
 

 

 کدامیک از فرمانروایان زیر چندین بار به هندوستان لشکرکشی کرد؟– 1

 محمود غزنوی –ملکشاه سلجوقی      د  –آلب ارسالن     ج  –ی     ب قطغرل سلجو –الف 

 چه کسی خالفت فاطمی مصر را از میان برداشت؟ – 2

 مسعود غزنوی –طغرل    د  –محمود غزنوی    ج  –آلب ارسالن   ب  –الف 

 نمی باشد؟کدامیک از موارد زیر از اقدامات الب ارسالن  – 3

 فتح ماوراءالنهر وشام   –جنگ با روم شرقی      ب  –الف 

 تصرف آسیای صغیر –د  وگرجستانلشکرکشی به ارمنستان   –ج  

 خواجه نظام الملک طوسی وزیر کدامیک از سالطین سلجوقی بود؟ – 4

 طغرل وآلب ارسالن    –آلب ارسالن وملکشاه     ب  –الف 

 آلب ارسالن وسنجر –ملکشاه وطغرل    د  –ج 

 یران در دوره سلجوقیان چه بود؟زیکی از وظایف مهم و– 5

 رسیدگی به مرزهای کشور وجنگ با دشمنان –بهبود اوضاع عمومی ورشد اقتصادی کشور         ب  –الف 

 تنظیم روابط سلطان با خلیفه ودیگر فرمانروایان –نظارت بر عملکرد فرمانروایان وحکام والیات     د  –ج 

 از شعرای زیر ، کدام یک دانش آموخته مدارس نظامیه بود؟ – 6

 رودکی –سعدی  د  –فردوسی   ج  –حافظ    ب  –الف 

 کدامیک از مناطق زیر ، نخستین منطقه ای بود که مغوالن به آن حمله کردند؟ – 7

 نواحی غربی مغولستان –ایران     د  –چین    ج  – نواحی شرقی مغولستان      ب –الف 

 خالفت عباسی به دست کدامیک از ایلخانان از میان رفت؟ – 8

 سلطان محمد خدابنده –غازان خان    د  –ابوسعید  ج  –هالکو   ب  –الف 

 پایتخت تیمور کدام شهر بود؟ – 9

 سمرقند –اصفهان    د  –خراسان    ج  –هرات   ب  –الف 

 حکومت تیموریان با ظهور کدام حکومت در ایران از میان رفت؟ – 11

 غزنویان –صفویان   د  –سلجوقیان   ج  –خوارزمشاهیان   ب  –الف 

 بنای ربع رشیدی در تبریز، به دستور چه کسی ساخته شد؟ – 11



 

 

 خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی  –ب          خواجه نصیرالدین طوسی  –الف 

 سلطان محمد خدابنده    –د                            غازان خان     –ج  

 پایتخت شاهرخ ، کدامیک از شهرهای زیر بود ؟– 12

 غزنین –د               بخارا    –ج            سمرقند    –ب           هرات  –الف 

 نمی باشد؟کدامیک از موارد زیر، از اقدامات غازان خان  – 13

 آبادی وعمران شهر تبریز  –ب          ، مالی وقضایی                 اصالح امور اداری –الف 

 انساخت گنبد سلطانیه در زنج –ساخت مساجد در شهر های مختلف                    د  –ج 

 کدامیک از مناطق زیر ، از نواحی خشک آسیا به شمار نمی رود؟ – 14

 فالت ایران –د        جنوب شرقی آسیا   –ج        آسیای مرکزی     –ب    داخل فالت آناتولی    -الف 

 سرزمین های مجاور دریاها چه نوع آب وهوایی دارند ؟ – 15

 قطبی –د                      سرد     –ج                        گرم   –ب      معتدل ومرطوب     –الف 

 پرجمعیت ترین پایتخت آسیا در کدام کشور قرار دارد ؟ – 16

 تایوان –د               کره جنوبی  –ج                         چین   –ب                 ژاپن   –الف 

 بیشتر مردمان آسیا از چه نژادی هستند؟ – 17

 زرد پوست –د        سفید پوست     –ج            دورگه ها   –ب        سیاه پوست   –الف 

 اغلب کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا  ، از کدامیک از ذخایر خدادادی  بهره مند هستند؟ – 18

 طال ومس –د           نفت وگاز   –ج         زغال سنگ وسنگ آهن   –ب           نفت و مواد پتروشیمی   –الف 

 رژیم اشغالگر قدس با حمایت کدام کشور ها به سرکوب مردم مظلوم فلسطین می پر دازند؟– 19

 المان وفرانسه –د          آمریکا وآلمان  –ج                  آمریکا وانگلیس   –ب              انگلیس وفرانسه    –الف 

 کم وسعت ترین قاره جهان کدام است؟– 21

 اآمریک -آفریقا                                       د  –آسیا                            ج  –اروپا                                   ب  –الف 
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