
 89 اردیبهشت 62***  تمشهپایه ***  مطالعات اجتماعیآزمون 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 سلجوقیان پس از پذیرش اسالم به کدام سرزمین مهاجرت کردند؟  1
 
  سرزمین روم الف(  

  سرزمین بین النهرین ب( 

 

   سرزمین ماوراءالنهر ج(

   سرزمین مصر د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 بود؟وزیر طغرل چه شخصی   2
 
 

 

  عمیدالملک کندری الف( 

  شیخ طوسی ب( 

   خواجه نظام الملک ج( 

   خواجه عبداهلل انصاری د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 مغوالن در زمان کدام حکومت کدام خاندان به ایران حمله کردند؟  3
 
 

 

  سامانیان الف( 

 

  خوارزمشاهیان ب(

   غزنویان ج( 

   ساسانیان د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 آخرین ایلخان مغول چه شخصی بود؟  4
 
 

 

  چنگیز الف( 

  غازان خان ب( 

 

   سلطان ابوسعید ج(

   تیمور گورکانی د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2229
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2229
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2250
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2250
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2251
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2251
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2252
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2252


     

 وسیع ترین قاره جهان کدام است؟  5
 
 

 

  آمریکا الف( 

  آفریقا ب( 

   استرالیا ج( 

 

   آسیا د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 قله اورست چند متر ارتفاع دارد؟  6
 
 

 

  متر 8888 الف( 

  متر 8488 ب( 

   متر 4888 ج( 

   متر 4077 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 مجمع الجزایر آتشفشانی بیشتر در کنار کدام اقیانوس پدیدار می گردند؟  7
 
 

 

  اقیانوس آرام الف( 

  اقیانوس هند ب( 

   اقیانوس اطلس ج( 

   اقیانوس نیمه شمالی د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 در جزیره جاوه در اندونزی، جمعیت چقدر است؟  8
 
 

 

  میلیون نفر 151 الف( 

 

  میلیون نفر 181 ب(

   میلیون نفر 131 ج( 

   میلیون نفر 101 د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2253
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2253
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2254
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2254
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2255
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2255
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2256
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2256


     

 چند درصد مسلمانان جهان در قاره آسیا می باشند؟  9
 
 

 

  % 07 الف( 

  % 07 ب( 

   % 37 ج( 

   % 57 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 چند درصد برنج جهان در قاره آسیا تولید می شود؟  11
 
 

 

  % 07 الف( 

  % 47 ب( 

   % 87 ج( 

 

   % 07 د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 وسعت بیابان ربع الخالی در عربستان چند برابر وسعت کشور انگلستان است؟  11
 
 

 

  برابر 3.5 الف( 

  برابر 1.5 ب( 

   برابر 8.5 ج( 

 

   برابر 0.5 د(

 

 
 - جواب تشریحی:

 
 

     

 گرفته است؟ایران در چه قسمت از قاره آسیا قرار   12
 
 

 

  جنوب غربی الف( 

  جنوب شرقی ب( 

   شمال شرقی ج( 

   شمال غربی د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2257
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2257
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2258
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2258
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2259
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2259
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2260
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2260


     

 چه مقدار از گاز جهان در منطقه جنوب غربی آسیا می باشد؟  13
 
 

 

  دو سوم الف( 

 

  یک سوم ب(

   سه دوم ج( 

   سه چهارم د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 انقالب اسالمی ایران در چه سالی به پیروزی رسید؟  14
 
 

 

  1354 الف( 

  1307 ب( 

   1358 ج( 

   1350 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 چند کیلومتر مربع از سرزمین فلسطین توسط اسرائیل اشغال شده است؟  15
 
 

 

  کیلومتر مربع 17777 الف( 

 

  کیلومتر مربع 07777 ب(

   کیلومتر مربع 37777 ج( 

   کیلومتر مربع 07777 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 به طور کلی قاره اروپا دارای چه نوع آب و هوایی می باشد؟  16
 
 

 

  آب و هوای مدیترانه ای الف( 

  آب و هوای سرد ب( 

   آب و هوای شرجی ج( 

 

   آب و هوای معتدل د(

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2261
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2261
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2262
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2262
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2263
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2263
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2264
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2264


     

 طوالنی ترین رود اروپا چه نام دارد؟  17
 
 

 

  ولگا الف( 

  راین ب( 

 

   دانوب ج(

   دُن د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 کدام مدار از وسط قاره آفریقا عبور می کند؟  18
 
 

 

  مدار رأس السرطان الف( 

  مدار قطبی شمال ب( 

   مدار رأس الجدی ج( 

 

   مدار خط استوا د(

   - جواب تشریحی:  

     

 مسجد گوهرشاد در مشهد از آثار چه شخصی است؟  19
 
 

 

  گوهرشاد الف( 

  غازان خان ب( 

   الجایتو ج( 

   سلطان ابوسعید د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 سربداران بیشتر پیرو چه دینی بودند؟  21
 
 

 

  مسیحی الف( 

  زرتشتی ب( 

 

   شیعه ج(

   یهودی د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2265
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2265
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2266
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2266
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2267
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2267
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2268
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2268

