
 89 اردیبهشت 62***  نهمپایه ***  مطالعات اجتماعیآزمون 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف

 

 حکومت پهلوی الیحه تصویب انجمن های ایالتی و والیتی را در چه سالی تغییر داد؟  1
 
  1431 الف(  

  1431 ب( 

   1434 ج( 

   1433 د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 کدام واقعه اتفاق افتاد؟ 1431بهمن  11  2
 
 

 

  پیروزی انقالب الف( 

  قیام مردم تبریز ب( 

 

   ورود امام به ایران ج(

   روز دانش آموز د( 

 
 

 - جواب تشریحی:
 

 

     

 در همه پرسی جمهوری اسالمی چند درصد مردم به این حکومت رأی مثبت دادند؟  3
 
 

 

  درصد 1.83 الف( 

 

  درصد 2.81 ب(

   درصد 183. ج( 

   درصد 283. د( 

   - جواب تشریحی:  

     

پس از رحلت امام خمینی )ره(، کدام ارگان آیت اله خامنه ای را به عنوان رهبر انقالب اسالمی انتخاب   4

 کرد؟
 
 

 

  شورای نگهبان الف( 

  شورای اسالمی ب( 

   مجلس تشخیص مصلحت نظام ج( 

 

   مجلس خبرگان د(

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2230
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2230
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2269
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2269
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2270
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2270
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2271
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2271


     

 صبور بودن جزء کدام ویژگی های انسان می باشد؟  5
 
 

 

  هویت اجتماعی الف( 

  ویژگی جسمانی ب( 

 

   ویژگی غیرجسمانی ج(

   ویژگی فردی د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 کدام گزینه در مورد ویژگی هویتی صحیح است؟  6
 
 

 

  تغییر نمی کند الف( 

  همیشه ثابت هستند ب( 

 

   تغییر نمی کند و همیشه ثابت هستند ج(

   تغییر می کند و همیشه ثابت نیست د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 چند درصد از مردم ایران مسلمان می باشند؟  7
 
 

 

  درصد .2 الف( 

  درصد 29 ب( 

   درصد 23 ج( 

   درصد 21 د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 تمدن کهن باستانی ایران بیش از چند سال قدمت دارد؟  8
 
 

 

  سال 9666 الف( 

 

  سال 3666 ب(

   سال 3666 ج( 

   سال 1666 د( 

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2272
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2272
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2273
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2273
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2274
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2274
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2275
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2275


     

 در دوران پس از اسالم، کدام زبان به عنوان زبان آموزشی و اداری انتخاب شد؟  9
 
 

 

  زبان اردو الف( 

  زبان ترکی ب( 

   زبان عربی ج( 

 

   زبان فارسی د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 مکان تولد جزء کدام دسته از ویژگی ها است؟  11
 
 

 

  ویژگی انتسابی الف( 

  ویژگی اکتسابی ب( 

   ویژگی هویت اجتماعی ج( 

   ویژگی هویت فردی د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 اولین شرط بقای هر جامعه چه می باشد؟  11
 
 

 

  داشتن فرزند الف( 

  ازدواج ب( 

   مراقبت ج( 

 

   جمعیت د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 رفع نیازهای مادی و اقتصادی خانواده بر عهده چه شخصی است؟  12
 
 

 

  مادر الف( 

 

  پدر ب(

   عمو ج( 

   دایی د( 

   - تشریحی:جواب   

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2276
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2276
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2277
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2277
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2278
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2278
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2279
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2279


     

 . این جمله از کیست؟"یک خانواده سالم می تواند در دامان خود فرزندانی مؤمن و پرهیزکار تربیت کند"  13
 
 

 

  امام رضا )ع( الف( 

  امام حسین )ع( ب( 

   امام باقر )ع( ج( 

 

   امام سجاد )ع( د(

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 موجب آرامش در خانواده می باشد، کدام است؟یکی از عواملی که   14
 
 

 

  انتخاب همسر الف( 

  انتخاب شغل ب( 

   انتخاب مسکن ج( 

   هیچکدام د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 

 

     

 از چه کلمه ای گرفته شده است؟ "صله"واژه   15
 
 

 

  وصل الف( 

  اتحاد ب( 

   پیوستگی ج( 

   کمک کردن د( 

 

 

 - جواب تشریحی:

 
 

     

 انتخاب رهبر از اختیارات کدام ارگان می باشد؟  16
 
 

 

  مجلس شورا الف( 

  تشخیص مصلحت نظام ب( 

   شورای نگهبان ج( 

 

   مجلس خبرگان د(

   - جواب تشریحی:  

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2280
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2280
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2281
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2281
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2282
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2282
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2283
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2283


     

 ارکان حکومت ما به چند دسته تقسیم می شود؟  17
 
 

 

  دسته 4 الف( 

  دسته 3 ب( 

   دسته 3 ج( 

   دسته 9 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده چه شخصی می باشد؟  18
 
 

 

  رئیس جمهور الف( 

 

  رهبر ب(

   رئیس مجلس شورای اسالمی ج( 

   رئیس قوه قضاییه د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 مربوط به کدام سال است؟ "دولت و ملت، همدلی و همزبانی"رهبر انقالب در مورد  پیام نوروزی  19
 
 

 

  1424 الف( 

 

  1423 ب(

   1423 ج( 

   1429 د( 

   - جواب تشریحی:  

     

 امر به معروف و نهی از منکر مربوط به کدام اصل از قانون اساسی می باشد؟  21
 
 

 

  3اصل  الف( 

  1اصل  ب( 

   9اصل  ج( 

 

   .اصل  د(

   - جواب تشریحی:  

     

 

http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2284
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2284
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2285
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2285
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2286
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2286
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?q_id=2287
http://www.hadaf-school.ir/testcenter/admin/edit_question.php?case=delete&q_id=2287

