
 

 بخش اول: علوم طبیعی
۳۲تعداد سواالت:   

۶۴مجموعه منره این بخش:   
دقیقه ۴۰ حد اکرث زمان این بخش:  

در ورق (  میباشد شام یکی آنرا که درست است D) و( C، )(B، )(Aدارای چهار جواب ) اهپرسش هر یک از دستورالعمل:
  نشانی منائید. جوابات 

 

 :از گیری زلزله عبارت است واحد اندازه .1
A :                  مرت                   B :                           گرام C :                                           ریشرتD: هیجکدام 
 ؟لعابیه در کدام قسمت بدن انسان قرار داردغده  .2
A :در جوف دهن                             B :در معده                            C :     در سیستم عصبی              D: هیچکدام 
 ؟دباشتم تنفسی شامل کدام موارد میاعضای سیس .3
A :بینی، دهن، حلقوم، حنجره و شش     B :بینی، دهن، قلب، معده و گرده    C :معده و روده            D: هیچکدام 
 ؟اساسی خون عبارت اند از ایجز ا .4
A :DNA  و آکسیجنB : دمویکرویات رسخ، کرویات سفید، پالزما و صفحات  C:    آکسیجن و کرویات سفیدD :هیچکدام 
 :کیمیا علمی است که از تغیرات و تبادالت .5
A : کنددامئی ماده بحث می       B :کند       ظاهری ماده بحث میC :A  وB درست است                    D: هیچکدام 
 فلزات دارای خاصیت: .6
A  :            حرارتی اند               B :              برقی و حرارتی نیستند C:                برقی و حرارتی هستندD: هیچکدام 
 مقابله بین سگ و پشک به منظور بدست آوردن گوشت عبارت است از: .7
A      هم زیستی :                      B    پرازیتزم :                               Cرقابت بین هم نوع :             Dرقابت در بین انواع مختلف : 
 قوه اصطکاک چه وقت به وجود می آید؟ .8
A :جسم جامد در داخل مایع حرکت کند  B: جسم جامد باالی جامد حرکت کند C   : A وB       درست است   D :هیچکدام 
 سمبول عنرص پوتاسیم چیست؟ .9
A :K                                       B :C                                             C :AU                              D :هیچکدام 

 د؟کدام یکی از خزندگان ذیل پا ندار  .10
A :    گژدم                          B :                    متساح             C :                    مار                 D  :چلپاسه 

 محل بود و باش حرشات عبارت اند از: .11
A:                       جنگالت B:                       کشت زار ها  C:           بیابان                  D    : همه درست است  

 تبخیر چیست؟ .12
A: تبدیل مایع به گاز        B :تبدیل جامد به مایع                      C:  تبدیل مایع به جامد       D     :هیچکدام 

 ماده منحله چیست؟  .13
A :شوداست که حل منیماده ای B :است که حل می شود    ماده ای C :هردو درست است        D  :هیچکدام 

 :شودبرای تعیین رسدی و گرمی جسم از چه استفاده می .14
A: ترمامرت                       B :مایکروسکوب                      C :تلسکوب                     D    :  هیچکدام 

 کدام یکی از موارد ذیل دارد؟را بیشرتین رسعت  .15
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A: رسعت صوت           B:                                رسعت نورC:                                     رسعت بادD :هیچکدام 
 ودین در بدن باعث:کمبود آی .16
A :تولید رسطان می شود B :پکی استخوان می شود        C :                تولید جاغور می شود D  :ضعف دید می شود 

 فزیک علمی است که از: .17
A :تغیرات وتبادالت دامئی ماده بحث میکند B :تغیرات وتبادالت ظاهری ماده بحث میکند C :هر دودرست است D :هیچکدام 

 ی برقی بطور آزاد حرکت کرده بتواند عبارت است از:یکه در آن چارج هاوادم .18
Aهادی :                          B :عایق                                    C :هیچکدام                          D :هادی و عایق 

 وقتیکه جسم ساکن باشد شتاب حرکت آن چند است: .19
A :صفر است                      B:        یک است                           C:                       منفی یک است D :ی دو استمنف 

 ؟شود کدام یک از عنارص ذیل در طبیعت به شکل مالیکول یافت می .20
A :          آکسیجن          B :هایدروجن                         C  :نایرتوجن                              D :همه درست است 

 ؟کوچکرتین زره یک عنرص عبارت است از .21
A : مرکب                        B :مالیکول                                C: اتم                                         D :هیچکدام 

 :زرات اساسی یک اتم عبارت است از .22
A :پروتون                              B :نیوترون                                    C :الکرتون                                D :همه درست است 

 نوشابه های گاز دار چه نوع مخلوط است؟ .23
A :          گاز در گاز      B :گاز در مایع                           C :    گاز در جامد                      D :هیچکدام 

 پا های پرندگان توسط کدام یک از ساختامن های ذیل پوشیده شده است؟ .24
A :  پرها                             Bفلس ها :                            C :جلد                                            Dموها :    

 از: ندمنابع مهم ویتامین عبارت ا .25
A: شیر و لبنایت                 B      جگر و تخم :                    C     زردک و بادنجان  :                  Dهمه درست است : 

 حرارت چیست؟ .26
A :کتله است                  B :جسم است                              C :انرژی است                               D :دامهیچک 

 :رسدحرارت آفتاب توسط کدام عملیه ذیل به زمین می .27
A :             تششع           B: تبخیر                                    C: تصعید                                  D :هیچکدام 

 :کدام یک از مواد ذیل مرکب است .28
A: آب                    B :منک                               C :A  وB درست است         D: هیچکدام 

 :کند عبارت است ازعلمی که از اضالع، زوایا و از روابط بین اضالع و زوایا بحث می .29
A :           هندسه            B:  مثلثات                               C :ریاضی                                   D :ت استهمه درس 

 :اگر سطح داخلی قسمتی از کره انعکاس دهنده باشد .30
A :    آئینه محدب است   B: آئینه مقعر است                 C :مقعر الطرفین است                 D :محدب الطرفین است 

 باشد؟در کدام یک از آئینه های ذیل زاویه شعاع وارده مساوی به زاویه شعاع منعکسه می .31
A :ستوی         آئیه م       B:    آئینه مقعر                        C :آئینه محدب                         D :همه درست است 

 کند؟کدام یک از اجسام ذیل از خود شعاع پخش می .32
A :        زمین                  B:    آئینه                               C :مهتاب                                  D :آفتاب 
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ریاضیات: دومبخش   
۳۲تعداد سواالت:   

۶۴مجموعه منره این بخش:   
دقیقه ۴۰حد اکرث زمان این بخش:   

(  میباشد شام یکی آنرا که درست است در ورق D( و )A( ،)B( ،)Cدارای چهار جواب ) اهپرسش هر یک از دستورالعمل:
 جوابات  نشانی منائید. 

 

 ساوی است به:م  54عدد  .33
A :240                                         B :250                                           C  :255                               D  :1024  

 تا پول هر دو مساوی شود:  افغانی دارند، احمد به محمود چند افغانی بدهد 2300افغانی و محمود  4500احمد   .34
A :2200                                    B: 1200                                          C   :110                                     D :1100  

  بر کدام عدد ذیل پوره قابل تقسیم است:  81عدد   .35
A:9                                           B :7                                               C :4                                           D  :10  

 کدام عدد می باشد:  64جذر  .36
A:8                                          B :2                                  C:10                                        D :15  

 عبارت است ؟  5الی  1اعداد از  مجموعه .37
 A:18                                       B:15                                C: 30                                        D :40 
 عبارت است از؟  50000پنچاه فیصد عدد  .38
A  :25000                               B :20000                              C:100000                                       D :30000 

 چند می باشد: x   50 25حاصل رضب عدد    .39
A: 1400                    B :1200                             C   :1250                                 D : 1800  

 عبارت است از:  10 تقسیم  218حاصل تقسیم عدد  .40
A :21.8                         B:22                                C :20                                        D :21 

 پایه میز را در چند روز می سازند؟ 15ار روز می سازند معلوم کنید که پایه میز را در چه 10چهار نفر نجار  .41
A: 8             روز          B:7                          روز  C: 6                   روز                 D :5 روز 

 مساوی است به: 624+92+2افاده  .42
A :150                        B:133                                      C :130                              D :134 

 عبارت است ؟ 5+103+102+2حاصل جمع اعداد  .43
A :212                   B:200                                           C:102                                         D   هیچکدام : 

 عبارت است از:  9یک ثلث عدد  .44
A: 4                            B: 6                                                 C: 3                                           D    : 5 

 چند عدد ه وجود دارد؟  25الی  10بین اعدد   .45
A :17                     B:16                                             C :14                                            D      :15 

 افغانی مفاد حاصل می شود ؟  1200سال  4% در مدت 2مایه به نرخ از کدام رس  .46
A: 14000                    B :15000                                C :16000                                         D     : 13000 

  : ( مساوی است به12)-(8) .47
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A :4-                              B :2                                               C:16                              D     :1  
 کدام یک از اعداد ذیل نسبت به دیگران بزرگرت است: .48
A: 9-                                  B :1-                                                    C :6-                                     D :3- 

 مرت باشد، مساحت آن چند مرت است؟  4مرت و عرض آن    10اگر طول یک مستطیل  .49
A :40  مرت                    B  :8                                       مرت C: 9                                 مرتD:16 مرت 

 فیصد تخفیف قیمت جنس چند افغانی می شود؟  25باشد بعد از افغانی  60000 هرگاه قیمت یک جنس .50
A: 40000                        B :25000                                C :30000                        D :45000 

 ساده ترین طریقه جمع کردن را؟ .51
A: تقسیم گویند                        Bرضب گویند :                   C                       تفریق گویند :Dهیچکدام : 

 فیصد است مبلغ سهم احمد چند است؟30 د افغانی سهم احم 200000در رسمایه  .52
A:  40000                 افغانی B: 60000  افغانی                   C :80000 افغانی                         D :50000 افغانی 

 لغت عبارت است از؟ کرس در .53
A            شکستاندن را ګویند :B :تجزیه کردن را ګویند             C   :                      تصاعد را ګویندD: هیچکدام  

 ؟نفر کارگر چند افغانی می شود  10افغانی است مزد 42000نفر کارگر مبلغ 120 مزد  .54
A :6000                              B :3500                                C :3600                                       D: 3700 

 کدام یک از اعداد ذیل عدد اولیه است؟ .55
A: 6                               B: 4                                     C :7                                            D :8 

 ام افاده ذیل افاده دو مجهوله است:کد .56
A :3x+4y                          B :2x-3x                                  C:2y + 4y                                    D   همه درست است : 

 هر ګاه سکه فلزی را به هوا پرتاب کنیم احتامل این که شیر بیاید عبارت است از؟ .57
A  :1/2                        B:1                                            C: 1/4                                              D   :1/5 

 مثلث از چند قطعه خط تشکیل شده است؟ .58
A :        چهار                 B                                          پنج :C   سه  :                                     Dدو : 

 عبارت است از؟ 2.2.2.2شکل ساده  .59
A  :42                                B :32                                                  C:62                                              D :52 

 تم( فریکونسی کدام حرف بیشرت است؟در این جمله )من متعلم صنف هشتم هس .60
A        م .                            B   ت .                                         C   ه .                                            Dش . 
 فیصد تخفیف قیمت جنس چند می شود؟   10 افغانی باشد پس از 2000هرگاه قیمت یک جنس  .61
A:1700                              B: 16000                                    C :1800                                           D: 1500 

 است کوچکرتین داتا عبارت از؟21 ,20 ,18 ,14 ,12 در یک شهر در جریان پنج روز تعداد تصادفات ترافیکی  .62
A: 18                             B :14                                   C :12                                            D  :  21 

 نفر آن غیر حارض است فیصدی حارضان صنف عبارت است از: 4نفر است  20تعداد داخله یک صنف  .63
A: 84%                    B: 82%                             C  :  85%                               D :80% 

 عبارت است از: 90 عدد یک ثلث .64
A : 25                           B :  30                                          C :40                                         D    : 20 
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علوم دینی :سومبخش   
۳۲تعداد سواالت:   

۶۴ره این بخش: مجموعه من  
دقیقه ۳۵حد اکرث زمان این بخش:   

(  میباشد شام یکی آنرا که درست است در ورق D( و )A( ،)B( ،)Cدارای چهار جواب ) اهپرسش هر یک از دستورالعمل:
 جوابات  نشانی منائید. 

 

 ؟نام چند پیامرب در قرآن کریم ذکر شده است  .65
A :10                                      B : 25                               C :112                                 D :40  

 ه مسلامنان کی بود:فسومین خلی .66
A :رض  حرض ت عثامن             B :  رضحرضت ابوبکر صدیق         C :رض حرضت عمر فاروق               D :  رضحرضت علی  

 ره عبارت است از؟یکی از نام های مدینه منو  .67
A : خیرب                                        B :بغداد                                        C :عدن                              D : یرثب 

 ؟حکم مناز عید چه است .68
A: فرض                                       B :                         واجب               C: مستحب                              D : مباح 

 مناز عید چند رکعت است؟ .69
A :2 رکعت                                B : 4  رکعت                                C :3 رکعت                                    D : هیچکدام 

 ؟سال در مکه دعوت منودپیامرب صلی الله علیه وسلم چند  .70
A :22                        B : 17                                            C :13                                           D :هیچکدام  

 ؟اولین بار مسلامنها به یکی از اماکن  ذیل هجرت کردند .71
A :           مکه                        B:  حبشه                           C:  عراق                             D :مرص 

 از:اند های سوره فاتحه عبارت  یکی از نام .72
A: ءشفا                             B :ام الکتاب                                    C :سبع املثانی                     D :همه درست است 

 ؟که در حال مسلامن بودن با صحابی صحبت کرده باشد و با ایامن از دنیا رفته باشد بنام چه یاد می شود شخصی .73
A :            تابعی                B :امام                         C :                 صحابی              D :هیچکدام 

 :یامربان اولو العزم چند تن هستندپ .74
A : 4 امربپی                  B :12  پیامرب                         C :5      پیامرب                      D :2  پیامرب 

 ؟وضوء دارای چند رکن است .75
A :4                               رکن      B :9              رکن               C :2       رکن               D : هیچکدام 

 حکم ادای مناز جمعه چیست؟ .76
A :              مستحب است       B :فرض است                          C :واجب است                     D :سنت است 

 ؟پیامرب صلی الله علیه وسلم در کدام  تاریخ به دنیا آمد  .77
A :11                     محرم      B :15           جامدی االولی               C :12  ربیع االول                      D :5  محرم 

 ؟احکام قرآ ن کریم قرار ذیل است .78
A : احکام اعتقادی                      B :                      احکام اخالقی   C:  احکام عملی                        D : همه درست است 
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 سوره ذیل است :یکی از دالیل یگانگی الله  .79
A :             سوره اخالص              B :                        سوره کافرون        C :  سوره فاتحه              D :سوره العرص 

 قرآنکریم در یکی از ماه های ذیل نازل شده است؟ .80
A :                      ماه شعبان     B :رجب                                          C :شوال                            D :رمضان 

 ؟آخرین آیت که نازل شده است عبارت است از .81
A :           ...... الیوم اکملت لکم  B :         ....واتقوا یوما ترجعون     C : الله صمد                D :هیچکدام 

 ؟رشک چند نوع است  .82
A :4 نوع                                  B :3           نوع                                C : دو نوع                      D :5  نوع 

 ؟ءعمر بن عبدالعزیز یکی از خلفا .83
A:                عباسی ها بود       B  :     اموی ها بود                          C : خلفاء راشدین بود         D :  عثامنی ها بود 

 نکاح با خشو )مادر زن(: .84
A :            دامئی حرام است    B :               حرام موقتی است      C :دامئی حالل است              D :هیچکدام 

 :قعده اخیر در مناز از جمله .85
A :             ارکان مناز است    B :                رشوط مناز است    C : واجبات مناز است             D : سنت های مناز است 

 ؟اسالم در لغت به معنی  .86
A :                                  انقیاد   B:                       تسلیم شدن    C :نگردن نهاد                               D: همه درست است 

 ؟ایامن در لغت به معنی ذیل است  .87
A : ام گذاشنت                احرت    B:                     رعایت کردن     C :عقیده و باور داشنت               D :تسلیم شدن 

 ؟رمضان ماه چندم سال قمری است  .88
A :                  ماه اول    B:                       ماه نهم                    C :        ماه سوم                         D :  ماه چهارم 

 ؟زکات در لغت به معنی .89
A:  پاکی است                       B:                          افزایش                C:                                       رشدD :  همه درست است 

 :روح االمین نام یکی از فرشتګان ذیل است  .90
A : ععزرائیل                     B:  عمیکائیل                                      C : عارسافیل                              D :عئیل رب ج 

 ؟در قرآن کریم چند سجده تالوث است  .91
A :20                                 B: 14                                               C :53                                          D: 30  

 :در آیه مبارک )انا اعطیناک الکوثر( معنی کلمه )کوثر( عبارت است از .92
A: آب                                 B: حوض کوثر                                    C :دریا                                   D: هیچکدام 

 )اقم الصلوة و آتوالزکات( به دو موضوع ذیل تاکید می کند: آیه مبارک .93
A:                    مناز و زکات   B:                                   روزه و مناز     C:          روزه و حج           D: همه درست است 

 در آیه مبارک )قل یا ایهالکافرون( معنی قل چیست؟ .94
A:           گفت                  B:                                           بگو      C:               می گوید            D: عرص 

 ؟ رضی الله عنه چند سال خالفت کرد عمر .95
A:              چهار سال           B:                    هفت سال                    C :    بیست و دو سال          D: ه سال د 

 علی رضی الله عنه بعد از کدام خلیفه زمام امور مسلامنان را به عهده گرفت ؟ .96
A:      ابوبکر رضی الله عنه B:    عمر رضی الله عنه             C :         عثامن رضی الله عنه        D:   امیر معاویه رضی الله عنه 
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 علوم اجتامعی :چهارمبخش 
۳۲االت: تعداد سو   

۶۴مجموعه منره این بخش:   
دقیقه ۳۵حد اکرث زمان این بخش:   

(  میباشد شام یکی آنرا که درست است در ورق D( و )A( ،)B( ،)Cدارای چهار جواب ) اهپرسش هر یک از دستورالعمل:
 جوابات  نشانی منائید. 

 

 عرض اعظمی افغانستان بین کدام یک از نقاط ذیل میباشد: .97
A :خامب الی کوه های چگایی     از منطقه  B :   از درٔه یولی الی درٔه ذولفقار C :از کوتل کلیک الی کوه ملک سیاه                            
D :از کوه ملک سیاه الی درٔه ذولفقار 

 :پایتخت افغانستان از یکی از والیت های ذیل به کابل انتقال کرد .98
A :کندهار                                 B :ننگرهار                                    C :بلخ                                D :بامیان 

 :بند امیر در کدام یکی از والیت های ذیل قرار دارد .99
A :کرن                                     B :بامیان                                       C :     سمنگان                       D :فاریاب 

 :خواجه حافظ از یکی از والیت های ذیل بود .100
A :بلخ                      B :بغالن                                   C :                      تخار       D :هیچکدام 

 نیشکر در کدام والیت کشورما بیشرت زرع میگردد: .101
A :ننگرهار                              B:کرن                                   C :لغامن                              D :پکتیا 

 م در کدام شهر  ایاالت متحدٔه امریکا برای استفاده عموم قرار گرفت: ۱۸۸۳مبایل در سال  .102
A :واشنگنت                          B :تکزاس                                    C :نیوانگلند                         D :شیکاگو 

 اگر تعداد مهاجرت ها از خارج به داخل کشور نسبت به خارج کشور بیشرت باشد رشد نفوس عبارت است از: .103
A :رشد میخانیکی               B :رشد فرهنگی                          C :رشد طبیعی                          D :رشد اقتصادی 

 :واقعه یازدهم سبتمرب در یکی از کشور های ذیل رخ داد .104
A :انگلستان                      B: ایاالت متحده امریکا                  C :    آملان                                      D: فرانسه 

 س شد:اولین پوسته خانه در  باال حصار کابل به کدام نام تاسی .105
A :چاپخانه                    B :پسته خانه                               C :  چاپار خانه                    D :مطبعه 

 :آلودگی دارای انواع ذیل است .106
A :آلودگی هوا                      B: آلودگی آب و خاک           C :آلودگی صوتی                         D: همه درست است 

 نام کدام دریای رسحدی افغانستان بود: اکسوس .107
A :دریای هریرود                      B :دریای هلمند                 C:               دریای امو                D :دریای کوکچه 

 افغانستان به چند والیت تقسیم گردیده است؟ .108
A: 29                                B: 30                                C: 38                                     D: 34 

 ؟رییس جمهور افغانستان چه کسی بوداولین  .109
A :محمد داوود خان         B :     نور محمد ترکی     C :حفیظ الله امین                        D :بربک کارمل  

 کجاست؟ زادگاه موالنای روم در .110
Aخ: بل                       B :انقره ترکیه                         C :ایران                                    D :روم 



        Page 7 of 10                                                                      

 کدام مفهوم را افاده می کند:  pollutionاصطالح  .111
A :آلوده گی آب                    B :             آلوده گی خاک        C :واآلوده گی ه                         D :عامل آلوده گی 

 :ترین نطقه در افغانستان عبارت اند ازمرتفع .112
A :سالنگ                      B :بند امیر                                C :پامیر بدخشان                         D :هیچکدام 

 :فعالیت خود را آغاز منودند طالبان برای اولین بار از یکی از والیت های ذیل .113
A :هرات                        B :کندهار                                     C: کرن                                    D :نورستان 

 :کنفرانس بن در کدام کشور برگذار گردید .114
A :هند                       B :فرانسه                                    C :آملان                                      Dایتالیا : 

 برای یکی از اشخاص زیر از طرف پوهنتون آکسفورد دکتورای افتخاری اعطا گردید: .115
A :امیر شیر علی خان             B :حبیب الله خان              C :امان الله خان                     D : خانعبدالرحمن 

 :کدام یکی از کشور های ذیل در قاره افریقا موقعیت دارد .116
A :           عراق           B :روسیه                                    C: فرانسه                                  D :مرص  
 آن شاه که هجرت مسلامنان را در حبشه در  قلمرو حکومت خود پذیرفت چه نام داشت: .117
: A زید                     B :ابرهه                               C :نجاشی                                      D: گیزاو  
 در شبه قاره هند قبل از تجزیه کدام کشور ها شامل بودند: .118
: A هند و افغانستان          B :                     هند و پاکستانC : سیای میانه             کشور های آD :هند، پاکستان و بنگله دیش   
 :یکی از کشور های ذیل عضو دامئی شورای امنیت ملل متحد است .119

Aایران :                           B :انگلستان                             C :پاکستان                                      D :افغانستان 
 :ذیل برای بدست آوردن استقالل افغانستان مبارزه کرده اندکدام اشخاص  .120

 Aعالم نبی خان چرخی :        B :میر بچه خان کوهدامنی      C :میر مسجدی خان کوهستانی          D :همه درست است  
 خوشحال خان ختک توسط کی زندانی شد: .121

A :شاه جهان                B :اورنگ زیب                 C :  جالل الدین محمد اکرب               D :جهانگیر 
 :کشمیر منطقه مورد منازعه بین کدام دو کشور ذیل است .122

A           هند و بنگالدش :  B :هند و پاکستان                     C :هند و چین                         D :چین و جاپان 
 :ر کشی منوده استکدام یکی از پادشاهان ذیل باالی هند لشک .123

A  :احمد شاه بابا            B :        عبدالرحمن خان   C :دوست محمد خان                    D :هیچکدام 
 :منابع انرژی عبارت اند از .124

 Aآب :                            B :باد                                     C :هوا و گاز                           D :همه درست است 
 چند کشور اعضای شورای امنیت دایمی سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد: .125

Aکشور : پنج                 B :کشور چهار                         C :دو کشور                             D :سه کشور 
 :جنگ اول جهانی در یکی از براعظم های ذیل آغاز شد .126

A :یاآس                           B :افریقا                                C :اروپا                                      D: آسرتلیا 
 تیمورشاه پرس احمد شاه بابا شاعر زبان:  .127

Aبود : دری                        B :                                  پشتو بودC : اردو بودپشتو و          D : جوابA  وB   
 مرکز والیت تخار به چه نام یاد می گردد؟ .128

A :جبل الرساج                 B :دوشی                                   C :پلخمری                                        D :تالقان  
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 معلومات عمومی :پنجمبخش 
۳۲تعداد سواالت:   

۶۴ه این بخش: مجموعه منر   
 دقیقه ۳۰حد اکرث زمان این بخش: 

(  میباشد شام یکی آنرا که درست است در ورق D( و )A( ،)B( ،)Cدارای چهار جواب ) اهپرسش هر یک از دستورالعمل:
 جوابات  نشانی منائید. 

 

 خواجه عبدالله انصاری در کجا فوت کرد: .129
A :کابل               B: هرات                          C :قندهار                            D :فراه 

 را در جهان دارد؟ مساحت کدام قاره بیشرتین .130
A اروپا :                       Bآسیا :                Cامریکا :                         Dافریقا : 

 پیامرب اسالم چند یار داشت: .131
A دو یار:              B: سه یار                          C :چهار یار                         D:پنج یار 

 والیت بلخ در گذشته به یکی از نامهای ذیل یاد می شد: .132
A :                   بخدی   B :ام البالد                         C:                                          باخرتD :آریانا 

 والیت های ذیل جنگل ندارد: کدام یک از .133
A :                 لوگر     B :نیمروز                                 C :کرن                                         D :نورستان 

 :رئیس شورای عالی مصالحه ملی کدام یکی از اشخاص ذیل است .134
A :محمد حنیف امتر      B:       محمد محقق             C :  محمد کریم خلیلی                   D :داکرت عبدالله عبدالله 

 :زیر تصویب شد یک از روسای جمهوری حاکمیت کدام قانون اساسی افغانستان د ردوره آخرین .135
A :محمد داوود خان    B :           حامد کرزی            C :محمد ارشف غنی                D : کینور محمد تر 

 ؟رئیس جمهور روسیه چه نام دارد .136
A .دودوفمی           B :         رحمن اوف       C :والدی میرپوتین                D :دونالد ترامپ 

 ؟افغانستان با یکی از کشور های ذیل مرز ندارد .137
A  :قزاقستان             B :ازبیکستان                  C :ترکمنستان                 D :تاجکستان 

 ؟اثر کدام یکی از شاعران زیر است فیه مافیه .138
A   فردوسی :                  Bرودکی :                 C: جالل الدین موالنا               Dخاقانی : 

 ؟تصویب شددر کدام سال بعد از زمان طالبان افغانستان  قانون اساسی فعلی .139
A :۱۳۸۳                         B :۱۳۸۶                           C :۱۳۸۲                             D :۱۳۹۲ 

 ؟معاهده گندمک را کی امضا کرد .140
A      امیر شیرعلی خان :          Bامیر عبدالرحمن خان :       C محمد یعقوب خان: امیر          Dشاه امان الله خان : 

 ؟ر زمان کدام پادشاه به فعالیت آغاز کردد افغانستان روزنامه آزاد در اولین  .141
A :امیر شیر علی خان             B : امیر امان الله خان           C :             امیر حبیب الله خانD :امیر عبدالرحامن خان 

 ؟دارای چهار بیت است کدام یکی از قالب های شعری، .142
A       مخمس :     B   قطعه :                             Cرباعی :                           Dغزل : 

 ؟نخستین نرشات رادیویی در افغانستان توسط چه وسایلی شنیده می شدصدای  .143
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Aها                     : گیرنده B          بلندگوها :                  Cها: تایپ                      Dهیچکدام : 
 ضد کلمه آسان چیست؟ .144

A: شکست                           B :صعب                                   C :موفقیت                    D :برازندگی 
 ؟کدام قاره را کشف کرد کرستیف کلمب .145

A :قاره افریقا را                 B: قاره امریکا را                            C :قاره اسرتالیا را                    D : قاره انرتکتیکا را 
 رهرب کدام یکی از کشورهای زیر بود؟ لینین .146

A انگلستان :                Bآملان :                     Cفرانسه :                    Dروسیه : 
 ؟یکی از ولسوالی های کدام یک از والیت های ذیل استیمگان  .147

A :بدخشان                   Bهار: کند                                   C: وردک                   D :کرن  
 آخرین شاه افغانستان کی بود؟ .148

A : امان الله خانامیر              B : حبیب الله خانامیر               C : ه         ظاهر شامحمد       D : نادر خانمحمد 
 ؟مرکز والیت کاپیسا چه نام دارد .149

A :مود راقیمح                  B :پلخمری                     C :چاریکار                    D :ایبک 
 ؟کدام سیاره استی شمسی ی منظومهسیاره کوچکرتین .150

A :مشرتی                   B        مریخ :                 C :عطارد                            Dزمین : 
 یکی از والیت های ذیل موقعیت دارد:بند سلام در  .151

A :هرات                 B :غور                                        C :                    وردک        D :بامیان 
 سنایی در یکی از والیت های ذیل تولد شده است: .152

A :بدخشان                        B :تخار                                   C :هرات                          D :غزنی 
 هفت اورنگ  اثر کیست: .153

A : نظامی گنجوی             B :نور الدین عبدالرحامن جامی          C :سنایی غزنوی              D :سعدی شیرازی 
 ؟کشور پاکستان چه نام داردبرحال نخست وزیر  .154

A :  عمران خان                  B :بینظیر بوتو                              C :جواد ظریف             D :هیچکدام 
 ی امریکا چه نام دارد؟رییس جمهور فعلی ایاالت متحده .155

A بارک اوباما :      B: ترامپ ددونال                     C :جو بایدن           D :جورج بوش 
 ؟دام یکی از اشخاص ذیل استرئیس مجلس مرشانوجرگه افغانستان ک .156

A :          محمد حنیف امترB: محمد کریم خلیلی                    C: داکرت عبدالله عبدالله     D: فضل هادی مسلمیار 
 :ه رئیس جمهور منتخب افغانستان گردیدمحمد ارشف غنی چند دور   .157

A دو دوره :                B:  چهار دوره                        C :یک دوره                        D: سه دوره 
 ثرومتندترین آدم روی زمین کیست؟ .158

A بیل گیتس :     Bجیف بیزوس :                C :وارن باِفت               Dموکیش امبانی : 
 واحد پولی پاکستان چیست: .159
A . کلدار               B .تومان                               C .ریال                       D .هیچکدام 
 :کدام یکی از والیت های ذیل والیت مرکزی شمرده می شود. 160
A  .بادغیس              B  .فاریاب                                   C  :لوگر                                D  : هیچکدام 


