تاریخ
-1
-2
-3

اولین كساني كه به وقایع نگاري مشغول شدند تا مدتها به ثبت چه وقایعي ميپرداختند؟ فتوحات
پادشاهان
چه اقوامي خط را اختراع كردند؟ سومری ها
چه كسي به گردآوري اشیاء و ابزارهاي قدیمي و طبقهبندي و پژوهش دربارهي آنها ميپردازد؟

باستان شناس
-4
-5
-6

كدام یك از شیوه هاي زندگي انسانها زمینهي اختراع خط را فراهم ساخت؟ دادوستد

نخستین روستاها دركجا شكل گرفت؟ در کنار رودها
مهمترین تحول زندگي انسانهاي نخستین كه بنیان تمدنهاي بزرگ را در دوره هاي بعد فراهم ساخت

كدام بود؟ کشاورزی
-7

كدام عامل سبب تقسیم بندي سرگذشت بشر به دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخي گردید؟

اختراع خط
-8

با كشف كدام فلز به وسیله ي انسان هاي نخستین ،تحوالت بنیادي در زندگي آنان به وجود آمد؟

آهن
-9

طي سالیان دراز تنها ابزار انسان هاي اولیه براي شكار و تكه تكه كردن گوشت و دفاع از خود چه

بود؟ سنگ
-11
-11
-12

باستان شناسان دوران پیش از كشف فلز و پس از عصر یخبندان را چه مي نامند؟ عصرسنگ
نخستین آلیاژي كه بشر ساخته است چه بود؟ مفرغ
چه چیزي موجب یكجانشیني و تقسیم كار شد؟ کشاورزی

-13

در عصر یكجانشینيِ انسان ،در كدام نواحي ،صید ماهي و ساخت ابزار صید معمول شد؟ قسمتهای
ساحلي اروپا
انسي در تاریخ تمدن هاي قدیمي به چه كسي گفته ميشود؟ کاهن اعظم شهر در تمدن سومر
اولین فلز شناخته شده جهان؟ مس
اِتن از فرمانروایان كدام تمدن قدیمي بود؟ سومر
گیل گَمش از فرمانروایان كدام سلسلهي باستاني است؟ سومری

-14
-15
-16
-17
-18

كدام دولت قدرتمند در دنیاي باستاني در نتیجه اتحاد كلداني ها با دولت ایراني ماد براي همیشه

منقرض شد؟ آشور
-19
-21
-21
-22

در دوره كدام تمدن باستاني شهر الرسا بنا گردید؟ سومر
كدام یك از شهرهاي مهم سومریان به وسیله عیالمي ها ویران و سپس به آتش كشیده شد؟ اور
به وسیله كدام فرمانرواي بابلي باغ هاي معلق در بین النهرین ساخته شد؟ بُختُ النصر
كدام شهر در دوره پادشاهان آموري در بین النهرین از بزرگترین و آبادترین شهرها در دنیاي باستان

بود؟ بابل
-23

دوران فرمانروایي كدام قوم باستان در میان رودان به بابل جدید معروف شد؟ کلدانیان

-24
-25
-26

بنیانگذار خاندان پادشاهي اكد چه كسي است؟ سارگون
آشور بانيپال پادشاه كدام تمدن باستاني است؟ پادشاه آشور
بنیادي ترین عامل پیدایش شهرها و رونق زندگي اجتماعي در گذشته چه چیزي بوده است؟

کشاورزی
-27
-28
-29
-31
-31
-32
-33

نخستین شهرهاي میاندورود باستان دركجا پدید آمد؟ سومر
پایتخت حمورابي كدام شهر بود؟ بابل
نخستین امپراطور میان دورود باستان چه نام داشت؟ سارگون
قدیمي ترین كتابخانه هاي جهان در كدام منطقه جهان پدید آمده است؟ بین النهرین
كتابخانه گنج هاپیگان در زمان هخامنشیان در كجا قرار داشت؟ تخت سلیمان
نینوا از شهرهاي كدام تمدن باستاني است؟ آشور
كدام پادشاه آشور مصر را فتح كرد و با حمله به شهرهاي ایالم به حیات سیاسي آنان خاتمه داد؟

اسارحدون
-34

نخستین فرمانرواي سومري كه توانست مدتي بر دولت شهرهاي سومري مسلط شود چه نام داشت؟

اتن
-35
-36
-37
-38
-39
-41
-41
-42
-43

برج بابل را كدام پادشاه تمدنهاي بین النهرین ساخت؟ اسرحدون
آخرین قومي كه بیش از یك قرن در میان دورود حكومت كرد كدام قوم بود؟ کلدانيها
كدام دولت قدرتمند پس از مرگ آخرین فرعون مصر به این سرزمین لشكر كشید؟ هخامنشي
در دوره فرمانروایي كدام فرعون در مصر حضرت موسي (ع) در این سرزمین ظهور كرد؟ رامسس
دوم
نیرومندترین فرعون تاریخ مصر باستان؟ رامسس دوم
خط دموتیك در مصر باستان توسط چه كساني مورد استفاده قرار ميگرفت؟ طبقات متوسط و تجار
معبد ابوسمبل توسط كدام فرعون مصر ساخته شد؟ رامسس دوم
كدام گروه از مردم مصر با خط هیروگلیف آشنا بودند؟ کاهنان
چه عاملي باعث شده بود تا كاهنان مصري با گذشت زمان با برخي اعضا و اندامها به خوبي آشنا

شوند؟ مومیایي کردن اجساد
-44
-45
-46
-47
-48
-49

مجسمه آنوبیس از مقبره كدام یك از فراعنه مصر به دست آمده است؟ توت عنخ آمون
كدام یك از فراعنهي زن مصر چهره و پوشش خود را شبیه فرعون هاي مرد كرده بود؟ حَتشِپسوت
ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت نسبي كدام علم در میان مصریان قدیم شده بود؟ نجوم
سرودهاي ستایش خدایان در متون دیني هندي ها را چه مي نامند؟ سرودهای ودایي
از طبقات مردم هندوستان كه محافظان جامعه هستند؟ کشتاریا
در دوره كدام امپراطوري چیني ،براي جلوگیري از تهاجم قبایل بیابانگرد ،دیوار معروف چین ساخته

شد؟ چین شي هوان
-51

نخستین سلسلهي بزرگ چین باستان كدام است؟ شانگ

-51
-52
-53

پایتخت تمدن دره سند و به معناي تپه مردگان؟ موهنجودارو
امروزه مهم ترین مركز بوداییان در كجاست؟ تبت
دراویدي ها به مردم كدام سرزمین اطالق ميشود؟ هند

-54
-55
-56
-57
-58
-59
-61
-61

سلسله موریا در هند پس از مرگ كدام پادشاه ضعیف شد؟ آشوکا
بودا به چه معناست؟ روشني یافته و بیدار شده
دومین سلسله اي كه در چین پدید آمد چه نام داشت؟ چو
چیني ها تا پیش از ابداع كاغذ نوشته هاي خود را بر روي چه چیزي مي نوشتند؟ پارچه ابریشم
اصلي ترین محصول كشاورزان چین باستان چه بود؟ برنج
كاغذ از اختراعات كدام تمدن است؟ چین
كدام یك از فرمانروایان در چین ،خود را نخستین امپراطور نامید؟ چین شي هوانگ دی
در زمان حكومت كدام سلسله در چین راه ابریشم از امنیت و آباداني برخوردار بود؟ هان

-62

نخستین كسي كه براي بزرگترین مسیر بازرگاني گذشته ،نام راه ابریشم نهاد چه كسي بود؟ فردیناند
ریختوفن
مردم كدام سرزمین باستاني از نظرپژوهشگران مخترع سفال سازي در جهان بودند؟ ایران
پایتخت تمدن عیالم چه نام داشت؟ شوش
مهمترین تمدني كه قبل از ورود آریایيها در ایران به وجود آمده بود چه نام داشت؟ عیالم
تمدن باستاني تپه گیان در كدام ناحیه ایران شكل گرفته است؟ نزدیك نهاوند
بر اثر حمله هاي مكرر چه قومي ،عیالمي ها مجبور به انتقال پایتخت خود گردیدند؟ آشور
در دوره كدام سلسله باستاني معبد زیگورات چغازنبیل بنا گردید؟ عیالمي

-69
-71
-71

عصر طالیي تاریخ عیالم كدام دوره است؟ عیالم میانه

-63
-64
-65
-66
-67
-68

-72
-73
-74
-75
-76
-77

تمدن باستاني سیلك در كدام ناحیه ایران شكل گرفته است؟ نزدیك کاشان
حاصلخیزي دشت شوش مدیون كدام رود است؟ دز
عیالميها كشورشان را چه مينامیدند؟ هل تمتي
زیگورات چغازنبیل به كدام خداي عیالمي تقدیم شده است؟ اینشوشیناک
هل تمتي به زبان عیالمي ها چه معناست؟ سرزمین خداوند
زیگورات چغازنبیل توسط كدام پادشاه آشوري نابود شد؟ آشور باني پال
كهنترین مردم دشت نشین در فالت ایران در كدام منطقه سكونت داشتند؟ سیلك کاشان
انتقال لوح حمورابي و مجسمه خداي بابلي به شوش در زمان كدام پادشاه عیالمي صورت گرفت؟

شوتروک ناهونته
-78

بنیانگذار دولت ماد و نخستین پادشاه در دوران باستان كه یك سلطنت سراسري در ایران تشكیل

داد؟ هوخشتره
-79
-81

اتحادیه ماننا در دوران حكومت مادها بر علیه حمالت كدام دشمن خارجي بود؟ آشوریان
معبد چغازنبیل به دستور كدام شاه عیالمي ساخته شد؟ اونتاش گال

-81
-82
-83
-84
-85
-86
-87
-88
-89
-91

كدام تمدن را مخترع قنات در جهان مي دانند؟ ایران
نام اولیه همدان در هزاره سوم قبل از میالد كدام است؟ کارکاسي
محل استقرار كدام قوم بخش وسیعي از علیاي رود و دیاله تا دریاچه ي ارومیه است؟ لولوبي
آریایي هاي ساكن غرب ایران را چه مي خواندند؟ ماد
مقر حكومت دیااكو كدام شهر بود؟ هگمتانه
نام مادها براي نخستین بار در كجا آمده است؟ الواح گلي آشوری
پایتخت سرزمین لودیه كدام شهر بود؟ سارد
ماد ها شیوه بناسازي با دیوارهاي تودرتو را از كدام مردم تقلید كردند؟ اورارتو
كدام پادشاه هخامنشي براي نخستین بار اقدام به ضرب سكه طال و نقره دركشور نمود؟ داریوش اول
در دوره زمامداري كدام پادشاه هخامنشي جنگ ماراتون بین سپاهیان ایراني و آتن روي داد؟

داریوش
-91
-92

در دوره كدام سلسله ایراني فرش معروف پازیریك بافته شد؟ هخامنشي
كدام پادشاه هخامنشي در هنگام لشكركشي به یونان در نبرد دریایي ساالمیس شكست خورد؟

خشایارشاه
-93
-94
-95
-96
-97

تقسیم كشور به ایالت هاي مشخص از اقدامات كدام پادشاه هخامنشي بود؟ داریوش
پادشاه حكومت كلده در زمان كوروش كه بود؟ نبونید
خداي بابلیان كه مورد بي احترامي نبونید قرار گرفت چه نام داشت؟ مردوک
پایتخت نبونید پادشاه كلده چه شهري بود؟ بابل
مهم ترین اقدام كمبوجیه جانشین كوروش چه بود؟ حمله به مصر و فتح آن
پروشات همسركدام یك از شاهان هخامنشي بود؟ داریوش دوم
جانشینان اسكندر درایران چه كساني بودند؟ سلوکیان

-98
-99
 -111رهبري كدام یك از جنگ هاي رومیان و كارتاژي ها را هانیبال سردار معروف برعهده داشت؟ پونیك
 -111كدام امپراطور روم شرقي بیزانتیوم را به پایتختي برگزید؟ کنستانتین
-112
-113
-114
-115

با مسیحي شدن كدام امپراطور دین مسیحیت در اروپا رسمیت پیدا كرد؟ کنستانتین
كدام دولت شهرهاي یونان باستان از همه مشهورتر بود؟ آتن و اسپارت
پریكلس حاكم كدام دولت شهر در یونان بود؟ آتن
اسكندر در بازگشت از هند در كدام شهر مرد؟ بابل

 -116كدام پادشاه اشكاني در تثبیت قدرت این سلسله بعد از بیرون راندن سلوكیان نقش عمدهاي

داشت؟ تیرداد اول
 -117كدام دولت قدرتمند اروپایي با پیشروي در آسیاي صغیر دولت سلوكي حاكم در این ناحیه را از بین

برد؟ روم
 -118در دوره كدام پادشاه اشكاني كراسوس رومي با سپاه فراواني به ایران حمله كرد؟ ارد دوم
 -119نقاشي هاي برجاي مانده در كوه خواجه در سیستان متعلق به كدام سلسله ي باستاني در ایران

است؟ اشکانیان
 -111كدام آیین مذهبي به وسیله اقوام كوشاني در مرزهاي شرقي ایران در دوره اشكانیان گسترش یافت؟

بودایي
كوشانها پس از تشكیل دولت ،به چه آییني گرویدند؟ بودایي
كدام آیین در اوایل دوره اشكاني در ایران رواج داشت؟ مهرپرستي
سردار شجاع ایراني در جنگ حران چه كسي بود؟ سورنا
سردار روم در جنگ حران چه كسي بود؟ کراسوس
چه كسي قلمرو اشكاني را در شرق و غرب وسعت داد؟ مهرداد
شهرهاي عصر سلوكي به چه شكلي ساخته ميشد؟ شطرنجي
شهرهاي دورهي اشكاني به چه شكلي ساخته ميشد؟ دایره وار

-111
-112
-113
-114
-115
-116
-117
 -118نقاشيهاي بجا مانده در خرابههایي چون نسا و دورا یادگار هنر كدام عصر است؟ اشکاني
 -119مسیحیان در زمان كدام پادشاه ساساني در دربار نفوذ یافتند؟ خسرو پرویز
 -121آتشكدهي مهم خراسان در زمان ساسانیان چه نام داشت؟ آذربرزین مهر
 -121كدام پادشاه ساساني عده اي را براي كسب علم به هند فرستاد؟ انوشیروان
 -122كدام ناحیهي ایران در دوره ساساني مورد تهاجم اقوام بیابانگرد هپتالها قرار گرفت؟ خراسان
 -123آخرین پادشاه معروف دورهي ایران باستان چه كسي بود؟ خسرو پرویز
 -124كدام پادشاه ساساني از فالسفهي یونان كه به ایران پناهنده شدند به گرمي استقبال كرد؟ انوشیروان
 -125در دوره كدام سلسله در ایران معماران در ساختن بناها از طاق و ایوان به جاي ستون استفاده مي-
كردند؟ ساساني
 -126كدام فرمانرواي ساساني براي همیشه به عمر حكومت هپتال خاتمه داد؟ خسرو انوشیروان
 -127اردشیر بابكان چه چیزي را عامل آشفتگي اوضاع ایران ميدانست؟ حکومت ملك الطوایفي
 -128بنیانگذار حكومت ساسانیان چه كسي بود؟ اردشیر بابکان
 -129جد اردشیر بابكان چه نام داشت؟ ساسان
 -131ساسان جد اردشیر بابكان ریاست كدام معبد را در پارس به عهده داشت؟ آناهیتا
 -131سرنوشت جنگ ایران و روم در زمان چه كسي روشن شد؟ شاپور اول
 -132كدام قوم در شرق ایران در جنگ با شاپور جانشین اردشیر شكست خوردند؟ کوشان ها
 -133جانشین خسرو انوشیروان كه بود؟ هرمز چهارم
 -134چه كسي علیه هرمز چهارم شورش كرد؟ بهرام چوبین
 -135كدام آتشكده در زمان ساسانیان مخصوص شاهان و جنگجویان بود؟ آذرگشنسب
 -136آتشكده آذرگشنسب در كجا قرار دارد؟ آذربایجان
 -137ماني در زمان كدام پادشاه ساساني ظهور كرد؟ شاپور اول
 -138در زمان كدام شاه ساساني موبدان فرمان قتل ماني را از شاه گرفت؟ بهرام اول
 -139بهانهي خسرو پرویز براي لشگركشي به روم و پایان دادن به صلح ایران و روم چه بود؟ انتقام خون

پدرزنش
 -141نماینده قریش در حضور پادشاه حبشه چه كسي بود؟ عمرو عاص
 -141پس از سیل مكه و بازسازي كعبه نصب حجراالسود به دست چه كسي انجام گرفت؟ پیامبر اسالم(ص)
 -142عام الحزن ناظر بر چه رویدادي است؟ وفات ابوطالب (ع) و حضرت خدیجه (س)
 -143اولین كسي كه دعوت اسالم را پذیرفت چه كسي بود؟ حضرت علي (ع)
 -144پیامبر اكرم (ص) پس از بعثت چه مدت به دعوت سري پرداخت؟ سه سال
 -145پس از خاتمه مدت دعوت نهاني پیامبر (ص) نخست چه كساني را به اسالم دعوت نمود؟
خویشاوندان
 -146در جزیرة العرب ،اعراب بدويِ پیروان حضرت ابراهیم (ع) را چه مينامیدند؟ حنفاء
 -147حضرت خدیجه (س) و ابوطالب (ع) در چه سالي وفات یافتند؟ دهم بعثت
 -148از نظر قرآن مهمترین صفت عرب جاهلي كدام است؟ شرک یا چند خدایي
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چه عاملي باعث شد تا پیامبر(ص) به طائف سفر كند؟ تبلیغ دستورات الهي و یافتن پایگاهي تازه
بزرگترین شبه جزیره دنیا چه نام دارد؟ شبه جزیره عربستان
كدام شهر در عربستان بزرگترین مركز یهودیان بود؟ یثرب
مهمترین مركز مسیحیت در جنوب عربستان ،در دوران اسالم كدام شهر بود؟ نجران
بعد از دعوت علني پیامبر اكرم (ص) دو پایگاه اسالم در خارج مكه كدام بودند؟ حبشه-یثرب

 -154نظریه قتل پیامبر اكرم (ص) توسط چه كسي طرح ریزي شد؟ ابوجهل
 -155حمزه عموي پیامبر اكرم (ص) در كدام جنگ به شهادت رسید؟ احد
 -156مهمترین غزوه پیامبر اكرم (ص) در سال نهم هجرت چه نام داشت؟ تبوک
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مهمترین عامل تضعیف روحیهي مسلمانان در غزوه احد چه بود؟ شایعه قتل پیامبر (ص)
با بستن كدام قرارداد زمینه فتح مكه بدون درگیري براي مسلمانان فراهم گردید؟ صلح حدیبیه
حجة الوداع چیست؟ آخرین حجي که پیامبر (ص) در آن شرکت داشت
غزوه احزاب به كدام غزوه اطالق گردید؟ خندق
چه عاملي باعث ایجاد اتحاد قبایل اوس و خزرج گردید؟ پذیرش اسالم
قرآن كریم كدام واقعه را فتح مبین نامید؟ صلح حدیبیه
قریش با تحریك قبیله غطفان كدام جنگ را علیه مسلمین به راه انداخت؟ احزاب
پیامبر (ص) در جنگ بدر به چه كسي لقب اسداهلل دادند؟ حمزة بن عبدالمطلب
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در كدام غزوه منافقان با شایعه پراكني سعي در تخریب روحیه ي مسلمانان داشتند؟ خندق
كدام یك از قبایل جزیرة العرب پس از فتح مكه به وسیله پیامبر به طلقاء معروف شد؟ قریش
پس از كدام واقعه ،امت واحده اسالمي به وسیله مسلمانان در مكه شكل گرفت؟ اخراج یهودیان از
مدینه
فتح مكه در چه سالي صورت گرفت؟ سال هشتم هجری
پیامبر اكرم (ص) چه كسي را فرعون امت نامید؟ ابوجهل
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 -171كدام غزوه به نبرد احزاب مشهور گشت؟ غزوه خندق
 -171جنگهاي معروف یوم بعاث میان كدام دو دسته رخ داد؟ قبایل اوس و خزرج
 -172سركرده منافقان در مدینه چه كسي بود؟ عبداهلل بن ابي
 -173عبداهلل ابن ابي از كدام قبیله بود؟ خزرج
 -174حدیث منزلت در جریان كدام حادثه از طرف پیامبر اكرم (ص) دربارهي حضرت علي (ع) بیان شد؟
غزوه تبوک
 -175پیمان صلح حدیبیه در سال چندم هجرت رخ داد؟ در سال ششم
 -176در اسالم از چه چیزي به عنوان جنگ با خدا و رسول (ص) یاد شده است؟ گرفتن ربا
 -177پیشرفت مسلمین در شمال آفریقا و پیشروي تا قبرس در زمان كدام خلیفه بود؟ عثمان
 -178نبرد حضرت علي (ع) با طلحه و زبیر معروف به چیست؟ جمل
 -179جنگ جمل در كجا اتفاق افتاد؟ بصره
 -181قاسطین به چه كساني مي گویند؟ معاویه و یارانش
 -181طلحه و زبیر چه چیزي را بهانه شورش خود قرار دادند؟ خونخواهي عثمان
 -182نبرد حضرت علي (ع) با ناكثین كه با پیروزي اسالم خاتمه یافت معروف به چه جنگي بود؟ جنگ
جمل
 -183كدام یك از صحابه رسول خدا (ص) به ربذه تبعید گردید؟ ابوذر غفاری
 -184در جریان كدام یك از جنگهاي حضرت علي (ع) با دشمنان اسالم ماجراي حكمیت به وجود آمد؟
صفین
 -185بحران ارتداد در زمان كدام خلیفه روي داد؟ ابوبکر
 -186نخستین درگیري هاي اعراب مسلمان با حكومت ساساني در عهد كدام خلیفه بود؟ ابوبکر
 -187كدام نبرد نخستین ضربه را از سوي اعراب به بخشي از نیروهاي مرزبان ایراني وارد آورد؟ ذات
السالسل
 -188با كشته شدن چه كسي حكومت ساساني توسط مسلمانان منقرض شد؟ یزگرد سوم
 -189یزدگرد سوم در چه شهري كشته شد؟ مرو
 -191در زمان تصرف بصره توسط اصحاب جمل حاكم حضرت علي(ع) در آن شهر چه كسي بود؟ عثمان بن
حنیف انصاری
 -191كدام خلیفه اموي بدگویي به حضرت علي (ع) را كه معاویه مرسوم كرده بود ممنوع ساخت؟ عمربن
عبدالعزیز
 -192ابوسلم خراساني طرفدار كدام سلسله بود؟ عباسیان
 -193در تاریخ اسالم با به قدرت رسیدن چه كسي خالفت موروثي گردید؟ معاویه
 -194كدام خلیفه اموي غزوات و جنگهاي توسعه طلبانه خارجي را تعطیل كرد؟ عمربن عبدالعزیز
 -195فرمان عدم دریافت جزیه از اهل ذمه یا تازه مسلمانان از سوي كدام خلیفه اموي بود؟ عمربن
عبدالعزیز

 -196در زمان كدام خلیفه اموي فتوحات مسلمانان در شرق و غرب به اوج خود رسید؟ ولید بن عبدالملك
 -197قبرس در زمان كدام خلیفۀ اموي فتح شد؟ معاویه
 -198كارنامه شوم یزید در آخرین سال حكومت وي با كدام حادثه بسته شد؟ ویران کردن کعبه
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در واقعه حَره مردم مدینه چه كسي را به جاي حكومت اموي به رهبري برگزیدند؟ عبداهلل بن حنظله
به پیروان ادیان الهيكه در میان مسلمانان زندگي ميكردند و جزیه ميپرداختند چه ميگفتند؟ اهل
ذمه
مهمترین صحنه حضور گسترده ایرانیان در یك جنبش ضد اموي كدام واقعه بود؟ قیام مختار
آخرین خلیفه قدرتمند اموي كه قلمرو مسلمانان در زمان او تا مرز چین رسید ،چه كسي بود؟
عمربن عبدالعزیز
ابومسلم خراساني به دست چه كسي به قتل رسید؟ منصور عباسي
كدام خلیفه عباسي خراسان ،مرو را مركز خالفت خود قرار داد؟ مامون
كدام خلیفه عباسي  ،بغداد را مركز خالفت عباسیان قرار داد؟ منصور
دوران زندگي كدام امام بزرگوار همزمان با استیالي تركان در دربار خالفت متوكل عباسي است؟ امام
هادی (ع)
امین آل محمّد (ص) لقب چه كسي است؟ ابومسلم خراساني
كدام یك از خلفاي عباسي را استواركنندهي حكومت عباسي ميدانند؟ منصور
مهمترین خطري كه حكومت عباسیان را در آغاز تهدید ميكرد چه بود؟ قدرت ابومسلم خراساني
مورخان اوج قدرت خالفت عباسي را عصر كدام خلیفه ميدانند؟ هارون الرشید
عمیقترین و نگران كنندهترین مشكل خالفت عباسي چه بود؟ جنبش های علویان
خالفت كدام خلیفه آغاز دوره اي است كه تركان بر دستگاه خالفت عباسي غلبه یافتند؟ معتصم
عباسي
چه ناحیهاي در ایران از كانونهاي اصلي مبارزات ایرانیان علیه جور و ستم خلفاي اموي بود؟ خراسان
علت تیره شدن روابط خلیفه عباسي و یعقوب لیث پس از قدرت یابي وي كدام بود؟ براندازی
طاهریان
سردار زردتشتي سپاه ابومسلم چه نام داشت؟ سنباد
نخستین حكومت نیمه مستقل ایراني را در قرون نخستین اسالمي چه كسي تاسیس نمود؟ طاهر
ذوالیمینین
اولین كانون استقالل طلبي ایران بعد از اسالم كدام سرزمین بود؟ خراسان
دومین كانون استقالل طلبي ایران بعد از اسالم كدام سرزمین بود؟ سیستان
احیا گران فرهنگ ایراني بعد از اسالم كدام خاندان بودند؟ سامانیان
كدام یك از دولت هاي حاكم در ایران پس از اسالم بغداد را فتح نمود؟ آل بویه
اولین حكومت مستقل ایراني بعد از حمله اعراب؟ طاهریان
كدام یك از پادشاهان آل زیار توسط غالمان ترك دربار خود به قتل رسید؟ مردآویج
حكومت سامانیان توسط چه كساني منقرض شد؟ ایلك خانیان
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مورخان چه كسي را بنیان گذار واقعي حكومت سامانیان مي دانند؟ امیراسماعیل ساماني
پس از انقراض سامانیان كدام شهر را ایلك خانیان تصرف كردند؟ شهرهای ماورالنهر
كدام یك ازامیران علوي طبرستان به داعي صغیر معروف است؟ حسن بن قاسم
در زمان فرمانروایي كدام امیر حكومت آل بویه به اوج اقتدار خود رسید؟ عضدالدوله
كدام سلسله به حكومت آل بویه خاتمه داد؟ سلجوقیان
كدام یك از امیران علوي طبرستان به داعي كبیر معروف است؟ حسن بن زید
در عهد كدام امیر قلمرو آل بویه به نهایت گستردگي و وحدت سیاسي رسید؟ عضدالدوله
ملكشاه سلجوقي كدام شهر را به پایتختي برگزید؟ اصفهان
پس از سلجوقیان كدام سلسله در ایران به قدرت رسید؟ خوارزمشاهیان
نبرد دَندانَقان به حاكمیت كدام حكومت در خراسان پایان داد؟ غزنویان
كدام شهر به دستور سلطان سنجر به پایتختي انتخاب گردید؟ مرو
مهمترین متن تاریخي مربوط به دوره فرمانروایي سلطان مسعود غزنوي كدام است؟ تاریخ بیهقي
حكومت سلجوقیان توسط چه كسي بنیان گذاري شد؟ طغرل سلجوقي
در زمان پادشاهي سلطان سنجر چه كسي بر خوارزم فرمان مي راند؟ اتسز خوارزمشاه
به عقیده عده اي از مورخان بنیان گذار حكومت خوارزمشاهیان چه كسي است؟ تکش خوارزمشاه
آخرین سلطان سلجوقي در ایران چه نام داشت؟ طغرل سوم
در زمان كدام پادشاه حكومت خوارزمشاهیان به اوج اقتدار خود رسید؟ سلطان محمد خوارزمشاه
پایتخت شاهرخ تیموري كجا بود؟ هرات
جانشین چنگیز چه كسي بود؟ اوگتای
مسجد گوهرشاد از بناهاي مربوط به چه عصري است؟ تیموری
كدام ایلخان مغول به توصیه اطرافیانش در ایران به دین اسالم گروید؟ غازان خان
با مرگ كدام فرمانرواي ایلخاني در ایران زمینه انقراض این خاندان فراهم گردید؟ ابوسعید بهادرخان
كدام ایلخان مغول عالوه بر مسلمان شدن تابعیت از خان بزرگ را نیز كنار گذاشت؟ غازان خان
پس از انقراض ایلخانان كدام حكومت در عراق تاسیس شد؟ آل جالیر
در دوره كدام سلسله حاكم در ایران مسجد گوهرشاد در مشهد ساخته شد؟ تیموریان
در كدام شهر تیمور لنگ به هنگام لشكركشي به چین چشم از جهان فروبست؟ اترار در قزاقستان
حكومت ایلخاني با ریاست چه كسي در ایران تشكیل شد؟ هالکو
پس از مرگ منگوقاآن چه كسي سمت خان بزرگ مغول را بدست آورد؟ قوبیالی قاآن
پایتخت تیمور كدام شهر بود؟ سمرقند
در كدام شهر خواجه نصیرالدین طوسي رصدخانه برپا كرد؟ مراغه
كدام یك از هنر ایرانیان در عصر خاندان تیموري به اوج شهرت خود رسید؟ نقاشي
مدرسه نظامیه توسط چه كسي ساخته شد؟ خواجه نظام الملك طوسي
كدام گروه در دوره ي قرون وسطي رعیت پادشاه نامیده مي شدند؟ رعیت بدون زمین
بزرگترین پادشاه اروپا در نیمه اول قرون وسطي كه بود؟ شارلماني

 -258در دوره قرون وسطي به چه كسي فئودال اعظم مي گفتند؟ پادشاه
 -259عامل اصلي بروز جنگ هاي صلیبي چه بود؟ تصرف بیت المقدس (اورشلیم)
 -261كدام منطقه رابط انتقال فرهنگ وتمدن اسالم به اروپا در قرون وسطي و پس از آن گردید؟ اندلس
 -261دولت آل زنگي دركدام منطقه تشكیل شد؟ شام
 -262در هنگام شروع جنگ هاي صلیبي فلسطین در اختیار چه كساني بود؟ فاطمیان
 -263در كدام یك از جنگ هاي صلیبي مسیحیان اروپایي شهر قسطنطنیه را تاراج كردند؟ چهارم
 -264در دوره جنگ هاي صلیبي آثار كدام فیلسوفان به زبان التین ترجمه شد؟ فارابي و ابن سینا
 -265چه كسي براي راجر دوم پادشاه سیسیل نقشه ي جغرافیایي تهیه كرد؟ شریف ادریسي
 -266در اواخر قرون وسطي به چه كساني بورژوا گفته مي شد؟ ساکنان شهرها
 -267موضوع بیشتر آثار نقاشي و مجسمه سازي عصر رنسانس چیست؟ انسان
 -268در اواخر قرون وسطي چه كسي براي اولین بار به زبان ایتالیایي جنبه ادبي داد؟ دانته
 -269دستگاه چاپ به وسیله ي چه كسي اختراع شد؟ گوتنبرگ
 -271دریانورد پرتغالي كه طرح اشغال خلیج فارس را به پادشاه پرتغال ارائه نمود چه كسي بود؟ آلفونسو د
آلبوکرک
 -271كدام دانشمند جزء نوآوران علم تاریخ نگاري در اروپا محسوب مي شود؟ ادوارد گیبون
 -272چه عاملي در رشد احساسات ناسیونالیستي اروپا نقش عمده داشت؟ پیدایش مذهب پروتستان
 -273كدام یك از مصلحان دیني اروپا اعتقاد به معصوم بودن پاپ را كفر نامید؟ ژان هوس
 -274كدام یك از مخالفین پاپ در دوره نهضت پروتستان خواستار حكومت در اروپا شد؟ ژان کالوِن
 -275كدام مصلح دیني در اروپا براین اعتقاد بود كه اراضي در اختیار كلیسا باید مصادره گردد؟ ژان هوس
 -276كدام مصلح دیني ،پاپ را ضدمسیح خواند؟ ژان هوس
 -277مارتین لوتر چه چیزي را خالف شریعت مسیح نمي دانست؟ تاهل کشیشان
 -278كلیساي ملي فرانسه كه توسط پادشاه فرانسه تاسیس شد چه بود؟ گالیك
 -279جمله «ایمان ،فقط ایمان براي نجات انسان كافي است» ازكیست؟ مارتین لوتر
 -281كدام پادشاه فرانسوي در قرن  71منشاء سلطنت خود را موهبت الهي ميدانست؟ لوئي چهاردهم
 -281در قرن شانزدهم كدام كشور قدرتمندترین قدرت اروپایي محسوب مي شد؟ اسپانیا
 -282اولین و آخرین نظام جمهوري در انگلستان توسط چه كسي برقرار شد؟ الیور کرامول
 -283كشتار موسوم به كاشت درخت انساني توسط نیروهاي كراموِل در كدام سرزمین رخ داد؟ ایرلند
 -284خاندان سلطنتي شارلكن به چه چیزي معروف است؟ هاپسبورگ
 -285چه كسي پس از شارلكن امپراطور امپراطوري مقدس روم گردید؟ فردیناند
 -286جنگ هاي سي ساله در قرن هفدهم بین پروتستان ها وكاتولیك ها در كجا آغاز شد؟ بوهم
 -287توسعه استعمار و افزایش بهره كشي از كارگران از نتایج كدام پدیده بود؟ انقالب صنعتي
 -288در جریان انقالب فرانسه ،ژاكوبن ها چه كساني بودند؟ جمهوری خواهان تندرو
 -289انقالب كبیر فرانسه درچه سالي رخ داد؟  1789میالدی
 -291نخستین رئیس جمهور ایالت متحده ي آمریكا چه كسي بود؟ جورج واشنگتن

 -291رساله عقل سلیم اثر كدام روشنفكر قرن  71مي باشد؟ توماس پین
 -292انقالب صنعتي ابتدا از كدام كشور شروع شد؟ انگلستان
 -293تا اواخر قرن هجدهم عامل اصلي تولید دركشورهاي اروپایي چه بود؟ نیروی دست انسان
 -294دولت ممالیك مصر توسط چه كساني منقرض گردید؟ عثماني ها
 -295در دوره زمامداري كدام امپراطور عثماني شهر وین به محاصره سپاه وي درآمد؟ سلیمان قانوني
 -296میان استعمارگران اروپایي بر سر تصاحب چه كشور آسیایي رقابت شدیدي وجود داشت؟ هند
 -297عثمان مؤسس دولت عثماني فرزند چه كسي بود؟ ارطغرل
 -298ارطغرل پدر موسس دولت عثماني ،رهبر كدام قبیله بود؟ قایي
 -299كدام یك از سالطین عثماني به فاتح ملقب شد؟ سلطان محمد
 -311سلطان سلیم اول ،معاصركدام پادشاه صفوي درایران بود؟ شاه اسماعیل صفوی
 -311مشهورترین پادشاه عثماني در قرن شانزدهم میالدي چه كسي بود؟ سلطان سلیمان
 -312سلیمان یكم پادشاه عثماني از طرف ترك ها به چه عنواني معروف بود؟ قانوني
 -313كدام پادشاه عثماني به یاووز معروف بود؟ سلیم یکم
 -314در زمان كدام پادشاه قلمرو امپراطوري عثماني به نهایت توسعه ي خود رسید؟ سلطان سلیمان
 -315بنیان گذارسلسله ي گوركانیان هند چه كسي بود؟ ظهیرالدین محمد بابر
 -316تاج محل از آثارساخته شده توسط كدام پادشاه گوركاني است؟ شاه جهان
 -317عالم گیر لقب كدام یك از پادشاهان گوركاني است؟ اورنگ زیب
 -318دركدام كشور اروپایي با قیام آزادي خواهان ،مترنیخ صدراعظم آنجا مجبور به فرار گردید؟ اتریش
 -319كدام باور و آگاهي بر پایه ي گرایش به ملیت و استقالل سرزمین شكل گرفت؟ ناسیونالیسم
 -311براساس كدام كنگره كلیه متصرفات ناپلئون از فرانسه بازپس گرفته شد؟ وین
 -311ناپلئون در زمان قاجار با ایرانیان كدام عهدنامه را امضا نمود؟ عهدنامه فینکنشتاین
 -312كدام صدر اعظم آلمان به واسطه توانایي و اراده پوالدینش به صدراعظم آهنین معروف شد؟ اتو فون
بیسمارک
 -313نخستین صدراعظم آلمان چه كسي است؟ اتو فون بیسمارک
 -314نماینده فرانسه در كنفرانس وین كه در سال  7171برگزار شد چه كسي بود؟ شارل موریس تالیران
 -315رهبر ارتش استقالل طلبان ایتالیا بر ضد اتریش كه بود؟ جوزپه گاریبالدی
 -316نام ارتش استقالل طلبان ایتالیا به رهبري گاریبالدي چه بود؟ سرخ جامگان
 -317نظریه پرداز جنبش وحدت ایتالیا در قرن نوزدهم چه كسي بود؟ جوزپه مازیني
 -318صدراعظم پروس در اواسط قرن نوزدهم چه نام داشت؟ بیسمارک
 -319مهمترین رقیب سیاسي امپراتوري انگلیس در قرن نوزدهم كدام كشور بود؟ روسیه
 -321درباره كدام امپراتوري گفته ميشد كه آفتاب درآن غروب نميكند؟ بریتانیا
 -321اوج قدرت استعماري انگلستان در چه قرني بود؟ نوزدهم
 -322مخالفت با مالكیت خصوصي اساس پیدایش كدام مكتب بود؟ سوسیالیسم
 -323با تشكیل كدام امپراتوري در قرن نوزده توازن قوا در اروپا به هم ریخت؟ آلمان

 -324آخرین كشور اروپایي كه به استعمار روي آورد كدام كشور بود؟ بلژیك
 -325بلژیك كدام كشور آفریقایي را توانست با توسل به حیله و زور به تصرف در آورد؟ کنگو
 -326كدام یك از سرداران عثماني در قرن هجده و نوزده توانست با كمك مردم ،فرانسویان را از مصر
بیرون راند؟ محمدعلي پاشا
 -327محمدعلي پاشا درصدد اصالح و نوسازي ارتش و اقتصاد كدام كشور برآمد؟ مصر
 -328رهبري طریقت سامانیه در قیام مردمي ملت سودان را چه كسي برعهده داشت؟ محمد احمد
 -329محمد احمد رهبر قیام مردمي ملت سودان به خود چه لقبي نهاده بود؟ المهدی
 -331كدام یك از فرماندهان انگلیسي توانست كشورهاي زیمبابوه و زامبیا را تصرف كند؟ سسیل رودز
 -331در كنفرانسي كه بر ضد ناپلئون تشكیل شد كدام ناحیه به انگلیس بخشیده شد؟ جنوب آفریقا
 -332برزیل از كشورهاي آمریكاي التین به چه زباني صحبت ميكنند؟ زبان پرتغالي
 -333نخستین استعمارگراني كه به قاره آمریكا وارد شدند كدام كشورها بودند؟ پرتغال و اسپانیا
 -334قهرمان جنبش استقالل طلبي مردم ونزوئال كه بود؟ سیمون بولیوار
 -335كدام واقعه را آغاز افول امپراطوري انگلیس مي دانند؟ جنگ با بوئرها
 -336سیمون بولیوار كدام كشورها را توانست مستقل گرداند؟ ونزوئال وکلمبیا
 -337دوراني كه ژاپن به سرعت راه پیشرفت و ترقي را طي كرد به چه معروف است؟ عصر میجي
 -338شكست چین كه منجر به قیام تاي پینگ شد نتیجه كدام جنگ در چین بود؟ جنگ اول تریاک
 -339در پي كدام انقالب در ژاپن این كشور تا پایان قرن  71به كشور صنعتي تبدیل شد؟ انقالب میجي
 -341رهبر جریان گرایش به اتحاد اسالم در عثماني چه كسي بود؟ سیدجمال الدین اسدآبادی
 -341آغاز تماس چیني ها با استعمارگران اروپایي به چه قرني برميگردد؟ قرن شانزدهم
 -342حكومت چین به كدام كشور اجازه داد تا منحصرا از طریق بندركانتون به تجارت بپردازند؟ پرتغال
 -343مهمترین دولتي كه در قرن  71با چین رابطه تجاري برقرار نمود كدام دولت بود؟ انگلستان
 -344رهبرشورش تاي پینگ در چین چه نام داشت؟ هونگ شئو چوان
 -345شورش تاي پینگ در چین توسط چه كسي سركوب شد؟ ژنرال گوردن
 -346اولین رئیس جمهور چین در سال  7177چه نام داشت؟ سون یات سن
 -347نخستین اروپاییاني كه در قرن  71باب دادوستد را با ژاپن باز كردند كدام ملت بودند؟ پرتغالیها
 -348دوران میجي در ژاپن با امپراتوري چه كسي آغاز شد؟ موتسو هیتو
 -349در قرن  71كدام كشور به ایجاد رابطه با ژاپن عالقه نشان داد؟ آمریکا
 -351با بسته شدن كدام قرارداد آتاترك برخي از نواحي اشغالي تركیه را از اروپاییان گرفت؟ لوزان
 -351با كدام اقدامِ آلمان ،زمینه دوره صلح مسلح بین این كشور و فرانسه آغاز شد؟ اشغال آلزاس و لورن
 -352در جنگ جهاني اول كدام كشورها اتحاد مثلث را تشكیل دادند؟ آلمان ،اتریش و مجارستان
 -353تشكیل كشور تركیه ي جدید پیامد كدام قرارداد بود؟ قرارداد لوزان
 -354در جنگ جهاني اول كدام كشور به متفقین یا اتفاق مثلث پیوست؟ ایتالیا
 -355فرانسه ،روسیه و انگلستان در جنگ جهاني اول چه چیزي را تشكیل دادند؟ اتفاق مثلث
 -356در قرارداد ورساي كدام كشور باید به متفقین خسارت ميپرداخت؟ آلمان

 -357جامعه ملل پس از جنگ جهاني اول در كجا تشكیل شد؟ ژنو
 -358دوراني كه آلمان و فرانسه در قرن نوزده در حال مسلح كردن خود بودند به چه دورهاي معروف است؟
دوره صلح مسلح
 -359در قرن نوزده كدام امپراتوري به مرد بیمار اروپا معروف شد؟ عثماني
 -361اولین نتیجه جنگ جهاني اول چه بود؟ خلع سالح کامل آلمان
 -361تشكیل حكومت كمونیستي بر پایه شوراهاي كارگران و كشاورزان در زمان لنین در روسیه چه نام
داشت؟ ساویت
 -362كنفرانس ورساي در كدام شهر تشكیل شد؟ پاریس
 -363سپاهیان هیتلر در سال  7191كدام كشور اروپایي را اشغال كردند؟ اتریش
 -364پس از كدام كنفرانس كشور آلمان با رهبري هیتلر تمام خاك چك اسلواكي را اشغال كرد؟ مونیخ
 -365مهمترین اقدام هیتلر پس از به قدرت رسیدن در سال  7191كدام است؟ لغو پیمان ورسای
 -366مزارع كشاورزي اشتراكي در شوروي چه نام داشت؟ کالخوز
 -367كالخوز مزارع كشاورزي اشتراكي توسط چه كسي تشكیل شد؟ لنین
 -368هیتلر كدام خط دفاعي را در مقابل خط دفاعي ماژینو فرانسویان ایجاد كرد؟ زیگفرید
 -369خط دفاعي فرانسویان در مقابل آلمان چه نام داشت؟ ماژینو
 -371رهبر و بنیان گذار حزب فاشیسم در ایتالیا چه كسي بود؟ بنیتو موسولیني
 -371برتري نژاد ژرمن بر همهي نژادها شعار چه كسي بود؟ هیتلر
 -372هیتلر هدف خود را از سیاست هایش چه اعالم كرد؟ تجدید عظمت آلمان
 -373عمر مختار در سال  7197در راه آزادي كدام كشور به شهادت رسید؟ لیبي
 -374در سال  7197چه كسي سیاست جدید اقتصادي مشهور به نپ را در شوروي در پیش گرفت؟ لنین
 -375رئیس جمهور چین در نیمه اول قرن بیستم چه كسي بود؟ چیان کای شك
 -376مارشال فرانكو در نزاع سیاسي اسپانیا جزء كدام دسته بود؟ سلطنت طلبان
 -377هدف هیتلر از به چنگ آوردن روماني پس از تصرف یوگسالوي چه بود؟ دسترسي به نفت روماني
 -378متفقین به كدام كشور لقب پل پیروزي دادند؟ ایران
 -379هدف از تشكیل سازمان ملل متحد چیست؟ حفظ صلح و امنیت بین الملل
 -381درسال 7191جامعه ملل قیومیت فلسطین را به چه كشوري واگذار كرد؟ انگلستان
 -381كدام سیاستمدار در نتیجه اعمال سیاستهاي گورباچوف در شوروي ،علیه وي قیام كرد؟ بوریس
یلتسین
 -382كدام پادشاه عربي با تشویق خود ،یاسر عرفات را به روند صلح در كنفرانس اسلو كشاند؟ ملك
حسین
 -383سازمان پیمان جنوب شرقي آسیا چه نام دارد؟ سیتو
 -384ابتكار دفاع استراتژیك از طرحهاي دفاعي آمریكا توسط چه كسي مطرح شد؟ رونالد ریگان
 -385گفتگوهاي محدودكردن سالح هاي استراتژیك به چه نامي معروف است؟ سالت
 -386مبارزات مردم كشور هند به رهبري چه كسي به استقالل دست یافت؟ ماهاتما گاندی
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گفتگوهاي كاهش سالح هاي استراتژیك به چه عنواني معروف است؟ استارت
قرارداد سالت توسط چه كساني منعقد و امضاء شد؟ ریچارد نیکسون و لئونید برژنف
در سال  7111كدام كشورها به مصر حمله كردند؟ فرانسه و انگلیس
پایتخت صفویان در عهد شاه تهماسب اول كدام شهر بود؟ قزوین
هدف دولت صفوي در اجراي سیاست جابجایي عشایر و قبایل چه بود؟ نگهداری مرزها
پیمان صلح آماسیه بین كدام كشورها بسته شد؟ ایران و عثماني
به چه علت دولت صفوي مورد توجه اروپاییان قرار گرفت؟ دشمني با عثماني
فرمانروایان دولت صفوي در آغاز قدرت یابي با كدام قوم در جنگ و جدال بودند؟ آق قویونلوها
عمدهترین تالش شاه طهماسب در دوره فرمانروایياش چه بود؟ استوارکردن دولت مرکزی
نخستین جانشین شیخ صفي الدین اردبیلي كه بود؟ شیخ صدرالدین موسي
درزمان چه كسي طریقت صفوي به نهضت سیاسي -مذهبي تبدیل شد؟ شیخ جنید
كدام پادشاه صفوي پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل كرد؟ شاه عباس اول
شاه اسماعیل صفوي در سال111ه-ق در كدام شهر تاج گذاري كرد؟ تبریز
چه كسي در سال 111ه-ق خود را شاه ایران خواند؟ شاه اسماعیل صفوی
نخستین اقدام شاه اسماعیل اول پس از رسیدن به پادشاهي چه بود؟ رسمي کردن مذهب شیعه
كدام پادشاه صفوي پایتخت صفویان را از تبریز به قزوین منتقل كرد؟ شاه طهماسب
فاتح شهر اصفهان در حمله ي شورشیان افغاني ساكن قندهار چه كسي بود؟ محمود افغان
آقامحمد خان فرمان قتل عام مردم كجا را صادر كرد؟ کرمان
كدام پادشاه فرمان داد چشم هزاران نفر از مردم كرمان را از حدقه بیرون آورد؟ آقا محمد خان قاجار
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كدام كشور خارجي در عهد كریم خان زند متعهد شد كه میرمهنا را سركوب كند؟ انگلستان
در دوره كریم خان زند كشور هلند بر كدام ناحیه دریایي ایران استیال یافت؟ خارک
كدام پادشاه سلسه ي گوركانیان در زمان حمله نادر در هند حكومت ميكرد؟ محمد شاه گورکاني
در كدام نبرد سپاهیان هند از نادر شاه شكست خوردند؟ کرنال
انعقاد قرارداد تركمانچاي در چه سالي رخ داد؟ اسفند  1216هجری شمسي
آقا محمد خان قاجار در كدام ناحیه به قتل رسید؟ قفقاز
كدام قرارداد در زمان فتحعلي شاه بین ایران و فرانسه منعقد گردید؟ فین کنشتاین
همزمان با به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار كدام واقعه در اروپا رخ داد؟ انقالب کبیر فرانسه
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كدام كشور در میان مستعمرات انگلستان از همه سودآورتر بود؟ هندوستان
مهمترین قرارداد میان ایران و انگلستان در دوره فتحعلي شاه چه بود؟ مفصل
روسها براي تسلط بر كجا به قلمرو عثماني حمله كردند؟ دریای سیاه
نماینده انگلستان در ایران طي جنگ هاي دوره اول ایران و روسیه كه بود؟ سرگور اوزلي
عهدنامه گلستان میان كدام كشورها منعقد گردید؟ ایران و روسیه
طبق كدام عهدنامه رود ارس به عنوان مرز ایران و روسیه تعیین شد؟ ترکمانچای

 -421آقامحمد خان قاجار بالفاصله پس از تاج گذاري در تهران به كدام ناحیه لشگر كشید؟ قفقاز
 -421فرماندهي سپاه ایران در زمان قاجار در جنگهاي دوره اول ایران و روسیه چه كسي برعهده داشت؟
عباس میرزا
 -422در زمان كدام پادشاه قاجار ،افغانستان از ایران جدا شد؟ ناصر الدین شاه
 -423نماینده ایران در مذاكرات ارزنۀالروم چه كسي بود؟ میرزاتقي خان فراهاني
 -424امضاء معاهده پاریس از وقایع مربوط به دوره كدام شاه قاجار است؟ ناصرالدین شاه
 -425در زمان كدام شاه قاجار اختالفات مرزي ایران و عثماني افزایش یافت؟ محمد شاه
 -426كشتیراني ایران در اروندرود بر اساس كدام معاهده به رسمیت شناخته شد؟ ارزنه الروم
 -427میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني به دستور كدام شاه قاجار به قتل رسید؟ محمد شاه
 -428حل اختالفات مرزي ایران و عثماني موضوع كدام معاهده است؟ ارزنه الروم
 -429پس از قتل قائم مقام فراهاني چه كسي عهده دار منصب صدراعظمي گردید؟حاجي میرزا آقاسي
-431
-431
-432
-433
-434
-435
-436
-437

در زمان حمله محمد میرزا (محمدشاه) به هرات چه كسي بر آنجا حكومت مي كرد؟ کامران میرزا
به موجب كدام قرارداد قسمتي از سیستان و بلوچستان از ایران جدا شد؟ گلد اسمیت
اولین پادشاه ایران كه براي بازدید به اروپا رفت چه كسي بود؟ ناصرالدین شاه
چه عاملي در لغو امتیاز تالبوت مؤثر واقع شد؟ فتوای میرزای شیرازی
چه كسي در اعتراض به امتیاز رویتر نقش مهمي داشت؟ حاج مال علي کني
كدام روزنامه توسط سید جمال الدین اسدآبادي منتشر ميشد؟ عروة الوثقی
نخستین روزنامه در ایران چه نام داشت؟ کاغذ اخبار
روزنامه كاغذ اخبار را چه كسي منتشركرد؟ میرزا صالح شیرازی
قیام مردم در اعتراض به قرارداد تالبوت از كدام شهر آغاز شد؟ تبریز
كدام روزنامه توسط امیركبیر در سال  7911ه .ق منتشر شد؟ وقایع اتفاقیه
پس از لغو رویتر امیركبیر موفق به كسب كدام امتیاز از شاه شد؟ تاسیس بانك شاهنشاهي
لغو امتیاز رویتر عزل چه كسي را در بر داشت؟ عزل میرزا حسین خان سپهساالر از صدارت
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 -442به موجب كدام قرارداد در زمان قاجار ،ایران عمال استقالل سیاسي -اقتصادي خود را از دست داد؟
امتیاز رویتر
 -443در انقالب مشروطه كدام مهاجرت به «مهاجرت صغري» معروف شد؟ تحصن در حرم حضرت
عبدالعظیم (ع)
 -444مهاجرت صغري با كدام واقعهي مهم ایران در ارتباط است؟ انقالب مشروطیت
 -445در زمان ناصرالدین شاه چه كسي در پي یافتن علت پیشرفت هاي سریع اروپاییان بود؟ میرزا یوسف
خان مستشارالدوله
 -446ناصرالدین شاه توسط چه كسي كشته شد؟ میرزا رضا کرماني
« -447سیاحت نامهي ابراهیم بیگ» اثركیست؟ حاج زین العابدین مراغهای
 -448اولین فراماسون ایراني چه نام داشت؟ میرزا عسگرخان ارومي افشار

 -449منظومه ي «میكادونامه» سروده كیست ؟میرزا حسینعلي تاجر شیرازی
 -451كدام یك از علما در زمان قاجار حكم به تكفیر فراماسون ها داد؟ آیت اهلل مالعلي کني
 -451درخواست مردم در «مهاجرت كبري» در زمان مشروطه چه بود؟ افتتاح دارالشورا -عزل عین الدوله
 -452در زمان قاجار چه واقعه اي مقدمه استبداد صغیر شد؟ به توپ بستن مجلس
 -453در جریان انقالب مشروطیت مهاجرت علما به كدام شهر «مهاجرت كبري» نامیده شد؟ قم
 -454چه كسي خواستار «مشروطه مشروعه» شد؟ شیخ فضل اهلل نوری
 -455كدام شخصیت برجسته در دوره قاجار در تدوین متمم قانون اساسي نقش فعالي داشت؟ شیخ فضل
اهلل نوری
 -456كدام روحاني به مخالفت با قرارداد 7171برخاست و قیام كرد؟ شیخ محمد خیاباني
 -457طبق كدام قرارداد ایران رسما تحت نفوذ و سلطه انگلستان قرار گرفت؟ 1919میالدی
 -458نتیجه قرارداد وثوق الدوله «7171میالدي» چه بود؟ قرار دادن ایران تحت سلطهی انگلستان
-459
-461
-461
-462
-463
-464
-465
-466

مهره اصلي انگلستان در اجراي كودتاي سیاه چه كسي بود؟ ژنرال آیرون ساید
به موجب كدام قرارداد ایران به سه منطقه «نفوذي و بيطرف» تقسیم شد؟ قرارداد 1917میالدی
كدام روحاني مبارز با هدایت مردم ،با رضاخان به مخالفت پرداخت؟ آیت اهلل مدرس
مخبرالسلطنه لقب كدام یك از رجال ادیب عصر قاجار و پهلوي است؟ مهدی قلي خان هدایت
مدیر روزنامه رعد چه كسي بود؟ سید ضیاءالدین طباطبایي
در راس مخالفان قرارداد 7171میالدي چه كسي قرار داشت؟ آیت اهلل مدرس
اتخاذ سیاست بي طرفي از جانب ایران در جنگ جهاني دوم به نفع كدام كشور بود؟ آلمان
آیت اهلل مدرس به دستور رضاخان به كجا تبعید شد؟ خواف
دشمن سرسخت و جدي رضاخان در دوران نخست وزیري وي چه كسي بود؟ آیت اهلل مدرس
پس از سقوط كابینه علي منصور چه كسي به نخست وزیري رسید؟ ذکاءالملك فروغي
جنگ جهاني دوم با حمله آلمان به كدام كشور آغاز شد؟ لهستان
قیام مردم در مسجد گوهرشاد در اعتراض به كدام اقدامات رضاشاه بود؟ کشف حجاب

-467
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 -471الیحه اصالحات ارضي در ایران اولین بار در زمان كدام نخست وزیري به مرحله اجرا رسید؟ علي
امیني
 -472ترور سپهبد رزم آرا به وسیله چه كسي انجام شد؟ خلیل طهماسبي
 -473زمزمه الغاي كلیهي قراردادهاي نفتي از چه زماني در ایران آغاز شد؟ طرح الیحهی الحاقي نفت
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پس از كودتاي  91مرداد كدام تشكل به مخالفت با اقدامات دولت پرداخت؟ نهضت مقاومت ملي
كدام نخست وزیر باعث تثبیت سلطنت محمدرضا پهلوي در اوایل حكومت وي گردید؟ ذکاءالملك
فروغي
كدام نخست وزیر در جریان ملي شدن صنعت نفت قصد مصالحه با شركت نفت انگلیس را داشت؟
رزم آرا
رئیس دولت خودمختار آذربایجان تحت حمایت دموكرات شوروي كه بود؟ جعفر پیشه وری

 -478چه كسي عمدا براي مبارزه با نهضت ملي شدن صنعت نفت به نخست وزیري رسید؟ رزم آرا
 -479پس از اعدام انقالبي رزم آرا چه كسي به نخست وزیري رسید؟ حسین عالء
 -481پیمان بغداد به توصیه كدام كشور به امضاء رسید؟ آمریکا
-481
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پس از سرنگوني دولت مصدق در كودتاي  91مرداد چه كسي نخست وزیر شد؟ سرلشگر زاهدی
پس از بركناري قوام از نخست وزیري براي دومین بار چه كسي به نخست وزیري رسید؟ دکتر مصدق
رهبري حزب ملّیون را چه شخصي عهده دار بود؟ منوچهر اقبال
رهبري حزب مردم را چه شخصي برعهده داشت؟ اسداهلل علم
پس از كناره گیري منوچهر اقبال چه كسي به نخست وزیري منصوب شد؟ شریف امامي
پس از چه رویدادي امام خمیني (ره) تقیه را تحریم كرد؟ حادثه مدرسه فیضیه
چه كسي با الیحه انجمن هاي ایالتي و والیتي مخالفت كرد؟ امام خمیني (ره)
تصویب اصول شش گانه در دوره ي طاغوت باعث چه چیزي شد؟ شروع دوره ی دوم نهضت

 -489چه عاملي باعث دستگیري امام خمیني (ره) در محرم  7919ه.ش گردید؟ سخنراني عصر عاشورا
 -491قتل عام كفن پوشان ورامیني توسط ماموران شاه در پي كدام قیام رخ داد؟  15خرداد1342
 -491آیت اهلل سعیدي چگونه به شهادت رسید؟ شکنجه های ساواک
 -492در چه ماجرایي مخالفت امام (ره) با رژیم پهلوي پس از آزادي از زندان به اوج خود رسید؟
کاپیتوالسیون
 -493امام خمیني (ره) در چه سالي به تركیه تبعید شدند؟ 1343
 -494در جریان نهضت  71خرداد نخست وزیر ایران چه كسي بود؟ اسداهلل علم
 -495هیات هاي مؤتلفه اسالمي مخالف رژیم پهلوي ،چه كسي را تروركردند؟ حسنعلي منصور
 -496پس از اسداهلل علم در اسفند7919چه كسي به نخست وزیري رسید؟ حسنعلي منصور
 -497جشن تاج گذاري محمدرضا شاه در چه سالي برگزارشد؟ 1346
 -498رژیم شاه ،تبدیل تاریخ هجري به تاریخ شاهنشاهي را چه نوع فعالیتي به حساب آورد؟ فرهنگي
 -499پس از ترور حسنعلي منصور كدام یك از وزراي كابینه وي به نخست وزیري رسید؟ هویدا
 -511تشكیل حزب رستاخیز ملت ایران توسط شاه جزء كدام فعالیت مي باشد؟سیاسي
 -511برگزاري جشن هاي مكررشاه جزء كدام فعالیت رژیم شاه بود؟ سیاسي
 -512امامت اولین نماز جمعه تهران پس از پیروزي انقالب برعهده چه كسي بود؟ آیت اهلل طالقاني
 -513هدف اصلي اغلب برنامه هاي فرهنگي رژیم پهلوي چه بود؟ محو اسالم
 -514تیراندازي به اجتماع مردم در محوطه ي دانشگاه تهران در چه تاریخي بود؟ آبان 1357
 -515آتش سوزي سینما ركس آبادان در زمان نخست وزیري چه كسي بود؟ جمشید آموزگار
 -516تغییر سیاست آمریكا در ایران در سال 7911با چه رویدادي آشكار شد؟ عزل هویدا
 -517پس از هویدا چه كسي به نخست وزیري رسید؟ جمشید آموزگار
 -518اولین راهپیمایي میلیوني مردم ایران در اعتراض به رژیم پهلوي در چه روزي بود؟ عید فطر57
 -519كدام واقعه باعث سقوط دولت شریف امامي گردید؟  13آبان

 -511كدام كشور براي حفظ رابطه اش با شاه ایران ،از ورود امام خمیني(ره) جلوگیري كردند؟ کویت
 -511پس از كشتار دانش آموزان و دانشجویان در سال 7911چه كسي مامور كابینه شد؟ ارتشبد ازهاری
 -512پس از كشتار دانشگاه تهران چه كسي از نخست وزیري رژیم طاغوت بركنار شد؟ شریف امامي
 -513امام خمیني كدام حادثه را از الطاف خفیه الهي دانستند؟ شهادت حاج آقا مصطفي
 -514حكومت آموزگار اولین بار رسما در كجا حكومت نظامي برقرار كرد؟ اصفهان
 -515پس از جشمید آموزگار چه كسي به نخست وزیري منصوب شد؟ شریف امامي
 -516نخستین تشكیالت حكومت اسالمي كه از سوي امام خمیني (ره) معرفي شد چه بود؟ شورای انقالب
 -517براي جلوگیري از ایجاد حكومت اسالمي چه كسي نخست وزیر شد؟ شاپور بختیار
 -518همه پرسي استقرار نظام جمهوري اسالمي ایران در چه تاریخي بود؟  11و  11فروردین 1358
 -519اولین رئیس دیوان عالي كشور پس از انقالب چه كسي بود؟ شهید بهشتي
 -521در سال  7911چه روزي به عنوان «روز جمهوري اسالمي» تعیین گردید؟ 12فروردین
 -521ترور آیت اهلل مطهري به دست كدام گروه انجام شد؟ گروه فرقان
 -522تفسیر قانون اساسي برعهده كدام نهاد است؟ شورای نگهبان
 -523نخست وزیر دولت ابوالحسن بني صدر چه كسي بود؟ محمدعلي رجایي
 -524پس از انقالب كدام دولت ،واسط ارتباط میان ایران و آمریكا انتخاب شد؟ الجزایر
 -525بعد از شهادت دكتر با هنر چه كسي از طرف مجلس نخست وزیر شد؟ آیت اهلل مهدوی کني
 -526سرلشگر قرني توسط كدام گروه به شهادت رسید؟ فرقان
 -527خرابههاي شهر تروا در كدام منطقه كشف شده است؟ آسیای صغیر
 -528كدام پادشاه كیاني به انتقام خون سیاوش به توران حمله كرد؟ کیخسرو
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مطالعه در مورد نقش دیو ،اسب و امثال آن در وقایع تاریخي مربوط به چیست؟ اسطوره شناسي
در دوران ریاست جمهوري آیت اهلل خامنهاي(مد ظله العالي) چه كسي نخستوزیر شد؟ میرحسین
موسوی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در چه سالي به فرمان امام خمیني (ره) به وجود آمد؟ سال1366
به عقیده ایرانیان و همچنین شاهنامه اولین فرمانرواي روي زمین چه كسي بود؟ کیومرث
ثروت حقیقي در تاریخ بشر كه از گذشته به امروز رسیده است چیست ؟ تمدن
نخستین صفت یك مورخ چیست؟ راستگویي
در چه دوره اي حافظه نقاالن مهمترین عامل حفظ و توجه انسان به تاریخ بود؟ قبل از اختراع خط
واقعه نویسان قدیم عالوه بر ثبت تاریخ در كدام زمینه داراي مهارت بودند؟ نجوم
ناسازگاري تقویم هجري قمري با زندگي كشاورزي در پیدایش كدام تقویم موثر واقع شد؟ جاللي
اصالح تقویم رومي پس از ژولیوس سزار در اروپا از اقدامات چه كسي بود؟ گرگوار سیزدهم
نام ماه هاي سال خورشیدي از كدام تقویم باستاني اقتباس شده است؟ اوستایي
تقویم دوازده حیواني در زمان فرمانروایي كدام سلسله مورد استفاده قرار گرفت؟ صفویان
چه تقویمي تا سال  7911ه.ش در ایران رواج داشت؟ دوازده حیواني

 -542تقویم در ایران ریشه در كدام تقویم دوران باستان دارد؟ تقویم بابلي
 -543گاه شماره دوازده حیواني با چیرگي كدام سلسله در ایران رایج گردید؟ مغوالن
 -544اصالح تقویم رومي در زمان فرمانروایي چه كسي بود؟ ژولیوس سزار
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از دوره ي حكومت كدام سلسله در ایران تقویم دوازده حیواني كاربرد یافت؟ مغوالن
ازدید مارتین نیلسون مهمترین عمل هوشمندانه در تاریخ چیست؟ زمان شماری
مبدا تقویم هجري قمري چیست؟ هجرت پیامبر از مکه به مدینه
تقویم جاللي توسط كدام دانشمند تكمیل شد؟ حکیم عمر خیام
در گاهشماري بابلیان مبدا شمارش سال ها چه بود؟ آغاز پادشاهي هر پادشاه
مصریان  1روز اضافي سال را كه به آخر ماه 79سال ميافزودند چه مينامیدند؟ اپاگومن
نخستین ماه تقویم ماه بابلي ها چه نام داشت؟ نیسانو
گاهشماري هجري شمسي را اولین بار بر اساس چه تقویمي استخراج كردند؟ تقویم جاللي
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كدام تمدن قدیمي ،تاریخ را به دوره قبل از طوفان و بعد از طوفان تقسیم كرده بودند؟ سومریان
امروزه در كدام كشور ویرانه هاي شهر غلغله از شهرهاي سیستان قدیم به جا مانده است؟ افغانستان
ماه اول هجري قمري كدام ماه است؟ محرم
به چه كسي عنوان پدرتاریخ دادند؟ هرودوت
كهن ترین نامي كه از خلیج فارس در كتیبه هاي آشوري وجود دارد چیست؟ نارمرتو
اولین فرمانروایي كه لقب پیشدادي گرفت چه نام داشت؟ هوشنگ
ظهور زرتشت در ایران در دوره كدام پادشاه رخ داد؟ گشتاسپ
بنابر عقیده چیني هاي باستان اولین انسان چه نام داشت؟ پانکو

 -561در حد فاصل افسانه و تاریخ چه چیزي قرار دارد؟ حماسه
 -562آتش توسط كدام پادشاه كشف شد؟ هوشنگ
 -563كدام پادشاه دیوها را مطیع خود ساخت و آنان به او خواندن و نوشتن را آموختند؟ تهمورث
 -564نیاي ایرانیان در اساطیر به چه كسي ميرسد؟ ایرج
 -565در اساطیر ایران كدام پادشاه ساختن اسلحه ،پارچه بافي از ابریشم و خانه سازي را به مردم آموخت؟
جمشید
 -566بنیان گذار سلسله كیاني چه كسي بود؟ کي قباد
 -567پس از كي قباد چه كسي به پادشاهي كیانیان رسید؟ کيکاووس
 -568در زمان كدام پادشاه اسكندر به ایران حمله كرد؟ دارا ( داریوش سوم)
 -569در اساطیر نیاي مردم مشرق زمین یعني تركان و چیني ها چه كسي است؟ تور
 -571در كدام شهر موزه ي معروف آرمیتاژ قرار دارد؟ سنپترزبورگ روسیه
 -571كتیبه روزت از آثار باستاني كدام تمدن باستاني است؟ مصر
 -572تمدن شهر سوخته مربوط به كدام شهر مي باشد؟ زابل
 -573موزه معروف لوور در كدام شهر قرار دارد؟ پاریس

 -574مهمترین موزه آثار تاریخي ایران چه نام دارد؟ موزه ملي ایران
 -575موزه مشهور متروپولیتن در چه شهري قرار دارد؟ نیویورک
 -576موزه معروف بریتانیا دركدام شهر قرار دارد؟ لندن
-577
-578
-579
-581
-581
-582
-583
-584

سكه هاي الري در كدام سلسله تاریخي در ایران رواج یافت؟ صفویه
كهن ترین سكه ایراني مربوط به زمان كدام پادشاه است؟ داریوش اول
در دوره اسالمي به چه نوع سكه هایي درهم گفته ميشد؟ نقره
در دوره اسالمي سكه هاي مسي به چه نامي خوانده ميشدند؟ فلس
در دوره اسالمي سكه هاي طال به چه نامي خوانده ميشدند؟ دینار
واحد پولي تومان ،از كدام ریشه ي زباني است؟ ترکي مغولي
پس از اسالم در كدام دوره اولین سكه هاي ایراني رواج پیدا كرد؟ طاهریان
هنر تئاتر براي نخستین بار در كجا پدید آمد؟ یونان باستان

 -585كدام سلسله ي ایراني ادعا داشت از نسل بهرام چوبین است؟ سامانیان
 -586كدام سلسه ي ایراني مدعي بودند از نسل امام موسي كاظم (ع) هستند؟ صفویان
 -587بنیان گذار كدام سلسه مدعي بود كه نسبش به امام جعفر صادق (ع) ميرسد؟ فاطمیان مصر
(اسماعیلیان)
 -588نخستین روزنامه در عصركدام شاه قاجار منتشر شد؟ محمد شاه
 -589بنا ي كار مورخان مسلمانان در نوشتن تاریخ ایران باستان چه بود؟ خدای نامهها
 -591كتاب تاریخ بیداري ایرانیان اثر كیست؟ ناظم االسالم کرماني
 -591معیار تقسیم بندي تاریخ ایران به دوره قبل و بعد از مشروطیت چیست؟ به لحاظ روند اقتصادی و
سیاسي
 -592كتاب طبقات ناصري در مورد فرمانروایي چه قومي است؟ مغول
 -593چه عاملي از ابزارهاي حفظ هویت ایراني در شكل گیري جامعه ایران ميباشد؟ دین و زبان
 -594از نخستین پیشگامان تاریخ نویسي نو در ایران چه كسي است؟ عباس اقبال آشتیاني
 -595تمدن اروپایي با چه عاملي پیوند ناگسستني دارد؟ پذیرش مسیحیت
 -596مسلمانان با چه روشي فن كاغذسازي چیني ها را تكمیل كردند؟ با استفاده از الیاف گیاهي
 -597نخستین گام مورخان براي بررسي تاریخ جهان كدام است؟ دوره بندی تاریخ
 -598الئوتسه جزء مصلحان معنوي اجتماعي كدام كشور است؟ چین
 -599سولون جزء مصلحان و قانونگذاران كدام تمدن بود؟ یونان
 -611آموري ها با بیرون راندن ایالمي ها از كجا جاي آنها را گرفتند؟ میان رودان
 -611معروفترین پادشاه آموريها چه كسي بود؟ حمورابي
 -612سال هاي امامت كدام امام ،معاصر با دوره هاي استیالي تركان بود؟ امام هادی(ع)
 -613دوره خالفت چه كسي ،از سختترین روزهاي زندگي شیعیان بود؟ متوکل عباسي
 -614سرزمین مصر در چه سالي بدست فاطمیان افتاد؟  358هجری

 -615شهر سلطانیه توسط كدامیك از حكام ایلخاني ساخته شد؟ الجایتو
 -616محل سكونت قوم خلجي كدام سرزمین بود؟ افغانستان
 -617تیمور لنگ طي چند حمله سرتاسر ایران را گرفت؟ سه حمله
 -618اولین قرباني هجوم سراسري تیمور چه دودماني بود؟ آل کرت
 -619فاتح مالزگرد كدام یك از سالطین سلجوقي بود؟ آلب ارسالن
 -611آخرین سلطان آق قویونلو چه نام داشت؟ سلطان مراد
 -611باني حقیقي حكومت قراقویونلو و بزرگترین فرمانرواي آن كیست؟ قرا یوسف
 -612كدام امیر ایوبي توانست دمیاط مصر را از دست صلیبیان خارج سازد؟ ملك کامل ایوبي
 -613بنیانگذار اصلي و حقیقي سلسله ي آل مظفر كیست؟ امیر مبارزالدین محمد
 -614بنیانگذار حقیقي امپراتوري عثماني چه كسي بود؟ سلطان محمد فاتح
 -615موسس سلسله صفویه چه نام داشت؟ شاه اسماعیل
-616
-617
-618
-619
-621
-621
-622
-623

در دوران صفوي پس از كدام جنگ ،تبریز توسط دولت عثماني اشغال شد؟ جنگ چالدران
چه كسي مذهب شیعه را در ایران رسمي كرد؟ شاه اسماعیل
جنگ میان شاه اسماعیل صفوي و سلطان سلیم در چه محلي بود؟ چالدران
جنگ چالدران باعث به وجود آمدن چه نبردهایي میان ایران و عثماني شد؟ مذهبي
بزرگترین پادشاه صفوي كه بود؟ شاه عباس
در زمان كدام پادشاه صفوي ایران داراي اسلحه گرم شد؟ شاه عباس
بندرگمبرون در زمان شاه عباس توسط چه كشور خارجي اشغال شده بود؟ پرتغال
شاه عباس كدام استعمارگر خارجي را از كشور اخراج كرد؟ پرتغالیها

-624
-625
-626
-627
-628
-629
-631
-631

بندرعباس در زمان تسلط پرتغالیها چه نام داشت؟ گمبرون
آخرین شاه از خاندان صفوي كه بود؟ شاه سلطان حسین
شیخ بهایي از دانشمندان كدام دوره بود؟ صفویه
كدام پادشاه سلسله صفوي را تثبیت كرد؟ شاه طهماسب
افغانها در زمان سلطنت كدام پادشاه صفوي به ایران حمله كردند؟ سلطان حسین
مالصدرا فیلسوف نامدار كدام دوره از تاریخ ایران است؟ صفویه
نادر شاه كدام شهر را به پایتختي برگزید؟ مشهد
نادر پس از بركناري شاه عباس سوم خود را چه نامید؟ نایب السلطنه

-632
-633
-634
-635
-636
-637

پس از سلسله صفویه كدام سلسله در ایران تشكیل شد؟ افشاریه
شورش افغانها بعد از چند سال در ایران خاتمه پیدا كرد؟ 7سال
كدام كشور در زمان نادر با ایران روابط تجاري داشت؟ انگلستان
جنگ كرنال میان كدام دولت ها رخ داد؟ ایران و هند
مهمترین فتح نادر چه بود؟ هندوستان
كریم خان زند كدام شهر را به پایتختي برگزید؟ شیراز

 -638بندر بصره در زمان كدام پادشاه تصرف گردید؟ کریم خان
 -639از وقایع مهم تاریخ اروپا و جهان در قرن هیجده چیست؟ انقالب کبیر فرانسه
 -641مهمترین رقیب آقا محمدخان براي رسیدن به حكومت كه بود؟ لطفعلي خان
-641
-642
-643
-644
-645
-646
-647

دركدام عهدنامه باكو و گنجه از ایران جدا شد؟ گلستان
در زمان چه كسي افغانستان از ایران جدا شد؟ میرزا آقا خان نوری
مهمترین اقدام فرهنگي امیركبیر چه بود؟ تاسیس دارالفنون
ادعا و فتنه بزرگ سید علي محمد باب در زمان كدام پادشاه بود؟ محمد شاه
یكي از ننگترین امتیازي كه دولت ایران به بیگانگان داد كدام قرارداد بود؟ قرارداد رویتر
در زمان مشروطه به پیشنهاد چه كسي مادهاي بر متمم قانون اساسي افزوده شد؟ شیخ فضل اهلل
نوری
امین السلطان صدراعظم دوران قاجار به دست چه كسي به قتل رسید؟ عباس آقا صراف تبریزی

 -648متفقین در چه سالي وارد كشور ما شدند؟ 1321ه .ش
 -649آیت اهلل مدرس در كدام شهر به شهادت رسید؟ کاشمر
 -651مصدق براي تسلط بر اوضاع كشور از شاه چه درخواستي نمود؟ سپردن وزارت جنگ به او
 -651توهین به امام خمیني (ره) در روزنامه اطالعات سبب چه قیامي شد؟ قیام 19دی ماه
 -652نماز عید فطر سال 7911به امامت چه كسي برگزار شد؟ شهید مفتح
 -653روز دانش آموز و روز اشغال النه جاسوسي چه روزي است؟ سیزده آبان
 -654واقعه 71شهریور در زمان نخست وزیري چه كسي اتفاق افتاد؟ شریف امامي
 -655آخرین نخست وزیر رژیم شاه كه از مهره هاي آمریكا بود كه بود؟ شاپور بختیار
 -656طلوع اسالم از كدام سرزمین بود؟ عربستان
 -657در تاریخ اسالم ،انصار لقب چه كساني است؟ مردم مدینه
 -658پس از تحریم اقتصادي بني هاشم در چه درهاي ساكن شدند؟ شعب ابي طالب
 -659مهاجرت گروهي از مسلمانان به حبشه به سرپرستي كه بود؟ جعفر بن ابي طالب
 -661اولین اقدام پیامبر (ص) پس از ورود به مدینه چه بود؟ بنای مسجد
 -661جنگ بدر در چه سالي رخ داد؟ سال دوم هجرت
 -662پیدایش پیامبر دروغین از حوادث دوره كدام خلیفه بود؟ ابوبکر
 -663مسلمانان با فتح كدام شهرِ ساسانیان غنایم زیادي بدست آوردند؟ مداین
 -664شكست رومیان و تصرف شامات در زمان كدام خلیفه رخ داد؟ عمر
 -665جنگ نهاوند بین چه كساني رخ داد؟ ایران و اعراب
 -666جنگ میان حضرت علي (ع) و معاویه چه جنگي بود؟ جنگ صفین
 -667جنگ میان حضرت علي (ع) و خوارج چه جنگي بود؟ جنگ نهروان
 -668مهمترین علت سقوط بني امیه چه بود؟ قیام امام حسین (ع)
 -669بعد از اسالم اولین بار چه كسي خالفت را به سلطنت تبدیل كرد؟ معاویه

 -671كدام حكومت توسط ابومسلم خراساني منقرض شد؟ بني امیه
 -671مردم كدام شهر از امام حسین (ع) دعوت كردند تا به عراق بیاید؟ کوفه
 -672آخرین خلیفه اموي كه از ابومسلم خراساني شكست خورد كه بود؟ مروان حمار
-673
-674
-675
-676
-677
-678
-679
-681

مسلم بن عقیل توسط چه كسي به شهادت رسید؟ عبید اهلل بن زیاد
شهر بغداد در زمان كدام خلیفه بنا شد؟ منصورعباسي
كدام خلیفه عباسي تقریبا تمام قیامهاي شیعیان را سركوب كرد؟ منصور عباسي
امام كاظم (ع) به دستوركدام خلیفه عباسي به شهادت رسیدند؟ هارون الرشید
نخستین قیامي كه به خونخواهي ابومسلم شكل گرفت كدام قیام بود؟ سنباد مجوس
قتل عام برمكیان در زمان كدام خلیفه صورت گرفت؟ هارون الرشید
حكومت طاهریان توسط چه كسي سرنگون شد؟ یعقوب لیث
رهبر مبارزان ایراني بر علیه خلیفه عباسي كه بود؟ بابك خرمدین

 -681پایتخت طاهریان كدام شهر بود؟ نیشابور
 -682كدام پادشاه ساماني بخارا را به پایتختي برگزید؟ امیراسماعیل ساماني
 -683پایتخت سامانیان كدام شهر بود؟ بخارا
 -684ابو عبداهلل جیهاني وزیر كدام سلسله در ایران بود؟ سامانیان
 -685علت كشمكش در دولت سامانیان ،وجود چه كساني بود؟ سپهساالران
 -686ابوعلي سینا فیلسوف بزرگ ،وزیر كدام خاندان بود؟ آل بویه
 -687بیمارستان عضدي بغداد از بناهاي كدام دوره است؟ آل بویه
 -688قدرتمندترین فرمانرواي عباسیان چه كسي بود؟ هارون الرشید
-689
-691
-691
-692
-693
-694
-695
-696

سد بند امیر یا بند عضدي را چه كسي ساخته است؟ عضدالدوله دیلمي
از بناهاي معروف شیراز كه عضدالدوله دیلمي ساخته است؟ دروازه قرآن
كدام سلطان غزنوي بطور مكرر به هندوستان حمله ميكرد؟ محمود غزنوی
جنگ مالزگرد میان كدام دولتها به وقوع پیوست؟ سلجوقیان و روم شرقي
فرماندهي سپاه سلجوقیان در نبرد مالزگرد را چه كسي بر عهده داشت؟ آلب ارسالن
معبد سومنات هند توسط كدام پادشاه ایراني فتح شد؟ محمود غزنوی
مؤسس سلسله سلجوقیان كه بود؟ طغرل
جنگ طغرل با سلطان مسعود غزنوي چه نام داشت؟ دَندانَقان

-697
-698
-699
-711
-711
-712

كدام دوره را در تاریخ ایران عصر وزراي بزرگ مي نامند؟ سلجوقیان
مدارس نظامیه را كدام وزیر تاسیس كرد؟ خواجه نظام الملك طوسي
كدام شاعر در دوره سلطان محمود غزنوي زندگي ميكرد؟ فردوسي
خواجه نظام الملك طوسي وزیر مشهوركدام سلسله بود؟ سلجوقیان
حمله مغول به ایران در زمان كدام سلسله صورت گرفت؟ خوارزمشاهیان
حمله مغول در زمان كدام پادشاه خوارزشاهي صورت گرفت؟ سلطان محمد خوارزمشاه

 -713نام اصلي چنگیزخان چه بود؟ تموچین
 -714پایتخت خوارزمشاهیان كدام شهر بود؟ گرگانج
 -715خواجه رشیدالدین فضل اهلل همداني ،وزیركدام یك از ایلخانان بود؟ غازان خان
 -716آخرین ایلخان مغول چه نام داشت؟ ابوسعید
 -717چه كسي از خوارزمشاهیان در مقابل مغوالن مقاومت كرد؟ سلطان جالل الدین خوارزمشاه
 -718قبر امیر تیمورگوركاني كدام شهر است؟ سمرقند
 -719مسجد كبود تبریز یادگار كدام شاه قراقویونلوهاست؟ جهانشاه
 -711دولت سربداران با حمله چه كسي از بین رفت؟ تیمورلنگ
 -711رصدخانه سمرقند به امركدام پادشاه تیموري ساخته شد؟ الغ بیك
 -712به سرزمین هایي كه درآمد آنها صرف امور خیریه ميشود چه ميگویند؟ وقفي
 -713به مركز حكومت هر شهر در زمان قدیم چه ميگفتند؟ ارگ
 -714بنیانگذار امپراطوري آشور كیست؟ آشور نصیر پال
 -715آخرین پادشاه مقتدر آشوریان كه بود؟ آشور بانیپال
 -716كدام شاه هخامنشي به دست باگواس خواجه مصري كشته شد؟ اردشیر سوم
" -717منمون" به معناي باهوش در زبان یوناني لقب كدام شاه هخامنشي است؟ اردشیر دوم
 -718جنبشي مردمي از شیعیان ایران كه علیه ظلم مغوالن در سبزوار به وجود آمد؟ سربداران
 -719كدام شاه ماد ،ارمنستان را به امپراطوري ماد ضمیمه كرد؟ هوخشتره
 -721شهر هگمتانه به دستور كدام شاه ماد ساخته شد؟ دیااکو
 -721اتحاد مانناها بر ضد كدام دولت تشكیل شد؟ آشور
-722
-723
-724
-725
-726
-727
-728
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در منابع كهن «پارتاكنا» بر كدام ناحیه امروزي اطالق ميشود؟ اصفهان
معني لغوي هوخشتره چیست؟ فرمانروای خوب
منظور از آسیا در نزد هرودت كجا است؟ آسیای صغیر
نام همدان پیش از عهد مادها چه بود؟ اکسایا
یونانیان كدام شاه هخامنشي را مستبد مي نامیدند؟ کمبوجیه
سرزمین باستاني پونت در كدام منطقه قرار داشت؟ آسیای صغیر
مراسم تاج گذاري شاهان هخامنشي در كجا انجام مي گرفت؟ پاسارگارد
زبان رسمي عهد هخامنشي چیست؟ آرامي

 -731اصطالح پارسوا به چه معنایي است؟ مرز
 -731كتاب تاریخ ماد نوشته كدام خاورشناس روسي است؟ ایگور دیاکونوف
 -732پریزاتس یا پروشات ملكه كدام شاه هخامنشي بود؟ داریوش دوم
 -733فرهاد دوم اشكاني در جنگ با چه كساني كشته شد؟ سکا ها
 -734ساسانیان كدام مملكت را ورژان و گرژان مي گفتند؟ گرجستان
 -735كدام شاه اشكاني پایتخت خود را به شهر صد دروازه منتقل كرد؟ تیرداد اول

 -736موسس حقیقي شاهنشاهي پارت كه عنوان شاه بزرگ یافت كیست؟ مهرداد اول
 -737مقر تابستاني شاهان پارت كجا بود؟ همدان
 -738نخستین شاه اشكاني كه خود را شاه شاهان خواند؟ مهرداد دوم
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به فرماندار و یا استاندار زمان هخامنشیان چه ميگفتند؟ ساتراپ
بزرگترین جشن ایرانیان باستان پس از نوروز كدام جشن است؟ مهرگان
سنگ نگاره پیروزي شاپور اول بر امپراتور روم در كجا منقوش است؟ نقش رستم
شاپور ذواالعتكاف لقب كدام شاه ساساني است؟ شاپور دوم
در زمان ساساني به روسا و خاندانهاي بزرگ چه ميگفتند؟ واسپوهران
اولین كسي كه كوشید طاق كسري را ویران كند كدام خلیفه عباسي بود؟ ابوجعفر منصور
طاق كسري در زمان كدام شاه ساساني پایه ریزي شد؟ شاپور اول
نقش برجسته نبرد اردشیر بر اردوان پنجم در كدام منطقه است؟ فیروزآباد فارس
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در غزوه خندق كدام سردار مشركان در جنگ تن به تن با امام علي (ع) كشته شد؟ عمرو بن عبدود
نماز خوف در كدام غزوه مقرر شد؟ ذات الرقاع
حدیث منزلت در ارتباط با حضرت علي (ع) متاثر از كدام غزوه مي باشد؟ تبوک
بعد از وفات پیامبر (ص) كدام خلیفه ،یهودیان را به كلي از عربستان خارج كرد؟ عمر
لقب امیرالمؤمنین از زمان كدام خلیفه رایج شد؟ عمر
زبان رسمي دربار غزنوي چه بود؟ فارسي
باني مدرسه ناصریه و عمارت بهارستان كه بود؟ میرزا حسین خان سپهساالر
كدام كشور در عصر قاجار مقام اول را در خرید كاالي ایراني دارا بود؟ عثماني
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شهر پترا از تمدنهاي صخره اي عربستان امروزه در كدام كشور است؟ اردن
چه كسي براي اولین بار بتي به نام هبل را با خود به مكه برد؟ عمر بن لحي
در كدام غزوه مسلمانان از سالح هاي سنگین مانند منجنیق بهره بردند؟ طائف
اولین سفیر پیامبر (ص) براي دعوت پادشاهان و روسا به اسالم كه بود؟ عمرو بن امیه
پیامبر (ص) شعار الیوم یوم المرحمه را در چه واقعه اي سر داد؟ فتح مکه
حادثه غدیر خم در چندم ذيالحجه روي داد؟ هجدهم ذیالحجه
شدیدترین جنگ میان امپراتوري ساساني و مسلمانان كدام جنگ بود؟ جلوال
فرمانده لشكر مسلمانان در فتح عراق چه كسي بود؟ سعد بن ابي وقاص

 -763اولین خلیفه امویان چه كسي بود؟ معاویه بن ابوسفیان
 -764چه كسي به همراه ابوموسي اشعري مسئول حل و فصل جنگ بین امام علي (ع) و معاویه در ماجراي
حكمیت بود؟ عمرو عاص
 -765پیدایش خوارج از نتایج شوم كدام جنگ بود؟ صفین
 -766شب جنگ یاران معاویه با یاران علي (ع) به چه معروف است؟ لیله الهریر
 -767گیالن توسط كدام شاه ایلخاني فتح شد؟ اولجایتو

 -768در زمان كدام شاه صفوي میدان نقش جهان توسعه پیدا كرد؟ شاه عباس
 -769كاخ چهلستون اصفهان به دستور چه كسي احداث آن آغاز شد؟ شاه عباس
 -771شهر سلطان آباد چمچال را كدام یك از ایلخانان بنا كرد؟ اولجایتو
 -771مقتدرترین پادشاه ایلخاني كدام است؟ غازان خان
 -772بنیانگذار آموزش عشایري در ایران كدام سلطان است؟ سلطان محمد خدابنده اولجایتو
 -773كدام منطقه جهان به عنوان گهواره تمدن شناخته مي شود؟ بین النهرین
 -774الگاش از پایتختهاي كدام تمدن باستاني است؟ سومر
 -775كدام دودمان در تاریخ پادشاهي ایران در رشد و شكوفایي زبان فارسي دري نقش عمدهاي دارند؟
سامانیان
 -776بنیانگذار سلسله زیاري در قرن چهارم هجري؟ مرداویج بن زیار
 -777نوح بن نصر ساماني به همراهي كدام فرمانرواي زیاري بر گرگان چیره شد؟ وشمگیر بن زیار
 -778ستون حاوي قانون حمورابي در كدام منطقه ایران كشف شد؟ شوش
 -779قانون حمورابي اكنون در كدام موزه نگهداري مي شود؟ موزه لوور
 -781از آخرین بازمانده هاي معبد سلیمان و دومین پرستشگاه در اورشلیم؟ دیوار ندبه
 -781الماسهاي كوه نور و دریاي نور از غنایم جنگي كدام شاه ایران است؟ نادر شاه
 -782پس از قتل نادرشاه الماس دریاي نور به چه كسي رسید؟ شاهرخ میرزا
 -783تختي سلطنتي كه نادر شاه از هند به عنوان غنیمت جنگي به ایران آورد؟ تخت طاووس
 -784فرقه بابي توسط چه كسي پدید آمد؟ علي محمد باب
 -785ابوالقاسم قائم مقام فراهاني صدراعظم كدام شاه قاجار بود؟ محمد شاه قاجار
-786
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به دستور چه كسي سید محمد علي باب اعدام شد؟ میرزا محمد تقي فراهاني (امیر کبیر)
ناصرالدین شاه چند سال بر ایران حكومت كرد؟ پنجاه سال
صدر اعظم مظفرالدین شاه چه كسي بود؟ عین الدوله
فرمان مشروطیت را كدام شاه قاجار صادر كرد؟ مظفرالدین شاه
به دستور كدام شاه مجلس شوراي ملي به توپ بسته شد؟ محمد علي شاه قاجار
یونس استاد سرایي نام واقعي كدام شخصیت برجسته مشروطه ایران است؟ میرزا کوچك خان
جنگلي
امروزه اقوام ژرمن انگلوساكسون كدام ملت را تشكیل داده اند؟ انگلیس
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موسس سلسله انژو (پالنتاژنه) در انگلستان چه كسي است؟ هانری دوم
ریچارد اول در تاریخ انگلستان به چه چیزي لقب گرفته است؟ ریچارد شیردل
وزیر هانري دوم انگلستان كه به مقام اسقفي اعظم كلیساي كانتربوري رسید؟ توماس بکت
مشهورترین سند تاریخي انگلستان كه به منشور كبیر معروف است؟ ماگنا کارتا
چه سالي نخستین قانون اساسي یا ماگنا كارتا در انگلیس به تصویب رسید؟ 1215
منشوركبیر در زمان كدامیك از پادشاهان انگلیس به تصویب رسید؟ جان لکلند
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 -799در زمان كدام پادشاه انگلیس ،اسكاتلند به رهبري روبرت بروس از سلطه انگلستان خارج شود؟

ادوارد دوم
 -811در زمان كدام پادشاه انگلستان ،طاعوني معروف به مرگ سیاه نیمي اروپا را درگرفت؟ ادوارد سوم
 -811در انگلستان سلطنت جدید در دوره رنسانس با روي كار آمدن كدام خاندان آغاز شد؟ تئودور
 -812پاپ به كدام پادشاه انگلستان به دلیل حمایت از كلیساي كاتولیك لقب «مدافع ایمان» داد؟ هانری
هشتم
 -813ظهور فئودالیسم در اروپا بدنبال تجزیه كدام امپراتوري صورت گرفت؟ امپراتوری شارلماني
 -814در زمان كدام ملكه انگلیس سیصد پروتستان درآتش سوزانده شدند؟ ملکه ماری
 -815ماري خونریز لقب كدام ملكه انگلستان است؟ ماری اول
 -816قانون  91مادهاي كه مبناي مذهب انگلستان مي باشد در زمان سلطنت چه كسي تصویب شد؟
الیزابت اول
 -817اولین فرد انگلیسي كه در سال  7119از راه دریا كره زمین را دور زد چه نام داشت؟ سِر فرانسیس
دریك
 -818نخستین مستعمرات انگلیس در غرب در زمان چه كسي بود؟ جیمز اول
 -819نخستین مستعمره ثابت انگلستان چیست؟ جیمز تاون
 -811چه كسي براي اولین بار در انگلیس اعالم جمهوري كرد؟ الیور کرامول
 -811كدام پادشاه انگلستان به شهریار شادكام معروف است؟ چارلز دوم
 -812نخستین نخست وزیر بریتانیاي كبیر؟ رابرت والپول
 -813جنگ هفت هفته اي در سال  7111بین كدام كشورها رخ داد؟ اتریش و پروس
-814

بعد از كشف قاره آمریكا اولین كشوري كه به معادن طال و نقره آن دست یافت كدام كشور بود؟
پرتغال
لیبرالیسم كالسیك مسبوق به عقاید كدام فیلسوف قرن هفدهم است؟ جان الک
اولین لوكوموتیو كه روي خط آهن منچستر به لیورپول رفت ساخت كه بود؟ جورج استفنسون
انقالب كشاورزي اولین بار در كدام كشور رخ داد؟ انگلستان
كتاب ثروت ملل تالیف كیست؟ آدام اسمیت
در چه سالي بردگي در انگلستان لغو شد؟ 1833
حزب كارگري اول بار در كدام كشور به وجود آمد؟ انگلستان
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در انگلستان نظریه تشكیل اتحادیه بزرگ كارگري را چه كسي مطرح كرد؟ رابرت اوئن
نخستین انجمن بین المللي كارگران به چه نام معروف گشت؟ انترناسیونال اول
طوالني ترین و باشكوه ترین دوران سلطنت در انگلستان متعلق به چه كسي است؟ ملکه ویکتوریا
در قرن نوزدهم چه شهري كانون اقتصاد جهان و سیستم مالي دنیا بود؟ لندن
نخستین انقالب بورژوایي اروپا چه انقالبي است؟ انقالب مردم هلند
كدام ملكه انگلیس طي قانوني به استرالیا استقالل سیاسي اعطا كرد؟ ملکه ویکتوریا
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 -827در انگلستان به طرفداران پادشاه جیمز اول چه ميگفتند؟ ژاکوبیت ها
 -828كدام دریانورد بریتانیایي بر سواحل استرالیا دست یافت و آن را مستملكه انگلستان اعالم كرد؟
جیمز کوک
 -829در سال  7191كدام پیمان به جنگ جانشیني لهستان خاتمه داد؟ صلح وین
 -831نخستین سلسله سالطین فرانسه چه نام دارد؟ مرونژین
 -831كدام خلیفه عباسي با شارلماني معاصر بوده است؟ هارون الرشید
 -832بر اساس كدام عهدنامه امپراطوري كارولنژي ها تجزیه شد؟ وردون
 -833سلسله كاپسین به وسیله چه كسي در فرانسه تاسیس شد؟ اوگ کاپه
 -834شهرت دانشگاه پاریس درقرون وسطي به خاطر كدام فیلسوف بوده است؟ پیر ابالر
 -835سبك معماري گوتیك در كجا به وجود آمد؟ فرانسه
 -836پاپ نام كدام پادشاه فرانسه را بخاطر پرهیزگار بودن در ردیف اولیاي مقدس ثبت كرد؟ لویي نهم
 -837اعصار تاریك اروپا از حدود چه سالي شروع میشود؟  511میالدی
 -838فرقه یسوعي ها (فرقه ژزوئیت ها) را چه كسي بنیان نهاد؟ ایگناتیوس لویوال
 -839كشتار سن بارتلمي در زمان كدام پادشاه فرانسه صورت گرفت؟ شارل نهم
 -841جنگ هاي سي ساله اروپا در آغاز قرن هفدهم بر اثر طغیان مردم كدام ناحیه شروع شد؟ بوهم
 -841كاردینال ریشلیو صدراعظم معروف كدام پادشاه فرانسه بود؟ لویي سیزدهم
 -842فرمان نانت توسط كدام پادشاه فرانسه لغو شد؟ لویي چهاردهم
 -843چه حادثه اي باعث جنگ هاي سي ساله مذهبي در اروپا شد؟ قتل عام واسي
 -844مهمترین منبع ترویج عقاید در عصر روشنگري قرن هجدهم كدام كشور بود؟ فرانسه
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طراح پیروزي لقب كدامیك از انقالبیون فرانسه است؟ الزار کارنو
 1اوت  7111چه حادثه مهمي در تاریخ فرانسه رخ داد؟ ملغي شدن فئودالیزم
در قرن هجده اصطالح طبقه سوم را كدام فرانسوي ابداع كرد؟ ابه سي یِس
رهبر سلطنت طلبان فرانسوي پس از انقالب  7111چه كسي بود؟ لویي هجدهم
پدر علم شیمي كه در سال  7111به زیر گیوتین رفت كه بود؟ آنتوان الوازیه
جمهوري باتاوي بعد از انقالب فرانسه در كدام ناحیه به وجود آمد؟ هلند
كدام جنگ ناپلئون در نزد آلمان ها به جنگ ملل مشهور است؟ الیپزیك
مهمترین گردهمایي نمایندگان قدرت هاي اروپایي پس از نشست وستفالي كدام بود؟ کنگره وین
نماینده پروس در كنگره وین چه كسي بود؟ کارل اگوست فن هاردنبرگ
سلطنت چه كسي در فرانسه به سلطنت ژوئیه معروف شد؟ لویي فیلیپ
بعد از انقالب  7111در فرانسه چه كسي به تشكیل كارگاه هاي ملي دست زد؟ لویي بالن
حكومت كنسولي در فرانسه به وسیله چه كسي تشكیل شد؟ ناپلئون بناپارت
فرمانده مقتول مسلمان در جنگ پواتیه چه نام داشت؟ عبدالرحمان غافقي
مبناي تاریخ كشورهاي كاتولیك اروپا چه بود؟ تقویم گریگوری

 -859موسس خاندان بوربون چه كسي بود؟ هانری چهارم
 -861ولتر مورخ دربار كدام پادشاه فرانسه بود؟ لویي پانزدهم
 -861سوگند نامه زمین تنیس در تاریخ فرانسه با حضور كدام طبقه بیان شد؟ طبقه سوم
 -862قیام ژاكري در كدام كشور رخ داد؟ فرانسه
 -863انقالب كبیر فرانسه از نظر عملكرد چه نوع انقالبي بود؟ بورژوایي
 -864كنگره وین در اروپا بر اساس كدام میثاق شكل گرفت؟ میثاق فونتن بلو
 -865بعد از كدام قرارداد فرانسه جاي اسپانیا را در اروپا گرفت؟ قرارداد پیرنه
 -866شورش كامیزارها در كدام كشور رخ داد؟ فرانسه
 -867نخستین پادشاه آلماني زبان در سرزمین آلمان چه نام داشت؟ لودویگ شاه
 -868تنها پادشاه آلمان از دودمان كنرادي؟ کنراد یکم
 -869شروع رنسانس از كدام كشور بود؟ ایتالیا
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بزرگترین مرد مكتب اومانیست در دوره رنسانس چه كسي بود؟ آراسموس
چه شهري در دوره رنسانس بزرگترین مركز اصالح دین مسیح بود؟ ژنو
چه شخصي به عنوان پدر رنسانس معروف بود؟ فرانچسکو پترارک
مشهورترین فیلسوف ناسیونالیست در اروپاي غربي كه بود؟ ژوزف مازیني
رهبر انجمن ایتالیاي جوان در قرن نوزده كه بود؟ ژوزف مازیني
در قرن نوزدهم كدام كشور را رهبر عصر روشنگري مي شمردند؟ آلمان
انقالب بهار مردم اروپا درچه سالي شكل گرفت؟ 1848
صدر اعظم اتریش در جریان انقالبات  7111چه كسي بود؟ کلمنس فون مترنیخ

-878
-879
-881
-881
-882
-883
-884
-885

انقالب  7111اروپا بیشترین تاثیر را بر چه كشوري داشت؟ اتریش
كنفدراسیون آلمان شمالي در سال  7111را چه كسي بنا نهاد؟ اتو فون بیسمارک
كدام پاپ روند تجددخواهي و مدرنیته را منسوخ اعالم كرد؟ پیوس دهم
نماینده انگلستان در كنگره برلن ( )7111چه كسي بود؟ بنجامین دیزرائیلي
كدام پاپ شوراي واتیكان را در سال  7111بر پا كرد؟ پاپ پیوس نهم
در قرن نوزدهم كامرون و توگو از مستعمرات كدام دولت اروپاي بود؟ آلمان
اصالح یا رفورم مذهبي كلیسا توسط چه كسي مطرح شد؟ مارتین لوتر
رهبري اتحادیه گمركي زولورین را چه كشوري بر عهده داشت؟ پروس

 -886در چه شورایي معصوم بودن پاپ اعالم شد؟ واتیکان
 -887چه كنگره اي اولین سنگ تقسیم امپراطوري عثماني را بر جاي نهاد؟ برلن
 -888بیت المقدس براي اولین بار در چندمین جنگ صلیبي به دست مسیحیان افتاد؟ اول صلیبي
 -889نخستین دولت صلیبي در چه شهري ایجاد شد؟ رها
 -891صالح الدین ایوبي وزارت كدام خلیفه فاطمي را بر عهده داشت؟ العاضد
 -891جنگ هفتم صلیبي ( )7911-7911را چه كسي آغاز كرد؟ لویي نهم

 -892نخستین جنگ صلیبیان با كدام حكومت مسلمان رخ داد؟ سلجوقیان روم
 -893جنگ هاي صلیبي در مجموع چند سال به طول انجامید؟ دویست سال
 -894پایتخت جزیره كِرِت در گذشته چه نام داشت؟ کاندیا
 -895یونانیان خط را از چه قومي اقتباس كردند؟ فنیقي ها
 -896فرمانده یونانیان در جنگ تروا چه كسي بود؟ آگاممنون
 -897خطیب و قانونگذار اسپارتي و رواج دهنده مجدد بازیهاي المپ؟ لیگورت
 -898سربازان مجهزاسپارتي به چه نامي معروف بودند؟ هوپلیت
 -899نخستین اقوام هند واروپایي كه به اروپا رفتند چه كساني بودند؟ یونانیان
 -911عصر كالسیك آتن باستان در زمان چه كسي براي همیشه به پایان ميرسد؟ اسکندر
 -911اولین پادشاه و بنیانگذار شهر آتن چه كسي است؟ ککروپس
 -912چه كسي براي اولین بار شوراي  111نفري را براي آتن ایجاد كرد؟ سولون
 -913فاتح آتني جنگ ماراتن چه كسي بود؟ میلتیاد
 -914سردار بزرگ آتن باستان كه لقب عادل داشت چه كسي بود؟ آریستید
 -915هرودت كتابش را در زمان زمامداري چه كسي در آتن نوشت؟ پریکلس
 -916پیشواي مذهب كلبي ها در یونان باستان چه كسي بود؟ آنتیستن
 -917تقویت نیروي دریایي آتن در نبرد ساالمیس به عهده چه كسي بود؟ تمیستوکلس
 -918به دستور چه كسي آكادمي افالطون منحل شد؟ ژوستي نین
 -919جنگ هاي پلوپونز در زمان كدام پادشاه هخامنشي پایان یافت؟ داریوش دوم
 -911در هنگام شروع جنگ هاي پلوپونز زمامدار آتن چه كسي بود؟ پریکلس
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چه كسي در یونان دوره كالسیك اقدام به تدوین قوانین اجتماعي كرد؟ پریکلس
كدام فیلسوف یونان باستان وجود بردگان را در یونان باستان توجیه مي كند؟ ارسطو
اولین پادشاه روم چه نام داشت؟ رومولوس
درخشان ترین دوران تاریخ جمهوري روم از چه قرني آغاز مي شود؟ قرن  4قبل از میالد
آخرین پادشاه روم چه نام داشت؟ تارکن
خاستگاه تمدن و امپراطوري روم ،كدام شهر باستاني است؟ رم
نخستین جنگ ایران و روم چه نام دارد؟ حران
مهمترین ركن تصمیم گیري در حكومت جمهوري روم باستان چیست؟ مجلس سنا

 -919مركز انقالب بردگان به رهبري اسپارتاگوس در روم كجا بود؟ کاپو
 -921رهبر انقالب ضد بردهداري سوم را كدام برده رومي برعهده داشت؟ اسپارتاکوس
 -921خطیب و سیاست مدار روم باستان و صاحب اثر رساله خطیب چه كسي است؟ سیسرون
 -922فاتح رومي كارتاژ كه بر هانیبال غلبه كرد چه نام داشت؟ سیپیون
 -923كدام امپراطور روم به امپراطور دیوانه روم شهرت دارد؟ کالیگوال
 -924مورخي كه بهترین تاریخ را در مورد امپراطوري روم نوشت چه نام داشت؟ آمین مارسلین

 -925به فرمان كدام امپراتور روم كولوسئوم ساخته شد؟ وسپاسین
 -926در زمان چه امپراتوري دولت روم به منتهاي گستردگي رسید؟ ژولیوس سزار
 -927امپراتور روم كه بعد از فتح تیسفون به تخت طالي خسرو شاه اشكاني رسید كه بود؟ تراژان
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مجلس سنا به كدامیك از امپراتوران روم لقب پیوس (پارسا) داد؟ آنتونیوس
معروف ترین مورخ رومي عصر آنتونین ها چه كسي بود؟ تاسیت
ارشد حواریون حضرت عیسي (ع) چه كسي است؟ پطرس
اولین نفاق و تفرقه را در دنیاي مسیحیت چه كساني ایجاد كردند؟ دوناتیست ها
فرمان میالن در سال  979میالدي به وسیله چه كسي صادر شد؟ کنستانتین اول
از سرداران روم كه قیام اسپارتاكوس را در هم كوبید چه نام داشت؟ کراسوس
امپراطور روم كه در جنگ با شاپور دوم ساساني كشته شد چه نام داشت؟ ژولین
حاكم رومي اورشلیم كه حضرت عیسي(ع) را به صلیب كشید چه نام داشت؟ پونتیوس پیالتس
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-937
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عصر طالیي ادبیات التین در زمان كدام امپراطور روم صورت گرفت؟ آگوست
ماركوس اورلیوس امپراطور روم از طرفداران چه مكتبي بود؟ رواقیون
رومیان نام سریكا (سرزمین ابریشم)را به چه كشوري داده بودند؟ چین
سردار بزرگ روم كه سرزمین فرانسه و بریتانیارا تصرف كرد چه نام داشت؟ ژولیوس سزار
چه كسي قانون ارضي را به زور به تصویب سنا رساند؟ تیبریوس گراکوس
تشكیالت حكومتي كارتاژ به چه دولت باستاني شبیه بود؟ اسپارتي ها
اولین امپراطور روم شرقي بیزانس چه كسي بود؟ آرکادیوس
مسیحیان لقب تازیانه خدا را به چه كسي دادند؟ آتیال
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پادشاه بیزانس كه تحت سرپرستي یزدگرد اول قرار گرفت چه نام داشت؟ تئودوسیوس دوم
شورش بزرگ نیكا در امپراتوري بیزانس در كجا صورت گرفت؟ قسطنطنیه
كدام امپراطور روم به امپراطور بيخواب معروف بود؟ ژوستي نین
لفظ امیرالمومنین را عثماني ها از زمان كدام سلطان عثماني به كار بردند؟ سلیم اول
اوج ترقي امپراطوري عثماني در زمان كدام سلطان عثماني بود؟ سلطان سلیمان قانوني
یني چري از ارتش كدام امپراتوري بودند؟ عثماني
سلطان عثماني كه صربستان را تصرف كرد چه نام داشت؟ سلطان محمد فاتح
قرار دادي كه براي اولین بار مسئله ارامنه در عثماني مطرح شد چه نام داشت؟ سن استفانو

 -952طریقتي كه قشون یني چري زیر نظر آن بود چه نام داشت؟ بکتاشیه
 -953اولین حاكم روسیه كه عنوان تزار به روي خود گذاشت چه نام داشت؟ ایوان مخوف
 -954جنگ كِریمه به چه صلحي منتهي شد؟ پاریس
 -955آالسكا در زمان كدام تزار روسیه به آمریكا فروخته شد؟ الکساندر دوم
 -956تزار روسیه در كنگره پاریس ( )7111چه كسي بود؟ الکساندر دوم
 -957آخرین تزار روسیه چه نام داشت؟ نیکالی دوم
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چه كسي در روسیه مروج اصلي مكتب آنارشیسم بود؟ میخائیل باکونین
اداره اطالعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروي را چه مينامیدند؟ کاگب ()KGB
در قرن هجدهم در روسیه به چه كساني موژیكها ميگفتند؟ روستاییان و دهقانان
موسس واقعي مستعمرات پرتغال چه كسي است؟ آلفونسو آلبوکرک
در قرن نوزدهم كنگو از متصرفات چه دولت اروپایي بود؟ بلژیك
چه كساني در اروپا براي اولین بار از قطب نما استفاده كردند؟ پرتغالي ها
اندونزي از مستعمرات كدام دولت اروپایي بوده است؟ هلند
بندر ماكائو در چین جزو مستعمرات كدام كشور بود؟ پرتغال
جهانگرد پرتغالي كه براي اولین بار از راه دریا از اروپا به هند رفت؟ واسکو دوگاما
فدرالیسم جدید در كجا پدید آمد؟ آمریکا
سرچشمه عقاید استقالل طلبان آمریكا را به كدام فیلسوف ميتوان نسبت داد؟ جان الک
كدام رئیس جمهور آمریكا به تاریخ بردهداري در آمریكا خاتمه داد؟ آبراهام لینکلن
در جریان جنگ هاي داخلي امریكا رئیس جمهور امریكا چه كسي بود؟ آبراهام لینکلن
جمهوري كولومبي را چه كسي تاسیس كرد؟ سیمون بولیوار
نخستین فرعون مصر چه نام داشت؟ منس
كدام فرعون را سازنده پنجاه پرستشگاه در مصر ميدانند؟ توتمس سوم
خط مصري ها كه به خط كاهنان معروف بود چه نام داشت؟ هیراتیك
سخن گوي ملت عرب در جنگ جهاني اول چه كسي بود؟ شریف حسین
باني مصر جدید چه كسي بود؟ محمد علي پاشا
كانال سوئز توسط چه كسي ملي شد؟ جمال عبدالناصر
معاهده كمپ دیوید میان مصر و چه كشوري منعقد شده است؟ اسرائیل
كانال سوئز توسط چه كسي حفر گردید؟ فردیناند دولسپس
رئیس جمهور مصر در پیمان كمپ دیوید چه كسي بود؟ انور سادات
رئیس جمهور اسرائیل در پیمان كمپ دیوید چه كسي بود؟ مناخیم بگین
نماینده دولت انگلیس در دربار شریف حسین چه كسي بود؟ توماس ادوارد لورنس (لورنس عربستان)
تنها نخست وزیر تاریخ زن بریتانیا چه كسي است؟ مارگارت تاچر
بانوي آهنین لقب كدام یك از سیاستمداران زن بریتانیا است؟ مارگارت تاچر
نخست وزیر بریتانیا در طي جنگ جهاني دوم چه كسي بود؟ وینستون چرچیل
دوره اوج انقالب صنعتي در بریتانیا چه عصري است؟ عصر ویکتوریا
كدام كودتاي نافرجام آدولف هیتلر آغاز قدرت او و تشكیل آلمان نازي محسوب ميشود؟ کودتای
مونیخ
حكومت آلمان بین سالهاي  7199تا  7111چه نامیده ميشود؟ آلمان نازی یا رایش سوم
رهبر ناسیونالیست عرب فلسطیني كه به عضویت حزب نازي درآمد ،كه بود؟ محمدامین الحسیني
ركورد طوالنيترین دوره سلطنت تاریخ بریتانیا را چه كسي دارد؟ الیزابت دوم

 -991سیاستمدار ناسیونالیست و وزیر تبلیغات رایش سوم چه كسي بود؟ یوزف گوبلز
 -992نیروي نظامي روسیه كه توسط بُلشِویك ها در سال  7171بوجود آمد؟ ارتش سرخ
 -993دومین جنگ طوالني قرن بیستم پس از جنگ ویتنام كدام جنگ است؟ جنگ ایران و عراق
 -994قرارداد بین ایران و عراق با وساطت الجزایر در مورد خط مرزي این دو كشور در آبهاي اروندرود چه
نام دارد؟ عهدنامه  1975الجزایر
 -995دوایت آیزنهاور رئیس جمهور آمریكا از چه حزبي بود؟ حزب جمهوریخواه
 -996كدام رئیس جمهور آمریكا در سال  7119ترور شد؟ جان اف کندی
 -997اصليترین نماد جنگ سرد در قرن بیستم چه بود؟ دیوار برلین
 -998فروپاشي دیوار برلین در چه سالي بود؟ 1989
 -999سازمان سیاسي و چریكي كمونیست در جنگ ویتنام كه در ویتنام جنوبي و كامبوج در مقابل ارتش
آمریكا ميجنگید چه نام داشت؟ ویت کُنگ
 -1111پس از پیروزي انقالب ایران چه كسي فرماندهي كل قوا را بر عهده داشت؟ ابوالحسن بنيصدر

