
تمدن ها عمدتا با چه نام هایی خوانده می شدند؟ (  

 ☑ نام جغرافیایی محل تولد و رشد و نمو خود (1

نام رئیس قبیله (2  

نام بت خود (3  

گزینه دوم و سوم (4  

 

کدام گزینه در مورد جمله زیر صحیح است؟ (  

عهد، حساب (1  

وقت و آگاهی دادن از آن (2  

 ☑ ذکر و بیان غایت امری در آینده (3

شناساندن وقت (4  

 

آموزه های دینی، سیاسی و فرهنگی خود را از مکتب سید جمال الدین اسد آبادی فرا  چه کسانی (

 گرفته بود؟

شیخ محمد عبده (1  

رشاد خلیفه (2  

رشید رضا (3  

گزینه اول و سوم  (4 ☑ 

 

کدام گزینه از آثار منسوب به بطلومیوس نیست؟ (  



کتاب اول منظومه ریاضی  (1  

منظومه روابیع (2  

مگیستی (3  

 ☑ کتاب کلمات قصار (4

 

از نظر شهید مطهری چه کسانی بیش از هر ملت دیگری به نشر اسالم و پیشرفت فرهنگ و  (

 تمدن انسانی آن کمک کرده اند؟

اعراب (1  

 ☑ ایرانیان (2

اعراب و ایرانیان  (3  

خلفای راشدین (4  

 

کدام دانشمند از کدام تمدن به عنوان پدر علم جغرافیا نام گرفت؟ (  

اراتوستن از تمدن یونانی (1  

 ☑ اراتوستن از تمدن مصری (2

آپولونیوس از تمدن مصری (3  

آپولونیوس از تمدن یونانی (4  

 

چه کسی از مترجمان عهد اموی است؟ (  

ابن مقنع (1  



محمد بن موسی خوارزمی (2  

 ☑ ورسرجون بن منص (3

یبرزویه طبیب (4  

 

یحیی بن خالد بر مکی و علی بن حمزه کسایی به ترتیب مربی چه کسانی بودند؟ (   

مامون -امین  (1  

هر دو مامون (2  

امین  –هارون  (3 ☑ 

امین -مامون  (4  

 

کدام گزینه معرف قدیمی ترین بناهای اموزش ایران است؟ (  

مدرسه ابومنصور عبدالحریم بن محمد بیشکی  (1 ☑ 

مدرسه ابوسعد اسماعیل بن علی مثنی (2  

مدرسه ملکشاه سلجوقی (3  

هیچ کدام از موارد (4  

 

مخستین شهری که فاطمیان در تونس ساختند چه شهری بود؟ (  

منصوریه (1  

 ☑ مهدیه (2

قاهره (3  



مغرب (4  

 

په کسی به پوشیدن لباس های فاخر، خوردن غذاهای متکلف و بخشیدن اموال شهره بود؟ (  

هارون الرشید (1  

 ☑ مهدی عباسی  (2

مامون عباسی (3  

متوکل عباسی (4  

 

مکشوفات سیمین و برنزی عصر اموی متاثر از کدام سبک زیر است؟ (  

بیزانس (1  

ساسانی (2  

مصری (3  

 ☑ مورد اول و دوم (4

 

از قرن ..... به بعد ارقام عربی برای نخستین در ....... کاربرد یافت (  

ایتالیا - 11 (1  

ایتالیا  – 12 (2 ☑ 

اروپا - 11 (3  

اندلس - 13 (4  

 



جالینوس عرب اقب چه کسی است؟ (  

رازی (1  

ابن نفیس (2  

مورد اول و دوم  (3 ☑ 

هیچ کدام از موارد (4  

 

برای نخستین بار از طریق سیسیل، کتاب کلیله و دمنه توسط چه کسی به التین ترجه شد؟ (  

ابن منفع (1  

بن سینا (2  

امیر اوجین  (3 ☑ 

خواجه نصیر الدین طوسی (4  

 

بنیاد طب اسالمی از طب کدام کشورها مایه گرفته است؟ (  

ایران (1  

هند (2  

ایران و هند  (3 ☑ 

یونان و ایران (4  

 

جزو علل بروز جنگ های صلیبی نیست؟ (  

 ☑ خودکامگی و استبداد (1



انگیزه دینی و مذهبی  (2  

هرج و مرج داخلی اسالم (3  

دالیل اقتصادی (4  

 

کدام یک از کشورهای زیر دارای اختالفات مذهبی عمیق و ناهمگونی فروانی هستند؟ (  

عراق (1  

سودان (2  

فلسطین اشغالی (3  

تمامی موارد  (4 ☑ 

 

کشورهای موسس اوپک کدام هستند؟ (  

عراق و کویت  –عربستان  (1  

ونزوئال و عراق –ایران  (2  

عربستان و ترکیه –ایاالت متحده  (3  

مورد اول و دوم  (4 ☑ 

 

گروه ژرف نگران مذهبی یا روشن بینان دقیق به چه مشهورند؟ (  

سوسیالیست (1  

سوروکینیسم  (2 ☑ 

ایبرال (3  



بنیادگرا (4  

 

 


