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 ؟نیستتعاون درست  ی دربارهکدام گزینه -1

 یم.ناپسند دیگران را تشویق نکن کارهایب(در                 نیک به یکدیگر کمک کنیم. در کارهایالف(

 بودن تفاوت بید(در مقابل کار ناپسند                        ج(همکاری نکردن در گناه              

 «کن تا مسلمان راستین باشی. رفتاری خوش ات همسایهبا »این سخن از کیست؟  -2

 د(امام صادق)ع(           ج(امام جواد)ع(                  )ص(   پیامبر اکرمب(     الف(امام علی)ع(     

 «جامعه باایمان در دوستی و مهربانی و ترحم به یکدیگر مانند بدن واحد است.»این سخن از کیست؟  -3

 ج(امام سجاد)ع(               د(امام حسن)ع(     ب(امام صادق)ع(            الف(پیامبر اکرم)ص(    

 خود باید از چه جایگاهی مجوز بگیرند؟یا مؤسسات خیریه برای فعالیت  نهاد مردم های سازمان-4

 وزارت کشور ب(سازمان حج                 ج(مجلس شورای اسالمی      د(       الف(اداره اوقاف   

 ؟نادرست استکدام گزینه -5

 الف(از اموال وقفی باید تا ابد به همان صورت که واقف معین نموده ، استفاده کرد.

 .شوند میمعیشتی و شغلی ایجاد  نیازهای تعاونی برای رفع های شرکتب(

 دارد. ها گیری تصمیمغیرتعاونی هرکس سهامش بیشتر است،قدرت بیشتری در  های شرکتج(در 

 .استتوزیعی  های تعاونیفرش دستباف از نوع  تولیدکنندگاند(تعاونی 

 وظیفه قوه مجریه چیست؟ ترین مهم-6

   ب(اجرای قانون اساسی                                   الف(وضع قانون       

 و اختالفات ها درگیریج(نظارت بر اجرای قانون اساسی                     د(رسیدگی به 

 مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری چیست؟ ترین عالی-7

 ب(رئیس قوه قضائیه          الف(رئیس مجلس شورای اسالمی

 جمهور رئیسد(           ج(مجلس خبرگان                  

 تأیید صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری با کیست؟-8

                           لس شورای نگهبان                      د(مج    ج(  رهبر    ب(مجلس شورای اسالمی        جمهور رئیسالف(

 است؟ شده تعیینچقدر  دهندگان رأیحداقل سن -9

 سال 18د(             سال             16ج(    سال                 19ب(سال             17الف(

 دولتی از وظایف کیست؟ های نشاناعطای -11

 جمهور رئیسب(                 وپرورش آموزشالف(وزیر 

 ج(رئیس مجلس شورای اسالمی          د(رئیس مجلس خبرگان

 ؟است ها عاونیتتعاونی مصرف کارکنان دولت از کدام نوع   -11

 الف(تولیدی          ب(توزیعی                ج(خدماتی                         د(مؤسسات خیریه

 ؟نادرست استکدام گزینه زیر  -12

 ند،خود و دیگران مسئول هستیم.در مقابل خداو ها انسانالف(همه ما 

 اعمال و رفتار و زندگی خود را برای زندگی آسوده از اجتماع جدا کند. تواند میب(هرکس 

 .گیرد میج(تعاون در تمام سطوح جامعه صورت 

 مفید است. کند میهر عضوی از خانواده احساس  ها مسئولیتد(با تقسیم وظایف و 

 اقتصادی کوچک در دست افراد است؟ های هبنگادر این بخش مالکیت و اداره -13

 الف(بخش تعاونی              ب(بخش خصوصی                 ج(بخش دولتی        د(بخش تولیدی

 استیضاح وزرا از وظایف کیست؟-14

 د(مجلس شورای اسالمی        ج(مجلس شورای نگهبان            الف(دولت       ب(مجلس خبرگان

 ؟کند میدولت نظارت  های هزینهبر درآمدها و  چه جایگاهی-15

 ج(مجلس خبرگان           د(قوه قضائیه      الف(مجلس شورای نگهبان        ب(مجلس شورای سالمی

 ؟نیست جمهور رئیسکدام مورد از وظایف -16

 ب(اجرای قوانین                            المللی بین قراردادهایالف(امضای 

 توارنامه سفیران کشور                           د(نظارت بر اجرای قوانینج(امضای اس

 تنظیم الیحه بودجه از وظایف کیست؟-17

 د(دولت      ج(مجلس خبرگان          الف(قوه قضائیه           ب(رهبری    

 ؟شود میتوسط چه کسی امضا و تنفیذ  جمهور رئیسحکم -18

 د(رئیس شورای نگهبان ج(رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام    گان ب(رئیس مجلس خبرالف(رهبر   

 در برابر چه کسانی است؟ جمهور رئیسمراسم تحلیف )سوگند( -19

 الف(نمایندگان مجلس          ب(رئیس قوه قضائیه          ج(شورای نگهبان          د(همه موارد

 شروع کار از وظایف کیست؟ وزیر برایرأی اعتماد به -21

 الف(نمایندگان مجلس      ب(شورای نگهبان            ج(مجلس خبرگان               د(رهبری

 ؟شود میچگونه انتخاب  جمهور رئیس-21

 سال 6مردم برای  غیرمستقیمب(با رأی                     سال 6الف(با رأی مستقیم مردم برای 

 سال 24مردم برای غیرمستقیمد(با رأی         سال                 4ج(با رأی مستقیم مردم برای 

 ؟شود میالیحه بودجه برای تصویب و قانونی شدن به کجا فرستاده -22

 د(مجمع تشخیص مصلحت نظام       ج(مجلس خبرگان     الف(رهبری     ب(مجلس شورای اسالمی 

 هدایت و هماهنگی میان وزیران از وظایف کیست؟-23

 د(موارد الف و ج       جمهور رئیسج(          (رئیس قوه قضائیه     ب        رئیس دولت     الف(
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 ؟استکدام تعریف در مورد شهروند صحیح -24

 الف(همه شهرنشینان تابع جمهوری اسالمی ایران

 ب(همه روستانشینان تابع جمهوری اسالمی ایران

 ان و عشایر داخل کشورج(همه شهرنشینان و روستائی

 که تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارند در داخل و یا خارج از کشور باشند. کسانی همهد(

 گسترش تجهیزات زیر بنایی و خدمات عمومی در کشور از وظایف کیست؟-25

 ج(دولت             د(قوه قضائیه        الف(رهبر                 ب(نمایندگان مجلس      

 ؟آورد میبه دست  هایی راهکشور را از چه  درآمدهایدولت -26

 د(همه موارد      ج(از راه ارائه خدمات        ب(صادرات نفت                       الف(مالیات    

 ؟آورد میدولت بیشتر درآمد خود را از چه راهی به دست -27

 اه ارائه خدمات           د(همه مواردالف(مالیات           ب(صادرات نفت            ج(از ر

 سالگی مربوط به کدام گروه سنی است؟ 18تا  12گروه سنی -28

 سالی بزرگب(نوجوانی                  ج(جوانی                          د(  الف(کودکی        

 ست؟حقیقت را کشف کند،مربوط به کدام خصوصیت دوره بلوغ ا خواهد مینوجوان خودش -29

 ج(حساس شدن نسبت به خود          د(شک و تردید        طلبی استقاللب(   جویی هویتالف(

 مربوط به ظهور کدام خصوصیت دوره بلوغ است؟ ها آنو تجربه کردن  ها پدیدهآشنا شدن با -31

 جویی یتهود(            و تردیدج(شک                طلبی استقاللب(              طلبی هیجانالف(

 در مورد مسائل ، مربوط به ظهور کدام خصوصیت دوره بلوغ است؟ اظهارنظرانتخاب و -31

 د(میل به  تجربه کردن           جویی هویتج(           طلبی هیجانب(         طلبی استقاللالف(

 بلوغ  است؟ خود و تأیید توسط همساالنش مربوط به ظهور کدام خصوصیت دوره ظاهر بهتوجه نوجوان -32

 طلبی استقاللد(       جویی هویتالف(حساس شدن نسبت به خود         ب(شک و تردید        ج(

 اجتماعی قرار بگیرند؟ های آسیبکه نوجوانان بیشتر در معرض  شود میچه چیز باعث -33

 کنجکاوید(روحیه هیجانی و        طلبی استقاللب(شک و تردید      ج(     جویی هویتالف(روحیه 

 ؟کند میاجتماعی نوجوانان را تهدید  های آسیبکدام -34

 د(همه موارد     ج(اعتیاد             ب(نزاع                         الف(پرخاشگری      

 حل اختالفات مردم از وظایف کیست؟-35

 د(قوه قضائیه         الف(سازمان پزشکی قانونی            ب(سازمان ثبت امالک         ج(دولت       

 نداشته باید به کجا مراجعه کرد؟ ای نتیجه آمیز مسالمتبرای حل اختالفی که از راه -36

 ها زندانالف(شورای حل اختالف         ب(شورای محله               ج(دادگاه             د(سازمان 

 کدام گزینه درست است؟-37

 .شود میالف(در دعاوی کیفری برای فرد مجرم،مجازات تعیین 

 .شود میب(در دعاوی حقوقی برای فرد مجرم،مجازات تعیین 

 .شود نمیج(در دعاوی کیفری برای فرد مجرم،مجازاتی تعیین 

 .کند میزندان تعیین  مجازات(در دعاوی حقوقی دادگاه عالوه بر ادای تکلیف توسط فرد برای او د

 کجاست؟ ها سازمانمرجع رسمی رسیدگی به شکایات مردم و -38

 الف(دادگاه         ب(دادگستری         ج(دیوان عدالت اداری         د(سازمان بازرسی کل کشور

 تماعی افراد کیست؟پشتیبان حقوق فردی و اج-39

 الف(مدرسه           ب(خانواده              ج(قوه قضائیه                  د(خود

 ؟شود میرئیس قوه قضائیه از طرف چه کسی انتخاب -41

 الف(با رأی مستقیم مردم        ب(نمایندگان مجلس         ج(رهبر          د(مجلس شورای نگهبان

 مشروع در جامعه از وظایف کیست؟ های آزادیگسترش عدل و -41

 ج(قوه مجریه           د(رهبری      ب(قوه مقننه              الف(قوه قضائیه            

 سازمان نظام پزشکی قانونی از ارکان وابسته به..................است.-42

 نگهبان           د(قوه مقننهج(مجلس شورای        ب(قوه قضائیه            الف(قوه مجریه        

 اولین تحول مهم در ارتباطات چه بود؟-43

 الف(ابداع الفبا و خط      ب(چاپار           ج(اختراع تلگراف              د(اختراع ماشین چاپ

 اختراع ماشین چاپ از کیست؟-44

 د(مارکُنی        ج(گوتنبرگ آلمانی       ب(گراهام بل             الف(مورس        

 را به مدار زمین فرستاد؟«1اسپوتنیک »به نام  ای ماهوارهکدام کشور نخستین قمر مصنوعی یا -45

 ها انگلیسید(                   ها چینیج(               ها آمریکاییب(       ها روسالف(

 ؟استمسئولیت توسعه وسایل ارتباطی در کشور بر عهده کدام مورد زیر -46

 ب(شرکت همراه اول و ایرانسل               (شرکت پست       الف

 ج(شرکت مخابرات          د(وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 ؟درست نیست ها رسانهکدام مورد درباره -47

 خاصی فکر کنند. های شیوهمردم به  شوند میموجب  ها رسانهالف(

 .گذارند مین اثر و افکار و رفتار انسا باورهاروی  ها رسانهب(

 .کنند میرا تشویق  گرایی مصرفبازرگانی  های آگهیبا  ها رسانهج(

 .گذارند میتأثیری بر سبک زندگی و هویت افراد  ن ها رسانهد(
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 کدام گزینه درست است؟-48

 .استدارد صحیح  الف(همه اطالعاتی که در اینترنت وجود

 نیست. اعتیادآور ای رایانه های بازیب(

 زندگی اثر گذاشته است. های جنبهج(فناوری اطالعات و ارتباطات فقط بر بعضی 

 است. جمعی ارتباط های رسانهبین اعضای خانواده از آثار منفی  وگو گفتد(کم شدن 

 کدام جمله درباره ارتباط و رسانه درست است؟-49

 ش را به دیگران منتقل کند.نیازهایو  ها خواستهتا  سازد مینسان را قادر الف(ارتباط ا

 .گویند می بازخوردب(عمل انتقال پیام را از گیرنده به فرستنده 

 .گویند میکه پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند،رسانه  ای وسیلهج(هر 

 د(هر سه مورد

 ؟استباطات کدام مورد از مزیت فناوری اطالعات و ارت-51

 شهرهادر  وآمد رفتدر وقت و هزینه                    ب(کم شدن  جویی صرفهالف(

 د(هر سه مورد    روز شبانهعت سا 24ج(با استفاده از خدمات در 

 و در کجا به پیامبری مبعوث شد؟ چندسالگیحضرت محمد)ص(در -51

 سالگی در غار حرا41ور    د(سالگی در غار ث41ج(سالگی در مدینه        27سالگی در مکه      ب(27الف(

 ی که به پیامبر ایمان آوردند که بودند؟نخستین کسان-52

 ب(حضرت علی )ع( و حضرت خدیجه )س(                      الف(حضرت علی )ع( و ابوطالب 

 خدیجه )س( و ابوطالب حضرتد(          ج(حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه )س(  

 دان راه اسالم که بودند؟نخستین شهی-53

 الف(یاسر و سمیه        ب(عمار و یاسر            ج(عمار و سمیه           د(یاسر و بالل حبشی

 نخستین اقدام پیامبر پس از ورود به مدینه چه بود؟-54

 جدد(بنای مس        ها بتج(از بین بردن     جنگ با مشرکان مدینهالف(ایجاد پیوند برادری       ب(

 با افزایش آزار و اذیّت مشرکان نسبت به پیروان اسالم،پیامبر دستور مهاجرت به کدام سرزمین را صادر کرد؟-55

 الف(یثرب                   ب(طائف                    ج(جده                       د(حبشه

 فت؟النّبی تغییر نام یا مدینةکدام شهر با ورود پیامبر به آنجا به -56

 الف(یثرب                        ب(جده                         ج(طائف                   د(حجاز

 حضرت محمد)ص(در چه تاریخی و در کجا وفات یافت؟-57

 هجری در مدینه 11صفر سال 28هجری در مدینه                    ب( 12صفر سال  28الف(

 هجری در طائف 12صفر سال 28د(                     هجری در یثرب    28صفر سال 11ج(

 عربستان پایان داد؟ جزیره شبهچه چیز به عصر جاهلیت در  -58

 سی   د(هجرت پیامبر به مدینهسیا نامه پیمانبرادری        ج( نامه پیمانالف(ظهور اسالم       ب(

 امام علی)ع(در کدام جنگ به مقابله با سپاه معاویه رفت؟-59

 د(احد                ج(نهروان                  الف(جمل                      ب(صفبن      

 حضرت علی )ع(کدام شهر را مرکز خالفت خود قرار داد؟-61

 ائف                    ج(کوفه                         د(بصرهالف(مدینه                   ب(ط

 معاویه از زمان عمر حاکم کدام سرزمین بود؟-61

 د(یمن         ج(شام                                  ب(عراق             الف(مصر           

 آخرین پادشاه ساسانی چه نام داشت؟ -62

 ب(اردشیر بابکان           ج(یزدگرد سوم               د(انوشیروان                    خسروپرویزالف(

 مردم کدام شهر با نوشتن نامه ، امام حسین را به آن شهر دعوت کردند؟-63

 الف(کوفه                   ب(بصره                       ج(مکه                        د(شام

 د؟علت قتل عثمان چه بو-64

 الف(عملکرد اطرافیان عثمان                  ب(اعتراض مردم نسبت به عملکرد عامالن عثمان   

 د(موارد الف و ب            (اختالفات میان عثمان و عمر   ج

 امام علی )ع( در جنگ جمل چه کسانی را شکست داد؟-65

 وارج                       د(مارقینالف(بیعت شکنان                 ب(ظالمان                ج(خ

 ؟نیستحکومت امام علی)ع( دستاوردهایو  ها ویژگیکدام مورد از -66

 د(برگزیدن افراد صالح به حکومت والیات تأکید بر عدالت  الف(جنگ با مخالفان    ب(ساده زیستی     ج(

 پس از شهادت امام علی)ع(مردم کوفه با چه کسی بیعت کردند؟-67

 اویه                 ب(امام حسن )ع(                       ج(امام حسین )ع(                د(یزیدالف(مع

 ؟کرد میهنگام ظهور اسالم در عربستان چه کسی در ایران حکومت -68

 د(اردشیر بابکان             ب(یزدگرد سوم             ج(انوشیروان                 خسروپرویزالف(

 حکومت ساسانی و روم شرقی را صادر کرد؟ مرزهایه کسی فرمان حمله به چ-69

 الف(عثمان                          ب(عمر                             ج(ابوبکر                      د(معاویه

 در کدام نبرد ضربه نهایی اعراب بر پیکر ارتش ساسانی وارد شد؟-71

 ب(نهاوند                        ج(سواد                            د(جلوال           الف(قادسیه            

 شهر بغداد را کدام خلیفه عباسی بنا کرد؟ -71

 د(منصور              الرشید هارونج(       الف(سفاح                      ب(متوکل                  
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 امام علی )ع( در چه تاریخی به شهادت رسیدند؟ -72

 هجری 41رمضان سال  19هجری                 ب( 41رمضان سال 21الف(

 هجری 41رمضان سا ل 21د(         هجری          41رمضان سال  19ج(

 مت سقوط کرد؟با ورود اسالم به ابران کدام حکو-73

 د(اشکانیان          ج(سلجوقیان                  الف(سامانیان                   ب(ساسانیان          

 رستم فرخزاد فرمانده سپاه ساسانی در کدام نبرد کشته شد؟-74

 د(جلوال       ج(سواد                                     الف(قادسیه                   ب(نهاوند      

 پایتخت ساسانیان که به دست اعراب در آمد چه نام داشت؟-75

 د(صد دروازه                  ج(سلوکیه                    الف(سمرقند              ب(تیسفون         

 مرکز خالفت امویان کدام شهر بود؟-76

 د(کوفه       ج(مدینه                                           ب(بغداد                الف(شام       

 از حضور مؤثر ایرانیان در مبارزه علیه کدام حکومت بود؟ ای نمونهقیام مختار ثقفی -77

 د(طاهریان           ج(ساسانیان                                   عباس بنیب(          امیه بنیالف(

 شکست دهد؟چه کسی موفق شد امویان را -78

 د(خوارج             ج(برمکیان                 ب(ابومسلم خراسانی          الف(منصور عباسی  

 ابومسلم خراسانی موفق شد چه کسی را از خاندان عباسیان به خالفت برساند؟-79

 د(سفاح         الرشید هارونج(                   الف(منصور                ب(متوکل            

 چه کسی ابومسلم خراسانی را ناجوانمردانه به قتل رساند؟-81

 د(منصور        ج(متوکل                                      ب(سفاح           الرشید هارونالف(

 سمت وزارت را داشتند؟ الرشید هارون  ناکدام خاندان مشهور ایرانی در زم-81

 د(اسفندیار    ج(برمکیان                                       ب(ساسان            الف(قارن          

 کدام شهر مرکز خالفت عباسیان بود؟-82

 د(بصره        ج(کوفه                                      ب( مدینه            الف(بغداد          

 سلسله طاهریان که بود؟ گذار بنیان-83

 د(محمد بن طاهر    ج(طاهر ذوالیمینین           ماعیل                  ب(یعقوب لیث         الف(امیر اس

 سامانی که بود؟ ی سلسلهمؤسس -84

 د(محمد بن طاهر              ب(طاهر ذوالیمینین             ج(یعقوب لیث         الف(امیر اسماعیل        

 رهنگ شیعه در ایران مورد توجه و  ترویج قرار گرفت؟در دوران کدام حکومت معارف و ف-85

 د(موارد ب و ج             بویه آلالف(طاهریان               ب(علویان طبرستان                ج(

 ؟نداشتندو تبار ایرانی  زیر ریشه های سلسلهاز  یک کدام-

 د(علویان             بویه آلالف(طاهریان           ب(صفاریان              ج(

 زیر با فرمان خلفای عباسی به قدرت رسیدند؟ های سلسلهاز  یک کدام-87

 الف(طاهریان             ب(صفاریان           ج(سامانیان                د(موارد الف و ج

 سس سلسله صفاریان که بود؟مؤ-88

 الف(امیر اسماعیل سامانی      ب(یعقوب لیث             ج(عمرولیث                د(طاهر ذوالیمینین

 یعقوب لیث صفار به پشتیبانی کدام سرزمین به قدرت رسیدند؟-89

 (خراسانالف(سیستان            ب(طبرستان                   ج(نیشابور                 د

 عیاران در به قدرت رسیدن کدام حکومت نقش داشتند؟-91

 الف(صفاریان             ب(سامانیان               ج(طاهریان             د(علویان 

 خود گرفتند؟ ی سلطهکدام حکومت ایرانی خلفای عباسی را تحت نفوذ و -91

  بویه آلفاریان             د(الف(طاهریان             ب(سامانیان              ج(ص

 که بود؟ بویه آلفرمانروای  مشهورترین-92

 الف(عضد الدوله               ب(یعقوب لیث             ج(امیر اسماعیل سامانی              د(حسن بن زید

 در دوران کدام حکومت زبان و ادب فارسی ترویج یافت؟-93

 ج(سامانی                د(موارد ب و ج           الف(طاهری            ب(صفاری      

 اسالمی  داشتند؟ –نقش چشمگیری در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی  ها سلسلهکدام -94

 بویه آلج(سامانیان و صفاریان       د(صفاریان و       بویه آلالف(طاهریان و سامانیان     ب(سامانیان و 

 زیران بزرگ کدام حکومت بودند؟بلعمی و جیهانی از و-95

  بویه آلالف(سامانیان            ب(طاهریان            ج(علویان طبرستان              د(

 را سرود؟ خودرودکی پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت کدام حکومت اشعار -96

  بویه آلالف(صفاری           ب(سامانی             ج(طاهری              د(

 معماری کدام عصر بود؟ ی ادامهمعماری و هنر ایران در دوران اسالمی در -97

 الف(عصر باستان             ب(عصر سامانیان              ج(عصر طاهریان            د(عصر مغول

 ترکان سلجوقی پس از پذیرش اسالم به کجا مهاجرت کردند؟-98

 د(سیستان         ماوراءالنهرج(     الف(نیشابور             ب(خراسان      

 وزیر مشهور سلجوقیان چه نام داشت؟  -99

 طوسی       نصیرالدین خواجهب(       اهلل فضل رشیدالدینالف(خواجه 

 د(عمیدالملک کندری             ج(خواجه نظام الملک        
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 اوج قدرت سلجوقیان در دوران حکومتی چه کسی بود؟-111

 د(سلطان مسعود       الف(طغرل            ب(آلب ارسالن          ج(سلطان ملکشاه       

 پایتخت ملکشاه سلجوقی کجا بود؟-111

 الف(اصفهان            ب(نیشابور          ج(بخارا           د(ماوراءالنهر

 برجسته تاریخ ایران است؟ های دورهگسترش دانش و هنر و ادب از  ازنظرکدام دوره -112

 د(صفاری            الف(غزنوی          ب(سلجوقی            ج(سامانی  

 از موارد زیر از اقدامات سلطان محمود غزنوی نیست؟ یک کدام-113

 الف(تصرف بخشی از هند و خراب کردن معبد سومنات.

 ب(گسترش قلمرو غزنویان تا ری در مرکز ایران.

 .دانست میج(خود را مطیع و تابع خالفت عباسی 

 .برانداخترا بویه  آل مذهب شیعهد(حکومت 

 را به چه کسی داد؟ الدین رکنلیفه عباسی لقب سلطان خ-114

 الف(طغرل           ب(سلطان محمود          ج(آلب ارسالن          د(ملکشاه

 سلجوقی که بود؟ ی سلسلهمؤسس  -115

 الف(طغرل          ب(سلطان مسعود         ج(آلب ارسالن            د(ملکشاه

 نی صورت گرفت و نتیجه چه بود؟نبرد مالزگرد میان چه کسا-116

 اسیر شد. امپراتورنتیجه رومیان شکست خوردند و  –روم شرقی  امپراتورالف(آلب ارسالن و 

 نتیجه قسمتی از ماوراءالنهر به تصرف طغرل در آمد. –ب(طغرل و آلب ارسالن 

 نتیجه سلطان محمود غزنوی شکست خورد. –ج(سلطان محمود غزنوی و طغرل 

 کرد. خرابنتیجه سلطان مسعود معبد سومنات در هند را  –شاه و سلطان مسعود د(سلطان ملک

 ؟کرد میدر دوره حکومتی چه کسی محدوده جغرافیایی ایران با زمان ساسانیان)از ماوراءالنهر تا مدیترانه(برابری -117

 الف(سلطان محمود       ب(آلب ارسالن           ج(ملکشاه          د(طغرل

در تحوالت ایران و  تأثیرگذاریسلسله ترک نژاد در تاریخ ایران هم به سبب قلمرو هم به سبب  کدام-118

 اسالمی اهمیت بیشتری دارد؟ های سرزمین

 الف(سلجوقیان           ب(خوارزمشاهیان                ج(غزنویان                د(سامانیان

 کفایت وزیران ایرانی به دست آورده بود؟ کدام حکومت قدرت و عظمت خود را با سیاست و-119

 الف(سلجوقیان          ب(غزنویان               ج(خوارزمشاهیان             د(سامانیان

 عمیدالملک کندری وزیر چه کسی بود؟-111

 الف(طغرل           ب(آلب ارسالن           ج(سلطان ملکشاه           د(سلطان محمود

 ملکشاه چه کسی بود؟ وزیر آلب ارسالن و-111

 د(خواجه نظام الملک          اهلل فضل رشیدالدینهانی        ج(خواجه الف(بلعمی       ب(جی

 مدارس نظامیه از اقدامات کیست؟-112

 طوسی             نصیرالدین خواجهب(            الف(خواجه نظام الملک         

 د(خواجه عمیدالملک کندری            اهلل فضل رشیدالدینج(خواجه 

 گ ایرانی از استادان مدارس نظامیه بود؟کدام عالم بزر-113

 اصفهانی      د(ابوالفضل بیهقی الدین جمالالف(امام فخر رازی      ب(امام محمد غزالی       ج(

 عامل رواج زبان فارسی در هندوستان چه بود؟-114

 سلطان محمود غزنوی به هندوستان. های لشکرکشیالف(

 ندوستان.سلطان مسعود غزنوی به ه های لشکرکشیب(

 آلب ارسالن به آسیای صغیر. لشکرکشیج(

 آسیای صغیر. بهملکشاه  لشکرکشید(

 سلجوقیان با توسعه قلمرو خود به سمت غرب ، زبان فارسی را در ................ رواج دادند.-115

 النهرین بینالف(هندوستان             ب(ماوراءالنهر         ج(آسیای صغیر          د(

 ؟استدارس و نظامیه و گسترش زبان و ادب فارسی از میراث فرهنگی و تمدنی کدام دوره م-116

 الف(سامانی        ب(خوارزمشاهی       ج(غزنوی            د(سلجوقی

 مدارس نظامیه بود؟ آموختگان دانشکدام شاعر معروف از -117

 وسیالف(حافظ         ب(موالنا           ج(سعدی           د(فرد

 مرکز علمی ، ادبی و مذهبی ایران کجا بود؟ ترین بزرگ،  ها مغولدر آستانه هجوم -118

 الف(اصفهان         ب(بغداد        ج(خراسان           د(ری

 مغوالن در زمان کدام حکومت به ایران هجوم آوردند؟-119

 د(سلجوقیان   الف(غزنویان         ب(خوارزمشاهیان         ج(سامانیان          

 مغول کدام حکومت را در ایران تأسیس کرد؟ هالکوخان-121

 الف(تیموریان             ب(سربداران              ج(ایلخانان           د(خوارزمشاهیان

 حکومت سربداران با حمله چه کسی از بین رفت؟-121

 د(شاهرخ   ج(تیمور                     هالکوخانالف(چنگیز خان        ب(

 شد؟ هالکوخانکدام دانشمند ایرانی مشاور  -122

      اهلل فضلب(خواجه رشیدالدین           طوسی      نصیرالدین خواجهالف(

 د(عطا ملک جوینی          ج(خواجه نظام الملک طوسی       
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 یان سرانجام با ظهور کدام حکومت در ایران از میان رفت؟حکومت تیمور-123

 الف(صفویان         ب(افشاریه              ج(قاجاریه             د(زندیه

 کدام حکومت در ایران تشکیل شد؟ فروپاشیاز  پسحکومت ایلخانان -124

 الف(خوارزمشاهی           ب(غزنوی          ج(سلجوقی          د(تیموری

 آخرین ایلخان مغول چه نام داشت؟-125

 هالکوخانالف(غازان خان          ب(ابوسعید        ج(تیمور         د(

 پایتخت تیمور گورکانی کدام شهر بود؟ -126

 الف(هرات          ب(سمرقند         ج(خراسان        د(سبزوار

 کتاب اخالق ناصری از کیست؟-127

 ب(خواجه نظام الملک طوسی                 اهلل فضل رشیدالدینالف(خواجه 

 د(عطا ملک جوینی    طوسی          نصیرالدین خواجهج(

 چه کسی با حمله هالکوخان مانع نابودی کتابخانه قلعه الموت شد؟-128

 محمد جوینی        الدین شمسب(            الف(عطا ملک جوینی      

 طوسی نصیرالدین خواجهد(        اهلل فضل رشیدالدینج(خواجه 

 بنای ربع رشیدی در تبریز از اقدامات کدام دانشمند بزرگ ایرانی است؟-129

 محمد جوینی          الدین شمسب(         الف(عطا ملک جوینی         

 طوسی نصیرالدین خواجهد(        اهلل فضل رشیدالدینج(خواجه  

 وزیر کدام ایلخان بود؟ همدانی اهلل فضل رشیدالدینخواجه -131

 الف(غازان خان        ب(ابوسعید           ج(سلطان محمد خدابنده          د(موارد الف و ج

 مراغه از اقدامات کیست؟ رصدخانهتشویق هالکوخان به ساختن -131

ه نظام طوسی    ج(عمیدالملک کندری     د(خواج نصیرالدین خواجهب(     اهلل فضل رشیدالدینالف(خواجه 

 الملک

 ؟استبنای شنب غازان در تبریز از اقدامات کدام ایلخان -132

 الجایتوالف(هالکوخان        ب(ابوسعید       ج(غازان خان       د(

 گنبد سلطانیه آرامگاه کیست و مربوط به کدام دوره است؟-133

     دوره ایلخانان -الجایتوب(      دوره ایلخانان -الف(سلطان محمد خدابنده

 دوره تیموری-د(سلطان محمد خدابنده                                 ج(موارد الف و ب   

 پایتخت تیموریان در زمان شاهرخ کجا بود؟-134

 الف(سمرقند        ب(هرات        ج(خراسان        د(سبزوار

 ؟استکدام دوره  بناهایمسجد گوهرشاد از -135

 ج(سلجوقی       د(غزنوی     الف(ایلخانان         ب(تیموری   

 مرز طبیعی بین دو قاره آسیا و  اروپا چیست؟-136

 آلپ های کوهاورال     ج(کوه اورست     د( های کوههیمالیا     ب( های کوهالف(

 پدید آمده است؟ رودهادلتای بنگال از آبرفت کدام -137

 پوترا    د(یانگ تسه کیانگ و هوانگهوپوترا       ج(سند و برهمالف(گنگ و سند      ب(گنگ و برهماا

 ؟گیرند میهیمالیا سرچشمه  های کوهاز  رودهاکدام -138

 الف(دجله و فرات      ب(سند و گنگ      ج(هوانگهو و سند      د(یانگ تسه کیانگ و هوانگهو

 ؟شود میقاره آسیا از چه طریق از آمریکای شمالی جدا -139

 الطارق جبله برینگ      ج(کانال سوئز     د(تنگه الف(تنگه باب المندب     ب(تنگ

 قله جهان چیست؟ بلندترین-141

 الف(هیمالیا       ب(اورست       ج(مون بالن     د(کنیا

 ؟نیستزیر در قاره آسیا واقع  های جلگهاز  یک کدام-141

 الف(جلگه سیبری      ب(جلگه سند      ج(جلگه چین      د(جلگه برزیل

 هند کدام جلگه پهناور و حاصلخیز وجود دارد؟ جزیره شبهال در شم-142

 جیحوند(    النهرین بینالف(سیبری       ب(سند و گنگ      ج(

 آبرفت کدام رود پدید آمده است؟ ازجلگه چین -143

 الف(یانگ تسه کیانگ     ب(سند         ج(گنگ       د(هوانگهو

 ؟شوند میکدام اقیانوس مشاهده  های رهکناآسیا در  فشانی آتش الجزایر مجمع-144

 الف(اطلس       ب(هند            ج(آرام           د(منجمد شمالی

 قرار دارد؟ بادهاآسیای مرطوب)سبز(در معرض وزش کدام -145

 ای قارهد(       ای مدیترانهالف(موسمی       ب(غربی      ج(

 رود آسیا چیست؟ ترین طویل-146

 (گنگ          ج(یانگ تسه کیانگ       د(هوانگهوالف(سند        ب

 سد جهان چیست؟ ترین عظیم-147

 الف(سد سه دره       ب(سد کارون     ج(سد روگون     د(سد دز

 ؟ است وهوا آببسیار گرم و خشک مربوط به کام نوع  های تابستانبسیار سرد و  های زمستان-148

 د(معتدل        ای قارهالف(سرد       ب(گرم       ج(
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 یی دارد؟وهوا آبچه نوع  از دریای سرخ تا جزیره تایوان در شرق چین دریاهامجاور  های سرزمین-149

 ج(سرد     د(معتدل      ای قارهالف(گرم        ب(

 یی دارد؟وهوا آبداخلی و مرکزی آسیا چه نوع  های بخش-151

 ب(گرم       ج(سرد       د(معتدل      ای قارهالف(

 اکثر مردم آسیا از چه نژادی هستند؟-151

 پوست سرخد(     تپوس سیاهج(      سفیدپوستب(      زردپوستالف(

 ؟کنند میدرصد مسلمانان جهان در کدام قاره زندگی  61 -152

 الف(اروپا       ب(آفریقا      ج(استرالیا     د(آسیا

 خاستگاه اصلی آیین بودا کجاست؟-153

 الف(هند     ب(کره     ج(چین      د(ژاپن

 محصول کشاورزی در قاره آسیا چیست؟ ترین مهم-154

 ب(ذرت    ج(نیشکر     د(برنج  الف(گندم    

 شهر آسیا چیست؟ ترین پرجمعیت-155

 الف(پکن      ب(توکیو      ج(تهران     د(دهلی

 جمعیت کجاست؟ ازنظرمنطقه جهان  ترین متراکم-156

 الف(چین       ب(هند       ج(جاوه      د(سوماترا

 ؟اند کدمجهان  کشورهای ترین پرجمعیت-157

 ب(هند و بنگالدش       ج(چین و بنگالدش       د(بنگالدش و اندونزی    الف(چین و هند   

 کشور صنعتی آسیا کدام است؟ ترین مهم-158

 الف(چین      ب(اندونزی     ج(ژاپن      د(مالزی

 بیابان ربع الخالی در کدام کشور قرار دارد؟-159

 الف(عربستان     ب(پاکستان       ج(کویت       د(فلسطین

 یی دارد؟وهوا آبسواحل دریای مدیترانه چه نوع -161

 ای مدیترانهب(گرم      ج(کوهستانی       د(      ای قارهالف(

 ؟است وهوا آبگرم و خشک مربوط به کدام نوع  های تابستانو  پربارانمعتدل و  های زمستان-161

 د(سرد      ای قارهب(اقیانوسی       ج(     ای مدیترانهالف(

 ؟اند وابستهاقتصادی به چه چیز  ازنظرمنطقه جنوب غرب آسیا  کشورهایب اغل-162

 الف(گردشگری      ب(صادرات نفت      ج(بازرگانی      د(کشاورزی

 

 حدود ..................از ذخایر نفت جهان در منطقه جنوب غرب آسیا واقع شده است.-163

 الف(نصف       ب(دو سوم     ج(یک سوم         د(سی درصد

 این منطقه ، کانون جهان اسالم است.-164
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 ف(آمریکای شمالی        ب(آمریکای مرکزی        ج(آمریکای جنوبی      د(آفریقاال

 ؟ریزد میبه کجا  پی سی سی میرود -194
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 الف( دریای سیاه         ب( دریای سرخ        ج( دریای مدیترانه          د( دریای عمان

           @motaleatsp95-96



 


