
 89 اردیبهشت 62***  هفتمپایه ***  مطالعات اجتماعیآزمون 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 جمعیت ایران چقدر بوده است؟ 0931طبق سرشماری سال   1
 
  میلیون نفر 56 الف(  

 

  میلیون نفر 56 ب(

   میلیون نفر 56 ج( 

   میلیون نفر 66 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 گروه سنی قرار دارد؟سال در کدام  56الی  0جمعیت   2
 
 

 

  جوانان الف( 

  کودکان ب( 

   سالمندان ج( 

 

   کودکان و جوانان د(

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 در ایران حدود چند نفر در هر کیلومتر مربع بوده است؟ 0931تراکم جمعیت در سال   3
 
 

 

  نفر 96 الف( 

 

  نفر 65 ب(

   نفر 65 ج( 

   نفر 51 د( 

 
 - جواب تشریحی: 

 
 

     

 اولین ناحیه پرتراکم در کشور ما چه شهری است؟  4
 
 

 

  تهران الف( 

  تبریز ب( 

   ساری ج( 

   مشهد د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2228
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2228
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2231
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2231
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2232
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2232
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2233
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2233


     

 یکی از منابع مهم تأمین آب شهرنشینان و روستانشینان کدام مورد می باشد؟  5
 
 

 

  ها چشمه الف( 

  قنات ها ب( 

   چاه ها ج( 

 

   رودخانه ها د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 میزان مصرف آب برای هر فرد در شبانه روز چند لیتر تعیین شده است؟  6
 
 

 

  لیتر 061 الف( 

  لیتر 511 ب( 

   لیتر 011 ج( 

   لیتر 561 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 وسایل مهمی که هر گردشگر باید در هنگام سفر همراه داشته باشد، کدام است؟یکی از   7
 
 

 

  کره جغرافیایی الف( 

 

  نقشه ب(

   رایانه ج( 

   مقیاس نقشه د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 خلیفه عباسی کدامیک از امامان شیعه را با خود از مدینه به خراسان آورد؟  8
 
 

 

  امام صادق )ع( الف( 

  امام سجاد )ع( ب( 

 

   امام رضا )ع( ج(

   امام حسین )ع( د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2234
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2234
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2235
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2235
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2236
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2236
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2237
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2237


     

 مسجد گوهرشاد که از مساجد با شکوه می باشد، در کدامیک از شهرهای ایران است؟  9
 
 

 

  شیراز الف( 

  قم ب( 

 

   مشهد ج(

   اصفهان د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 کشت برنج، بیشتر در کدام ناحیه آب و هوایی انجام می گیرد؟  11
 
 

 

  آب و هوای معتدل کوهستانی الف( 

  آب و هوای بیابانی ب( 

   آب و هوای مرطوب شرقی ج( 

 

   آب و هوای خزری د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 قرار گرفته است؟تپه حسن لو در کدامیک از شهرهای ایران   11
 
 

 

  نقده آذربایجان غربی الف( 

  کاشان ب( 

   زنجان ج( 

   آذربایجان شرقی د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 حضرت نوح و حضرت ابراهیم هر دو در کدام سرزمین زندگی می کردند؟  12
 
 

 

  بین النهرین الف( 

  ماوراءالنهر ب( 

   مصر ج( 

   فلسطین د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2238
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2238
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2239
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2239
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2240
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2240
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2241
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2241


     

 قبیله مادها در کدام قسمت ایران زندگی می کردند؟  13
 
 

 

  شمال شرقی الف( 

  شمال غربی ب( 

 

   شمال غربی و غرب ج(

   شمال شرقی و شرق د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 آخرین حکومت ایران باستان کدام حکومت بود؟  14
 
 

 

  مادها الف( 

 

  ساسانیان ب(

   غزنویان ج( 

   سامانیان د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 حکومت موروثی از چه طریقی صورت می گیرد؟  15
 
 

 

  پسر به پدر الف( 

  پدر به دختر ب( 

 

   پدر به پسر ج(

   پدر به مادر د( 

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

     

 اداره کشور، آن را به چند قسمت تقسیم کرد؟داریوش برای   16
 
 

 

  قسمت 59 الف( 

  قسمت 56 ب( 

   قسمت 56 ج( 

   قسمت 55 د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2242
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2242
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2243
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2243
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2244
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2244
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2245
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2245


     

 تعداد سپاه جاویدان داریوش چند نفر بود؟  17
 
 

 

  نفر 51111 الف( 

  نفر 61111 ب( 

 

   نفر 01111 ج(

   نفر 91111 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 در دوره ساسانیان کدام دسته از مردم مالیات بیشتری می پرداختند؟  18
 
 

 

  روحانیون الف( 

  بزرگان ب( 

 

   کشاورزان ج(

   شاهزادگان د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 مهم ترین محصول کشاورزی مردمان ایران باستان چه بود؟  19
 
 

 

  برنج الف( 

  ذرت ب( 

   پنبه ج( 

 

   گندم و جو د(

   - جواب تشریحی:  

     

 در دوره ساسانیان، ارزشمند ترین و پر سودترین کاالی تجاری کدامیک بوده است؟  21
 
 

 

  پنبه الف( 

 

  ابریشم ب(

   پارچه ج( 

   کتان د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2246
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2246
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2247
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2247
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2248
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2248
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2249
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2249

