
ں ی امام ابو ھاشم عبدہللا کے والد کا نام بتائ   

A. ھارون  

B. منصور   

C.  فہی امام محمد حن    

D. ابو مسلم   

ANSWER: C 

 

خاندان کے جھنڈے کا رنگ تھا یعباس  

A. الل  

B. سبز   

C.  ی عناب  

D. کاال   

ANSWER: D 

 

ں یکا نام بتائ  ری کے پہلے وز یعباس خاندان  

A.  ابو سلمہ خال ل   

B. ابو نواس   

C. طاھر   

D. نی ام   

ANSWER: A 

 

کے لقب سے کون مشہور ھوا  یمہد امام  

A. یخالد برمک    

B. ہی امام نفس ذک   

C. ھارون   

D. ابو السراپا   

ANSWER: B 

 

ں ی والدہ کا نام بتائ  یجعفر منصور ک ابو  



A. سالمہ   

B. ہی رض   

C. مرہم   

D. نبی ز   

ANSWER: A 

 

ا ی د ہی نظر ینے خالفت کو روحان  فہی خل  یعباس یکس  

A. یمھد     

B. آمپن   

C. منصور   

D. ھارون   

ANSWER: C 

 

ںیکا اصل نام بتائ  ی مسلم خراسان  ابو   

A. بن عثمان می ابراھ     

B. سنی طاھر بن ح   

C. خالد  

D. جعفر   

ANSWER: A                                                             

 

کا نام تھاا یوی ب  ی ک فہی خل  یعباس ی کس  رہطہ  

A. ماموں    

B. منصور   

C. یمہد   

D. آمپن  

ANSWER: C 

 

یتھ ی رپنے وال ی کہاں ک زرانی خ ملکہ      

A.  منی     



B. عراق   

C. رانی ا   

D. شام  

ANSWER: A 

 

کو دوسرے کس نام سے جانا جاتا ہے  مہمرہ  

A. الحاد    

B. خوارج    

C.  سرخ پوش  

D. ساالجقہ  

ANSWER: C 

 

یلگائ  یپے کس نے پابند یگداگر          

A. ماموں    

B. یمہد    

C. ھارون   

D.  منصور  

ANSWER: B 

 

ںی کا اصل نام بتائ  ہ ی نفس ذک امام        

A. محمد بن عبدہللا    

B. یموس    

C. الناصر  

D.  یالحاد   

ANSWER: A 

 

ای منصور نے کس شہر کو دارالحکومت بنا فہی خل  

A. دمشق    

B. خراسان   



C. بغداد   

D.  رے  

ANSWER: C 

 

بن ثابت کس نام سے مشہور تھے نعمان         

A. امام مالک    

B. یامام مہد    

C.  فہی امام ابو حن   

D. یامام شافع    

ANSWER: C 

 

ای کو دارالحکومت کس نے بنا کوفہ           

A. منصور    

B. السفاح   

C. ھارون   

D. ماموں  

ANSWER: B 

 

ای ک ی دعو ای نے ک مقنع                 

A. رسول ھونے کا   

B. ھونے کا فہی خل    

C. کا یامام مہد    

D. خدا ھونے کا  

ANSWER: D 

 

ینے کتنے برس حکومت ک ی مہد فہی خل       

A. 10 برس    

B. 11 برس   

C. 12 برس  



D. 13 برس   

ANSWER: A 

 

یتھ  والدہ یک فہ ی کس خل زرانی خ ملکہ       

A. یمہد     

B. واثق    

C. ھارون   

D. ماموں   

ANSWER: C 

 

ھوا دای ھارون کہاں پ  فہی خل           

A. طوس    

B. رتی تک    

C. بغداد  

D.  رے   

ANSWER: D 

 

تھا یکا بان  سہی ادر سلطنت              

A. یبن عل سنی ح     

B. بن عبدہللا سی ادر    

C. حمزہ کسائ   

D. خالد  

ANSWER: B 

 

برامک کہاں کا رھنے واال تھا خاندان           

A. رانی ا     

B. شام   

C.  منی    

D. طائف   



ANSWER: A 

 

کون تھا یموصل می ابراہ                  

A.  لی جرن    

B. استاد   

C. قاری موس    

D. یقاض    

ANSWER: C 

 

ں ی بھائ کا نام بتائ  ک ی ھارون کے دودھ شر فہی خل  

A. یفضل برمک     

B. ابو نواس   

C. ھاشم   

D.  واثق   

ANSWER: A 

 

ھے  فی تصن  ی الخراج کس ک کتاب      

A. منصور    

B.  فہی امام ابو حن   

C.  وسف ی امام ابو   

D. ھارون  

ANSWER: C 

 

ںی کا اصل نام بتائ  دہی زب  ملکہ           

A. مراجل    

B. زرانی خ    

C. بازغہ  

D. زی امتعہ العز    

ANSWER: D 



 

کو کہا جاتا ہے   فہی کس خل یھاشم نی الطر ف بی نج  

A. یمہد     

B. ماموں   

C. منصور   

D. آمپن   

ANSWER: D 

 

یتھ یمدت خالفت کتن  ی ک دی آمپن الر ش فہی خل  

A. 4   ماہ  8سال     

B. 5   ماہ2سال    

C. 3   ماہ 11سال    

D. 4  ماہ 6سال   

ANSWER: A 

 

ں ی والدہ کا نام بتائ  ی مامون ک فہی خل  

A.  دہی زب     

B.  مراجل   

C. زرانی خ    

D. بازغہ  

ANSWER: B 

 

کون تھا یمعتز لہ کا بان  فرقہ              

A.  واصل بن عطا    

B. ابن طبا طبا   

C. ابو نواس   

D.  طاھر   

ANSWER: A 

 



ا ی عہد بنا یرضا کو کس نے آپنا ول  یعل امام  

A. السفاح    

B. ماموں   

C. نی ام  .   

D.  واثق  

ANSWER: B 

 

 


