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-1کدام گزینه دربارهی تعاون درست نیست؟
ب)در کارهای ناپسند دیگران را تشویق نکنیم.
الف)در کارهای نیک به یکدیگر کمک کنیم.
د)در مقابل کار ناپسند بیتفاوت بودن
ج)همکاری نکردن در گناه
-2این سخن از کیست؟ «با همسایهات خوشرفتاری کن تا مسلمان راستین باشی».
د)امام صادق(ع)
ج)امام جواد(ع)
ب)پیامبر اکرم(ص)
الف)امام علی(ع)
-3این سخن از کیست؟ «جامعه باایمان در دوستی و مهربانی و ترحم به یکدیگر مانند بدن واحد است».
د)امام حسن(ع)
ج)امام سجاد(ع)
ب)امام صادق(ع)
الف)پیامبر اکرم(ص)
-4سازمانهای مردمنهاد یا مؤسسات خیریه برای فعالیت خود باید از چه جایگاهی مجوز بگیرند؟
ج)مجلس شورای اسالمی د) وزارت کشور
ب)سازمان حج
الف)اداره اوقاف
-5کدام گزینه نادرست است؟
الف)از اموال وقفی باید تا ابد به همان صورت که واقف معین نموده  ،استفاده کرد.
ب)شرکتهای تعاونی برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی ایجاد میشوند.
ج)در شرکتهای غیرتعاونی هرکس سهامش بیشتر است،قدرت بیشتری در تصمیمگیریها دارد.
د)تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف از نوع تعاونیهای توزیعی است.
-6مهمترین وظیفه قوه مجریه چیست؟
ب)اجرای قانون اساسی
الف)وضع قانون
د)رسیدگی به درگیریها و اختالفات
ج)نظارت بر اجرای قانون اساسی
-7عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری چیست؟
ب)رئیس قوه قضائیه
الف)رئیس مجلس شورای اسالمی
د)رئیسجمهور
ج)مجلس خبرگان
-8تأیید صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری با کیست؟
ب)مجلس شورای اسالمی ج) رهبر د)مجلس شورای نگهبان
الف)رئیسجمهور
-9حداقل سن رأیدهندگان چقدر تعیینشده است؟
د) 18سال
ج) 16سال
ب) 19سال
الف)17سال
-11اعطای نشانهای دولتی از وظایف کیست؟
ب)رئیسجمهور
الف)وزیر آموزشوپرورش
د)رئیس مجلس خبرگان
ج)رئیس مجلس شورای اسالمی
 -11تعاونی مصرف کارکنان دولت از کدام نوع تعاونیها است؟
د)مؤسسات خیریه
ج)خدماتی
ب)توزیعی
الف)تولیدی

 -12کدام گزینه زیر نادرست است؟
الف)همه ما انسانها در مقابل خداوند،خود و دیگران مسئول هستیم.
ب)هرکس میتواند اعمال و رفتار و زندگی خود را برای زندگی آسوده از اجتماع جدا کند.
ج)تعاون در تمام سطوح جامعه صورت میگیرد.
د)با تقسیم وظایف و مسئولیتها هر عضوی از خانواده احساس میکند مفید است.
-13در این بخش مالکیت و اداره بنگاههای اقتصادی کوچک در دست افراد است؟
د)بخش تولیدی
ج)بخش دولتی
ب)بخش خصوصی
الف)بخش تعاونی
-14استیضاح وزرا از وظایف کیست؟
د)مجلس شورای اسالمی
ج)مجلس شورای نگهبان
ب)مجلس خبرگان
الف)دولت
-15چه جایگاهی بر درآمدها و هزینههای دولت نظارت میکند؟
د)قوه قضائیه
ب)مجلس شورای سالمی ج)مجلس خبرگان
الف)مجلس شورای نگهبان
-16کدام مورد از وظایف رئیسجمهور نیست؟
ب)اجرای قوانین
الف)امضای قراردادهای بینالمللی
د)نظارت بر اجرای قوانین
ج)امضای اس توارنامه سفیران کشور
-17تنظیم الیحه بودجه از وظایف کیست؟
د)دولت
ج)مجلس خبرگان
ب)رهبری
الف)قوه قضائیه
-18حکم رئیسجمهور توسط چه کسی امضا و تنفیذ میشود؟
الف)رهبر ب)رئیس مجلس خبرگان ج)رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام د)رئیس شورای نگهبان
-19مراسم تحلیف (سوگند) رئیسجمهور در برابر چه کسانی است؟
د)همه موارد
ج)شورای نگهبان
ب)رئیس قوه قضائیه
الف)نمایندگان مجلس
-21رأی اعتماد به وزیر برای شروع کار از وظایف کیست؟
د)رهبری
ج)مجلس خبرگان
الف)نمایندگان مجلس ب)شورای نگهبان
-21رئیسجمهور چگونه انتخاب میشود؟
ب)با رأی غیرمستقیم مردم برای  6سال
الف)با رأی مستقیم مردم برای  6سال
د)با رأی غیرمستقیم مردم برای 24سال
ج)با رأی مستقیم مردم برای  4سال
-22الیحه بودجه برای تصویب و قانونی شدن به کجا فرستاده میشود؟
د)مجمع تشخیص مصلحت نظام
الف)رهبری ب)مجلس شورای اسالمی ج)مجلس خبرگان
-23هدایت و هماهنگی میان وزیران از وظایف کیست؟
د)موارد الف و ج
ج)رئیسجمهور
ب)رئیس قوه قضائیه
الف)رئیس دولت
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-24کدام تعریف در مورد شهروند صحیح است؟
الف)همه شهرنشینان تابع جمهوری اسالمی ایران
ب)همه روستانشینان تابع جمهوری اسالمی ایران
ج)همه شهرنشینان و روستائیان و عشایر داخل کشور
د)همهکسانی که تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارند در داخل و یا خارج از کشور باشند.
-25گسترش تجهیزات زیر بنایی و خدمات عمومی در کشور از وظایف کیست؟
د)قوه قضائیه
ج)دولت
ب)نمایندگان مجلس
الف)رهبر
-26دولت درآمدهای کشور را از چه راههایی به دست میآورد؟
د)همه موارد
ج)از راه ارائه خدمات
ب)صادرات نفت
الف)مالیات
-27دولت بیشتر درآمد خود را از چه راهی به دست میآورد؟
د)همه موارد
ج)از راه ارائه خدمات
ب)صادرات نفت
الف)مالیات
-28گروه سنی  12تا  18سالگی مربوط به کدام گروه سنی است؟
د)بزرگسالی
ج)جوانی
ب)نوجوانی
الف)کودکی
-29نوجوان خودش میخواهد حقیقت را کشف کند،مربوط به کدام خصوصیت دوره بلوغ است؟
د)شک و تردید
ج)حساس شدن نسبت به خود
الف)هویتجویی ب)استقاللطلبی
-31آشنا شدن با پدیدهها و تجربه کردن آنها مربوط به ظهور کدام خصوصیت دوره بلوغ است؟
د)هویتجویی
ج)شک و تردید
ب)استقاللطلبی
الف)هیجانطلبی
-31انتخاب و اظهارنظر در مورد مسائل  ،مربوط به ظهور کدام خصوصیت دوره بلوغ است؟
د)میل به تجربه کردن
ج)هویتجویی
ب)هیجانطلبی
الف)استقاللطلبی
-32توجه نوجوان بهظاهر خود و تأیید توسط همساالنش مربوط به ظهور کدام خصوصیت دوره بلوغ است؟
د)استقاللطلبی
ج)هویتجویی
ب)شک و تردید
الف)حساس شدن نسبت به خود
-33چه چیز باعث میشود که نوجوانان بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار بگیرند؟
د)روحیه هیجانی و کنجکاوی
الف)روحیه هویتجویی ب)شک و تردید ج)استقاللطلبی
-34کدام آسیبهای اجتماعی نوجوانان را تهدید میکند؟
د)همه موارد
ج)اعتیاد
ب)نزاع
الف)پرخاشگری
-35حل اختالفات مردم از وظایف کیست؟
د)قوه قضائیه
ج)دولت
ب)سازمان ثبت امالک
الف)سازمان پزشکی قانونی
-36برای حل اختالفی که از راه مسالمتآمیز نتیجهای نداشته باید به کجا مراجعه کرد؟
د)سازمان زندانها
ج)دادگاه
ب)شورای محله
الف)شورای حل اختالف

-37کدام گزینه درست است؟
الف)در دعاوی کیفری برای فرد مجرم،مجازات تعیین میشود.
ب)در دعاوی حقوقی برای فرد مجرم،مجازات تعیین میشود.
ج)در دعاوی کیفری برای فرد مجرم،مجازاتی تعیین نمیشود.
د)در دعاوی حقوقی دادگاه عالوه بر ادای تکلیف توسط فرد برای او مجازات زندان تعیین میکند.
-38مرجع رسمی رسیدگی به شکایات مردم و سازمانها کجاست؟
د)سازمان بازرسی کل کشور
ج)دیوان عدالت اداری
ب)دادگستری
الف)دادگاه
-39پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد کیست؟
د)خود
ج)قوه قضائیه
ب)خانواده
الف)مدرسه
-41رئیس قوه قضائیه از طرف چه کسی انتخاب میشود؟
د)مجلس شورای نگهبان
ج)رهبر
ب)نمایندگان مجلس
الف)با رأی مستقیم مردم
-41گسترش عدل و آزادیهای مشروع در جامعه از وظایف کیست؟
د)رهبری
ج)قوه مجریه
ب)قوه مقننه
الف)قوه قضائیه
-42سازمان نظام پزشکی قانونی از ارکان وابسته به..................است.
د)قوه مقننه
ج)مجلس شورای نگهبان
ب)قوه قضائیه
الف)قوه مجریه
-43اولین تحول مهم در ارتباطات چه بود؟
د)اختراع ماشین چاپ
ج)اختراع تلگراف
الف)ابداع الفبا و خط ب)چاپار
-44اختراع ماشین چاپ از کیست؟
د)مارکُنی
ج)گوتنبرگ آلمانی
ب)گراهام بل
الف)مورس
-45کدام کشور نخستین قمر مصنوعی یا ماهوارهای به نام «اسپوتنیک »1را به مدار زمین فرستاد؟
د)انگلیسیها
ج)چینیها
ب)آمریکاییها
الف)روسها
-46مسئولیت توسعه وسایل ارتباطی در کشور بر عهده کدام مورد زیر است؟
ب)شرکت همراه اول و ایرانسل
الف)شرکت پست
د)وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
ج)شرکت مخابرات
-47کدام مورد درباره رسانهها درست نیست؟
الف)رسانهها موجب میشوند مردم به شیوههای خاصی فکر کنند.
ب)رسانهها روی باورها و افکار و رفتار انسان اثر میگذارند.
ج)رسانهها با آگهیهای بازرگانی مصرفگرایی را تشویق میکنند.
د)رسانهها تأثیری بر سبک زندگی و هویت افراد نمیگذارند.
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-48کدام گزینه درست است؟
الف)همه اطالعاتی که در اینترنت وجود دارد صحیح است.
ب)بازیهای رایانهای اعتیادآور نیست.
ج)فناوری اطالعات و ارتباطات فقط بر بعضی جنبههای زندگی اثر گذاشته است.
د)کم شدن گفتوگو بین اعضای خانواده از آثار منفی رسانههای ارتباطجمعی است.
-49کدام جمله درباره ارتباط و رسانه درست است؟
الف)ارتباط انسان را قادر میسازد تا خواستهها و نیازهایش را به دیگران منتقل کند.
ب)عمل انتقال پیام را از گیرنده به فرستنده بازخورد میگویند.
ج)هر وسیلهای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند،رسانه میگویند.
د)هر سه مورد
-51کدام مورد از مزیت فناوری اطالعات و ارتباطات است؟
ب)کم شدن رفتوآمد در شهرها
الف)صرفهجویی در وقت و هزینه
ج)با استفاده از خدمات در  24ساعت شبانهروز د)هر سه مورد
-51حضرت محمد(ص)در چندسالگی و در کجا به پیامبری مبعوث شد؟
ج)41سالگی در غار ثور د)41سالگی در غار حرا
الف)27سالگی در مکه ب)27سالگی در مدینه
-52نخستین کسانی که به پیامبر ایمان آوردند که بودند؟
ب)حضرت علی (ع) و حضرت خدیجه (س)
الف)حضرت علی (ع) و ابوطالب
د)حضرت خدیجه (س) و ابوطالب
ج)حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س)
-53نخستین شهیدان راه اسالم که بودند؟
د)یاسر و بالل حبشی
ج)عمار و سمیه
ب)عمار و یاسر
الف)یاسر و سمیه
-54نخستین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود؟
د)بنای مسجد
ب)جنگ با مشرکان مدینه ج)از بین بردن بتها
الف)ایجاد پیوند برادری
-55با افزایش آزار و اذیّت مشرکان نسبت به پیروان اسالم،پیامبر دستور مهاجرت به کدام سرزمین را صادر کرد؟
د)حبشه
ج)جده
ب)طائف
الف)یثرب
-56کدام شهر با ورود پیامبر به آنجا به مدینة النّبی تغییر نام یافت؟
د)حجاز
ج)طائف
ب)جده
الف)یثرب
-57حضرت محمد(ص)در چه تاریخی و در کجا وفات یافت؟
ب)28صفر سال  11هجری در مدینه
الف) 28صفر سال  12هجری در مدینه
د)28صفر سال  12هجری در طائف
ج)11صفر سال  28هجری در یثرب

 -58چه چیز به عصر جاهلیت در شبهجزیره عربستان پایان داد؟
ج)پیماننامه سیاسی د)هجرت پیامبر به مدینه
ب)پیماننامه برادری
الف)ظهور اسالم
-59امام علی(ع)در کدام جنگ به مقابله با سپاه معاویه رفت؟
د)احد
ج)نهروان
ب)صفبن
الف)جمل
-61حضرت علی (ع)کدام شهر را مرکز خالفت خود قرار داد؟
د)بصره
ج)کوفه
ب)طائف
الف)مدینه
-61معاویه از زمان عمر حاکم کدام سرزمین بود؟
د)یمن
ج)شام
ب)عراق
الف)مصر
 -62آخرین پادشاه ساسانی چه نام داشت؟
د)انوشیروان
ج)یزدگرد سوم
ب)اردشیر بابکان
الف)خسروپرویز
-63مردم کدام شهر با نوشتن نامه  ،امام حسین را به آن شهر دعوت کردند؟
د)شام
ج)مکه
ب)بصره
الف)کوفه
-64علت قتل عثمان چه بود؟
ب)اعتراض مردم نسبت به عملکرد عامالن عثمان
الف)عملکرد اطرافیان عثمان
د)موارد الف و ب
ج)اختالفات میان عثمان و عمر
-65امام علی (ع) در جنگ جمل چه کسانی را شکست داد؟
د)مارقین
ج)خوارج
ب)ظالمان
الف)بیعت شکنان
-66کدام مورد از ویژگیها و دستاوردهای حکومت امام علی(ع)نیست؟
الف)جنگ با مخالفان ب)ساده زیستی ج)تأکید بر عدالت د)برگزیدن افراد صالح به حکومت والیات
-67پس از شهادت امام علی(ع)مردم کوفه با چه کسی بیعت کردند؟
د)یزید
ج)امام حسین (ع)
ب)امام حسن (ع)
الف)مع اویه
-68هنگام ظهور اسالم در عربستان چه کسی در ایران حکومت میکرد؟
د)اردشیر بابکان
ج)انوشیروان
ب)یزدگرد سوم
الف)خسروپرویز
-69چه کسی فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانی و روم شرقی را صادر کرد؟
د)معاویه
ج)ابوبکر
ب)عمر
الف)عثمان
-71در کدام نبرد ضربه نهایی اعراب بر پیکر ارتش ساسانی وارد شد؟
د)جلوال
ج)سواد
ب)نهاوند
الف)قادسیه
 -71شهر بغداد را کدام خلیفه عباسی بنا کرد؟
د)منصور
ج)هارونالرشید
ب)متوکل
الف)سفاح
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 -72امام علی (ع) در چه تاریخی به شهادت رسیدند؟
ب) 19رمضان سال  41هجری
الف)21رمضان سال  41هجری
د) 21رمضان سا ل 41هجری
ج) 19رمضان سال  41هجری
-73با ورود اسالم به ابران کدام حکومت سقوط کرد؟
د)اشکانیان
ج)سلجوقیان
ب)ساسانیان
الف)سامانیان
-74رستم فرخزاد فرمانده سپاه ساسانی در کدام نبرد کشته شد؟
د)جلوال
ج)سواد
ب)نهاوند
الف)قادسیه
-75پایتخت ساسانیان که به دست اعراب در آمد چه نام داشت؟
د)صد دروازه
ج)سلوکیه
ب)تیسفون
الف)سمرقند
-76مرکز خالفت امویان کدام شهر بود؟
د)کوفه
ج)مدینه
ب)بغداد
الف)شام
-77قیام مختار ثقفی نمونهای از حضور مؤثر ایرانیان در مبارزه علیه کدام حکومت بود؟
د)طاهریان
ج)ساسانیان
ب)بنیعباس
الف)بنیامیه
-78چه کسی موفق شد امویان را شکست دهد؟
د)خوارج
ج)برمکیان
الف)منصور عباسی ب)ابومسلم خراسانی
-79ابومسلم خراسانی موفق شد چه کسی را از خاندان عباسیان به خالفت برساند؟
د)سفاح
ج)هارونالرشید
ب)متوکل
الف)منصور
-81چه کسی ابومسلم خراسانی را ناجوانمردانه به قتل رساند؟
د)منصور
ج)متوکل
الف)هارونالرشید ب)سفاح
-81کدام خاندان مشهور ایرانی در زمان هارونالرشید سمت وزارت را داشتند؟
د)اسفندیار
ج)برمکیان
ب)ساسان
الف)قارن
-82کدام شهر مرکز خالفت عباسیان بود؟
د)بصره
ج)کوفه
ب) مدینه
الف)بغداد
-83بنیانگذار سلسله طاهریان که بود؟
د)محمد بن طاهر
ج)طاهر ذوالیمینین
ب)یعقوب لیث
الف)امیر اسماعیل
-84مؤسس سلسلهی سامانی که بود؟
د)محمد بن طاهر
ج)یعقوب لیث
ب)طاهر ذوالیمینین
الف)امیر اسماعیل
-85در دوران کدام حکومت معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه و ترویج قرار گرفت؟
د)موارد ب و ج
ج)آلبویه
ب)علویان طبرستان
الف)طاهریان

کدامیک از سلسلههای زیر ریشه و تبار ایرانی نداشتند؟د)علویان
ج)آلبویه
ب)صفاریان
الف)طاهریان
-87کدامیک از سلسلههای زیر با فرمان خلفای عباسی به قدرت رسیدند؟
د)موارد الف و ج
ج)سامانیان
ب)صفاریان
الف)طاهریان
-88مؤسس سلسله صفاریان که بود؟
د)طاهر ذوالیمینین
ج)عمرولیث
الف)امیر اسماعیل سامانی ب)یعقوب لیث
-89یعقوب لیث صفار به پشتیبانی کدام سرزمین به قدرت رسیدند؟
د)خراسان
ج)نیشابور
ب)طبرستان
الف)سیستان
-91عیاران در به قدرت رسیدن کدام حکومت نقش داشتند؟
د)علویان
ج)طاهریان
ب)سامانیان
الف)صفاریان
-91کدام حکومت ایرانی خلفای عباسی را تحت نفوذ و سلطهی خود گرفتند؟
د)آلبویه
ج)صفاریان
ب)سامانیان
الف)طاهریان
-92مشهورترین فرمانروای آلبویه که بود؟
د)حسن بن زید
ج)امیر اسماعیل سامانی
ب)یعقوب لیث
الف)عضد الدوله
-93در دوران کدام حکومت زبان و ادب فارسی ترویج یافت؟
د)موارد ب و ج
ج)سامانی
ب)صفاری
الف)طاهری
-94کدام سلسلهها نقش چشمگیری در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی – اسالمی داشتند؟
د)صفاریان و آلبویه
الف)طاهریان و سامانیان ب)سامانیان و آلبویه ج)سامانیان و صفاریان
-95بلعمی و جیهانی از وزیران بزرگ کدام حکومت بودند؟
د)آلبویه
ج)علویان طبرستان
ب)طاهریان
الف)سامانیان
-96رودکی پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت کدام حکومت اشعار خود را سرود؟
د)آلبویه
ج)طاهری
ب)سامانی
الف)صفاری
-97معماری و هنر ایران در دوران اسالمی در ادامهی معماری کدام عصر بود؟
د)عصر مغول
ج)عصر طاهریان
ب)عصر سامانیان
الف)عصر باستان
-98ترکان سلجوقی پس از پذیرش اسالم به کجا مهاجرت کردند؟
د)سیستان
ج)ماوراءالنهر
ب)خراسان
الف)نیشابور
 -99وزیر مشهور سلجوقیان چه نام داشت؟
ب)خواجهنصیرالدین طوسی
الف)خواجه رشیدالدین فضلاهلل
د)عمیدالملک کندری
ج)خواجه نظام الملک
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-111اوج قدرت سلجوقیان در دوران حکومتی چه کسی بود؟
د)سلطان مسعود
ج)سلطان ملکشاه
ب)آلب ارسالن
الف)طغرل
-111پایتخت ملکشاه سلجوقی کجا بود؟
د)ماوراءالنهر
ج)بخارا
ب)نیشابور
الف)اصفهان
-112کدام دوره ازنظر گسترش دانش و هنر و ادب از دورههای برجسته تاریخ ایران است؟
د)صفاری
ج)سامانی
ب)سلجوقی
الف)غزنوی
-113کدامیک از موارد زیر از اقدامات سلطان محمود غزنوی نیست؟
الف)تصرف بخشی از هند و خراب کردن معبد سومنات.
ب)گسترش قلمرو غزنویان تا ری در مرکز ایران.
ج)خود را مطیع و تابع خالفت عباسی میدانست.
د)حکومت شیعهمذهب آلبویه را برانداخت.
-114خلیفه عباسی لقب سلطان رکنالدین را به چه کسی داد؟
د)ملکشاه
ج)آلب ارسالن
ب)سلطان محمود
الف)طغرل
 -115مؤسس سلسلهی سلجوقی که بود؟
د)ملکشاه
ج)آلب ارسالن
ب)سلطان مسعود
الف)طغرل
-116نبرد مالزگرد میان چه کسانی صورت گرفت و نتیجه چه بود؟
الف)آلب ارسالن و امپراتور روم شرقی – نتیجه رومیان شکست خوردند و امپراتور اسیر شد.
ب)طغرل و آلب ارسالن – نتیجه قسمتی از ماوراءالنهر به تصرف طغرل در آمد.
ج)سلطان محمود غزنوی و طغرل – نتیجه سلطان محمود غزنوی شکست خورد.
د)سلطان ملکشاه و سلطان مسعود – نتیجه سلطان مسعود معبد سومنات در هند را خراب کرد.
-117در دوره حکومتی چه کسی محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان(از ماوراءالنهر تا مدیترانه)برابری میکرد؟
د)طغرل
ج)ملکشاه
ب)آلب ارسالن
الف)سلطان محمود
-118کدام سلسله ترک نژاد در تاریخ ایران هم به سبب قلمرو هم به سبب تأثیرگذاری در تحوالت ایران و
سرزمینهای اسالمی اهمیت بیشتری دارد؟
د)سامانیان
ج)غزنویان
ب)خوارزمشاهیان
الف)سلجوقیان
-119کدام حکومت قدرت و عظمت خود را با سیاست و کفایت وزیران ایرانی به دست آورده بود؟
د)سامانیان
ج)خوارزمشاهیان
ب)غزنویان
الف)سلجوقیان
-111عمیدالملک کندری وزیر چه کسی بود؟
د)سلطان محمود
ج)سلطان ملکشاه
ب)آلب ارسالن
الف)طغرل

-111وزیر آلب ارسالن و ملکشاه چه کسی بود؟
د)خواجه نظام الملک
ج)خواجه رشیدالدین فضلاهلل
ب)جیهانی
الف)بلعمی
-112مدارس نظامیه از اقدامات کیست؟
ب)خواجهنصیرالدین طوسی
الف)خواجه نظام الملک
د)خواجه عمیدالملک کندری
ج)خواجه رشیدالدین فضلاهلل
-113کدام عالم بزرگ ایرانی از استادان مدارس نظامیه بود؟
ج)جمالالدین اصفهانی د)ابوالفضل بیهقی
الف)امام فخر رازی ب)امام محمد غزالی
-114عامل رواج زبان فارسی در هندوستان چه بود؟
الف)لشکرکشیهای سلطان محمود غزنوی به هندوستان.
ب)لشکرکشیهای سلطان مسعود غزنوی به هندوستان.
ج)لشکرکشی آلب ارسالن به آسیای صغیر.
د)لشکرکشی ملکشاه به آسیای صغیر.
-115سلجوقیان با توسعه قلمرو خود به سمت غرب  ،زبان فارسی را در  ................رواج دادند.
د)بینالنهرین
ج)آسیای صغیر
ب)ماوراءالنهر
الف)هندوستان
-116مدارس و نظامیه و گسترش زبان و ادب فارسی از میراث فرهنگی و تمدنی کدام دوره است؟
د)سلجوقی
ج)غزنوی
ب)خوارزمشاهی
الف)سامانی
-117کدام شاعر معروف از دانشآموختگان مدارس نظامیه بود؟
د)فردوسی
ج)سعدی
ب)موالنا
الف)حافظ
-118در آستانه هجوم مغولها  ،بزرگترین مرکز علمی  ،ادبی و مذهبی ایران کجا بود؟
د)ری
ج)خراسان
ب)بغداد
الف)اصفهان
-119مغوالن در زمان کدام حکومت به ایران هجوم آوردند؟
د)سلجوقیان
ج)سامانیان
ب)خوارزمشاهیان
الف)غزنویان
-121هالکوخان مغول کدام حکومت را در ایران تأسیس کرد؟
د)خوارزمشاهیان
ج)ایلخانان
ب)سربداران
الف)تیموریان
-121حکومت سربداران با حمله چه کسی از بین رفت؟
د)شاهرخ
ج)تیمور
ب)هالکوخان
الف)چنگیز خان
 -122کدام دانشمند ایرانی مشاور هالکوخان شد؟
ب)خواجه رشیدالدین فضلاهلل
الف)خواجهنصیرالدین طوسی
د)عطا ملک جوینی
ج)خواجه نظام الملک طوسی
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-123حکومت تیموریان سرانجام با ظهور کدام حکومت در ایران از میان رفت؟
د)زندیه
ج)قاجاریه
ب)افشاریه
الف)صفویان
-124حکومت ایلخانان پس از فروپاشی کدام حکومت در ایران تشکیل شد؟
د)تیموری
ج)سلجوقی
ب)غزنوی
الف)خوارزمشاهی
-125آخرین ایلخان مغول چه نام داشت؟
د)هالکوخان
ج)تیمور
ب)ابوسعید
الف)غازان خان
 -126پایتخت تیمور گورکانی کدام شهر بود؟
د)سبزوار
ج)خراسان
ب)سمرقند
الف)هرات
-127کتاب اخالق ناصری از کیست؟
ب)خواجه نظام الملک طوسی
الف)خواجه رشیدالدین فضلاهلل
د)عطا ملک جوینی
ج)خواجهنصیرالدین طوسی
-128چه کسی با حمله هالکوخان مانع نابودی کتابخانه قلعه الموت شد؟
ب)شمسالدین محمد جوینی
الف)عطا ملک جوینی
د)خواجهنصیرالدین طوسی
ج)خواجه رشیدالدین فضلاهلل
-129بنای ربع رشیدی در تبریز از اقدامات کدام دانشمند بزرگ ایرانی است؟
ب)شمسالدین محمد جوینی
الف)عطا ملک جوینی
د)خواجهنصیرالدین طوسی
ج)خواجه رشیدالدین فضلاهلل
-131خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی وزیر کدام ایلخان بود؟
د)موارد الف و ج
ج)سلطان محمد خدابنده
ب)ابوسعید
الف)غازان خان
-131تشویق هالکوخان به ساختن رصدخانه مراغه از اقدامات کیست؟
الف)خواجه رشیدالدین فضلاهلل ب)خواجهنصیرالدین طوسی ج)عمیدالملک کندری د)خواجه نظام
الملک
-132بنای شنب غازان در تبریز از اقدامات کدام ایلخان است؟
د)الجایتو
ج)غازان خان
ب)ابوسعید
الف)هالکوخان
-133گنبد سلطانیه آرامگاه کیست و مربوط به کدام دوره است؟
ب)الجایتو-دوره ایلخانان
الف)سلطان محمد خدابنده-دوره ایلخانان
د)سلطان محمد خدابنده-دوره تیموری
ج)موارد الف و ب
-134پایتخت تیموریان در زمان شاهرخ کجا بود؟
د)سبزوار
ج)خراسان
ب)هرات
الف)سمرقند

-135مسجد گوهرشاد از بناهای کدام دوره است؟
د)غزنوی
ج)سلجوقی
ب)تیموری
الف)ایلخانان
-136مرز طبیعی بین دو قاره آسیا و اروپا چیست؟
الف)کوههای هیمالیا ب)کوههای اورال ج)کوه اورست د)کوههای آلپ
-137دلتای بنگال از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟
ج)سند و برهماپوترا د)یانگ تسه کیانگ و هوانگهو
الف)گنگ و سند ب)گنگ و برهماپوترا
-138کدام رودها از کوههای هیمالیا سرچشمه میگیرند؟
الف)دجله و فرات ب)سند و گنگ ج)هوانگهو و سند د)یانگ تسه کیانگ و هوانگهو
-139قاره آسیا از چه طریق از آمریکای شمالی جدا میشود؟
الف)تنگه باب المندب ب)تنگه برینگ ج)کانال سوئز د)تنگه جبلالطارق
-141بلندترین قله جهان چیست؟
ج)مون بالن د)کنیا
ب)اورست
الف)هیمالیا
-141کدامیک از جلگههای زیر در قاره آسیا واقع نیست؟
الف)جلگه سیبری ب)جلگه سند ج)جلگه چین د)جلگه برزیل
-142در شمال شبهجزیره هند کدام جلگه پهناور و حاصلخیز وجود دارد؟
ب)سند و گنگ ج)بینالنهرین د)جیحون
الف)سیبری
-143جلگه چین از آبرفت کدام رود پدید آمده است؟
د)هوانگهو
ج)گنگ
الف)یانگ تسه کیانگ ب)سند
-144مجمعالجزایر آتشفشانی آسیا در کنارههای کدام اقیانوس مشاهده میشوند؟
د)منجمد شمالی
ج)آرام
ب)هند
الف)اطلس
-145آسیای مرطوب(سبز)در معرض وزش کدام بادها قرار دارد؟
د)قارهای
ب)غربی ج)مدیترانهای
الف)موسمی
-146طویلترین رود آسیا چیست؟
د)هوانگهو
ج)یانگ تسه کیانگ
ب)گنگ
الف)سند
-147عظیمترین سد جهان چیست؟
ب)سد کارون ج)سد روگون د)سد دز
الف)سد سه دره
-148زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای بسیار گرم و خشک مربوط به کام نوع آبوهوا است ؟
د)معتدل
ج)قارهای
ب)گرم
الف)سرد
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-149سرزمینهای مجاور دریاها از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین چه نوع آبوهوایی دارد؟
ب)قارهای ج)سرد د)معتدل
الف)گرم
-151بخشهای داخلی و مرکزی آسیا چه نوع آبوهوایی دارد؟
د)معتدل
ج)سرد
الف)قارهای ب)گرم
-151اکثر مردم آسیا از چه نژادی هستند؟
الف)زردپوست ب)سفیدپوست ج)سیاهپوست د)سرخپوست
 61 -152درصد مسلمانان جهان در کدام قاره زندگی میکنند؟
ب)آفریقا ج)استرالیا د)آسیا
الف)اروپا
-153خاستگاه اصلی آیین بودا کجاست؟
الف)هند ب)کره ج)چین د)ژاپن
-154مهمترین محصول کشاورزی در قاره آسیا چیست؟
الف)گندم ب)ذرت ج)نیشکر د)برنج
-155پرجمعیتترین شهر آسیا چیست؟
الف)پکن ب)توکیو ج)تهران د)دهلی
-156متراکمترین منطقه جهان ازنظر جمعیت کجاست؟
ج)جاوه د)سوماترا
ب)هند
الف)چین
-157پرجمعیتترین کشورهای جهان کدماند؟
د)بنگالدش و اندونزی
ج)چین و بنگالدش
ب)هند و بنگالدش
الف)چین و هند
-158مهمترین کشور صنعتی آسیا کدام است؟
الف)چین ب)اندونزی ج)ژاپن د)مالزی
-159بیابان ربع الخالی در کدام کشور قرار دارد؟
د)فلسطین
ج)کویت
الف)عربستان ب)پاکستان
-161سواحل دریای مدیترانه چه نوع آبوهوایی دارد؟
د)مدیترانهای
الف)قارهای ب)گرم ج)کوهستانی
-161زمستانهای معتدل و پرباران و تابستانهای گرم و خشک مربوط به کدام نوع آبوهوا است؟
ج)قارهای د)سرد
الف)مدیترانهای ب)اقیانوسی
-162اغلب کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا ازنظر اقتصادی به چه چیز وابستهاند؟
الف)گردشگری ب)صادرات نفت ج)بازرگانی د)کشاورزی

-163حدود ..................از ذخایر نفت جهان در منطقه جنوب غرب آسیا واقع شده است.
د)سی درصد
ب)دو سوم ج)یک سوم
الف)نصف
-164این منطقه  ،کانون جهان اسالم است.
ب)منطقه جنوب شرقی آسیا
الف)منطقه جنوب غربی آسیا
د)جنوب اروپا
ج)شمال آفریقا
-165ایران ازنظر داشتن منابع نفت و گاز به ترتیب چه مقامی را در منطقه دارد؟
د)مقام چهارم و دوم
ب)مقام دوم و اول ج)مقام اول و چهارم
الف)مقام چهارم و اول
-166ایران ازنظر جمعیت و وسعت چه جایگاهی در منطقه دارد؟
د)چهارمین کشور
ج)سومین کشور
ب)دومین کشور
الف)اولین کشور
-167چرا ایران در منطقه جنوب غربی آسیا جایگاه ممتازی دارد؟
الف)به خاطر سواحل طوالنی ب)به خاطر موقعیت بندرگاهی و دسترسی به آبهای آزاد
ج)به خاطر منابع نفت و گاز د)همه موارد
1

-168در نقشهای که با مقیاس 2111111تهیهشده است هر یک سانتیمتر روی نقشه چند کیلومتر روی
زمین است؟
ج)2کیلومتر د)1کیلومتر
ب) 21کیلومتر
الف)211کیلومتر
-169طول سواحل ایران در خلیجفارس و دریای عمان (مُکران) چقدر است؟
د)3413کیلومتر
ج)2413کیلومتر
ب)4321کیلومتر
الف)2143کیلومتر
-171شهر مقدس یهودیان  ،مسیحیان و مسلمانان چه نام دارد؟
د)نجف
ج)بیتالمقدس
ب)مدینه
الف)مکه
-171کدام مورد از رشتهکوههای جوان اروپا است؟
الف)آلپ ب)پیرنه ج)مون بالن د)هر سه مورد
-172بهطورکلی این قاره با آبوهوای معتدل،سرسبز و بدون بیابان است؟
الف)آسیا ب)استرالیا ج)آمریکا د)اروپا
-173عامل مالیمتر شدن هوا در فصل زمستان در انگلستان و ایرلند در ساحل اقیانوس اطلس چیست؟
الف)عبور جریان دریایی گرم گلف استریم از این سواحل
ب)وجود کوههای آلپ و پیرنه در این قسمت
ج)وزش بادهای سرد از سرزمینهای شمالی اروپا
د)وزش بادهای مدیترانهای به این سواحل
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-174مرکز و شرق اروپا به دلیل دوری از دریا دارای چه نوع آبوهوایی است؟
د)سرد
ج)اقیانوسی
ب)مدیترانهای
الف)قارهای
-175دومین قاره وسیع جهان چه نام دارد؟
الف)اروپا ب)آمریکا ج)آفریقا د)استرالیا
-176آفریقا به چه وسیله از اروپا جدا میشود؟
د)تنگه جبلالطارق
الف)کانال سوئز ب)تنگه باب المندب ج)تنگه داردانل
-177تنها چینخوردگی مهم آفریقا چیست؟
د)کوههای مراکش
ب)کلیمانجارو ج)رشتهکوه اطلس
الف)کنیا
-178قاره آفریقا از سواحل دریای مدیترانه تا ..........................امتداد یافته است.
الف)خط استوا ب)قطب جنوب ج)دماغه امید نیک د)بیابان کاالهاری
-179بلندترین قله رشتهکوه آلپ چیست؟
د)اورال
ج)کارپارت
ب)آپنین
الف)مون بالن
-181شمال اسکاندیناوی و ایسلند چه نوع آبوهوایی دارند؟
د)قارهای
ب)قطبی و سرد ج)مدیترانهای
الف)اقیانوسی
-181انگلستان و ایرلند چه نوع آبوهوایی دارند؟
د)معتدل اقیانوسی
ج)قطبی
الف)مدیترانهای ب)قارهای
-182مناطق جنوبی اروپا در سواحل دریای مدیترانه ،چه نوع آبوهوایی دارد؟
د)قارهای
ج)اقیانوسی
ب)مدیترانهای
الف)قطبی
-183طویلترین رود اروپا چیست؟
د)ولگا
ج)دانوب
ب)الب
الف)راین
-184بزرگترین بیابان جهان چه نام دارد؟
ج)نوادا د)صحرای بزرگ
الف)کاالهاری ب)گبی
-185طوالنیترین رود جهان چیست؟
ج)یانگ تسه کیانگ د)آمازون
ب)دانوب
الف)نیل
-186اروپائیان از چه نژادی هستند؟
ج)سیاهپوست د)دورگه
ب)سفیدپوست
الف)زردپوست
-187مسلمانان اروپا بیشتر در کجا زندگی میکنند؟
الف)شبهجزیره ایبری ب)شبهجزیره اسکاندیناوی ج)شبهجزیره بالکان د)شبهجزیره واتیکان

-188کدامیک از محصوالت کشاورزی گرمسیری و استوایی آفریقا نیست؟
الف)قهوه ب)پنبه ج)کاکائو د)کائوچو
-189زبانهای ایتالیایی و اسپانیایی چه ریشهای دارند؟
ج)اسالو د)روسی
ب)ژرمن
الف)التین
-191بیشتر مردم آفریقا از چه نژادی هستند؟
د)سفیدپوست
ب)سیاهپوست ج)زردپوست
الف)سرخپوست
-191بیشتر مردم کدام قسمت آفریقا مسلمان میباشند؟
ب)مرکز آفریقا ج)شمال آفریقا د)جزیره ماداگاسکار
الف)جنوب آفریقا
-192در اطراف دره نیل چه محصولی به دست میآید؟
د)کائوچو
ج)کاکائو
ب)پنبه
الف)قهوه
-193بیابان نوادا در کجا واقع شده است؟
ج)آمریکای جنوبی د)آفریقا
ب)آمریکای مرکزی
الف)آمریکای شمالی
-194رود میسیسیپی به کجا میریزد؟
د)اقیانوس آرام
ج)دریای آنتیل
ب)خلیج مکزیک
الف)خلیج هودسن
-195فرهنگ آنگلوساکسون در کدام بخش از قاره آمریکا وجود دارد؟
ب)آمریکای شمالی ج)آمریکای جنوبی د)آمریکای التین
الف)آمریکای مرکزی
-196نواحی نزدیک به قطب شمال .و جنوب در قاره آمریکا چه آبوهوایی دارند؟
الف)قطبی ب)سرد ج)موارد الف و ب د)اقیانوسی
-197بخش اعظم کشور کانادا در کدام نوع آبوهوا قرار گرفته است؟
الف)سرد ب)قطبی ج)گرم و مرطوب د)اقیانوسی
-198پرآبترین رود جهان چه نام دارد؟
ج)نیل د)دانوب
الف)میسیسیپی ب)آمازون
-199به بومیان قاره آمریکا چه میگویند؟
د)سرخپوست
ج)دورگه
ب)سفیدپوست
الف)سیاهپوست
-211بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گندم و ذرت در جهان کجاست؟
د)ایاالتمتحده امریکا
ج)برزیل
ب)مکزیک
الف)انگلیس
 -211بین قاره های اروپا و آفریقا کدام دریا قرار دارد؟
د) دریای عمان
ج) دریای مدیترانه
ب) دریای سرخ
الف) دریای سیاه

