانیروهای محور پیوستند : 5542.  در پایان سال 175

 هیچکدام 4)   دوهر 3)  رومانیا 2)  مجارستان 1) 

 .  بلغارستان درکدام سال بافاشیست ها متجد شد :170

 م 5545 4)  م 5514 3)  م 5540 2)  م 5542 1) 

 .  نازی ها در کدام سال باالی یوگوسالویا حمله کردند :173

 م 5540 4)  م 5542 3)  م 5535 2)  م 5545 1) 

 در کدام مناطق جنگیدند : م 5545.  ارتش ایتالیا با انگلیس ها در سال 174

 0و  5 4)  تایوان 3)   مصر 2)  سومالی 1) 

 .  در جنگ جهانی دوم هتلر یکی از احزاب ذیل را دشمن واقعی خود تلقی کرد :171
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 هیچکدام 4)  دموکراتیک 3)  سوسیالیزم 2)  کمونیزم 1) 

 یورش برد :.  آلمان با جبهه چند کیلومتر از دریای بالتیک تا بحیره سیاه 176

 (1 3222  (2 3022  (3 4222   (4 3622 

 .  آلمان در کدام سال باالبی روسیه حمله کرد :177

 م 5540 4)  م 5535 3)  م 5545 2)  م 15541) 

 .  در جنگ جهانی دوم محاصره لیننگراد روسیه توسط آلمان ها چند روز دوام کرد :171

 روز 322 4)  روز 522 3)  روز 12 2)  روز 502 1) 

 م بعد از تصرف اوکراین وارد کدام شهر شدند : 5545.  نازی ها ) آلمان ( درماه اکتوبر 175

 ایتوپیا 4)   ادیسه 3)  کریمه 2)  العلعین 1) 

 .  جاپان در کدام سال بر منچوریا مسلط شد :112

 م 5531 4)  م 5530 3)  م 5537 2)  م 5535 1) 

 چینایی در کدام سال در پیکین با همدیگر جنگ کردند : .  نیرو های جاپانی و115

 م 5545 4)  م 5551 3)  م 5535 2)  م 5537 1) 

 م چندم حصه خاک چین را تصرف کردند : 5535.  جاپانی ها تا سال 110

 حصه 4/5 4)  حصه 0/5 3)  حصه 6/5 2)  حصه 1/5 1) 

 خت را به کجا انتقال دادند :.  بعد از حمله جاپان باالی پکین چینایی ها پایت113

 هیچکدام 4)  بی جینگ 3)  نن جینگ 2)  یانگ تسه 1) 

 .  جاپان در کدام سال یکتعداد جزایر هند و چین را تصرف نمود :114

 م 5542 4)  م 5531 3)  م 5535 2)  م 5532 1) 

 ام مناطق در خطر انداخت :.  تصرف جزایر هند و چین توسط جاپان سیر تدارکاتی انگلستان را بین کد111

 هیچکدام 4) سنگاپور تا کریمیه 3)  پکین تا تایوان 2) هانکانگ تاسنگاپور 1) 

 .  ایاالت متحده امریکا در کدام سال روابط تجارتی خود را با چاپان قطع نمود :116

 م 5541 4)  م 5545 3)  م 5535 2)  م 5542 1) 

 ی کدام جزایر تحت تسلط امریکا حمله نمودند :م باال 5545.  جاپانی ها در سال 117

 0و  5 4)   مانش 3)   فلیپین 2)  هاوایی  1) 

 م باالی کدام پایگاه های انگلیسی حمله نمودند : 5545.  جاپانی ها در سال 111

 فلیپین 4)   0و  5 3)  ماالیی 2)  هانکانگ 1) 

 امریکا را در پرل هاربر بمباردمان نمود : .  کدام یک از ممالک ذیل طیارات و کشتی های جنگی115
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 چین 4)  روسیه 3)   آلمان 2)  جاپان  1) 

 .  پیلوتان جاپانی در جنگ جهانی دوم در حدود چند کشتی و طیارات جنگی امریکایی را منفجر ساختند :152

 هیچکدام 4)   هردو 3) فروند طیاره 512 2) کشتی جنگی 51 1) 

 نگ جهانی دوم در حدود چند نفر نیروهای امریکایی را به قتل رساندند :.  جاپانی ها در ج155

 (1 3222  (2 3022  (3 4222  (4 3122 

 .  در جریان جنگ جهانی دوم امپراتوری جاپان در جنگ های برما کدام مناطق را تصرف کرد :150

 همه 4)  جزیره فلیپسن 3)  جزیره ویک 2)   گورم 1) 

 جاپان کدام مناطق به سقوط مواجه شد :نگ جهانی دوم در اثر حمله .  در جریان ج153

 همه 4)  هند شرقی 3)  سنگاپور 2)  هانکانگ 1) 

 .  در جنگ جهانی دوم نیروهای انگلیس،  امریکا و شوروی به رهبری کدام اشخاص ذیل برای مقابله برخاستند :154

  استالینشوروی به رهبری  2)   انگلستان به رهبری چرچل 1) 

 همه اینها درست است 4)   امریکا به رهبری روزولت 3) 

 .  نیروهای امریکایی وآسترالیایی در کدام سال پیشروی جاپان را در اقیانوس آرام متوقف ساختند :151

 م 5541 4)  م 5535 3)  م 5540 2)  م 5542 1) 

 ند روز در جزیره میدوی جنگیدند :.  در جنگ جهانی دوم ایاالت متحده امریکا و جاپان مدت چ156

 روز 1 4)  روز 5 3)  روز 6 2)  روز 3 1) 

 .  درجریان جنگ جهانی دوم درنبرد میان ممالک جاپان و امریکا کدام یک پیروز شد :157

 هیچکدام 4)   هردو 3)  امریکا 2)   جاپان 1) 

 .  آلمان درکدام سال درمقابل قوای شوروی تسلیم گردید :151

 م 5540 4)  م 5543 3)  م 5545 2)  م 5541 1) 

 امریکایی در کدام سال سیسیل را تصرف کردند : –.  نیروهای انگلیسی 155

 م 5542 4)  م 5545 3)  م 5543 2)  م 5541 1) 

 م در کدام شهر مالقات کردند : 5543.  روزولت ، چرچل و استالین در سال 522

 بلغارستان 4)  نتهرا 3)   یونان 2)  تایوان 1) 

 .  مالقات روزولت ، چرچل واستالین در تهران به کدام نام شهرت دارد :525

 مثلث 4)  ماژینو 3)  پوالدین 2)  ارباب 1) 

 .  روزولت ، چرچل و استالین باالی کدام کشور میخواستند حمله نمایند :520

 اتریش 4)  فرانسه 3)   جاپان 2)   ایتالیا 1) 
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 گ جهانی دوم در هنگام حمله متفقین باالی فرانسه به چه تعداد سرباز تجهیز گردیده بود :.  در جن523

 (1 571222  (2 51222  (3 42222  (4 02222 

 م بعد از چند روز وارد نرماندی شدند : 5543.  نیروهای متفقین در سال 524

 روز 12 4)  روز 3 3)  روز 12 2)  روز 522 1) 

 ی دوم به چه تعداد نیروهای پیاده متفقین وارد فرانسه شدند :.  در جنگ جهان521

 میلیون 1 4)  میلیون 0 3)  میلیون 6 2)  میلیون 3 1) 

 .  پاریس درکدام سال توسط متفقین آزاد گردید :526

 م 5543 4)  م 5535 3)  م 5544 2)  م 5541 1) 

 مود :م کدام ممالک را تصرف ن 5544.  اتحاد شوروی در سال 527

 همه 4)  بلغارستان 3)  لتویا و رومانی 2) ستونی و لتوانی 1) 

 م نیروهای انگلیسی آلمان ها را از کجا بیرون کردند : 5544.  در سال 521

 انگلستان 4)  یونان  3)  اتریش 2)  تهران 1) 

 :م برای بار دوم در کجا مالقات کردند  5541روزولت، چرچل و استالین در سال .  525

 روسیه 4)   یونان 3)   ایتالیا 2)  تهران  1) 

 .  جاده های شهر برلین در کدام سال در مقابل روس ها شکست خوردند :552

 م 5543 4)  م 5544 3)  م 5547 2)  م 5541 1) 

 .  روزولت در کدام سال وفات نمود :555

 م 5545 4)  م 5541 3)  م 5516 2)  م 5512 1) 

 وزولت یکی از اشخاص ذیل رییس جمهور امریکا گردید :.  بعد از ر550

 54لویی  4)  1جورج  3) جورج واشنگتن 2)  هری ترومن 1) 

 .  امریکا در کدام سال باالی هیروشیما بمب اتومی انداخت :553

 م 5550 4)  م 5562 3)  م 5541 2)  م 5544 1) 

 یران کرد :.  بمب اتومی امریکا چند درصد شهر هیروشیما را و554

 (1 0
07 0  (2 0

03 0  (3 0
05 0  (4 0

06 0 

 .  در اثر پرتاب بمب اتومی به چه تعداد مردم در هیروسیما کشته شدند :551

 (1 512222  (2 512222  (3 0222  (4 32222 

 م بر یکی از شهر های ذیل جاپان بمب اتومی انداخت : 5541امریکا در سال  – 05اره .  طی556

 هیچکدام 4)  ناگاساکی 3)   توکیو 2)  هیروشیما 1) 
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 .  در پرتاب بمب اتومی ناگاساکی به چه تعداد مردم کشته و سوختانده شدند :557

 سوختند 72222کشته و  12222 2)   سوختند 72222کشته و  42222 1) 

 سوختند 52222کشته و  512222 4)   سوختند 32222کشته و  52222 3) 

 .  جاپان در کدام سال در مقابل امریکا تسلیم شد :551

 م 5541 4)  م 5547 3)  م 5535 2)  م 5544 1) 

 .  روس ها بعد از تسلیم شدن جاپان کدام منطقه را اشغال کردند :555

 ناگاساکی 4)  منچوریا 3)  هیروشیما 2)   توکیو 1) 

 .  بعد از تسلیم شدن جاپان نیروهای جاپانی در کدام مناطق به انگلستان تسلیم شدند :502

 0و  5 4)   فلیپین 3)   ماالیا 2)  انونیزیا 1) 

 بعد از تسلیم شدن جاپان در جنگ جهانی دوم امریکا یکی از ممالک ذیل را آزاد نمود :.  505

 ایتالیا 4)  فرانسه 3)   انآلم 2)   چین 1) 

 .  جنگ جهانی دوم پس از تسلیم شدن یکی از ممالک ذیل ختم گردید :500

 آلمان 4)  روسیه 3)   جاپان 2)  امریکا 1) 

 .  در جنگ جهانی دوم در حدود چند میلیون نفر کشته شدند :503

 نمیلیو 02 4)  میلیون 32 3) میلیون 42 – 12 2) میلیون 12 – 62 1) 

 .  در جنگ جهانی دوم ایاالت متحده امریکا به چه تعداد نیروی مسلح اش را از دست داد :504

 (1 422222  (2 022222  (3 322222  (4 522222 

 .  مصارف جنگی در جنگ جهانی دوم به چند تریلیون دالر میرسید :501

 تریلیون 0 4)  تریلیون 4 3)  تریلیون 3 2)  تریلیون 5 1) 

 در جنگ جهانی دوم ممالک محور و ایاالت متحده امریکا چند میلیارد دالر به مصرف رساندند :  .506

  میلیارد دالر 357 – 345ایاالت متحده امریکا  2)   میلیارد دالر 032ممالک محور  1) 

 هردو غلط است 4)    هردو درست است 3) 

 .  در جنگ جهانی دوم کدام شهر ها نابود گردید :507

 0و  5 4)   آلمان 3)  ناگاساکی 2)  هیروشیما 1) 

 .  در جنگ جهانی دوم کدام مناطق خسارات زیاد دیدند :501

 همه 4)   برلین 3)   لندن 2)  وارسا 1) 
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 (:سواالت فورم های کانکور)  چهارمخبش 

     م با توطئه کدام یکی از اقارب کشته شد؟ 5245مسعود غزنوی در سال  .5
 ( همسرش4  برادرش (3   ( ماما2   ( کاکا1 

 م سک های پنجاب به شورش دست زده و یکی از شهر های ذیل را به مرکز نظامی تبدیل نمودند. 5760در سال  .0
 ( الهور4  ( هیچکدام3  امر تسر (0   ( دهلی1 

       چین روابط دوستانه داشت؟ کدام حاکم کوشانی با .3
 ویما کدفیسس (4  چکدام( هی3  ( ویماتکتو0  ( کجوال کدفیسس1 

    فن کنند.بابر قبل از فوت وصیت کرده بود تا جسدش  را در یکی از این شهر ها د .4
 کابل (4   ( بلخ3  ( هرات0   ( دهلی5 

         پسر یسوکا بهادر چی نام داشت؟ .1
 ( چغتایی4 ( ملک شمس الدین3  تموچین (0  ( هالکو1 

    است هیئت افغانی را به عهده گرفت؟م کدام شخص ری 5502درمذاکره مونسوری  .6
 ( نصرهللا خان4  محمود طرزی (3  ( علی احمد خان0  ( تاج محمد خان5 

         غزوه تبوک درکدام سال واقع گردید؟ .7
( سال هفتم 4 ( سال هشتم هجری3 ( سال دهم هجری0 سال نهم هجری (5 

 هجری

    وام )رض( واگذار شده بود؟در کدام غزوه رهبری سواره نظام به حضرت زبیر بن ع .1
 احد (4   ( بدر 3   ( خندق0  ( بنی نضیر5 

        کائو تسو امپراطوری خود را چی نامید؟ .5
 تانگ (4  ( سونگ3   ( مینگ0   ( چو5 

    در مذاکرات صلح راولپندی کدام شخص ریاست هیئت انگلیس را به عهده گرفت؟ .52
 سر گرانت (4  ( کیوناری3  ( برایدن0  ( مگناتن5 

       روس ها درکدام سال ترکمنستان را اشغال کردند؟ .55
 م 5151(  4  ( هیچکدام3  م 5115 (0  م 5505( 5 

        امیر عبدالرحمن خان چند سال پادشاهی کرد؟ .50
 سال 51( 4  سال 07( 3  سال 01( 0  سال 05 (5 

        پایتخت زمستانی کنشکا کدام شهر بود؟ .53
   ( بغالن4   ( کابل3  ورپشا (0   ( بلخ 5 

 گ را ترتیب و تنظیم کرده بودند؟آریایی ها بخاطر آبیاری اراضی زراعتی از دریای بلخاب چند نهر بزر .54
 نهر 02( 4  نهر 52( 3  نهر 51( 0  نهر 1( 5 

        دیوار چین درکدام حکومت ساخته شد؟ .51
 ( چو4  چه این (3  ( شانگ0   ( هان5 

   از زمان مینز اول تا ورود هخامنشی ها به چند دوره تقسیم کرده اند؟ مؤرخین تاریخ مصر را .56
 ( دو دوره 4  سه دوره (3  ( چهار دوره0  ( پنج دوره 5 
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        دوره امپراطوری بابلیان چند قرن دوام کرد؟ .57
 ( چهار قرن4  سه قرن (3  ( پنج قرن0  ( دو قرن5 

گری از پسران خوانین تشکیل نمود که بنام گارد شاهی )بای بچه کدام زمامدار کشور در پهلوی اردو، سپاهی دی .51
          ها( مسمی بود؟

   ( امیر حبیب هللا خان0    ( امیر شیر علی خان5 
 ( امیر دوست محمد خان4    امیر عبدالرحمن خان (3 

     دراخراج نمودن هکسوس ها از مصر کدام شخص نقش مهم را داشت؟  .55
 ( مینز اول4  اهموز اول (3  رامسس دوم( 0  ( رامسس اول5 

      پادشاه خاندان پهلوی بود؟ محمد رضا شاه پهلوی چندمین .02
 ( پنجم4   ( سوم3   دوم (0  ( چهارم5 

     انگلیسها درکدام سال ساختن کشتی ها و توپ های دریایی را آغاز کرد؟ .05
 م 5153( 4  م 5115( 3  م 5162( 0  م 5114 (5 

  مرکز مهم تجارتی بود همیشه مورد منازعه و اختالفات کدام کشور ها قرار داشت؟شهر قندهار که  .00
 ( روسیه و ایران4  ( هند و روسیه3  ایران و هند (0  ( ترکیه و ایران5 

       سبکتگین اداره نیشاپور را به کدام پسرش سپرد؟ .03
 ودمحم ابوالقاسم (4            ( اسماعیل3  ( نصر 0 ( همه درست است5 

      پادشاهی شاه محمود هوتک درایران چند سال طول کشید ؟ .04
 ( یک سال4  ( دو سال3  ( چهار سال0  سه سال  (5 

     بعد از مرگ طغرل بیگ کدام شخص زمام امور حکومت را بدست گرفت؟ .01
 ( ملک شاه4  ( سلطان سنجر3  آلپ ارسالن (0 ( خواجه نظام الملک5 

    است قبیله ختک بکدام شخص سپرده شده بود؟در زمان حاکمیت شاه جهان ری .06
 ( میرویس خان4  خوشحال خان (3  ( عبدالقادر خان0  ( محمود خان5 

    در زمان سلطنت امیر محمد یعقوب خان صدر اعظم او کدام شخص بود ؟ .07
    ( داوود شاه خان0     حبیب هللا خان (5 
 ( میرزا محمد خان4     ( ولی محمد خان3 

        مرای آل کرت به چند نفر میرسید؟تعداد ا .01
  تن 7( 4  تن 6(  3  تن  1( 0   تن 1 (5 

        نادر افشار از کدام سمت ایران ظهور کرد؟ .05
 ( غرب4  ( جنوب 3   ( شمال0   ( شرق5 

      سبکتگین ایالت بست را به کدام یک از اشخاص تسلیم کرد؟ .32
 ( محمود غزنوی4 ودی( ابوالقاسم محم3  ( اسماعیل0   نصر (5 

    در دهه دموکراسی یکی از اشخاص ذیل به حیث صدر اعظم ایفای وظیفه نمود. .35
 ( محمد غزنوی4  ( محمد کل خان3 ( شاه محمود خان0 نور احمد اعتمادی (5 

  م کدام جای را تصرف نمود و سلطنت غزنویان را منقرض کرد؟ 5514سلطان شهاب الدین در سال  .30
 ( چین 4  الهور (3   دهلی( 0   ( ایران5 
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      حضرت علی )رض( توسط کی مجروح وبه شهادت رسید؟ .33
 ( هالل بن علقمه4  ( طلیحه االسدی3 عبدالرحمن بن ملجم (0  ( مسیلمه کذاب5 

       یونانی ها در ساختن کدام چیز شهرت زیاد داشتند؟ .34
 ( هیچکدام4  مجسمه ها (3  ( ظروف0  ( مسکوکات5 

   بعد از کور ساختن و خلع شاه زمان به کمک کدام شخص به قدرت رسید؟ شهزاده محمود .31
 ( شیرمحمد خان4  ( شاه شجاع3  وزیر فتح خان (0  ( مال عاشق5 

     درسال چندم بعثت برای نخستین بار مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟ .36
 ( سال هفتم4  سال پنجم (3  ( سال سوم 0  ( سال دوم5 

    محمد )ص( قومندانی پیاده را به کدام شخص واگذار کرد؟ در غزوه احد حضرت .37
   ( حضرت عثمان )رض(0   ( حضرت مصعب بن عمیر )رض(5 
 حضرت امیر حمزه )رض(  (4   ( حضرت زبیر بن عوام )رض( 3 

کدام یک از اشخاص ذیل امیر محمد یعقوب خان را وادار ساخت تا جهت امضای قرارداد با انگلیسها به گندمک  .31
          سفر نماید ؟

   ( میرزا محمد خان0     هیچکدام (5 
 ( محمد افضل خان4     ( عبدهللا جان3 

    احمد شاه بابا بعد از تسخیر دهلی امور سیاسی واداری آن را به کدام شخص سپرد ؟ .35
 ( نجیب الدوله4  شجاع الدوله (3  ( عالمگیر دوم 0  ( شاه ولی خان5 

  استانی ذیل در مراکز شهر ها به روی تپه ها معبد چند طبقه یی وجود داشت.دریکی از کشور های ب .42
 ( هند4   ( مصر3 ( همه درست است0  بین النهرین (5 

 بودند به کدام نام یاد میشدند ؟ق م  در افغانستان قدیم سکونت اختیار نموده  0122مردمانی که  .45
 ( فارسها4   ( ساکها3   ( پارت0   آرین (5 

     جهانی دوم نیرو های کدام کشور منطقه سیسیل را تصرف نمود؟درجنگ  .40
 ( امریکا و روسیه 4      امریکا و انگلیس (3 ( فرانسه و روسیه0  ( آلمان و امریکا5 

 بعد از چند روز مباحثه حضرت عثمان)رض( توسط اصحاب کرام )رض( به حیث خلیفه انتخاب گردید ؟ .43
 سه روز (4  ه روز( ن3  ( هشت روز0  ( چهار روز5 

    یکی از زمامداران ذیل نماینده گان دایمی انگلیس را در والیات کشور قبول نکرد. .44
 ( شاه شاع4  ( هیچکدام3 ( امیر یعقوب خان0 امیر شیر علی خان (5 

      یکی از اشخاص ذیل بعد از مامون الرشید به قدرت رسید. .41
 ( منصور4   ( مهدی3  معتصم (0   ( امین5 

      از شاه جهان یکی از اشخاص ذیل در هند به قدرت رسید. بعد .46
 اورنگ زیب (4  ( عالمگیر3  ( جهانگیر0  ( بهادر شاه5 

      در یکی از سال های ذیل افغانستان نظام جمهوری اعالم کرد. .47
 5 )5362  0 )5340  3 )5341  4) 5310 

     نی ازهده باستان دیدن کرد؟م کدام زایر چی 102درسال   .41
 ( فاهیان4  ( هیوونتسنگ3  سونگ یون (0 ( همه درست است5 
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  در دوره سلطنت امیر عبدالرحمن خان یکی از اشخاص ذیل در رأس وزارت خارجه قرار داشت. .45
 ( عصمت هللا خان4      ( حبیب هللا خان 3  محمود طرزی (0  هیچکدام (5 

       ؟چینی ها در گذشته کشور شان را بکدام نام یاد میکردند .12
 ( سر زمین گل ها4   امپراطوری زیر آسمان (3     ( هیچکدام0 ( سر زمین آفتاب5 

     قوبالی خان کدام یکی از شهر های ذیل را پایتخت دایمی خویش قرار داد؟ .15
 ( اورومچی4   ( کانتو3  ( هاربین0  بیجنگ (5 

   یل میرسید؟در دوره حضرت عمر )رض( دامنه فتوحات در شرق تا یکی از مناطق ذ .10
 خراسان (4   ( ری3   ( ملتان0  ( کراچی5 

 درکدام غزوه حضرت محمد )ص( به حضرت عباس)رض( فرمود تا با صدای رسایش مسلمانان ...دعوت کنند؟ .13
 ( احد4   ( خندق3   ( خیبر0   حنین (5 

       عالوالدین حسین در مقابل کدام شخص شکست خورد ؟ .14
 ( سبکتگین4 سلطان سنجر سلجوقی (3 مود غزنوی( سلطان مح0  ( انوشتگین5 

       یکی از اشتباهات بزرگ کیکاووس عبارت است از. .11
   ( لشکر کشی های متعدد0     ( برخور خشن5 
 برطرف کردن محافظین سرحدی (4    ( جمع آوری مالیات3 

  ن سلطنت کرد.بعد از کشته شدن امیر حبیب هللا خان نصر هللا خان در یکی از والیات ذیل اعال .16
 ( رودک4  ( هیچکدام3  کندهار (0   ( بلخ5 

   دریکی از شهر های باستانی ذیل منازل در دو طبقه ساخته شده بود ودارای کوچه های اند . .17
 ( هراپه4  ( موهنجودارو3 موهنجودارو و هراپه (0  ( الگاش5 

        زبان رسمی ازبکستان عبارت است از: .11
 ( هیچکدام4 ازبکی و روسی (3  ( روسی0  ( ازبکی5 

   کدام سمت  حرکت کرد؟ بابر بعد از مسلح ساختن سه هزار سرباز در شمال افغانستان به .15
 ( خوارزم4  کابل (3   ( بلخ0  ( هرات5 

    افراد شاه شجاع بعد از جلوس او در مورد مال عاشق شینواری چه اقدام نمود؟ .62
  حبوس ساختن( اورا م0    اورا به قتل رسانیدند (5 
 ( اورا به پنجاب تبعید کردند4    ( اورا کور ساختندن3 

      زبان اردو در زمان کدام یکی از شاهان زبان رسمی هند گردید؟ .65
 ( اورنگزیب4  ( جهانگیر3  ( شاه جهان0  ( جالل الدین5 

     قیام عبدهللا بن علی در زمان کدام یک از خلفای عباسی بود؟ .60
 ( موسی الهادی4  ( هارون الرشید3  منصور (0  ا( ابوالعباس صف5 

       سال دوام کرد. 011کدام امپراطوری در سرزمین چین  .63
 ( مینگ4   ( چو3   تانگ (0  ( سونگ 5 

  هجری یکی از اشخاص ذیل را به عقب نشینی مجبور ساخت. 505ابو مسلم خراسانی در سال  .64
( عبدهللا بن 4  ن سیارنصرب (3  ( طارق بن زیاد0  ( محمد بن قاسم5 

 عامر
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      بعد از کشته شدن شاه شجاع کدام شخص به سلطنت رسید؟ .61
   ( امیر شیر علی خان0     فتح جنگ (5 
 ( محمد افضل خان4    ( محمد اعظم خان3 

   درزمان کدام یکی از امپراطوران هخامنشی قسمت های زیاد از آریانا به تصرف آنها درآمد؟ .66
 ( داریوش اول4  ( داریوش سوم3  کوروش (0  ( کمبوجیه5 

      م به هند صورت گرفت؟ 5715سفر چندم احمد شاه بابا در سال  .67
 ( دوم4  چهارم (3   ( ششم0   ( سوم5 

      دوره حاکمیت مروان بن محمد درکدام سال به پایان رسید؟ .61
 هجری 516( 4  هجری 507( 3  هجری 530 (0  هجری 505( 5 

      هجری حاکمیت نمود.. 521یل تا سال یکی از اشخاص ذ .65
 هیچکدام (4 ( عبدالملک بن مروان3 ( عمر بن عبدالعزیز0 ( مروان بن محمد5 

         ازتکها کدام نوع خط داشتند؟ .72
 ( میخی4  تصویری (3  ( دموتیک0  ( هیچکدام5 

       بعد از دیوتیس اول کی در باختر به قدرت رسید؟ .75
 ( دیمیتروس 4  ( ای تیدیوم3  چکدامهی (0  ( ایوکراتید5 

       هارون الرشید به یکی از کشور های ذیل سفیر فرستاد: .70
 ( هند4   ( یونان3  فرانسه (0   ( آلمان5 

      درکدام سال امپراطوری روم به دو بخش شرقی غربی تقسیم شد؟ .73
 م 476 (4  م 357( 3  م 335( 0  ( هیچکدام5 

      دام سلسله در ایران به قدرت رسید؟بعد از سقوط خاندان زند ک .74
 قاجاریه (4  ( صفوی3  ( پهلوی0  ( افشاریه5 

    ق م تحت تسلط خود داشتند. 660آشوری ها یکی از کشور های ذیل را تا سال  .71
 ( یونان4  مصر  (3  ( فلسطین0   ( فارس5 

  فای وظیفه می نمود.درزمان خالفت مامون ، کدام یکی از اشخاص ذیل به حیث والی خراسان ای .76
 ( فضل بن ربیع4  ( یحی برمکی 3  طاهر فوشنجی (0  ( معتصم5 

      هارون الرشید درکدام یکی از شهر های ذیل فوت نموده است؟ .77
 ( نیشاپور4  ( دمشق3   مشهد (0   ( بغداد5 

       تمدن مایاها درکدام سال قبل از میالد بوجود آمد؟ .71
 0122( 4  چکدامهی (3   522( 0   5522( 5 

    کدام حکمران دولت یونان باختری، مرکز حاکمیت خودرا به کاپیسا انتقال داد؟ .75
 ایوا کراتید (4  ( ویمیتروس3  ( آی تیدیوم0  ( هیلو کلس5 

      دوره خالفت مامون الرشید تا کدام سال هجری دوام کرد؟ .12
 5 )010   0) 051   3 )555   4 )573 

    چندم هجری بخاطر ادای حج راهی مکه کردید؟ حضرت محمد )ص( در سال .15
 ( سال نهم هـــ4  سال دهم هـــ (3  ( سال هفتم هــــ0  ( سال هشتم هــــ5 
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     در دوره حاکمیت هان در چین یکی از ادیان ذیل پیروان زیادی یافت. .10
    ( مسیحی0     بودایی (5 
 ( همه درست است4     ( زردشتی3 

        ل بیانیه زردشت است.یکی از عبارات ذی .13
    ( گفتار نیک0     ( کردار نیک5 
 همه درست است (4     ( پندار نیک3 

       هـــ فوت کرد. 65یکی از اشخاص ذیل در سال  .14
 ( یزید4 ( عمر بن عبدالعزیز3  ( عبدالملک0  هیچکدام (5 

      مردم مایا در بخش معماری با کدام مردم شباهت داشتندن؟ .11
 مصریان (4  ( چینائیان3  ( فارسیان0  هندی ها (5 

      دموکراسی بعد از استعفای یکی از اشخاص ذیل آغاز گردید . .16
 ( موسی شفیق4 ( همه درست است3 محمد داوود خان (0 ( داکتر محمد یوسف5 

         تمدن ایالم درکجا به وجود آمد ؟ .17
 ( یونان4   ( مصر3   فارس (0  ( بین النهرین5 

      عد از محمد سوری غوریان زیر فرمان کدام سلسله قرار گرفتند؟ب .11
 غزنویان (4  ( سامانیان3  ( طاهریان0  ( سلجوقیان5 

        تیمور شاه در کدام سال به قدرت رسید؟ .15
 م 5125( 4  هیچکدام (3  م 5753( 0  م 5747( 5 

      م درایران به قتل رسید. 5747یکی از زمام داران ذیل در سال  .52
 نادر افشار (4  ( هیچکدام3  ( شاه عباس0  ( کریم خان زند5 

       کی از مناطق ذیل کشته شد.عالمگیر دوم در ی  .55
 ( حیدرآباد4  ( سهارنپور3  ( الهور0   دهلی (5 

     سندیا و غازی الدین یکی از اشخاص ذیل رادر دهلی به قتل رسانیدند. .50

 عالمگیر دوم (4  ( هولگر3  ( آدینه بیک0  ( نجیب الدوله5 

   دردوره حاکمیت امیر عبدالرحمن خان در یکی از مناطق ذیل بت خانه ها تخریب گردید: .53

 ( بامیان4   ( کابل3  نورستان (0  ( کندهار5 

       درغزوه تبوک کدام مردم به جنگ حاضر نشدند؟ .54
 رومی ها (4  ( بنی قریظه 3  ( بنی نضیر0 ( همه درست است5 

      ابوبکر صدیق )رض( مدت چقدر وقت خالفت نمود؟حضرت   .51
  دوسال و سه ماه (0     ( هیچکدام5 
 ( یک سال و سه ماه 4     ( سه سال3 

       حکومت صفوی ایران درکدام سال به وجود آمد؟ .56
 م 5150( 4  م 5413( 3  م 5125 (0  م 5114( 5 
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     گردید؟ سیف الدین توسط کدام شخص به حیث حکمران غزنی تعیین .57
 ( محمد سوری4 عالوالدین حسین (3  ( سلطان سنجر0  ( بهرام شاه5 

   یکی از زمام داران ذیل بامیان،مزارشریف، و هزاره جات را با دولت مرکزی الحاق نمود. .51
   ( شاه محمود0     ( شاه زمان5 
  ( امیر حبیب هللا خان4    امیر دوست محمد خان (3 

      سله حکمران قندهار تعیین گردید؟گرگین از طرف کدام سل .55
 ( سلجوقیان4  ( تیموریان3  ( هوتکیان0  صفویان (5 

     یکی از اشخاص ذیل خرقه مبارک را از فیض آباد به قندهار انتقال داد. .522
   (  سردار پاینده محمد خان0    ( وزیر اکبر خان5 
 ( وزیر قتح خان4     شاه ولی خان (3 

       خالد بن ولید دین اسالم را پذیرفت؟بعداز کدام غزوه  .525
 ( احد4   ( بدر3   خیبر (0   ( خندق5 

    رژیم جمهوری محمد داوود خان در یکی از سال های هجری ذیل به پایان رسید. .520
 5 )5343  0 )5365  3 )5310  4) 5317 

    مردمان  عصر ویدی احتیاجات اولیه خویش را از کدام طریقه مرفوع میساختند؟ .523
 ( ساختن ظروف4 زراعت و مال داری (3  ( بافندگی0  ( تبادله  کاال5 

      مردم کدام کشور باستانی به خاصیت مقناطیسی آهن پی بردند؟ .524
 ( مصر4  ( یونان 3   ( فارس0   چین (5 

     قدرت زیاد بر خوردار بودند؟درکدام دوره مصر باستان نجبا از  .521
 ( دوره فیودالی4 ( دوره امپراطوری3  سلطنت قدیم (0 ( همه درست است5 

    در زمان کدام خلیفه سپاه اعراب تحت رهبری احنف بن قیس به هرات رسید؟ .526

  ( حضرت ابوبکر صدیق )رض(0    حضرت عمر)رض( (5 

 ( حضرت عثمان )رض(4    ( حضرت علی )رض( 3 

     کدام یکی از شاهان بابری نسبت به دیگران مدت زیاد سلطنت کرد؟ .527

 ( بابر4  اورنگزیب (3  ( شاه جهان0 ( جالل الدین اکبر5 

  بعد از شکست آخرین حکمران سلسله تیموری در سمرقند کدام خاندان به قدرت رسید؟ .521
 ( خوارزم شاهیان4      شیبانیان (3  ( مغالن0  ( هیچکدم5 

       م کدام شخص از وزارت عزل گردید؟ 5155درسال  .525
 ( محمد امین خان4     ( ایوب خان3 ت محمد خاندوس (0 ( سلطان علی شاه5 

  در زمان حاکمیت احمدشاه بابا یکی از اشخاص ذیل در کشمیر تبلیغات ضد افغانی را شروع نمود. .552
 ( عالمگیر4  ( رنجیت سنگ3  ( نجیب الدوله0  جیسا سنگ (5 

       سامان خدات در روزگار کدام شخص مسلمان شد؟ .555
   اسد بن عبدهللا  (0     ( مامون الرشید5 
   هشام بن عبدالملک (4    ( ابومسلم خراسانی3 
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       درجنگ جهانی دوم جاپان درکدام سال تسلیم شد؟ .550
 م 5546(  4  م 5544( 3  5541  (0  هیچکدام( 5 

        حکومت شیبانی ها تاکدام سال دوام کرد؟ .553
 م  5155 (4  م 5117( 3  م 5122( 0  م 5102( 5 

      کدام قریه شهر قندهار غافل گیر و بعدآ کشته شد:گرگین در  .554
 ( ارغستان4  دو شیخ (3   ( مانجه0  ( تخته پل5 

   قوانین و اصول اداری یکی از کشور های باستانی ذیل برای جهانیان بهترین تحفه بود. .551
 روم (4   ( هند3   ( چین0   ( فارس5 

        همایون پسر بابر کدام برادر خود را کشت؟ .556
 ( جهانگیر4  ( جالل الدین3  میرزا عسکری (0  ( کامران میرزا5 

  وظیفه را پیش میبرد. درزمان فوت احمد شاه بابا تیمور شاه به حیث والی یکی از والیات ذیل .557
  ( کابل4  ( قندهار3  هرات (0  ( غزنی5 

    درزمان حاکمیت کدام شخص سید نور محمد شاه به حیث صدر اعظم مقرر شد؟ .551
    ( هیچکدام0    ( امیر حبیب هللا خان5 
 خان امیر شیر علی (4     ( امان هللا خان3 

     در زمان حاکمیت یکی از پادشاهان ذیل شهر تاشقرغان اعمار گردید. .555

  ( امیر شیر علی خان0     احمد شاه بابا (5 

 ( امیر حبیب هللا خان4     ( محمد نادر شاه3 

       دود چند سال طول کشید؟حکومت مینگ در چین در ح .502
 سال 522( 4  سال 422( 3  سال 322 (0  سال 022( 5 

  کدام خلیفه اموی تمام والیان و قاضیان را عزل و بر جای آنها اشخاص با تقوا را مقرر نمود؟ .505

   ( ولید بن عبدالملک0    عمر بن عبدالعزیز (5 

 ( عبدالملک بن مروان4    ( سلیمان بن عبدالملک3 

در دوره سلطنت عبدالرحمن یکی از اشخاص ذیل در رآس وزارت خارجه قرار داشت:)سفید() عبدالرحمن  .500
           خان(

( عصمت هللا 4  ( محمود طرزی3  ( حبیب هللا خان0 ( وزیر خارجه نداشت5 
 خان

    در دوره کدام حکومت چین باستان زمینه برای رشد و شگوفایی تمدن آغاز شد؟ .503
 ( چو4   ( چاین3  ( شانگ0  مهیچکدا (5 

       سبکتگین اداره نیشاپور را به کدام فرزندش سپرد؟ .504
    ( نصر0    ابوالقاسم محمود (5 
 ( همه درست است4     ( اسماعیل3 

    سفر پنجم احمد شاه بابا درکدام یکی از سالهای ذیل به پنجاب صورت گرفت ؟ .501
 5)5715- 5762  0) 5716-5717  3 )5713-1457  4 )5716-5711  
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       موریایی های هندی کی بود؟مؤسس حکومت  .506
  ( بندو 4  چندرا گوپتا (3  ( هیچکدام0  ( آشوکا 5 

      ره میشد؟در کدام دوره مصر قدیم امور کشور از طریق دین ادا .507
 ( در سلطنت میانه4   دوره امپراطوری( در3 همه درست است (0 ( در سلطنت قدیم5 

     این اشخاص در سقوط دولت اموی نقش مهم داشت؟ کدام یکی از .501
 ( نصر بن سیار4  ( امیر فوالد3  ( امیر کرور0 ابومسلم خراسانی (5 

     در کابینه قوام السلطنه ایران رضا خان کدام وظیفه را به عهده داشت؟ .505
 ( وزیرخارجه4  ( صدر اعظم3  وزیر دفاع (0  ( وزیر معارف5 

       رکجا دفن گردیده است؟امیر محمد اعظم خان د .532
 ( کابل4  بسطام (3  ( مازندران0  ( هرات5 

       بعد از محمد خوارزم شاه کی به قدرت رسید؟ .535
 ( مسعود4  ( شهاب الدین3   اتسز (0  ( انوشتگین5 

        گوتی ها به وسیله چه کسانی محو شد؟ .530
 سومریان (4  ( آشوریان3  ( بابلیان0  ( ایالمیان5 

        رث حکمران آریایی پسر کی بود؟تهمو .533
 کیومرث (4  ( سیاوش3   ( کیقباد0  ( جمشید5 

     برای نخستین بار کدام خلیفه عباسی مسجد بیت الحرام را وسعت داد؟ .534
 ( منصور4   مهدی (3  ( ابوالعباس0   ( هادی5 

     شرق خالفت عباسی امارت کرد؟یحی بن اسد در کدام شهر مهم  .531
 تاشکند (4  ( سمرقند3   ( بلخ0  ه( فرغان5 

    بعد از صلح حدیبیه حضرت محمد )ص( برای کی دعوت نامه ارسال نمود؟ .536
    ( شاه ایران0     ( قیصر روم5 
  همه درست است (4     ( عزیز مصر3 

      یکی از حکمرانان ذیل است؟ کیداری ها از بقایای کدام .537
 ( همه غلط است4  ی ها( یفیل3  کوشانی (0  ( یونان باختری5 

      کدام دریاها عامل به وجود آمدن تمدن بشری در مصر گردید؟ .531
     ( فرات0      ( دجله5 
 ( همه درست است4      نیل (3 

  دنیای غرب ازکدام یکی از تمدن های ذیل الهام گرفت و بر اساس آن فرهنگ خود را اساس گذاشت؟ .535
 ( تمدن رومی4  ( تمدن مصری3  تمدن یونانی (0  ( تمدن چینایی5 

        مسعود بن مودود حکمران کدام سلسله بود؟ .542
 ( سلجوقیان4  ( طاهریان3  ( صفاریان0  غزنویان (5 

       جنگ تریاک بین کدام کشور ها بوقوع پیوست؟ .545
 ( چین و آلمان4  ( چین و فرانسه3  چین وانگلیس (0  ( چین و امریکا5 
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    وره حاکمیت یکی از اشخاص ذیل به امضاء رسید؟معاهده صلح راولپندی در د .540
  ( امیر دوست محمد0     ( امیر حبیب هللا 5 
 ( امیر شیر علی خان4     امان هللا خان (3 

  مناطق پناهنده گردید.سردار عبدالرحمن خان بعد از شکست در مقابل قوای شیر علی خان به یکی از  .543
 ( دهلی4  ( هیچکدام3   بخارا (0  ( تهران5 

       بنیانگذار حکومت صفوی در ایران کدام شخص بود؟ .544
 شاه اسماعیل (4  ( عباس میرزا3  ( طهماسب0  ( صفی الدین5 

      اتحاد شوروی درکدام سال پایتخت تاجکستان راتصرف کردند؟ .541
 م 5511( 4  م 5130( 3  م 5505 (0  م 5511( 5 

گورگانیان پس از چند روز محاصره این شهر وادار به عقب  زمانیکه اورنگزیب به عزم قندهار فرستاده شد .546
          نشینی شدند؟

 روز 42( 4  روز 12( 3  روز 72 (0  روز 32( 5 

      در جنگ پانی پت یکی از اشخاص ذیل رهبر مرهته ها بود. .547
 ( علی گوهر4  باالباجی (3  ( جیساسنگ0  ( شجاع الدوله5 

        ازبین برد؟کدام حکمران حاکمیت مادها را  .541
 ( کمبوجیه4  ( داریوش3  ( هیچکدام0  کوروش (5 

      پادشاهی شاه محمود هوتک در ایران چند سال طول کشید؟ .545
 ( دو سال4  ( یک سال3  سه سال (0  ( چهار سال5 

    بخاطر انتقام گیری کدام یک از اشخاص ذیل عالوالدین شهر غزنی را آتش زد؟ .512
 ( غیاث الدین4  سیف الدین (3  هاب الدین( ش0  ( سلطان سنجر5 

بعد از آنکه مکناتن از بین برده شد تعداد سپاه انگلیس ها در حدود چند نفر می رسید که شرایط تخلیه کابل را  .515
          قبول نمودند؟

 نفر 57222( 4  نفر 57122( 3  نفر 56222( 0  نفر 56122 (5 

ید دوایر مستقلی تشکیل نمود و خودش در رأس اداره ذیل قرار امیر عبدالرحمن خان برای ساختن دولت جد .510
           گرفت.

 ( صدارت4 همه درست است (3 ( وزارت دفاع و داخله0  ( وزارت خارجه5 

      مرحله نخست اصالحات دولت امانی تا کدام سال دوام کرد؟ .513
 م 5500( 4  م 5504( 3  م 5507( 0  م 5501( 5 

      ی استعفا کرد؟ر کدام سال از پادشاهشاه امان هللا خان د .514
 م 5555( 4  م 5505( 3  م 5535( 0  م 5505 (5 

       در سلطنت قدیم مصر چند خاندان به قدرت رسید؟ .511
 ( دو خاندان4  ( هشت خاندان3  ( چهار خاندان0  شش خاندان (5 

       چه کسی فتح شد؟م قسطنطنیه توسط  5413درسال  .516
 ( یونانی ها4  ( مصری ها3  ک هاتر (0  ( آلمانی5 
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   دریکی از مدنیت های ذیل زارعین یک سوم حاصالت خود را به دست می آوردند؟ .517
    ( ازتک0      اینکا (5 
 ( همه درست است4      ( مایا3 

       امپراطوری اینکاها توسط چه کسانی از بین برده شد؟ .511
 ( پرتگالی ها 4  ( هالندی ها3  ( فرانسوی ها0  اسپانوی ها (5 

         بعد از شاهرخ کی به قدرت رسید؟ .515
 ( حسین بایقرا4 ( امیر شیر علی خان3  ( میران شاه0  الغ بیگ (5 

       خاندان بقدرت رسیدند؟سامانیان به کمک کدام  .562
 ( ساسانیان4  ( شیبانیان3  عباسیان (0  ( امویان5 

      داشت. عباسی ها سهم فعالیکی از امرای غوری در نهضت  .565
 ( محمد سوری4  ( امیر فوالد3  امیر کرور (0  ( هیچکدام5 

      انسان کشته شد؟از اثر بم اتوم در ناگاساکی جاپان چه تعداد  .560
 تن 522222( 4  تن 02222( 3  تن 72222( 0  تن 42222 (5 

      کجوالکد فیزیس چند سال بر آریانای قدیم حکمرانی نمود؟ .563
 سال 42 (4  سال 41( 3  سال 36( 0  سال 32( 5 

 سردار دوست محمد خان بعد از تصرف کابل برادر خود امیر محمد خان را به حیث والی کجا مقرر نمود؟ .564
 ( هرات4  ( کندهار3  ( ننگرهار0  غزنی (5 

   در دوره حاکمیت کدام امپراطور کوشانی حدود کشور در شرق به بنارس هند میرسید؟ .561

 ( ویما تکتو4 ( کجوال کد فیسس3  ( هیچکدام0  کنشکا (5 

      وری های ذیل بود.اتا هولپا آخرین امپراطوری یکی از امپراط .566

 ( هیچکدام4   اینکا (3   ( مالیا0  ( ازتک5 

    بعداز مرگ پیر روشان کدام شخص رهبری جنبش روشانیان را به عهده گرفت؟ .567
 ( عبدالقادر 4  ( میرویس خان3  جالل الدین  (0 ( خوشحال خان ختک5 

     م کدام کشور به تدریج مستعمرات خود را از دست داد؟ 5541درسال  .561
 ( پرتگال4  ( شوروی3  فرانسه (0  ( انگلستان5 

      قندهار پرداخت؟ نادر افشار با عبور از کدام سمت به محاصره .565
 ( شورآبک4   هلمند (3  ( غزنی0  ( قالت 5 

        نکرد؟ کدام شخص سلطنت شاه زمان را تأئید .572
 ( فتح خان4  محمود (3  ( شاه شجاع0  ( اعظم خان5 

        مردم قدیم نورستان چه را پرستش میکردند؟ .575
 ( گاو4  ( هللا )ج( 3   بت (0  ( خورشید را5 

    پس از میرویس نیکه کدام عضو خاندان وی حکومت قندهار را به دست گرفت ؟ .570
 ( کاکایش4  درشبرا (3  ( پدرش0  ( برارد زاده اش5 
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  تحت قیادت کدام شخص افغانها ار زیر بار صفوی ها خارج و استقالل خود را به دست آوردند ؟ .573
   (  سلطان حسین0     ( شاه محمود5 
 میرویس خان نیکه (4     ( میر عبدالعزیز3 

    درسال یازدهم بعثت حضرت محمد)ص( با چند تن یثربی درعقبه دیدار کرد؟ .574
 تن 0( 4   تن 6 (3  تن 51( 0  تن 52( 5 

      در جنگ دندانقان رهبری سالجقه را کی بر عهده داشت؟ .571
 ( میکائیل4  ( آلپ ارسالن3  طغرل بیگ (0  ( موسی5 

      یکی از اشخاص ذیل به حیث امیرالمؤمنین تعیین گردید. .576
 ( شیرعلی خان4 ( عبدالرحمن خان 3 دوست محمد خان (0  ( امان هللا خان5 

      ه امپراطوری مصر باستان تا کدام سال دوام نمود؟دور .577
 م 5252 (4  م 5432( 3  م 5002( 0  م 5512( 5 

      دت چندسال دعوت مخفی نمود؟حضرت محمد )ص( م .571
 سال 7( 4  سال 3 (3  سال 52(  0  سال 1( 5 

       نخستین حکمران خوارزم شاهان چه نام داشت؟ .575
 ( عالو الدین4  جالل الدین (3   ( اتسز0  انوشتگین (5 

         حکومت داشتند؟سامانیان چگونه  .512
 ( جمهوری4 ( شاهی مشروطه3 رت استکفا استیالاما (0  ( شاهی مطلقه5 

       ؟م درکجا متولد گردید 5740سال تیمورشاه در  .515
 ( هرات4   ( بخارا3   ( کابل0   مشهد (5 

  هیم برای چند سال اداره غزنی رابه عهده داشت؟اسحاق ابرا آلپتگین فرزندش ابوبعد از مرگ  .510
 ( شش سال4  ( پنج سال3  ( چهار سال0  سه سال (5 

        شهر باستانی آی خانم چند سال قدامت دارد؟ .513
 سال 0122( 4  سال 0322 (3  سال 0522( 0  سال 5022( 5 

    م به دستور کدام شخص به قتل رسید؟ 5313ملک غیاث الدین کرتی در سال  .514
 ( حاجی برالس4  ( میران شاه3  ( امیر حسین0   تیمور (5 

        امپراطوری روم تا کدام سال دوام کرد؟ .511
 م 476 (4  م 551( 3  م 650( 0  م 313( 5 

زمانی که امیر دوست محمدخان دو باره به کابل آمد و خود را تسلیم انگلیس ها کرد او را با فامیلش به کجا  .516
          فرستادند؟
 کلکته (4   ( دهلی3   ( مشهد0  ( الهور5 

       شهر روم چند سال قبل از میالد ساخته شده بود؟ .517
 سال 122( 4  سال 5222 (3  سال 5022( 0  سال 5322( 5  

      اولین تمدن در بین النهرین توسط چه کسانی بوجود آمد؟ .511
 ( کلدانی ها4  سومریان (3  ( آشوریان0  ( هیچکدام5 
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   محمود بعدااز کور ساختن و خلع شاه زمان به کمک کدام شخص به قدرت رسید؟ شهزاده .515
 ( شاه شجاع4  ( مال عاشق3  ( شیرمحمد خان0  وزیر فتح خان (5 

       درکدام سال ناپلیون د ررأس نظام فرانسه قرار گرفت؟ .552
 م 5103( 4  م 5105( 3  م 5124 (0  م 5110( 5 

   قدرت گیری ابدالیان درکجا همزمان صورت گرفت؟جلوس شاه محمود درقندهار با  .555
 ( غزنی4  ( سیستان3  هرات (0   ( بلخ5 

     اسکندر مقدونی درکدام سال ازبکستان را جزء قلمرو یونان ساخت؟ .550
 م 304( 4  م 305 (3  م 335( 0  م 301( 5 

 غانستان به هند داخل گردد؟انگلیس ها از کدام شخص خواستند تا برای ناپلیون اجازه ندهد که از طریق اف .553
   ( امیر عبدالرحمن خان0    امیر دوست محمد خان (5 
 ( امیر محمد اعظم خان4    ( امیر شیر علی خان3 

    پنجده و آق تپه درکدام یک از سال های ذیل توسط روسیه تزاری اشغال گردید؟ .554
 م 5522( 4  م 5152( 3  م 5111 (0  م 5722( 5 

ا در طول زمامداری گورگانی ها و صفوی ها نقطه اختالف و مناقشه میان دوسلسله کدام والیت کشور م .551
           مذکور بود؟

 ( هرات4  قندهار (3  ( عزنی0   ( بلخ5 

      نوح بن اسد درکدام شهر مهم شرق خالفت عباسی امارت کرد؟ .556

 ( هرات4  ( تاشکند3  سمرقند (0  ( فرغانه 5 

       رکدام سال بر تخت نشست؟نخستین امپراطور جاپان د .557

 م 622( 4  م  142( 3  م 372( 0  م 662 (5 

 

   حضرت ابوبکر صدیق)رض( برای دفع خطر رومی ها کدام شخص را به فلسطین فرستاد؟ .551
    ( هیچکدام0    عمر ابن العاص (5 
 ( حضرت ابو عبیده بن جراح4     ( مثنی بن حارث3 

        ود؟اولین حکمران خاندان اسپه کی ب .555
 ( اسفندیار4  لهر اسپ (3  ( زری وری0  ( گشتاسپ5 

       شاه اشرف دربازگشت به قندهار در کجابه قتل رسید؟ .022
 ( مازندران4  ( گرشک3   ( قالت0  شورابک (5 

   شاهراه ابریشم و ادویه در دوران کدام یک از امپراطوری های ذیل از افغانستان میگذشت؟ .025
  ( امپراطوری مغل های هندی3    زیان( امپراطوری چنگی5 
 امپراطوری کوشانی ها (4   ( امپراطوری هخامنشی ها3 

        دولت مشهور شهری یونان عبارت است از: .020
 ( کورنت4  اسپارت (3   ( دلوس0  ( فاینوس5 

      م را آغاز کدام دوره تاریخی میدانند؟ 476مؤرخان سال  .023
 ( قرن جدید4  قرن معاصر( 3  قرن وسطی (0  ( قرن اولی5 



 

 
 
 

 

 

 

 کامل ترین بانک سواالت تاریخ آموزشگاه علمی کامیاب

 

237 

        جنگ قادسیه درکدام سال بوقوع پیوست؟ .024
 هــــ 52( 4  هـــ 54 (3  هـــ51( 0  هــ 50( 5 

        آخرین پادشاه سلسله قاجاری کی بود؟ .021
 ( آقا محمد قاجار4  احمد شاه قاجار (3  ( هیچکدام 0 ( مجمد حسن قاجار5 

     کمک کدام کشور تأسیس شد؟ درزمان حبیب هللا خان لیسه حیبیه به .026
 ( امریکا4  ( روسیه3  هیچکدام (0   ( ترکیه5 

      آنها مربوط سلسله ماد است.در حکمرانان ذیل یکی از  .027
 استیاگ (4  ( سارگون3  ( حمورابی0  ( بخت النصر5 

 را منع نمود.امیر حبیب هللا در قوانین جزای مجرمین تغییراتی را بوجودآورد که یکی از جزا های ذیل  .021
 ( تبعید4  ( هیچکدام3   ( اعدام0 کورساختن مجرمین (5 

       محمد رضا شاه تا کدام سال در ایران حکمرانی نمود؟ .025
 هجری 5364( 4  هجری 5312( 3  هجری 5375( 0  هجری 5317 (5 

       پس از فتح قسطنطنیه آنرا بکدام نام مسمی ساختند؟ .052
 ( اسکندریه4   ترکیه( 3  اسالمبول (0   ( انقره5 

   ماللی جهت تقویه روحیه غازیان علم ملی را بدست گرفته و در کدام جنگ اشتراک کرد؟ .055
 جنگ میوند (4 ( جنگ باال حصار3 ( جنگ جالل آباد0  ( جنگ شش گاو5 

      ضعف حکومت بابریان هند از زمان کدام پادشاه آغاز شد؟ .050
 ( جهانگیر4  ه جهان( شا3  اورنگزیب (0 ( جالل الدین اکبر5 

       آل بویه سرانجام توسط کدام مردم از پا در آمد؟ .053
  ( مصریان4  غزنویان (3  ( ترکان0  ( تیموریان5 

     بافتح کدام رود خانه توسط مسلمانان زمینه فتح بین النهرین فراهم شد؟ .054
 ( نیل 4   فرات (3  ( سیحون0   ( دجله5 

   سالهای ذیل به تبادله سفرا بین کابل و لندن موافقه کردند. انگلستان و افغانستان در یکی از .051
 م 5555( 4  م 5535( 3  م 5504( 0  هیچکدام (5 

       اولین حکومت که در چین بوجود آمد عبارت است از: .056
 ( چو 4  ( چه این3   ( هان0  شانگ (5 

     تحقیقات رسمی باستان شناسان در افغانستان در کدام سال آغاز شد؟ .057
 م 5530( 4  م 5500 (3  م  5551( 0  م 5501( 5 

     عالوالدین محمد خوارزمشاه کدام شخص را جانشین خویش تعیین نمود؟ .051
 ( انوشتگین4  جالل الدین (3   ( اتسز0   ( محمد5 

       امیر شیر علی خان در سن چند سالگی وفات نمود؟  .055
 چکدام( هی4  سالگی 16( 3  سالگی 11 (0  سالگی 67( 5 

  اعضای خانواده شاهی کدام وظیفه را بدوش گرفته نمی توانستند؟ 5343بر اساس قانون اساسی سال  .002
  ( عضویت در شورا0     تمام موارد (5 
 ( عضویت در ستره محکمه4     ( مقام صدارت3 
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       ه بود.دریکی از تمدن های ذیل مهندسی انکشاف کرد .005
 ( همه موارد4   اینکا (3  ( ازتک0   ( مایا5 

    کدام خلیفه عباسی اعضای خانواده اموی را به شکل دسته جمعی به قتل رسانید؟ .000
 ابوالعباس سفاح (4      ( محمد المهدی3 ابو جعفر منصور (0  ( موسی الهادی5 

  درزمان زمامداری محمود غزنوی کدام نواحی اطاعت خودرا از دربار غزنویان اعالن نمودند؟ .003
 همه موارد (4  ( خوارزم3 ( سیستان و غرجستان3 جغنانیان ( جوزجان و5  

       بعد از وفات ملک بهلول لودی کدام پسرش پادشاه شد؟ .004
 ( هیچکدام4  نظام خان (3  ( ابراهیم0   ( بابر5 

   ر نمود؟امیر محمد اعظم خان با مشاهده اوضاع به نفع امیر شیر علی خان به کجا فرا .001
  تخار (4  ( غزنی3  ( هرات0  ( نورستان5 

       امیر شیر علی خان کی را ولیعهد خود تعیین کرد؟ .006
 ( حبیب هللا خان4 ( میرزا محمد خان3  عبدهللا جان (0 ( محمد بعقوب خان5 

      امام خمینی یکی از اشخاص ذیل را به صدارت انتخاب کرد. .007
 یچکدام ( ه4 ( ضیاءالدین طبایی3 ( داکتر محمد مصدق0 مهندس بازرگان (5 

 گی که بین افغانها و ترکان عثمانی بین اصفهان یزد رخ  داد درحدود چند سربازترکی درآن کشته شدند؟جن .001
 هزار 51( 4  هزار 1( 3  هزار 52( 0  هزار 50 (5 

       بود. تانسن آواز خوان دربار یکی از شاهان ذیل .005
 ( شاه جهان4 جالل الدین اکبر (3  ( اورنگزیب0  ( جهانگیر5 

       محمد امین چه قرابت با میر منو والی پنجاب داشت؟ .032
 ( هیچکدام4  پسرش بود (3  ( کاکایش بود0  ( برادرش بود5 

      یکی از زمامداران ذیل کشور اردوی یکصد هزار نفری داشت. .035
( امیر افضل 4 ( شاه محمود خان3  ( شاه زمان خان0  هیچکدام (5 

 خان

      دام پیمان نظامی شامل نمود؟محمد رضا شاه ایران را درک .030
 ( ناتو4  ( وارسا3  ( هیچکدام0   سنتو (5 

    چند سال دوام کرد؟ رکود اقتصادی درآلمانقبل از جنگ جهانی دوم بحران و  .033
 ( شش سال4  سه سال (3  ( ده سال0  ( هشت سال5 

 محمد یعقوب خان عقد گردید؟درکدام سال معاهده ننگین گندمک بین لیوکیوناری نماینده انگلیس و امیر  .034
 م 5177( 4  م 5175 (3  م 5176( 0  م 5117( 5 

     پدران سامان خدات پیش از اسالم حکام یکی از مناطق ذیل بودند. .031
 ( کاشغر 4  ( سیستان3  ( خراسان0  ماورا النهر (5 

          سلجوقی کی بود؟ .036
 دقاق (4  ( اسرائیل3  ( میکائیل0  ( هیچکدام5 

    حکمران سلسله تیموری در سمرقند توسط کدام شخص ذیل سرنگون شد؟ آخرین .037
 ( محمد خان4  ( ابوالخیر3  شیبک خان (0  ( نصر میرزاد5 
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          سلجوق چند پسر داشت؟ .031
 ( چهار پسر4  سه پسر (3  ( دو پسر0  ( یک پسر5 

         .خان عبارت است ازلقب نظام  .035
  ( بهلول لودی4  ابراهیم (3  سلطان سکندر (0   ( بابر5 

   دوایر دولتی رسمیت پیدا کرد؟ در زمان سلطنت عبدالملک بن مروان کدام لسان در .042
 عربی (4   ( ترکی3  ( رومی0  ( یونانی5 

  همایون پسر بابر بعد از سپری شدن چند سال توانست برادران هم  رقیب خودرا از سر راه بر دارد؟ .045
 سال 7( 4  سال 50( 3  سال 1( 0  سال 52 (5 

  درزمان امارت کدام یکی از امیران ذیل تعمیر کاروانسرا ها درکشور دوباره روی دست گرفته شد؟ .040
 ( حبیب هللا خان4 عبدالرحمن خان (3  ( شیرعلی خان0 ( دوست محمد خان5 

   احمد شاه بابا برای از بین بردن اختالفات داخلی درامور دولتی چه اقداماتی انجام داد؟ .043
 ( هیچکدام4 ( ایجاد دستگاه نظامی3 تشکیل شورای دایمی  (0  ( تعیین وزرا5 

   بعداز شکست مسلمانان اندلس درکدام سال میالدی هسپانیه بار دیگر بدست مسیحیان افتاد؟  .044
 ( هیچکدام4 درست است 0و  5( 3  م 5450 (0  م 5540( 5 

         پس از امین کی به قدرت رسید؟ .041
 ( هارون4  ( منصور3  موسی (0  هیچکدام (5 

      بعداز وفات جالل الدین پسر چند ساله وی به قدرت رسید؟ .046
 هیچکدام (4  ساله 56( 3  ساله  51( 0  ساله 54( 5 

        محمد بن طاهر چند سال حکومت کرد؟ .047
 سال 1( 4  سال 5( 3  سال 52( 0  سال 55 (5 

       هب چین قدیم عبارت است از:مشهورترین مذ .041
 کنفوسیوس (4  ( زردشتی3  ( شیوایی0  ( برهمنی5 

    تقالل سیاسی خود را حاصل کرد؟افغانستان درکدام سال هجری شمسی اس .045
 5) 5051  0 )5050  3 )5053  4 )5055 

     درزمان سلطنت کدام پادشاه افغانستان نظام نامه به اصول نامه تبدیل شد؟ .012
 ( امان هللا خان4  محمد نادرشاه (3 ن( امیر شیر علی خا0 ( محمد ظاهر شاه5 

   چائو رهبر قیام کننده گان قرن نهم میالدی در چین چند سال پایتخت را تحت تصرف داشت؟ .015
 دو و نیم سال (4  سال 0( 3  سال 5( 0  سال 1( 5 

       خوشحال خان ختک توسط کدام شخص زندانی شد؟ .010
 اورنگزیب (4  ( عبدالقادر خان3  ( میرویس خان0  ( شاه جهان5 

    کدام یکی از زمامداران ذیل سردار پاینده محمد خان را از مقام وزارت خلع کرد؟ .013
 ( تیمور شاه4  ( شاه محمود3 ( دوست محمد خان0  شاه زمان (5 

        شخص بود؟ بنیانگذار سلسله مادها کدام .014
 ( هیچکدام4   دیاکو (3  ( استیاگ0  ( کوروش5 
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       بنام فتح الفتوح نامیدند؟ مسلمانان کدام جنگ را .011
 جنگ نهاوند را (4       ( جنگ حیره را3 ( جنگ برمک را0 ( جنگ نیشاپور را5 

     سبکتگین ایالت بست را به کدام یکی از اشخاص ذیل تسلیم نمود. .016
 نصر (4  ( اسماعیل3  ( محمود غزنوی0 ( ابوالقاسم محمود5 

         نام پدر میرویس خان چی بود؟ .017
 ( میر عبدالعزیز4  ( خوشحال خان3  ( جعفر خان0  شاه عالم خان (5 

         پسر پیر روشان چه نام داشت؟ .011
 ( عبدالقادر4  جالل الدین (3  ( خوشحال خان0  ( میرویس خان5 

    یکی از اشخاص ذیل سپاهی را تحت قیادت نورالدین به پنچاب اعزام نمود. .015
   بابا احمد شاه (0     ( تیمور شاه 5 
 ( دوست محمد خان4     ( شاه محمود3 

       چین بود. 5555یکی از اشخاص ذیل رهبر انقالب  .062
 ( مانو4  سون یاتسن (3  ( هیچکدام0   ( جوده5 

       خوارزم در منابع قدیمی به کدام نام آمده است؟ .065
 هوارزمیان (4   ( سند3  ( کردمان0  ( غرجستان5 

     دام سلطنت را به طور کامل از بین برد؟سلطان غیاث الدین غوری ک .060
 ( آل کرت4  هیچکدام (3  ( صفاریان0 ( خوارزم شاهیان5 

       منار جام یادگار کدام یک از سلسله های ذیل است؟ .063
 هیچکدام (4  ( غزنویان3  ( صفاریان0  ( طاهریان5 

        مؤسس امپراطوری کوشانی کی بود؟ .064
کجوال کد  (4  واسشکا (3  ( ویمانکتو0  ( کنشکا5 

 فیسس

      طاهر فوشنجی از طرف چی کسی والی خراسان مقرر شد؟ .061
 ( امین الرشید4  مامون الرشید (3  ( هارون الرشید0  ( خالد برمک5 

        تمدن اینکاها درکدام قرن به میان آمد؟ .066
 م 52( قرن 4  م 4( قرن 3  م 7( قرن 0  م 55قرن  (5 

    م مغالن را اسیر و پنجاب را به آدینه بیگ سپرد.یکی از اشخاص ذیل بیگ .067
 ( رنجیت سنگ4  هیچکدام (3  ( عالمگیر0  ( خواجه عبدهللا 5 

      در جنگ پانی پت تعداد لشکر راجپورت ها به چند تن میرسید؟ .061
 هزار 052( 4  هزار 012( 3  هزار 322( 0  هیچکدام (5 

     ی پیشرفت صورت گرفت؟دردوره مامون الرشید در کدام بخش های علم .065
  ( فلسفه4   ( طب3  ( ریاضیات0 همه درست است (5 

     م لشکر اسالمی کدام  حکمران ساسانی را شکست داد؟ 615در سال  .072
 یزد گرد سوم (4   ( بهرام3   ( قباد0  ( فیروز5 
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        بعد از ویماتکتو کی به قدرت رسید؟ .075
 (  کنشکا4  فیسسویما کد  (3  ( هوویشکا0  ( واسویدا5 

       خوشحال خان به عمر چند سالگی وفات نمود؟ .070
 71( 4  هیچکدام (3    11( 0    12( 5 

        بعد از دیمیتروس کی به قدرت رسید؟ .073
 ایو کراتید (4  ( ای تیدیوم3  ( هیلو کلس0  ( هیچکدام5 

         قباد حکمران کدام سلسله بود؟ .074
 ( هخامنشی4   تلی( یف3  ساسانی (0  ( کیداری5 

       حکومت طاهریان توسط کی از بین برده شد؟ .071
 ( شیبانیان4  ( صفوی ها3  صفاری ها (0  ( سامانی ها5 

     م با مشکل اقتصادی روبرو شد؟ 5556مردم کدام کشور درسال .076
 آلمان (4  ( امریکا3  ( روسیه0   ( چین5 

      گردید: با یکجا شدن سومری ها واکدی ها کدام حکومت ایجاد .077
 ( همه غلط است4  ( الکاش3   اور (0  ( اوروک5 

  م به پایگای یکی از کشور های ذیل در جزایر هاوایی و فلپین حمله نمود. 5545جاپان در سال  .071
 ( فرانسه4   ( چین 3  ( روسیه0  امریکا (5 

       دربلخ اساس مدنیت اوستایی چه وقت گذشته شد؟ .075
 هیچکدام (4  ق م  422( 3  ق م 5122( 0  ق م 0222( 5 

       خوشحال خان ختک درکجا به خاک سپرده شد؟ .012
 هیچکدام (4   ( تیرا3  ( سوات0   ( خیبر5 

   ترکان عثمانی بخاطر تسخیر اصفهان درزمان شاه اشرف چه تعداد سربازان را آماده کردند؟ .015
 5 )52222  0 )42222  3 )02222  4) 62222 

     ری درهند نفوذ استعماری انگلیس آغاز شد؟درزمان کدام شاه باب .010
 جهانگیر (4  ( همایون3  ( شاه زمان0  ( بابر شاه5 

        قاره امریکا توسط کدام دریانورد کشف شد؟ .013
    ( واکسودوگاما0     ( ماجیالن5 
 کریستیف کولمب (4     ( بارتولو3 

 بل قوای یکی از اشخاص ذیل شکست خوردند؟عبدالرحمن خان و محمد افضل خان در منطقه باجگاه درمقا .014
 شیر علی خان (4 ( دوست محمد خان3 ( محمد اعظم خان0 ( محمد یعقوب خان5 

     درکدام دوره موسی بن نصیر در رأس دسته های عسکری قرارگرفت؟ .011
 اموی ها (4  ( خلفای راشدین3  ( عباسی ها0  ( طاهریان5 

    جهان را به خود اختصاص داده بود؟آریانای قدیم چندمین کانون تمدن های  .016
  پنجم (4   ( دوم3   ( هفتم0  ( چهارم5 

     سلیکوس یکی از مناطق ذیل را به نیروهای چندراگوپتا واگذاشت؟ .017
 ( کندهار4 همه درست است (3  ( اراکوزیا0  ( گدروزیا5 
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     نسب کدام شخص درجد نهم با حضرت محمد )ص( یکجا میشود؟ .011
   حضرت عمر )رض( (0    ن)رض(( حضرت عثما5 
  ( حضرت ابوبکر )رض(4    ( همه درست است3 

     درسفر دهم احمدشاه بابا یکی از اشخاص ذیل به احمدشاه بابا تسلیم شد. .015
( عباس قلی 4  ( میرمنو3  ( درویش خان0  نصرهللا میرزا (5 

 بیات

      باروت و قطب نما درکدام یک از کشور های زیر اختراع شد؟ .052
 چین (4   ( یونان3   ( هند0   ( روم5 

     دراثر جنگ جهانی اول بیشتر کدام نواحی فرانسه ویران گردید؟ .055
 ( جنوبی4  ( غربی3  ( شرقی0  شمال شرقی (5 

    غوریان عالوه برسلطنت در غور کدام کشور را به زیر فرمان خویش در آوردند؟ .050
 ( چین4   هند (3  ( پاکستان0  ( ایران 5 

      م با یکی ازکشور های ذیل متحد شد. 5527نگلستان در سال ا .053
 ( چین4  روسیه (3  ( هنگری0   ( یونان5 

      فتح قسطنطنیه آغاز کدام دوره تاریخی میباشد؟ .054
   ( قرن وسطی0     ( قرن اولی5 
 ( همه درست است4     قرن جدید (3 

    دایمی خویش قرار داد.بیجینگ را پایتخت درچین باستان یکی از اشخاص ذیل  .051
 ( شی هوانگ تی4  قوبالی خان (3   ( مانو0  ( سون یاتسن5 

        آل بویه منسوب به کدام شخص میباشد؟ .056
 ابوشجاع (4  ( هزادوله3  ( مردوایچ0  ( نجیب الدوله5 

      سالگی به قدرت رسید. 40یکی از زمامداران ذیل در سن  .057
 ( شاه زمان4 امیر شیر علی خان (3  شجاع( شاه 0 ( امیرعبدالرحمن خان5 

   درهند توسط کدام شخص نظریه )دوملت( وایجاد کشور اسالمی جداگانه طرح گردید؟ .051
  ( مهاتما گاندی4  ( عالمه اقبال3  ( مجیب الرحمن0 محمد علی جناح (5 

      در دوره سلطنت قدیم مصر پادشاه کدام نقش را داشتند؟ .055
    ( هیچکدام0    ( رهبر سیاسی بود5 
 ( رهبر دینی بود4    رهبر سیاسی و دینی بود (3 

       اکتاو مؤسس یکی از امپراطوری های ذیل بود . .322
   ( هیچکدم0    ( امپراطوری چین5 
 ( امپراطوری فارس4    امپراطوری روم (3 

        سلسله مادها توسط کی از بین رفت؟ .325
 ( ایالمی ها4  فارسی ها (3  ( آشوری ها0  ( هیچکدام5 

      دوره پادشاهی سلطان حسین بایقرا چند سال به طول انجامید؟ .320
 سال 51( 4  سال 01( 3  سال 02( 0  سال 33 (5 

    م توسط یکی از اشخاص زیر منحل گردید. 5026حکومت غوریان در سال  .323
 ( چنگیز4 ( عالوالدین محمد3  ( تولی خان0  ( هالکو5 
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     کدام شخص به پادشاهی ایران رسید؟ پس از شاه اسماعیل صفوی .324
 طهماسب (4  ( شاه عباس3  ( شاه صفوی0  ( عباس مرزا5 

        معنی اصطالح ویدی عبارت است از : .321
 علم و دانش (4 ( همه درست است3   ( بنیاد0   ( قانون5 

  ر میگردید؟برای نخستین بار درکشور کدام جریده در زمان امیر شیر علی خان درماه دو مرتبه نش .326
 ( جمهوریت4  ( هیچکدام3   ( هیواد0  شمس النهار (5 

      نیم قاره هند به دو کشور هند و پاکستان درکدام سال تجزیه شد؟ .327
 م 5517( 4  م 5571( 3  م 5542( 0  م 5547 (5 

       مذاکره صلح راولپندی درکدام سال صورت گرفت؟ .321

 م 5515( 4  م 5155( 3  م 5157( 0  م 5555 (5 

        علت وقوع غزوه موته عبارت است از: .325
    ( حمله یهودی ها0    ( حمله عیسوی ها5 
 ( نپذیرفتن اسالم4   شهادت نماینده پیامبر )ص( (3 

      با فوت کدام پادشاه صفوی زمینه سقوط این دودمان فراهم شد؟ .352
 ( علی الظاهر4  ( شاه جهان3   ( صفی0  عباس میرزا (5 

     م کدام فرزند یحی به دستور هارون الرشید کشته شد؟ 231درسال  .355
 ( هادی4   ( خالد3   ( مهدی0   جعفر (5 

        چنگیز خان در سن چند سالگی وفات نمود؟ .350
 5 )12    0 )62   3 )71   4) 70  

      بنیانگذار تمدن جدید افغانستان کدام یکی از شاهان ذیل است؟ .353
   احمدشاه بابا (0    ( عبدالرحمن خان5 
 ( دوست محمد خان4     شیرعلی خان (3 

      معاهده گندمک از طرف کدام شاه افغانی به امضاء رسید؟ .354
 ( عبدالرحمن خان4     ( شاه شجاع3  ( تیمور شاه0  انیعقوب خ (5 

           هارالن کی بود؟ .351
 ینده فرانسه( نما4  ( نماینده امریکا3  ( نماینده روس0  نماینده انگلیس (5 

       میر محمد افضل خان درکجا به خاک سپرده شد؟ .356
   ( شهدای صالحین0    قلعه حشمت خان (5 
 ( اول و دوم درست است4    ( تپه بی بی مهرو3 

      در مصر باستان کدام خاندان اساس دموکراسی را گذاشت: .357
 هیچکدام( 4  ( خاندان پانزدهم3 خاندان دوازدهم (0  ( خاندان یازدهم5 

     در کدام سال در مصر به رهبری امینوهوتپ چهارم قیام رخ داد: .351
 ق م 5162( 4  ق م 5002( 3  ق م 5371 (0  ق م 5376( 5 
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        اموی بنام عمرثانی شهرت دارد:کدام خلیفه  .355
  ( ولید بن عبدالملک0    ( عبدالملک بن مروان5 
 الک( سلیمان بن عبدالم4    عمربن عبدالعزیز (3 

        جامعه آزتک ها به چند طبقه تقسیم شده بود: .302
 ( پنج طبقه4  سه طبقه (3  ( چهار طبقه0  ( دو طبقه5 

       دامنه فتوحات امویان تا کجا ها میرسید: .305
  ( ترکستان ، چین و هند0    ( هسپانیا و فرانسه5 
 درست است 0و  5 (4     ( همه غلط است3 

      وی در ایران بود:کدام شخص آخرین سلسله صف .300
    ( گرگین0     ( میرسمندر5 
 ( اورنگزیب4    شاه حسین صفوی (3 

       بود؟ مدت خالفت حضرت علی)رض( چند سال .303
 ( هفت سال4  ( ده سال 3  پنج سال (0  ( سه سال 5 

 

      محمود غزنوی در کدام یکی از سالهای ذیل در گذشت؟ .304
  5202( 1  م 1252( 3  م 5232 (0  م 5262( 5 

       سرحد غربی امپراطوری کوشانی به کجا میرسد؟ .301
  ( هیچکدام4  اصفهان (3  ( هرات0   ( مشهد5 

     در دهه دموکراسی چند حکومت از ولسی جرگه رای اعتماد گرفتند؟ .306
  ( دو حکومت4  ( شش حکومت3  ( چهار حکومت0  پنج حکومت (5 

  همه مشکالت فایق آید، کدام پروگرام را روی دست گرفت؟امیر عبدالرحمن خان برای اینکه بر  .307
    ( توسعه قلمرو0    تشکیل دولت مرکزی (5 
 ( استقرار دموکراسی4     ( هیچکدام3 

      دردوره اموی دامنه فتوحات اسالمی در غرب تاکجا رسید؟ .301
 ( هیچکدام4  هسپانیه (3   ( یونان0   ( ترکیه5 

      ی از طرفین ذیل به امضاء رسید؟معاهده جمرود بین کدام یک .305
   ( انگلستان و شاه زمان0   ( دوست محمد خان و روسها5 
 ( انگلستان و عبدالرحمن خان4   انگلستان و دوست محمد خان (3 

        حضرت محمد )ص( درکدام سال تولد شد؟ .332
 ( هیچکدام4  م 175 (3  م 070( 0  م 172( 5 

   الگی به کوفه سفر کرد با ابراهیم عباسی درکجا دیدار کرد؟س 03زمانیکه ابو مسلم درسن  .335
 ( بغداد4  ( دمشق3   ( مدینه0   مکه (5 

    در اثر قیام ابو مسلم خراسانی خالفت از خاندان اموی به کدام خاندان منتقل شد؟ .330
 عباسی ها (4  ( یفتلی ها3  ( طاهریان0   ( اسپه5 

       درت رسید:مجموعـآ در مصر قدیم چند خانواده بق .333
 خانواده 02 (4  خانواده 00( 3  خانواده 51( 0  خانواده 51( 5 
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 نهاد زمینه برای لشکر کشی کدام شخص بر هند مساعد گردید؟پس از آنکه سلطنت ابراهیم رو به ضعف  .334
 ( بهلول4   ( فرید3  ( همایون0   بابر (5 

        مذاکره صلح راولپندی به نفع کی تمام شد؟ .331
 انگلیس (4  ( افغانستان3  ( هیچکدام0   ایران( 5 

  زمانیکه انگلستان غزنی را گرفتند وبه کابل نزدیک شدند امیر دوست محمد خان به کجا پناه برد؟ .336
 بخارا (4  ( هرات3   ( مشهد0  ( قندهار5 

         هنر رومی ادامه کدام هنر است؟ .337
 یونانی (4  ( هیچکدام3  ( مصری0  ( سومری5 

  چندم هجری واقع گردید؟ صفین بین حضرت علی )رض( و حضرت معاویه )رض( درسالجنگ  .331
 هــ 37 (4  هـــ 42( 3  ( هیچکدام0  هــ 32( 5 

       ( کی دعوای نبوت کرد؟با رحلت پیامبر )ص .335
 طلیحه اسدی (4 ( مالک بن عوف3  ( حبی بن اخطب0  ( عبدهللا بن ابی5 

    انستان همزمان چند تن اعالن سلطنت نمودند؟بعد از قتل حبیب هللا خان درافغ .342
 ( چهار4  ( هیچکدام3   دو (0   ( سه 5 

     سامان خدات بعد از مسلمان شدن در نهضت کدام شخص شامل شد؟ .345
 ( هارون الرشید4  ( نوح بن اسد3  ( مروان0 ابو مسلم خراسانی (5 

 

      ؟قریه شهر قندهار غافلگیر و بعداً کشته شدگرگین درکدام  .340
 ( مانجه4  ( ارغستان3  ده شیخ (0  ( تخته پل5 

        روشانیان کدام شخص بود؟رهبر جنبش  .343
    ( میرویس خان0    بایزید انصاری  (5 
 ( خوشحال خان ختک4     ( سلطان محمود3 

       روز پادشاهی کشته شد؟کدام پادشاه سوری بعد از سه  .344
 فیروز (4  رز خان( مبا3  ( جالل الدین0  ( همایون5 

  م افغانها دولت مرکزی را از دست دادند؟ 5121بعد از مرگ یکی از اشخاص ذیل در سال  .341
 ( شاهرخ4  ( هیچکدام3 سلطان حسین بایقرا (0  ( الغ بیگ5 

      همایون پسر بابر پس از شکست های پی در پی به کجا رفت؟ .346
 ( بلخ4   ( بنگال3   ( بخارا0   ایران (5 

     م کدام شهر توسط نیروهای متفقین آزاد شد؟ 5544گست آ 01در  .347
 ( جاوا4   ( پراگ3  ( هیچکدام0  پاریس (5 

      صفاری ها یکی از حاکمیت های ذیل را از بین بردند؟ .341
 ( سامانی4  ( صفوی3  طاهری (0  ( غزنوی5 

      جنگ پانی پت دریکی از سالهای ذیل به وقوع پیوست. .345
 م 5715( 4  م 5717( 3  چکدام( هی0  م 5711( 5 

    در متون اوستا از کدام حکمران به عنوان کشور گشاه تذکر به عمل آمده است؟ .312
 ( اسفندیار4  ( جمشید3  کیخسرو (0  ( لهر اسب5 
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       ، کدام شخص بود:معروفترین شخصیت آل کرت  .315
 ( ملک رکن الدین4     ( شمس الدین3  ( تاج الدین0  سینملک ح (5 

       به قتل رسید. حکمرانان ذیل در قصر دلگشاهی از یک .310
 ( شاه زمان4  ( شاه شجاع3  ( حبیب هللا خان0  محمد نادر شاه (5 

     از سال های ذیل درکشور آغاز گردید. دوره سلطنت سدوزاییان دریکی .313
 م 5151( 4  م 5131( 3  م 5747 (0  م  5725( 5 

       ریان بود.حکمران سلسله صفا از اشخاص ذیلیکی  .314
 ( طاهر بن حسین4    ( عبدهللا بن طاهر3  خلف بن احمد (0  ( اسماعیل5 

     اشخاص ذیل شهر بابل بسیار انکشاف یافت. درزمان حاکمیت یکی از .311
 ( ساراگون4  ( آشور بیتال پال3  حمورابی  (0  ( گیل گمیش5 

       باقی مانده است؟ نوشته بیستون ازکدام سلسلهسنگ  .316
 هخامنشیان (4  ( کیانیان3  ( یونانیان0  ( موریایان5 

       چه وقت حکومت مرکزی در کرت بوجود آمد؟ .317
 ق م  5722( 4  ق م 5122( 3  ق م 0122( 0  ق م 0222 (5 

     غزنویان دریکی از مناطق ذیل در مقابل ترکمنان شکست خوردند. .311
 ( هیچکدام4  ( زنده جان3   ( بست0  دندانقان (5 

     تشویق گردید؟ از طرف بزرگان اقوامدام شخص جهت قتل کاکایش ک .315
 ( مال پیر محمد4  (  شاه اشرف3  شاه حسین (0  ( میر محمود5 

      امیر عبدالرحمن خان درکجا سلطنت خود را اعالن کرد؟ .362
 چاریکار (4  ( هرات3  ( کندهار0  ( بدخشان5 

       ؟امپراطوری ازتکها درکدام سال به پایان رسید .365
 م 5403( 4  م 5165( 3  م 5624( 0  م 5105 (5 

 د را به کدام شهر ایران رسانید؟هزار نفری خو 01با لشکر  م 5700شاه محمود هوتکی درسال  .360
 ( مشهد4  اصفهان (3  ( تهران0   ( تبریز5 

      شاه محمود خان بعداز چند سال از صدارت استعفا کرد؟ .363
 سال 7 (4  سال 4( 3  سال 1( 0  سال 5( 5 

  هــ ش در ایران سرنوشت رضاشاه چی شد؟ 5302بعد از حمالت نظامی شوروی و انگلیس درسال  .364
   ( زندانی شد0     ( کشته شد5 
 از سلطنت کنار رفت (4     ( فرار نمود3 

      هـ ش کدام کشور ها به ایران حمله کردند؟ 5302درسال  .361
 ( آلمان و ایتالیا4 شوروی و انگلیس (3 ( شوروی و امریکا0  ( آلمان و چین5 

      بعد از آلپتگین کدام شخص اداره غزنی بر عهده داشت؟ .366
 ( بلکاتگین4  ( سبکتگین3 ابواسحاق ابراهیم (0 ( ابوالقاسم محمود5 

       کدام حکمران ساسانی قباد را تسلیم اخشنور نمود؟ .367
 فیروز (4   ( بهرام3  ( یزدگرد دوم0   ( والش5 
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    دهای ویدی چند قرن قبل از میالد به زبان سانسکریت به رشته تحریر درآمد؟سرو .361
 قرن 6 (4  قرن 0( 3  قرن 3( 0  قرن 1( 5 

         بعداز کنشکا کی به قدرت رسید؟ .365
 هوویشکا   (4  ( واسودیوا3  ( ویما تکتو0  ( هیچکدام5 

     د؟م توسط کدام مردم به پایان رسی 5011خالفت عباسیان درسال  .372
 مغل ها (4  ( طاهریان3  ( غزنویان0  ( اموی ها5 

درزمان پادشاهی شاه اشرف درایران اقدامات خصمانه کدام یک از کشور های زیر علیه ایران همزمان  .375
           صورت گرفت؟

 ( انگلستان4  روسیه و ترکیه (3  ( روسیه0   ( ترکیه5 

      چه تعداد میرسید؟ درجنگ پانی پت تعداد سپاه احمدشاه بابا به .370
 هزار 32( 4  هزار 62 (3  هزار 12( 0  هزار 72(5 

      یکی از مناطق ذیل درگذشته به نام پورا شاپور یاد شده است؟ .373
 هیچکدام (4  ( سوات3   ( کنر0  ( ننگرهار5 

      دراواخر قرن اول هجری اندلس به تصرف کدام مردم افتاد؟ .374
  ( پرتگالیان4  ( فرانسویان3  ان( مسلمان0  ( انگلوساکسون5 

     کدام مذاکره بین دولت افغانستان و انگلیس مدت سه ماه را دربر گرفت؟ .371
 ( راولپندی4   ( کابل 3  ( الهوری0  مونسوری (5 

   بعداز مرگ امیر حبیب هللا خان امان هللا خان دریکی از والیات ذیل اعالن سلطنت کرد. .376
 ( کندهار4  ( وردک3   کابل (0  ( جالل آباد5 

   شاه محمود یکی از اشخاص ذیل را برای سرزنش دوست محمد خان به هرات فرستاد. .377
 ( محمد اکبر خان4 شهزاده کامران  (3  ( فیروزالدین0 ( عطا محمد خان5 

        امین الرشید توسط کی به قتل رسید؟ .371
 طاهر فوشنجی (4   ( جعفر3  ( یحی برمکی0  ( خالد برمکی5 

        میت کیدار درکدام سال آغاز گردید؟حاک .375
 م 311( 4  م 301 (3  م 405( 0  م 552( 5 

       م کدام حکمران یفتلی فوت نمود؟ 140درسال  .312
 ( خاقان4  مهراکوال (3  ( اخشنور0  ( تورمنه5 

       فرمانروای احمد دوم سامانی چند سال طول کشید؟ .315
 ( ده سال4  ج و نیم سالپن (3  ( هشت سال0  ( سه و نیم سال5 

     گرفت؟ افغانستان و انگلیس درکدام سال صورتمذاکرات مونسوری بین  .310
 م 5502 (4  م  5503( 3  م 5556( 0  م 5553( 5 

       یکی از اشخاص ذیل درشهر فرغانه تولد گردید. .313
اسماعیل  (4 ( طاهر بن حسین3  ( محمود غزنوی0  ( یعقوب لیث 5 

 سامانی
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ین قوای وزیر فتح خان و قوای شاه شجاع در منطقه قلعه قاضی کابل رخ داد در نتیجه فتح خان جنگی که ب .314
       شکست خورد به یکی از جاهای ذیل فرار نمود.

 ( بلخ4  ( جالل آباد3  ( پروان0  قندهار (5 

      کدام مؤرخ سر چشمه تمام تمدن ها را از مصر عنوان کرد؟ .311
 گوردن چایلد (4  ( ابن خلدون3  ( هیرودت0   ( تاینبی5 

      سلجوقیان درکدام سال قمری نیشاپور را تصرف نمودند؟ .316
 5 )557   0 )335   3 )605   4) 405 

م صورت گرفت از هر دو طرف چند  5161در جنگ که بین امیر شیر علی خان و محمد امین خان در سال  .317
           :تن کشته شدند

 هزار تن 1 (4  هزار تن 4( 3  تنهزار  0( 0  هزار تن 50( 5 

   دردوران کدام سلسله اسالمی روابط تجارتی با چین از اهمیت خوب برخوردار بود؟ .311
 ( غوریان4  ( اموی ها3  عباسیان (0  ( تیموریان5 

      دردوره سلطنت یکی از اشخاص ذیل لقمان خان شورش نمود. .315
 ( عبدالرحمن خان4      خان( شیر علی 3 ( دوست محمد خان0  احمدشاه بابا (5 

       یکی از اشخاص ذیل از امرای ماوراالنهر بود. .352
    ( شیث0    ( عبدهللا بن طاهر5 
 ( ملک حسین کرت4    امیر حسین قزغنی (3 

      کتیبه کلیر چوتس از کدام شهر باستانی کشف شده است؟ .355
 ( هیچکدام4   ( هده3   ( بگرام0   ( بلخ5 

   النهرین ساختمانی موقعیت داشت که تقریباَ دوصد متر ارتفاع داشت؟درکدام شهر بین  .350
 ( الرسا4  ( اوروک3  هیچکدام (0   ( نینوا5 

   احمد شاه بابا در سفر ششم خود سپاهی را تحت قیادت کدام شخص به پنجاب اعزام کرد؟ .353
  نورالدین (4  ( نجیب الدوله3  ( خواجه عبدهللا 0  ( آدینه بیک 5 

    خان ناصری درقالت از طرف نیرو های کدام شخص دستگیر شد؟سیدال  .354
 ( هیچکدام4  ( شاه عباس3  نادر افشار (0  ( شاهرخ5 

    با حمالت مغالن باالی دولت خوارزم شاهان سرنوشت عالوالدین محمد چه شد؟ .351
 ( هیچکدام4  فرار نمود (3  ( کشته شد0  ( اسیر شد5 

       حزب نازی شد. هتلر دریکی از سالهای ذیل رهبر .356
 م 5502 (4  م 5501( 3  م 5535( 0  م 5151( 5  

      .بیشتر مروج بوددریکی از کشور های ذیل موسیقی و تیاتر  .357
 ( امریکا4   ( چین3   یونان (0   ( فارس5 

         تیمورشاه درکدام سال وفات نمود؟ .351
 م 5752( 4  م 5725( 3  م 5751( 0  م 5753 (5 

 پنجاب توسط سندیا و آدینه بیک اشغال شد شهزاده تیمور به یکی ازمناطق ذیل عقب نشینی نمود.هنگامیکه  .355
 ( ملتان4  ( کوهات3   ( کویته0   پشاور (5 
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     در دوره سلطنت یکی از  اشخاص ذیل حزب شعله جاوید به وجود آمد. .422
 د نادر شاه( محم4  ( امان هللا خان3 ( امیر حبیب هللا خان0 محمد ظاهر شاه (5 

       قمری در گذشت. 051یکی از اشخاص ذیل درسال  .425
 هیچکدام (4  ( یعقوب بن لیث3 ( مروان بن محمد0 ( طاهر بن حسین 5 

     در غزوه موته کدام شخص رهبرلشکر اسالم را به عهده داشت؟ .420
  حضرت زید بن حارثه )رض( (0    ( حضرت حمزه)رض(5 
 عمر )رض(( حضرت 4    ( حضرت علی )رض(3 

      حکومت تیمور زادگان در حدود چقدر وقت طول کشید؟ .423
 سال 502( 4  سال 553 (3  سال 522( 0  سال 12( 5 

     هجری حاکمیت داشت؟ 572الی  565کدام حکمران عباسی از سال  .424
 ( مامون4 ( ابو جعفر منصور3  موسی الهادی (0   ( مهدی5 

 گ ها به تعداد زیادی از حافظان قرآنکریم به شهادت رسیدند.در دوره خالفت یکی از اشخاص ذیل در جن .421
 ( عثمان )رض(4  ( علی )رض(3  ( عمر )رض(0 ابوبکر صدیق )رض(  (5 

        امیر شیر علی خان در کجا دفن گردید؟ .426
 ( هرات4   ( کابل3  مزار شریف (0  ( کندهار5 

      ضعف حکومت بابری هند از روزگار کدام شخص آغاز شد؟ .427
 ( جهانگیر 4  هیچکدام (3  ( همایون0  ( شاه جهان5 

     مجسمه های بزرگ بامیان درکدام قرن میالدی ساخته شده است؟ .421
 چهارم و پنجم (4  ( چهارم3   ( پنجم0   ( دوم5 

     سال قبل از هجرت درمکه به دنیا آمد. 05یکی از اشخاص ذیل  .425
   ( حضرت عمر)رض(0    ( حضر ابوبکر )رض(5 
 ( حضرت عثمان )رض(4    حضرت علی )رض( (3 

       شاه اشرف با شاه محمود هوتکی چه قرابت داشت؟ .452
 ( پدرش بود4 پسرکاکایش بود (3  ( کاکایش بود0  ( برادرش بود5 

     کدام شخص در محلی بنام جلندر تعداد زیادی از افغان ها را کشت؟ .455
 ( عالمگیر4  ( میر منو3  آدینه بیک (0  ( نجیب الدوله 5 

    م در سمرقند کشف شد مربوط کدام شاه آریایی بود؟ 5535تصویریکه در سال  .450
 ( تیورث4  کیومرث (3   ( یما0  ( کیکاوس5 

      مرحله دوم اصطالحات دولت امانی درکدام سال آغاز گردید؟ .453
 م 5504 (4  م 5502( 3  م 5507( 0  م  5500( 5 

      به چند هزار تن میرسید؟درجنگ پانی پت تعداد لشکر سک ها  .454
 هزار 512( 4  هزار 022 (3  هزار 522( 0  ( هیچکدام5 

       یکی از اشخاص ذیل پسر شاهرخ میرزا بود. .451
 ( الپتگین4  ( انوشتگین3  ( التمش0  بایسنقرا (5 
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        مرکز حکومت آل بویه کدام شهر بود؟ .456
 ( مشهد4  اصفهان (3  ( شیراز0  ( تهران5 

       سال حکومت کرد؟ 12حکمران بابری هند کدام  .457
 ( شاه جهان4  ( ظهیرالدین بابر3  ( همایون0 جالل الدین اکبر (5 

     م یک چهارم چین را اشغال کرد. 5535یکی از کشور های ذیل تا سال  .451
 ( روسیه4  ( منچوریا3   جاپان (0  ( فرانسه5 

 امان را به شهر های مهم شرق خالفت عباسی امارت داد:وقتیکه مامون از مرو به بغداد رفت چند فرزند س .455
 ( یک فرزند4  ( دو فرزند3  ( سه فرزند0  چهار فرزند (5 

   امیرشیر علی خان بعد از اعالن سلطنت در هرات بایکی از اشخاص ذیل رهسپار کابل شد. .402
   محمد اعظم خان (0    ( همه درست است5 
 خان ( محمد بعقوب4    ( محمدحسین خان3 

 گرفت کدام یک از طرفین شکست خورد؟ خان افغان صورتدر جنگ )خشت( که میان کریم خان و آزاد  .405
 ( کریم خان4 ( محمد حسین خان3  ( هیچکدام0  آزاد خان (5 

       داشت؟ درایران کدام دولت حاکمیتم  5120درسال  .400
 ( شیبانیان4  صفویان (3  ( مغولی 0  ( هخامنشی ها 5 

     توسط روسیه تزاری اشغال گردید؟ یکی از سال های ذیلام پنجده درکد .403
یا  5031( 4  5522یا  5011( 3 5051یا  5162( 0 5043یا  5111 (5 

5112 

      یکی از کشور های ذیل به نام سنتوری شورا شهرت داشت. .404
 روم (4   ( مصر3   ( یونان0 ( همه درست است5 

     ن باستان صورت گرفت؟اختراع باروت در عصر کدام سلسله درچی .401
 ( مینگ4  ( چونگ3   تانگ (0  ( سونگ5 

    کشور متعلق در کجا دیدار کردند؟ 12بعد از جنگ جهانی دوم نماینده گان  .406
 ( مسکو4  ( پاریس3 سان فرانسیسکو (0   ( برلین5 

    درزمان حاکمیت محمد یعقوب خان یکی از اشخاص ذیل حاکم جالل آباد بود. .407
 ( ولی محمد التی4  ( یحی خان3 ( شهزاده عبدهللا خان0 محمد حسین سردار (5 

       زندانی شد؟محمد یعقوب خان توسط کدام شخص  .401
 ( شهزاده عبدهللا 4 ( دوست محمد خان3 ( فیض محمد خان0 امیر شیر علی خان (5 

        درکدام سال وفات نمود؟میرویس نیکه  .405
 ( هیچکدام4  م 5751 (3  م 5721( 0  م 5703( 5 

        سکها کدام شخص بود:نخستین حاکم  .432
 هرایوس (4  ( مایوس3  ( دیمتریوس0  ( هیچکدام5 

        تعیین میشد؟ از طرف کیپادشاه آزتک ها  .435
 ( کاگران4  اشراف (3  ( تاجران0  ( دهقانان5 
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      حضرت محمد )ص( اولین نماز جمعه را در کجا ادا نمود؟ .430
    ( هیچکدام0   م بن عوفدرمحله بنی سال (5 
 ( مدینه4       ( یثرب3 

   درزمان پادشاهی شاه اشرف بر تخت اصفهان روس ها کدام مناطق راتسخیر نمودند؟ .433
 ( تبریز4 ( مازندران و اصفهان3  دربند و باکو (0   ( مشهد5 

ز اشخاص ذیل توانست پس از آنکه انگلیس ها در راه جالل آباد مورد حمله مجاهدین قرار گرفت فقط یکی ا .434
         نیمه جان به قرار گاه انگلیس برسد.

 ( برنس4  داکتر برایدن (3  ( الرداکلند0  ( الرتین5 

       در کدام سال ذیل مقاومت نظامی هوتکیان پایان یافت؟ .431
 م 5712( 4  م 5735 (3  م 5757( 0  م 5701( 5 

 نماینده خود را نزد کدام حکمران به کابل فرستاد؟ ناپلیون بناپارت جهت جلوگیری از پیش روی انگلیس .436
 شاه زمان (4  ( شاه شجاع3  ( شاه محمود0  ( تیمورشاه5 

        زردشت دریکی از شهر های ذیل  بدنیا آمد. .437
 ( هیچکدام4  ( تاشقرغان3  ( هرات0   بلخ (5 

      سال خالفت اسالمی را به عهده داشت؟ 52کدام خاندان مدت  .431
 ( شیبانی4   اموی (3  ( سامانی0  ی( عباس5 

سردار سلطان محمد خان طالیی برادر امیر دوست محمد خان رهبر چقدر مبارزین باجوری را به عهده  .435
   داشت؟

 هزار 51( 4  هزار 52 (3  هزار 02( 0  هزار 50( 5

        ایوب شاه توسط کی به سلطنت رسید؟ .442
   ( همه درست است0    محمد اعظم خان (5 
 ( سردار دوست محمد خان4    ( سردار یارمحمد خان3 

      وزیر فتح خان به عوض کی به صدراعظمی تعیین شد؟ .445
 ( هیچکدام4 محمد اکرم خان (3 ( احمدشاه نورزی0  ( شیرمحمد خان5 

       یعقوب لیث صفاری بنیانگذار کدام حکومت بود؟ .440
 ( غزنوی4  صفاری (3  ( طاهری0  ( سلجوقی5 

        ین اهریمن خدای شر دانسته میشود؟درکدام د .443
 هیچکدام (4  ( کنفسیوس3   ( تاو0  ( بودایی5 

       زردشت درچند سالگی رهبر آئین خود گردید؟ .444
 سالگی 33( 4  سالگی 02( 3  سالگی 41( 0  سالگی 40 (5 

     به شهادت رسید؟  حضرت امام حسین )ع( با چند تن از یارانش درکربال .441
 تن 70 (4  تن 12( 3  تن 72( 0  تن 67( 5 

     م کدام کشور همرای قوای محور متحد شد؟ 5542در اواخر سال  .446
 رومانیا (4  ( اتریش3  ( لیتوانی0   ( پولند5 

       طاهر فوشنجی دریکی از والیت ذیل متولد گردید. .447
 ( نیمروز4  هرات (3   ( بلخ 0  ( کندهار5 
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    رفت چه کسی را قاضی القضات انتخاب کرد؟زمانی که شاه محمود اصفهان را گ .441
 ( زبردست خان4  ( شاه اشرف3  ( نصرهللا خان0  مال پیر محمد (5 

      م از بامیان دیدن نمود؟ 422کدام گردشگر چینی درسال  .445
   ( سوینگ یون0     فاهیان (5 
 ( همه درست است4     ( هیووتنسنگ3 

         کیدار درکجا به قدرت رسید؟ .412
 ( وردک4  هیچکدام (3   ( کابل0  ( هرات5 

       بعد ازمرگ سلطان غیاث الدین کی بر تخت نشست؟ .415
    ( محمود0     ( ناصرالدین5 
 شهاب الدین محمد (4    ( قطب الدین ایبک3 

      سلطان رضیه در یکی از کشور های ذیل به قدرت رسید؟ .410
 ( ایران4   ( مصر3   ( ترکیه0   هند (5 

      رئیس جمهور روسیه از شاه امان هللا خان استقبال کرد؟کدام  .413
 ( استالین4   ( لینین3  ( خروچف0  کالنین (5 

   در دور دوم حکومت شاه محمود کدام یک از اشخاص ذیل از دولت مرکزی اطاعت نکرد؟ .414
 عطا محمد خان (4 ( همه درست است3  ( شهزاده کامران0  ( فتح خان5 

  ای را مرکز خویش قرار داد و بعداً تمام ایران را زیر تصرف خویش در آورد؟میرزا عباس کدام ج .411
 ( هرات4  ( غزنی3  ( قندهار 0  ( کابل    5 

       کدام سلسله افغانستان در هند حکمرورایی نموده است؟ .416
 غوریان (4  ( هوتکیان3  ( صفاریان0  ( طاهریان5 

         بابر در چند سالگی وفات نمود؟ .417
 سالگی 62( 4  سالگی 15( 3  سالگی 42( 0  سالگی 45 (5 

    علتی که انگلیس ها روابط خودرا با امیر دوست محمد خان قطع نمودند چه بود؟ .411
    ( هیچکدام0   ( ورورد هیأت فرانسوی به کابل5 
 ( انکار از دادن پول4   ورورد هیأت روس به کابل (3 

       گردید؟ طاهر فوشنجی در کدام سال در هرات تولد .415
 قمری 356( 4  قمری 650( 3  قمری 410( 0  هیچکدام (5 

       به اساس حکم کدام پادشاه آریایی اوستا تحریر گردید؟ .462
 ( هیچکدام4  ( اسفندیار3  گشتاسب (0  ( لهر اسب5 

        درمصر باستان کدام رسم الخط مروج بود؟ .465
    ( هیچکدام0     ( هیروگلیف5 
 هیروگلیف و دیموتیک (4     ( دیموتیک3 

   کدام حاکم سلسله کوشانی دراواخر دوره حکمرانی خویش لقب شهنشاه رابه خوداختیار کرد؟ .460
 ( کنشکا4 کجوال کد فیسس (3  ( هیچکدام0  ( یما کد فیسس5 

       در کدام زمان زوال قدرت خوارزم شاهی فراه رسید: .463
 م 5015( 4  م 5005 (3  م 5035( 0  م 5055( 5 
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     احمدشاه بابا در یکی از مناطق ذیل مدارس جامع را تأسیس کرد. .464
 ( پشاور4  ( هرات3  ( کندهار0 مه درست استه (5 

        موتسو هیتو امپراطور کدام کشور بود؟ .461
 ( روسیه4   ( یونان3   جاپان (0   ( چین 5 

     امپراطوری مغول پس از چند سال حکمروایی در چین به پایان رسید؟ .466
  ( سه صد سال4  ( دوصد سال3  صد سال (0  ( چهارصد سال5 

   امیرشیرعلی خان بیشتر از رهنمایی های کدام فیلسوف و دانشمند معروف استفاده میکرد؟ .467
 ( سنایی غزنوی4  ( ابن سینا3 ال الدین افغانیمسیدج (0 ( با یزید انصاری5 

     ن درهم میرسید؟ملیومالیات ساالنه خراسان در عصر اموی ها به چند  .461
 ملیون 41( 4  ملیون 31( 3  ملیون 32( 0  ملیون 42 (5 

        وزیر محمد اکبر خان فرزند چه کسی بود؟ .465
    ( ایوب خان0     ( افضل خان5 
 دوست محمد خان (4     ( شیر علی خان3 

       جنگ صفین در دوره خالفت کدام شخص واقع گردید؟ .472
   ( حضرت عمر)رض(0    ( حضرت ابوبکر)رض(5 
 حضرت علی )رض( (4    ( حضرت عثمان)رض(3 

     حضرت محمد )ص( خانه کی را مرکز دعوت خویش تعیین نمود؟ .475
    ( بی بی حلیمه0     حضرت ارقم (5 
 ( عمرو ابن العاص 4    ( حضرت علی )رض( 3 

        تعداد کتابهای ویدی عبارت است از. .470
 ( سه4   رچها (3   ( هفت0   ( دو 5 

      اکینان چه وقت نخستین حکومت را در یونان بنیان گذاشت؟ .473
 ق م 56قرن  (4  ق م 54( قرن 3  ق م 50( قرن 0  ق م  51( قرن 5 

   زمانیکه سیدال خان ناصری در قالت دستگیر شد در مورد او چه اقدام صورت گرفت؟ .474
 ( اعدام شد4  ( آزاد شد3  کورگردید (0  ( زندانی شد5 

  ولت مستقلی که در قندهار به رهبری میرویس خان هوتکی تشکیل گردیده بود چند سال دوام کرد؟د .471
 سال 11( 4  هیچکدام (3  سال 01( 0  سال 41( 5 

کدام یکی از اشخاص ذیل امیر محمد یعقوب خان راوادار ساخت تا جهت امضای قرارداد با انگلیسها به  .476
          گندمک سفر نماید؟

 ( عبدهللا خان4 ( میرزا محمد خان3  هیچکدام (0 افضل خان ( محمد5 

       دهه دموکراسی درکدام سال در افغانستان آغاز گردید؟ .477
 هــ ش 5343  (4  هـ ش 5310( 3  هــ ش 5345( 0  هـ ش 5332( 5 

  درکدام منطقه بین نیرو های ابراهیم و بابر جنگ صورت گرفت که با پیروزی بابر خاتمه یافت؟ .471
 ( ناحیه بهار4  ( قلعه کالنجر3  میدان پانی پت (0   ( بنگال5 

     با وفات یکی از اشخاص زیر حکومت خوارزم شاهی به پایان رسید؟ .475
 ( عالوالدین4  ( انوشتگین3   ( اتسز0  جالل الدین (5 
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        بعد از بابر کدام شخص به قدرت رسید؟ .412
    ( جهانگیر0     ( کامران میرزا5 
 ( جالل الدین اکبر4   صر الدین محمد همایون نا (3 

    قبل از میالد در مصر باستان کدام خاندان به قدرت رسید؟ 0522در سال  .415
 50( خاندان 4  53( خاندان 3   55خاندان  (0   51( خاندان 5 

     م به دست شیبک خان ازبک افتاد؟ 5127کدام والیت افغانستان در سال  .410
 ( بلخ4  هرات (3  ( قندهار0  ( غزنی5 

   حضرت عثمان )رض( درکدام یکی از غزوات ذیل با حضرت محمد)ص( اشتراک نداشتند؟ .413
 بدر (4   ( احد3   ( حنین0   ( موته5 

انگلیسها برای جبران شکست در جنگ اول بیست هزار عسکری را تحت رهبری کدام شخص به افغانستان  .414
          سوق داد؟
 ( برایدن4  جنرال پالک (3  ( الرداکلند0   ( برتس5 

        سال چندم بعثت عام الحزن مسمی است؟ .411
 سال دهم (4  ( سال ششم3  ( سال پنجم0  ( سال دوازدهم5 

       حکومت مرکزی مصر در کدام سال آغاز شد؟ .416
 ق م  0322( 4  ق م  3022( 3  ق م  0522( 0  ق م  0722( 5 

       چند تن میرسید؟ در اردوی نادر افشار تعداد افغانها به .417
 تن 30222( 4  تن 41222( 3  هیچکدام (0  تن 01222( 5 

       افغانستان کدام حزب فعالیت داشت؟دردهه دموکراسی  .411
   ( نهضت اسالمی0     ( افغان ملت5 
 همه درست است (4    ( جزب دموکراتیک خاق3 

       سیستم کانالیزاسیون داشت؟کدام شهر باستانی  .415
 ( موهنجو دارو4   ( نینوا3  ( اوروک0 ه درست است( هم5 

      کرد؟ چینی از هده باستان دیدنبرای نخستین بار کدام سیاح  .452
 ( هیچکدام4  ( سوینگ یون3  ( هیونتسنگ0  فاهیان (5 

       قدیمترین کتاب خانه جهان درکجا به وجود آمد؟ .455
 ( هند4   ( یونان3  بین النهرین (0   ( چین5 

   کی از مناطق ذیل درطول تاریخ گاهی به افغانستان و گاهی به ایران تعلق میگرفت؟کدام ی .450
 ( فراه4   ( مشهد3  سیستان (0  ( هرات5 

      ) ابوتراب ( لقب کدام یک از اصحاب پیغمبر)ص( است؟ .453
   ( عبدهللا بن مسعود)رض(2    ( خالد بن ولید )رض(1 
 بن عفان )رض(  ( عثمان4   علی بن ابی طالب )رض(  (3 

      هارون الرشید به یکی از کشور های ذیل سفیر فرستاد: .454
 ( هند4   ( یونان3  فرانسه (0   ( آلمان5 

    ناصر الدین محمود شاه برادر کوچک سلطان رضیه چند سال در هند سلطنت کرد: .451
 سال 35( 4  سال 05 (3  سال 51( 0  سال 52( 5 
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  روپیه بود ، به چند افزایش یافت: 50ن معاش عساکر ماهوار در زمان حکومت امیرامان هللا خا .456
 روپیه 02 (4  روپیه 01( 3  روپیه 32 (0  روپیه 51( 5 

       آرام شاه توسط کدام شخص از سلطنت خلع گردید: .457
    ( سلطان رضیه0    شمس الدین التمش (5 
 ( قطب الدین ایبک4     ( محمد سام3 

       دینه عقد گردید:در سال چندم هجری منشور م .451
 ( دهم هجری4  ( هشتم هجری3  اول هجری (0  ( چهارم هجری5 

      امیراسماعیل سامانی پس از چند سال امارت درگذشت: .455
 سال 50( 4  سال 1 (3  سال 6( 0  سال 1( 5 

         فیروز چند ساله بود که پادشاه شد: .122
 ( چهارده ساله4  ( سیزده ساله3  دوازده ساله (0  ( ده ساله5 

         پایتخت آشوریان کدام شهر بود: .125
 ( الگاش4   نینوا (3  ( اوروک0   ( بابل5 

     در کدام سال بابل تحت تصرف کوروش ، شاه هخامنشی ها قرار گرفت: .120
 ق م 110( 4  ق م 135 (3  ق م 154( 0  ق م 132( 5 

        دیوار چین در حکومت کی ساخته شد: .123
 ( هیچکدام4   شی هوانگ (3  این( چه 0  چو 5 

     چند هزار سال قبل از میالد ، انسان ها دست به ایجاد شهرها زدند: .124
 سال 3122( 4   سال 3222 (3  سال 0122( 0 سال 0222( 5 

     تیمور گورگانی به هنگام مرگ چند پسر و نواسه داشت: .121
   نواسه و پسر 36 (0   نواسه و پسر 01( 5 
 نواسه و پسر 51( 4   پسر نواسه و 42( 3 

       م کدام شخص از وزارت عزل گردید: 5155در سال  .126
( محمد امین 4  ( ایوب شاه3 دوست محمد خان (0 ( سلطان علی شاه5 

 خان

       هارون الرشید در یکی از شهر های ذیل وفات نمود: .127
 ( بخارا4   ( کابل3  طوس یا مشهد (0  ( سمرقند5 

 مخفی ارتباط برقرار نمود: ، ابومسلم با کدام حزبلم خراسانی با ابراهیم عباسی در مکه پس از مالقات ابومس .121
 بنی عباس (4  ( سیس سیستانی3   ( امویه0   ( مقفع5 

       تصرف شد: توسط آشوریاندر کدام سال مصر  .125
 ق م 702( 4  ق م 672 (3  ق م 642( 0  ق م 172( 5 

       ا میرسید:در شرق تا کج حضرت عمر)رض(فتوحات  .152
   ( ترکستان 0      ( هند5 
  ترکستان و خراسان (4     ( خراسان3 

    قبل از جنگ پانی پت ، یکی از اشخاص ذیل دهلی را ترک و فرار نمود: .155
 ( عالمگیر4  غازی الدین (3  ( نصیرالدین0  ( خواجه عبدهللا5 
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    گسترش یافت: در زمان کدام یک از شاهان لودی ، خط و زبان دری در هند .150
 جالل الدین (4  ( سلطان سکندر3  ( ابراهیم0  ( ملک پهلون5 

        یکی از خلفای زیر قوه بحری را ایجاد نمود: .153
   ( حضرت علی )رض(0    حضرت عثمان )رض( (5 
 ( حضرت عمر )رض(4    ( حضرت ابوبکر )رض(3 

     نیا آمد:های ذیل به د م در یکی از کشور 5115ادولف هتلر در سال  .154
 ( بلژیک4  اتریش (3  ( فرانسه0   ( آلمان5 

       خان در کدام سال تولد گردید:سردار عبدالرحمن  .151
 م 5132 (4  م 5142( 3  م 5152( 0  م 5102( 5 

      درکجا به شهادت رسید:  5555امیرحبیب هللا خان در سال  .156
 بل( کا4  کله گوش (3  ( جبل السراج0  ( سراج االمارة5 

       از کشور های ذیل بود:آلبوکرک دریانورد کدام یک  .157
 ( انگلستان4  پرتگالی (3  ( امریکا0  ( فرانسه5 

امیرشیرعلی خان بعد ار اعالن سلطنت در هرات یکی از اشخاص ذیل را برای تنظیم امور والیت هرات  .151
        گماشته و خودش رهسپار کابل گردید:

   محمد افضل خان( 0    ( محمد اعظم خان5 
 محمد یعقوب خان (4    ( محمد حسین خان3 

        اولین ریس جمهور کشور چین کی بود: .155
 ( مایو4  ( هیچکدام3   ( جوده0  یون یات سن (5 

      در کدام سال ذیل ، مقاومت نظامی هوتکیان پایان یافت: .102
 م 5712( 4  م 5735 (3  م 5757( 0  م 5701( 5 

 باستان برای نخستین بار نواحی بین دجله و فرات را به قلمرو مصر محلق ساخت: کدام حکمران مصر .105
 ( رامسس دوم4  توتمس سوم (3  ( اهموز اول0  ( مینز اول5 

       توسط کی ها به وجود آمد:اولین تمدن در بین النهرین  .100
    ( هخامنشی ها0     ( بابلیان5 
 ( همه درست است4     سومریان (3 

   قدیم و محل تالقی آن ها یاد کرده است: خارجی افغانستان را کانون مدنیت هاینشمند کدام دا .103
 تاینبی (4  ( وینوگرادوف3  ( گرشمن0  ( لویس دوپری5 

     آوری احادیث نبوی را داد: اسالم کدام شخص دستور جمعدر تاریخ  .104
  ( ولید بن ولید بن عبدالملک0    ( ولید بن عبدالملک5 
 ( مروان بن محمد4    عبدالعزیز عمربن (3 

     کدام مورخ ، افغانستان را مهد تمدن ها در منطقه معرفی کرده است: .101
   ( محمد صدیق فرهنگ0    عالمه عبدالحی حبیبی (5 
 ( میرغالم محمد غبار4    ( احمد علی کهسار3 

        شیرشاه سوری چند سال سلطنت کرد: .106
 شش سال (4  سال ( چهار3  ( سه سال0  ( دو سال5 
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       بعد از اخشنور شاه یفتلی ، کی به قدرت رسید: .107
 ( هیچکدام4  ( رتبیل شاهان3  تورمنه (0  ( مهراکوال5 

   م صورت گرفت به کدام طرف بود: 5371سفر سوم احمد شاه بابا که در بهار سال  .101
 ( مشهد4  نیشاپور (3  ( پیشاور0  ( قندهار5 

      ها شمال هند توسط کی فتح شد:با از بین بردن هخامنشی  .105
 ( هیچکدام4 ( هردو درست است3  یونانی ها (0  ( باختری ها5 

     عمربن عبدالعزیز در خاندان اموی در موارد زیر شهرت داشت: .132
    ( تقوا0      ( دانش5 
 همه درست است (4     ( عدالت3 

دان اولین شخصی که به دین اسالم مشرف شد وقتی که حضرت محمد )ص( به پیامبری مبعوث شد از جمله مر .135
          عبارت است از:

    ابوبکر )رض( (0     ( عمر)رض( 5 
 ( علی )رض(4     ( عثمان )رض(3 

  بعد از رحلت رسول اکرم )ص( انصار در کجا خواستند که کسی دیگر را به خالفت برگزینند: .130
 ( طایف4 سقیفه بن ساعده (3   ( مدینه0   ( مکه5 

         بیرق عباسیان چه رنگ بود: .133
 ( سبز4   سیاه (3   ( سرخ0   ( سفید5 

         تیمور در کجا متولد گردیده است: .134
 ( ترکمنستان4   ( بخارا3   ( ایران0  سمرقند (5 

        در آثار قدیم هده را به کدام نام یاد کرده اند: .131
 کدام( هیچ4   هیلو (3  ( یورا شاپورا0  ( داگامارا5 

   تن از مدافعین نورستان اسیر گردید: 0325در دوره حاکمیت یکی از اشخاص ذیل  .136
 ( تیمورشاه4  عبدالرحمن  (3  ( احمد شاه بابا0  ( امان هللا خان5 

       آریانا حاکمیت داشت:ویماتکتو بین کدام سال ها بر  .137
 م 547-507( 4  م 521-12 (3  م 507-12( 0  م 72-521( 5 

      کرد: ق م کدام شهر را تصرف 5522اول در سارگون  .131

 ( الرسا4   نینوا (3   ( اور0  ( الگاش5 

 

    بعد از رکن الدین فیروز شاه کدام یک از نزدیکانش به سلطنت برگزیده شد: .135
 ( هیچکدام4  خواهرش (3  ( مادرش0  ( برادرش5 

       کدام غزوه در سال هشتم هجری صورت گرفت: .142
 ( خندق4  ( بنی نضیر3   خیبر (0   موته (5 

     حضرت عثمان در کدام سال ، توسط شورشیان به شهادت رسید: .145
 هجری 32( 4  هجری 42( 3  هجری 31( 0  هجری 36 (5 

      کدام پادشاه سوری بعد از سه روز پادشاهی به شهادت رسید: .140
 فیروز (4  ( همایون3  ( معاون خان0  ( جالل الدین5 
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      خلیفه اموی ، المغرب و مراکش فتح شد:در دوره کدام  .143
 معاویه (4 ( عبدالملک بن مروان3 ( مروان بن محمد0   ( یزد5 

   مسعود غزنوی بعد از شکست توسط ترکمنان همراه با خانواده اش به کدام طرف فرار کرد: .144
 ( سمرقند4   هند (3  ( نیشاپور0  ( هرات5 

       ذیل است: عوامل سقوط دولت اموی ، یکی از موارد .141
   همه درست است (0   ( محدود شدن عایدات اشراف5 
 ( افزایش مالیات4   ( بلند رفتن مصارف دربار3 

   شاه محمود یکی از اشخاص ذیل را برای سرزنش دوست محمد خان به هرات فرستاد: .146
 ( محمد اکبر خان4  شهزاده کامران (3  ( عطا محمد نور0  ( فیروزالدین5 

     جنگ ، چهل هزار سپاه مغل توسط افغان ها به قتل رسیدند: در کدام .147
 ( میوند4   تاتره (3   ( خیبر0   ( تیرا5 

     ایران در دوره سلطنت کدام شاه در پیمان نظامی بغداد شامل شد: .141
 محمد رضا شاه (4  ( کریم خان3  ( احمدی نژاد0  ( امام خمینی5 

    وزنامه حقیقت منتشر می گردید:در دوره حاکمیت  یکی از اشخاص ذیل ر .145
 ( عبدالرحمن4  نادر شاه (3  ( امان هللا خان0  ( شیرعلی خان5 

      سلطان رضیه بعد از کدام شخص در هند به سلطنت رسید: .112
   رکن الدین فیروز شاه (0     ( ناصر الدین5 
 ( قطب الدین ایبک4    ( شمس الدین التمش3 

        ت نمود:طغرل بیگ تا کدام سال سلطن .115
 قمری 155( 4  قمری 411 (3  قمری 351( 0  قمری 755( 5 

      حزب عوامی لیک در یکی از کشور های ذیل ایجاد گردید: .110
 ( ایران4  ( افغانستان3  ( ازبکستان0  پاکستان (5 

 ود:در دوره زمامداری شاه زمان ، محمود به کمک یکی از کشور های ذیل خراسان و هرات را تصرف نم .113
 ( هند4  ( روسیه3   ایران (0  ( انگلیس5 

   در زمان خالفت کدام خلیفه اموی زبان عربی در تمام دوایر دولتی رسمیت پیدا کرد: .114
     ( یزید0    عبدالملک بن مروان (5 
 ( ولید بن عبدالملک4     ( معاویه3 

         پایتخت شیبانی ها کدام شهر بود: .111
 ( تاشکند4  سمرقند (3   ( خیوا0   ( بخارا5 

     کدام حکمران سلسله یونان و باختر ، پایتخت را به کاپیسا انتقال داد: .116
 ( دیودیتس دوم4  ( هیلوکلس3  ( دمتریوس0  ایوا کراتید (5 

          معاویه ثانی پسر کی بود: .117
 یزید (4 ( حضرت معاویه3  ( عبدالملک0   ( ولید5 

       ستان شد:م پادشاه هندو 5601کدام شخص در  .111
 شاه جهان (4 ( جالل الدین اکبر3  ( عالمگیر0  ( جهانگیر5 

 

         سبکتگین حکمران کدام سلسله بود: .115
 ( خوارزمشاهی4  غزنوی (3  ( غوری0  ( سلجوقی5 

       آخرین سفر احمد شاه بابا در کدام سال صورت گرفت: .162
 م 5766( 4  م 5765 (3  م 5773( 0  م 5761( 5 
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       سال حاکمیت نمود: 515م خاندان در هند مدت کدا .165
 ( سوری4  بابری (3   ( لودی0  ( غوری5 

        دوره اموی در کدام سال به پایان رسید: .160
 م 551( 4  م 5554( 3  م 712 (0  م 512( 5 

        جنگ جهانی اول در کدام سال واقع شد: .163
 5 )5551  0) 5554  3 )5525  4 )5551 

       حکومت کرد:س الدین التمش چند سال سلطان شم .164
 سال 02( 4  سال 32( 3  سال 01 (0  سال 05( 5 

     بوجود آمد: در افغانستان رهبری کیحکومت مرکزی  51در قرن  .161
 احمد شاه بابا (4  ( نادرشاه3  ( شیرعلی خان0 ( امیردوست محمد خان5 

        میلیون انسان کشته شد: 42در کدام جنگ  .166
 ( هیچکدام4  ( جنگ میوند3 جنگ جهانی دوم (0 جنگ جهانی اول( 5 

       بعد از سلسله چه این کدام قبیله به قدرت رسید: .167
 ( مینگ4   ( چو3   هان (0  ( شانگ5 

        بنیاد اولین دولت اسالمی در کجا گذاشته شد: .161
 ( بصره4   مدینه (3   ( مکه0   ( بغداد5 

     کدام یکی از گزینه های ذیل است: سال وفات امیرشیرعلی نوایی .165
 هـ ق 5426( 4  هـ ق 526 (3  هـ ق 520( 0  هـ ق 5326( 5 

       شاهان یتودور کدام منطقه را با انگلستان یکجا نمود: .172
 ( ایتالیا4   ویلز (3   ( ایرلند0  ( اسکاتلند5 

       شاه شجاع اولین مرتبه در کجا اعالن پادشاهی کرد: .175
 ( جالل آباد4  ( قندهار3   کابل (0  ( هرات5 

       کدام تمدن در کنار آریایی هوانگهو بوجود آمد: .170
 ( مصر4   چین (3   ( یونان0   ( روم5 
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