
کتاب شب امتحان مطالعات اجتماعی هفتم از 4 قسمت اصلی به صورت زیر تشکیل شده است:
1- آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را بر اساس فصل و درس طبقه بندی کرده ایم؛ بنابراین شما به راحتی می توانید پس 
از خواندن هر درس از درس نامه، تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. 

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول، مشابه آزمونی باشد که معلمتان از شما خواهد گرفت. 
2- آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، به 2 بخش تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 را هم طبقه بندی کرده ایم. بنابراین باز هم می توانید، پس از خواندن هر درس تعدادی 
سؤال مرتبط با آن درس را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند؛ در واقع در این بخش هم، شما 4 آزمون کامل را می بینید. 
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابِه آزمون پایان 

سال معلمتان مواجه خواهید شد.
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم. 
4- درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت تمام آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان مطالعات اجتماعی هفتم نیاز دارید، تنها 

در 13 صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید!
یک راهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های فصل های 1 تا 6 آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید!

                   شمارءه صفحات

پاسخ نامه آزمون  نوبت   

27  3 اول  آزمون شمارءه 1  

27  5 اول  آزمون شمارءه 2 

27  7 اول  آزمون شمارءه 3 

28  9 اول  آزمون شمارءه 4 

28  11 دوم  آزمون شمارءه 5 

29  13 دوم  آزمون شمارءه 6 

29  15 دوم  آزمون شمارءه 7 

29  17 دوم  آزمون شمارءه 8 

30  19 دوم  آزمون شمارءه 9 

30  21 دوم  آزمون شمارءه 10 

30  23 دوم  آزمون شمارءه 11 

31  25 دوم  آزمون شمارءه 12 

درس نامءه توپ برای شب امتحان                  32

نوبت دومنوبت اولشمارءه فصل

3فصل اول

1/5 3فصل دوم

3/5فصل سوم

3/5فصل چهارم

1/5 3/5فصل پنجم

3/5فصل ششم

3ـفصل هفتم

3ـفصل هشتم

2/5ـفصل نهم

3ـفصل دهم

2/5ـفصل یازدهم

3ـفصل دوازدهم
20 نمره20 نمرهجمع
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درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص کنید. 

)درس 1(1 0/5خانواده بايد تمام نیازهای فرزندان خود را برطرف و وسايل موردنیاز آن ها را تأمین کند.   درست  نادرست 

)درس 1(2 0/5مسئوالن و معلمان مدرسه نبايد تبعیضی میان دانش آموزان قائل شوند.  درست  نادرست 

خانم فدايی 40 سال دارد و يک کارمند است؛ او دارای همسر و دو فرزند است و به همراه پدر و مادر همسرش در يک خانه زندگی می کنند. 3

)درس 2( بیان کنید او در هر يک از نقش های زير چه مسئولیت هايی به عهده دارد؟  

به عنوان مادر: ...............

به عنوان همسر: ...............

به عنوان فرزند پدر و مادر خود: ...............

به عنوان عروس خانوادءه همسر: ...............

2

جای خالی را با کلمءه مناسب پر کنید.

)درس 3(4 0/5ما تا آن جا می توانیم حق خود را ِاعمال کنیم که مغاير با  ............... نباشد. 

درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص کنید.

)درس 3(5 0/5ايجاد نظم و امنیت و جلوگیری از هرج ومرج نوعی احترام به حقوق ديگران است.   درست  نادرست 

)درس 4(6 0/5مهم ترين قانون هر کشور قانون اجتماعی آن کشور است.   درست  نادرست 

)درس 4(7 1/5با يک مثال »قاعدءه اجتماعی« را توضیح دهید. 

)درس 5(8 1چهار اقدامی را که جمعیت هالل احمر در هنگام وقوع حوادث انجام می دهد، نام ببريد. 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

قوانین و مقررات الزم برای مؤسسات بیمه توسط ............... تدوين می شود که وظیفءه ............... و ............... بر عملکرد و فعالیت های شرکت های 9
)درس 6( بیمه را نیز بر عهده دارد. 

0/75

)درس 6(10 برای هر کدام از بیمه های زير دو مثال بزنید. 
الف( بیمءه اجباری:
ب( بیمءه اختیاری:

1

)درس 6(11 0/75چرا کارگران برای حوادث ناشی از کار بايد بیمه شوند؟ 

)درس 7(12 مشخص کنید هر يک از محصوالت تولیدی زير، کاال هستند يا خدمات. 

بیمه )...............( دندان پزشکی )...............(  کیف )...............( 

يخچال )...............( لباس )...............(  تاکسی )...............( 

1/5

)درس 7(13 1/5»سرمايه« يکی از عوامل تولید است؛ آن را تعريف کنید و يک مثال بزنید. 

)درس 8(14 0/5مسئولیت مصرف کننده چیست؟ 
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)درس 9(15 موارد مربوط به هر ستون را به هم وصل کنید. 

الف( ويژگی های طبیعی
1- فعالیت های اقتصادی

2- پوشش گیاهی

ب( ويژگی های انسانی
3- آثار تاريخی

4- زندگی جانوری

1

درست يا نادرست بودن جملءه زير را مشخص کنید. 

)درس 9(16 0/5دانش جغرافیا به ما کمک می کند تا تنها ويژگی های طبیعی مکان ها را بشناسیم.   درست  نادرست 

)درس 10(17 1دو مورد از خدمات شهرداری ها را بیان کنید. 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

)درس 10(18 0/5کوه های آذربايجان در ............... ايران قرار دارد. 

)درس 10(19 0/5رشته کوه البرز در ............... ايران قرار دارد. 

گزينءه درست را انتخاب کنید.

)درس 11(20 ناحیءه مرکزی ايران دارای چه نوع آب وهوايی است؟ 
 1( معتدل و مرطوب  2( معتدل و نیمه خشک  3( گرم و خشک  4( گرم و شرجی

0/5

)درس 11(21 در کدام ناحیه از کشور اختالف دمای شب و روز زياد است؟ 
 1( ساحلی جنوب ايران  2( کناره های دريای خزر  3( کوهستان های مرتفع  4( ناحیءه خشک داخلی

0/5

)درس 12(22 کدام يک از گزينه های زير از عوامل تخريب زيستگاه ها نیست؟ 
 1( شکار بیش از حد    2( تولید زباله

 3( احداث مناطق حفاظت شده در جنگل  4( استفاده از آفت های کشاورزی

0/5

)درس 11(23 1چه دلیلی باعث شده است که سواحل جنوب  کشور شرجی باشند؟ 

)درس 12(24 1چرا بايد از زيستگاه ها محافظت کرد؟ )دو مورد( 

جمع نمرات موفق باشید   20
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1/5درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص کنید. 

در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زير نظر بیمءه مرکزی فعالیت می کنند.  درست  نادرست1

اولین روستاها در کنار رودهای پرآب و چشمه ها به وجود آمدند.   درست  نادرست2

در زمان هخامنشیان، ايرانیان خط پهلوی را از اقوام بین النهرين اقتباس کردند.  درست  نادرست3

2گزينءه درست را انتخاب کنید.

کدام يک از قله های زير مربوط به رشته کوه های البرز نمی باشد؟4

 1( دماوند  2( سهند  3( توچال  4( علم کوه

به طور کلی، مهم ترين عاملی که موجب می شود زيستگاه ها تخريب شوند، کدام اند؟5

 1( شکار بیش از حد  2( فعالیت کارخانه ها  3( صید بی رويه  4( فعالیت نادرست انسان ها

در اين ناحیءه آب وهوايی تقريباً 9 ماه از سال باران دارد و تابستان ها خشک است. 6

 1( ناحیءه معتدل و مرطوب خزری   2( ناحیءه گرم و شرجی سواحل جنوب

 3( ناحیءه معتدل و نیمه خشک کوهستانی  4( ناحیءه گرم و خشک داخلی

کشور ايران در کدام جهت جغرافیايی قارءه آسیا قرار دارد؟7

 1( جنوب  غربی  2( جنوب  شرقی  3( جنوب  4( غرب

8

9

10

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

پايتخت زمستانی هخامنشیان شهر ............... بود.
انسان ها در گذشته برای محاسبءه دادوستد توانستند ............... را اختراع کنند.

يکی از راه های جلوگیری از آسیب رساندن به محیط  زيست، ايجاد ............... است.

1/5

گزينه های مرتبط را با خطی به يکديگر وصل کنید.11
1( شهرداریالف( پرداخت هزينءه خسارت اتومبیل

2( مرکز آمار ايرانب( صدور پروانءه ساختمان

3( بیمهپ( مسئولیت سرشماری جمعیت

4( میراث فرهنگیت( کمک به آسیب ديدگان سیل و زلزله

5( هالل احمر

1

به سؤال های زير پاسخ کوتاه بدهید. 

0/5چرا ناحیءه خوزستان جمعیت زيادی را به خود جلب کرده است؟12

0/5مؤسس سلسلءه اشکانی چه نام دارد؟13

1پیامبر ايران باستان چه نام داشت؟ و نام کتاب مقدس او چه بود؟14

1مردم ايران باستان به چه زبان هايی صحبت می کردند؟15

0/5دو ويژگی مهم هر تمدن را بنويسید.16
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به سؤاالت زير پاسخ کامل دهید.

1به چه کسی »گردشگر« گفته می شود؟17

2در حکومت ساسانیان به دلیل وجود اختالفات طبقاتی به طور کلی جامعه به چند طبقه تقسیم شده بود؟ هر طبقه شامل چه افرادی بود؟18

با توجه به تمدن ايالم به سؤاالت زير پاسخ دهید.19

الف( مهم ترين معبد اين تمدن چه نام دارد؟

ب( دين و خدای آن ها چه بود؟

پ( با کدام هنر آشنايی داشتند و با چه خطی می نوشتند؟

1/5

2مجموعءه آستان قدس رضوی دارای چه قسمت هايی است؟ )چهار مورد(20

2آب مورد نیاز انسان ها از چه راه هايی تأمین می شود؟ برای هر يک مثال بزنید.21

2سپاه جاويدان چگونه سپاهی بود؟ توضیح دهید.22

جمع نمرات موفق باشید   20
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نادرست،خانوادهتاحدیکهتوانمالیدارد،وسایلزندگیفرزندانرافراهممیکند.- 1
درست- 2
به عنوان مادر:بهرشدوتربیتفرزنداناهمیتبدهد،مراقبسالمتیآنهاباشدو....- 3

به عنوان همسر:درانجامکارهابههمسرخودکمککند،محیطخانوادهراآرام
کندو....

به عنوان فرزند پدر و مادر خود:احترامپدرومادرخودراحفظکند،بهآنها
محبتکندوبهدیدارآنهابرود.

به عنوان عروس خانوادءه همسر:حفظحرمتواحترامآنهاومحبتومهربانیکردنو....
قانون- 4
درست- 5
نادرست،قانوناساسی،مهمترینقانونهرکشوراست.- 6
گاهیگروههایاجتماعیبهصورتتوافقیوبراساسرعایتاصولاخالقییا- 7

برخیرسمهاازمقرراتیپیرویمیکنند.مثلایستادندرصفاتوبوسویانانوایی
کهیکقاعدءهاجتماعیاستومردمآنرارعایتمیکنند.

درهنگاموقوعحوادثبهمجروحینکمکهای- 8 امدادگرانجمعیتهاللاحمر
برایآسیبزدگانسیل، آنهارابهبیمارستانمنتقلمیکنند، اولیهمیرسانندو
کمکهایمردمیمانندخوراک زلزلهیاجنگچادرهایاسکانموقتبرپامیکندو

وپوشاکبهآنهامیرساند.
بیمءهمرکزیـهدایتونظارت- 9
الف(وسایلنقلیءهموتوریـبیمءهکارمندانتوسطکارفرما- 10

ب(بیمءهآتشسوزی،بیمءهعمر
تااگرحادثهایبرایآنهاپیشآمدبتوانندهزینههایدرمانوازکارافتادگی- 11

دریافتکنند.
دندانپزشکی:خدمات- 12  کیف:کاال

تاکسی:خدمات  بیمه:خدمات
یخچال:کاال  لباس:کاال

انسانبرایآنکهازمنابعطبیعیاستفادهوآنهارابهکاالتبدیلکندبهابزار- 13
وتجهیزاتنیازدارد.اینتجهیزاتسرمایهنامداردمثلماشینآالت.

مسئولیتمصرفکننده،درستمصرفکردناست.- 14
ویژگیهایطبیعی:پوششگیاهیـزندگیجانوری- 15

ویژگیهایانسانی:فعالیتهایاقتصادیـآثارتاریخی
نادرست،دانشجغرافیابهماکمکمیکندکهویژگیهایطبیعی،انسانیو- 16

اقتصادیمکانهایمختلفرابشناسیم.
احداث،تعمیریااصالحراههایشهری،پلها،تونلهاو...- 17

ترویجدینداریوفضیلتهایاخالقیدرفضایشهر
و اسالمی زندگی سبک ترویج برای فرهنگسراها و سالمت خانههای ایجاد 

پرکردنصحیحاوقاتفراغت
توسعهونظارتبرحملونقلعمومیوتأمینآنها

شمالغربی- 18
شمال- 19
گزینءه»3«- 20
گزینءه»4«- 21
گزینءه»3«- 22
بهدلیلوجوددریاوتبخیرآبهایآن،نمهوازیادمیشودوحالتشرجی- 23

بهوجودمیآید.
لذتبردناززیباییهاوتفکردرآفرینش- 24 سپاسگزاریازنعمتهایخداوند



30

درست- 1
درست- 2
بینالنهرین- 3 اقوام از را میخی خط ایرانیان هخامنشیان، زمان در نادرست،

اقتباسکردند.
گزینءه»2«- 4
گزینءه»4«- 5
گزینءه»3«- 6
گزینءه»1«- 7
شوش- 8
خط- 9
پارکهایملی- 10
ت(5- 11 پ(2 ب(1 الف(3
بهعلتداشتنمعادنوذخایر- 12
اشکیااَْرَشک- 13
زرتشتونامکتاباواوستابود.- 14
15 -  دردورءههخامنشیان پارسیباستانودرعصراشکانیانوساسانیان

پارسیمیانهیاپهلویبود.
حکومتـقوانینومقررات)ویاسایرموارددرصفحءه 109کتابدرسی(- 16
بهکسانیکهمحلاقامتیاکارخودرابهطورموقتترکمیکنندوبرایاستراحتیا- 17

گردشودیدنیامطالعءهمکانهایتاریخیوطبیعیسفرمیکنند»گردشگر«گفتهمیشود.
طبقءه اول یا بزرگان شامل:شاهوشاهزادگان،روحانیونزرتشتی،فرماندهان- 18

نظامیودبیرانبهعنواناشرافوبزرگانشناختهمیشدند.
طبقءه دوم یا عامءه مردم:شاملپیشهوران،بازرگانان،کشاورزانودامدارانمیشد.

خدایان- 19 باستانی تمدنهای سایر مانند نیز آنها ب( چغازنبیل معبد الف(
متعددیمثلخدایخورشید،خدایآبو...راپرستشمیکردند.پ(آنهاباهنر

سفالگریآشناییداشتندوباخطایالمیمینوشتند.
اینمجموعهدارایچندکتابخانءهبزرگمهمانسراوچندموزءهباشکوهاست.- 20

مانندموزءهسکه،موزءهطالو....
آبهایزیرزمینیمثلچاهها- 21 آبهایسطحیمثلرودها

سپاهجاویدانازابتکاراتبزرگداریوشهخامنشیبود.اینسپاهدههزارنفر- 22
نیروداشتکهبهدهگروهتقسیممیشدند.بهاینسپاه»جاویدان«یا»همیشگی«
میگفتند.چونهرگاهیکیازافرادازبینمیرفتیکجنگاوردیگرکهذخیرهبود

جایاورامیگرفتوتعدادآنانکاستهوکمنمیشد.
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