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 اهلل الرحوي الرحینتسن 

زر وسام سال افغاًْا زٍلت هروسی ذَز را از زست زازُ ٍ تجسیِ علثاى زر ّر گَضِ ٍ وٌار لس  -0

 ػلن ورز:

 0609ز(   0607 د(  0515ب(   0557الف( 

 م ( زر یىی از جاّای شیل تطىیل گرزیس:0510زٍلت ضیثاًی زر سال ) -2

 ٌّسٍستاىز(   د( پاوستاى  ( افغاًستاىب  الف( هاٍر الٌْر

 تَسظ افغاًْا تِ لتل رسیس:« تاترُ»چٌس ّسار سپاُ هغل زر جٌگ  0678-0671زر سال  -3

 ز( ضصت ّسار  د( تیست ّسار  ب( چْل ّسار  ( سی ّسارالف

 ذَضحال ذاى ذته تِ ػور چٌس سالگی ٍفات ًوَز: -4

 75ز(    71د(    65ب(   55الف( 

 ذارجی ّا تجسیِ گرزیس:زر لرى چٌسم هیالزی افغاًستاى تِ احر هساذالت  -5

 06 ز(   (08د(    05ب(     02الف( 

 احوس ضاُ تاتا زر وجا چطن تِ جْاى گطَز: -6

 ز( پطاٍر  د( هلتاى  ب( لٌسّار  ّرات( الف

م( ساالًِ چٌس ّسار ضتر هال تجارتی از لٌسّار ػثَر هی ًوَز، ٍ ػَایس گوروی 06زر اٍایل لرى ) -7

 آى تِ زٍلت تازیِ هی ضس:

 35111ز(   31111د(   25111 ب(  21111الف( 

 سفر اٍل احوس ضاُ تاتا زر وسام سال صَرت گرفت: -8

  0757-0756ز(  0762-0761د(   0789ب(  0748-0747 الف(

 احوس ضاُ تاب زر اٍایل وسام سال تِ ّرات سفر ورزن -9

 0749ز(   0847د(   0751 ب(  0749الف( 

 سال سلغٌت تِ ػلت وسام هریضی زار فاًی را ٍزاع گفته 26احوس ضاُ تاتا تؼس از   -01

 ز( للثی  سرعاى د(  ب( فطار  الف( سرذىاى
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احوس ضاُ تاتا زر ٌّگام حیات  سیاسی ٍ ًظاهی ذَیص تیطتر چٌس هرتثِ تِ ٌّس، ذراساى ٍ ضوال  -00

 افغاًستاى سفر ًوَز:

 ز( چْل   د( سی  ب( تیست   ( زُالف

 تؼس از ٍفات احوس ضاُ تاتا جاًطیي ٍی وی تَز:  -02

 ز( ضاُ ضجاع  د( هله ضاُ  تیوَر ضاُ ب(  الف( زهاًطاُ

 تیوَر ضاُ پسر احوس ضاُ تاتا زر وسام سال ٍ زر وجا هتَلس گرزیس:  -03

 لٌسّار 0744 ز(  ّرات 0743د(   هلتاى 0742ب(  هطْس 0742 الف( 

 از پسر تِ هیراث گرفتِ تَز حفظ ورز:تیوَر ضاُ چٌس سال للورٍ ٍسیغ را وِ   -04

 51ز(    41د(    31ب(   21 الف(

 تیوَر ضاُ زر وسام سال ٍفات ًوَز:  -05

 0795ز(   0793 د(  0783ب(   0773الف( 

 تیوَر ضاُ زر وسام سال پایترت را از لٌسّارر تِ واتل اًتمال زاز:  -06

 0775ز(   0777د(   0793ب(   0773الف(  

 ن سلغٌت ذَز از وی ّراس زاضت:ضاُ ضجاع زر تحىی  -07

 ز( اهیر زٍست هحوس ذاى ( ضاُ هحوَز ذاىد ب( سرزار پایٌسُ ذاى الف( ٍزیر فتح ذاى

 سلغٌت زٍم ضاُ هحوَز از وسام سال تا وسام سال زٍام ورز: -08

 0837-0832ز(  0823-0808د(  0808-0819ب(  0807-0819 الف(

 ضاُ هحوَز تِ ووه وی تار زٍم تِ لسرت رسیس:  -09

 ز( اهیر زٍست هحوس ذاى د( ضاُ هحوَز ذاى ب( سرزار پایٌسُ ذاى ( ٍزیر فتح ذاىالف

 زهاًیىِ زٍست هحوس ذاى از وطویر تر گطت وجا را اضغال ورز: -21

 ز( غسًی   د( واتل  ( لٌسّارب  الف( ّرات

 اّالی وَّستاى تِ رّثری وی اًگلیس ّا را هَرز حولِ لرار زازُ تَزًس: -20

 ز( هیر هسجسی ذاى  د( ضاُ هحوَز ب( سرزار پایٌسُ ذاى ىالف( ٍزیر فتح ذا
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 هىٌاتي تَسظ یىی از اضراظ شیل تِ لتل رسیس: -22

 ز( اهیر زٍست هحوس ذاى  د( ضاُ هحوَز ب( سرزار پایٌسُ ذاى ( ٍزیر اوثر ذاى الف

 تیست ّسار ػسىر تحت لیازت وسام جٌرال اًگلیسی تِ عرف افغاًستاى حروت ورز: -23

 ز( پاله   د( لیٌي  ب( الرز لیتي  س( الرز اولٌالف

 تؼس از ضاُ ضجاع وی تِ اهارت رسیس:  -24

 ز( اهیر ضیر ػلی ذاى د( اهیر زٍست هحوس  ب( ػثاس للی  ( فتح جٌگ الف

 هؼاّسُ سِ جاًثِ وِ تیي اًگلیسْا، ضاُ ضجاع ٍ رًجت سٌه ػمس گرزیس تِ چِ ًام یاز هی ضس: -25

 هضلغز(   د( هررٍط  ( هخلج ب  الف( هرتغ

 ًفر لَای اًگلیس چٌس ًفر آًْا تِ پطاٍر زًسُ رسیس: 06511تؼس از ضىست  -26

 0 ز(   9د(    3ب(   01الف( 

 اهیر زٍست هحوس ذاى زر وسام سال تار زٍم تِ لسرت رسیس:  -27

 0854ز(   0844 د(  0823ب(   0842الف( 

 اهیر ضیر ػلی ذاى زر چٌس سالگی زر ّرات تِ پازضاّی رسیس: -28

 44ز(     43د(    42ب(   40الف( 

 از وسام سال تا وسام سال اهیر هحوس افضل ذاى سلغٌت ورز:  -29

 0856-0855ز(  0866-0865د(  0868-0867( ب 0867-0866الف( 

اهیر هحوس اػظن ذاى ٍ ػثسالرحوي ذاى زر وجا تا اهیر ضیر ػلی ذاى هماتل  0868زر سال  -31

 گرزیس:

 ز( واتل  راتد( ّ ب( ضص گاٍ لغواى ضص گاٍ غسًی ف(ال

 اهیر ضیر ػلی ذاى تا استفازُ از رٌّوائی ّا؛  پالى ّای وسام فیلسَف افغاى را تغثیك ورز:  -30

 ز( ّیچىسام  د( ػالهِ الثال  ب( ًیطاپَری سیس جوال السیي افغاى( الف

 وسام جریسُ ترای ًرستیي تار زر افغاًستاى تِ ًطر رسیس: -32

 ز( اًیس  ضْازتد(  ( سراد االذثارب الف( ضوس الٌْار
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 اهیر ضیر ػلی ذاى تِ ػور چٌس سالگی ٍفات ًوَز: -33

 89ز(    58 د(   66ب(   78الف( 

 تجاٍز زٍم اًگلیس تِ افغاًستاى زر وسام سال صَرت گرفت: -34

 0890ز(   0878( د  0881ب(   0898الف( 

 وجا سفر ورز:تؼس از آًىِ لَای اًگلیس تاالی جالل آتاز ٍ لٌسّار حولِ ًوَز، اهیر ًاچار تِ   -35

 ز( ّرات  ( هسار ضریفد  ب( لٌسّار  الف( ایراى

 هحوس یؼمَب ذاى زر وسام سال تِ سلغٌت رسیس: -36

 ز( ّیچىسام  0865د(   0843ب(   0879( فال

 اًگلیس ّا از جٌگیسى تا وی زر ّراس تَز: -37

 ز( ایراًی ّا  د( تلَچ ّا  ب( هغلْا  ( افغاًْاالف

تا وسام ًوایٌسُ اًگلیس ٍ اهیر یؼمَب ذاى ػمس «  گٌسهه»م هؼاّسٓ ًٌگیي  0879زر سال  -38

 ٍاهضاء گرزیس:

 ولیٌتَىز(   د( پاله  ب( چارلس (  لیَویًَاریالف

 جٌگ هیًَس زر یىی از هىاى ّای شیل صَرت گرفت: -39

 ز( ذَست  د( ًٌگرّار  ب( ّرات  ( لٌسّارالف

 ًام اصلی هاللی چی تَز: -41

 زّرا ز(  د( فاعوِ  ب( ًگیٌِ  ( حواسِالف

 از وسام سال تا وسام سال زٍلت افغاًستاى هَرز تجاٍز اًگلیس لرار گرفت: -40

 0842-0841ز(  0830-0824د(  0867-0842( ب 0842-0839الف( 

 زر وسام سال اهیر ػثسالرحوي تِ سلغٌت رسیس: -42

 0889ز(   0884د(   0885ب(   0881( الف

 یس:تٌس ترق جثل السراد ترای تٌَیر  وسام ضْر اػوار گرز -43

 واتل ز(  د( ّرات  ب( لٌسّار  الف( غسًی
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 اهیر حثیة اهلل ذاى زر وجا تِ ضْازت رسیس:  -44

 ز( واتل  د( جالل آتاز ب( هسار ضیر سرخ ( ولِ گَش لغواىالف

افغاًی تَز تِ چٌس افغاًی افسایص « 02»تِ اساس اصالحات جسیس هؼاش ّر ػسىر وِ زر هاُ   -45

 یافت:

 31ز(    25د(    21( ب  08الف( 

 فغ وی تَز:ًهؼاّسٓ صلح راٍلپٌسی تیي زٍلتیي تِ اهضاء رسیس، هگر هفاز لرار زاز تِ  -46

 اًگلیس ز(   د( ایراى  ب( افغاًستاى  الف( پاوستاى

 هؼاّسٓ واتل زر وسام سال تِ اهضا رسیس: -47

 0945ز(   0924د(   0923ب(   0920الف( 

 افغاًستاى زر وسام سال حصَل گرزیس:استمالل سیاسی  -48

 0924ز(   0989( د  0909ب(   0945الف( 

 تصَیة گرزیس:ًرستیي لاًَى اساسی افغاًستاى زر وسام سال  -49

 0929ز(   0923 د(  0928ب(   0925الف( 

زٍلت اهاًیِ جْت زفاع از حرین وطَر لَای َّایی تطىیل زاز وِ هطتول تر چٌس عیارُ ٍ چٌس   -51

 ًفر ضاگرز ترای تحصیل زریي رضتِ تِ  رٍسیِ، فراًسِ ٍ ایتالیا اػسام گرزیس:

 ضاگرز 01عیارُ ٍ  5ز(  ضاگرز 21عیارُ ٍ 01د(  ضاگرز 71عیارُ ٍ  05ب(  ضاگرز 65عیارُ ٍ  00 الف(

عیك وسام هازُ لاًَى اساسی، هؼارف رایگاى ٍ اجثاری گرزیسُ ٍ تؼسازی زیازی هىاتة زر   -50

 هروس ٍ ٍالیات وطَر اساس ًْازُ ضس:

 لاًَى اساسی 68ز(  لاًَى اساسی 23د(  لاًَى اساسی 65ب(  لاًَى اساسی 54 الف(

 هىتة حثیثیِ تِ ّوىاری یىی از وطَر ّای شیل تأسیس ضس:  -52

 ز( اًگلیس  د( ضَرٍی  ( جرهٌی ب  فراًسِ الف(

 لیسِ اهاًیِ تِ ّوىاری یىی از وطَر ّای شیل تأسیس ضس:  -53

 ز( ایتالیا  د( ضَرٍی  ب( جرهٌی   الف( فراًسِ
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 تِ چٌس ّسار ًفر رسیس: 0927تؼساز هتؼلویي اتتسائی زر سال   -54

 ّسار 34ز(   ّسار 50 د(  ّسار 23ب(   ّسار 02الف( 

 

 ولىاًی چٌس هاُ زٍام ورز:حىورٍایی حثیة اهلل  -55

 هاُ 00ز(   هاُ 9د(   هاُ 3ب(   هاُ 2( الف

 هتؼلوی وِ تِ ضرب اسلحِ هحوس ًازر ضاُ را تِ لتل رساًس چِ ًام زاضت: -56

 ز( جوطیس  هحوس ػاتسد(   ب( ػثسالرٍف الف( ػثسالرالك

 حىورٍایی هحوس ًازر ضاُ چٌس سال عَل وطیس: -57

 سال 08ز(   سال 22( د  سال 09ب(  سال 21الف( 

 هحوس ظاّر ضاُ تِ ػور چٌس سالگی تِ پازضاّی تر گسیسُ ضس: -58

  08ز(    22د(    09ب(    21الف( 

 جٌگ زٍم جْاًی زر وسام سال آغاز ضس: -59

 0945ز(   0955د(   0939ب(  0944الف( 

 زر جٌگ زٍم جْاًی )اًگلیس، فراًسِ، اتحاز ضَرٍی، ایاالت هتحسُ اهریىا( تِ چی ًاهی یاز هی ضس: -61

  ز( ّوِ زرست  د( هتفمیي  رب( هحَ الف( هتحسیي

 سالِ سرزار هحوس زاٍٍز ذاى زر وسام سال آغاز ٍ تِ پایِ اووال رسیس: 5پالى  -60

 0971ز(   0961د(   0957ب(  0956الف( 

 ظرفیت  تٌس ترق ًغلَ تِ چٌس ّسار ویلَ ٍات هی رسس: -62

 ّسار 32ز(   ّسار 56د(   ّسار 34ب(  ّسار 66الف( 

 اذیر سلغٌت ظاّر ضاُ را تِ چی ًام یاز هی ورزًس:زُ سال  -63

 ز( ّیچىسام  د( زهَوراسی ب( ضاّی هطرٍعِ الف( جوَْری

رشین ضاّی هطرٍعِ زر وسام سال تا یه وَزتای ًظاهی سفیس تِ رّثری هحوس زاٍٍز ذاى  -64

 سمَط ورز، ٍ ًظام جوَْری اػالى گرزیس:

 0355ػمرب  04ز(  0352سرعاى  26د(  0339سٌثلِ  28ب(  0356اسس27الف( 
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 زر وسام سال تَسظ یه وَزتای ًظاهی رشین زاٍٍز ذاى سرًگَى گرزیس: -65

 0355ػمرب  4ز(   0356اسس  7د(  0352سرساى 26 ب( 0357حَر  7الف( 

 زر وسام سال تٌگلسیص از پاوستاى جسا ضس: -66

 0976ز(   0982د(   0970ب(  0975 الف(

 زر وسام سال تِ ایراى حولِ ًوَز: س زٍم جْاًی اتحازیِ ضَرٍی ٍ اًگلیزر عَل جٌگ  -67

 0303ز(   0320د(   0321ب(  0331الف( 

 سرزهیي چیي زر وسام لسوت لارٓ آسیا هَفؼیت زارز: -68

 ز( ضرلی  د( غرتی  ب( جٌَتی الف( ضوالی

 ، چٌسهیي وطَر زًیا هی تاضس:هساحتهلیَى ویلَ هتر هرتغ  9.6وطَر چیي تا زاضتي  -69

 ز( چْارم   د( سَم   ب( زٍم  ( اٍلالف

 ترارا گرزیس، ٍضْر زٍضٌثِ را تصرف ًوَز: ٍارز ترص ضرلیارتص سرخ ضَرٍی زر وسام سال  -71

 0924ز(   0934د(   0923ب(  0920الف( 

 سام سال استمالل سیاسی ذَیص را اػالى ًوَز:ىستاى زر وتاج -70

 0998ز(   0993د(   0992ب(  0990الف( 

 ازتیه ّا چٌس فیصس هرزم وطَر ها را تطىیل هی زّس: -72

 ز( ّیچىسام  فیصس 8د(   فیصس 75ب(  فیصس 01الف( 

 اػالى ًوَز: تروستاى زر وسام سال استمالل ذَیص را -73

  0992ز(   0993د(   0998ب(  0990الف( 

 جٌگ جْاًی اٍل زر وسام سال آغاز ضس: -74

 0945ز(   0909د(   0920ب(  0904الف( 

 جٌگ جْاًی اٍل تؼس از چٌس سال پایاى یافت: -75

 ز( ّیچىسام  سال 0د(   سال  6ب(  سال 4الف( 

 زهیٌی ٍ تحری وطتِ ضس: چٌس هلیَى سر تازجٌگ جْاًی اٍل زر تر اساس آهار رسوی  -76

 هلیَى 8ز(   هلیَى 00د(   هلیَى 9.0ب(  هلیَى 9الف( 
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 چٌس هلیَى تي ًظاهی هجرٍح گرزیس: زر جٌگ جْاًی اٍل -77

 هلیَى 24ز(   هلیَى 08د(   هلیَى 20ب(  هلیَى 07الف(  

 چٌس هلیَى ًفر زر جٌگ جْاًی اٍل اسیر یا هفمَز االحر گرزیس: -78

 هلیَى 8.4ز(   هلیَى 8د(   هلیَى 7.4ب(  هلیَى 7.5الف( 

 ضَز: یىی از جٌگ ّای شیل پر هصرفتریي ٍ پر اًگیسُ تریي جٌگ تارید تطریت هحسَی هی -79

 سامز( ّیچى د( جٌگ جْاًی اٍل ب( جٌگ جْاًی زٍم الف( جٌگ پاًی پت

 زر وجا هتَلس گرزیس: 0889آزٍلف ّیتلر زر سال  -81

 ز( ّیچىسام  د( تریتاًیا  ب( لٌسى الف( آلواى

 زر رأس حسب ًازی یىی از اضراظ شیل لرار زاضت: -80

 ز( لیٌیي  د( چرچل  ب( استالي  الف( ّتلر

 ّجَم ترزًس: (پَلٌسارتص آلواى زر وسام سال تِ لْستاى ٍ ) -82

 0908د(   0957د(   0939ب(  0944الف( 

 ر یىی از سال ّای شیل آغاز گرزیس:جٌگ زٍم جْاًی ز -83

 0904ز(   0943د(   0909ب(  0939الف( 

 فراسٌِ زر وسام سال تِ آلواى تسلین ضس: -84

 0935ز(   0922د(   0940ب(  0941الف( 

 تِ یىی از وطَر ّای شیل هسلظ ضس: 0932جاپاى زر سال  -85

  ز( ٌّس   د( چیي  ب( لٌسى الف( هٌچَریا

 ار تِ ػمة ًطیٌی ورز:ًْا را ٍازآلوا وسام سال حوالت ضسیس لَای ضَرٍی، زر -86

 0947ز(   0942د(   0945ب(  0940الف( 

 زر وسام سال آهریىا تر فراز ضْر ّیرٍ ضیوا زر جاپاى تن اتوی اًساذت: -87

 0945ز(   0944د(   0925ب(  0939الف( 

 تن اتن زر ّیرٍضیوا چٌس زر صس ضْر را ٍیراى ورز: -88

 31ز(    61د(    45ب(   71الف( 
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 تَسظ یىی از عیارُ ّای شیل اًساذتِ ضس: 0945زر ًاگاسىی زر سال تن اتن  -89

 ّیچىسامز(   H-29د(   B-31ب(  B-29الف( 

 جاپاى زر یىی از سال ّای شیل تسلین ضس: -91

 0955ز(   0944د(   0939ب(  0945الف( 

 جْاًی زٍم چٌس هلیَى ًفر وطتِ ضس:زر جٌگ  -90

 ز( ّیچىسام  95-85د(   71-61ب(  51-41لف( ا

 زر جٌگ جْاًی زٍم ایاالت هتحسُ اهریىا چِ تؼساز از ػساورش را از زست زاز: -92

 24111ز(   341111د(   311111ب(  25111الف( 

 ال تَسظ اتحاز ضَرٍی اضغال گرزیس:افغاًستاى زر وسام س -93

 0986ز(   0991د(   0988ب(  0978الف( 

 اتحاز ضَرٍی زر افغاًستاى ضىست ذَرزُ ٍزر وسام سال از افغاًستاى ذارد گرزیس: -94

 ز( ّیچىسام  0977د(   0987ب(  0989الف( 

 زم فراًسِ پیرٍی زیي ػیسَی هی تاضس:چٌس فصس هر -95

 %99ز(    %92د(   %96ب(   %95الف( 

 یىی از ًام ّای شیل یاز هی گرزیس:فراًسِ لثل از هیالز تِ  -96

 ز( ّیچىسام   د( ًیوا  ب( ٍیوار  الف( گَل

 زر وسام سال اًمالب وثیر فراًسِ تِ پیرٍزی رسیس: -97

 0788ز(   0786د(   0789ب(  0781الف( 

 فراًسِ اٍلیي تن اتن ذَز را زر یىی از جاّای شیل آزهایص ورز: 0961زر سال  -98

 ز( تحر ٌّس  د( تحر هسیتراًِ  ب( صحرا آسیا الف( صحرا افریما

 م یىی از ٍاحس ّای پَلی شیل را لثَل ورز: 0999اًسِ زر سال فر -99

 ز( هارن   د( یَرٍ  ب( ریال  الرالف( ز

 احوس ضاُ تاتا تِ ٌّس چٌس تار لطىر وطی ًوَز:  -011

 ز( ّیچىسام  تار 7د(   ب( زٍ تار الف( یىثار


