
 آزمون تاریخ پایۀ هفتم
 مو به آنها عمل کنید.ا با دقت بخوانید و موبهای که پیش رو دارید، دستور آزمون تاریخ شماست. موارد آمده در این برگه ربرگه

زمان مورد نیاز شما برای آزمون نیز از  شود.شود. ساعت دقیق از طرف مدرسه به شما اعالم میدر ساعتی مشخص برگزار میـ آزمون به صورت کامل 1

 دقیقه. 5/1شود. برای هر تست طرف مدرسه اعالم می

هایی است که باید تست مربوط به محوطه 14خواندید و یهایی است که باید متست مربوط به درس 04پرسش تستی است.  04ـ آزمون شامل 2

 نمره دارد. 5/4ید. هر تست دیدمی

کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ هفتم )بخش تاریخ(. الزم به  20ـ  20ـ  22ـ  21های شود، عبارتند از: درسآن آزمون گرفته میهایی که از ـ درس0

 آیند.یادآوری است که فقط کتاب درسی را بخوانید و سایر منابع در آزمون نمی

 هایی که باید ببینید، عبارتند از:ـ محوّطه0

 سال پیش( ـ واقع در استان خوزستان، شوش. 0244ل: مربوط به دوران عیالم )الف ـ محوّطۀ باستانی چغازنبی

 سال پیش( ـ واقع در استان فارس، مرودشت. 2544ب ـ محوّطۀ باستانی تخت جمشید: مربوط به دوران هخامنشی )

 ـ واقع در استان کرمانشاه، بیستون.سال پیش( 1044تا  2544پ ـ محوّطۀ باستانی بیستون: مربوط به دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی )

 سال پیش( ـ واقع در استان آذربایجان غربی، تکاب. 1044ت ـ محوطۀ باستانی تخت سلیمان: مربوط به دوران ساسانی )

 از کدام سایت باید ببینید:

  www.mcth.irسایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با نشانی:  

 به ترتیب این مراحل را جلو بروید:

ـ کلیک کردن بر روی نام استان 5ـ انتخاب استان از روی نقشه 0ـ انتخاب گزینۀ تور مجازی 0ـ رفتن به قسمت پیوندهای مرتبط 2ـ ورود به سایت 1

ـ یادداشت 9در محوطه، دیدن دقیق و کسب اطالعات از آن ـ گردش 8ـ انتخاب محوطۀ مورد نظر 0ـ انتخاب گزینۀ آثار ثبت جهانی 6در نوار کناری 

 ـ آمادگی برای آزمون.14برداری از نکات مهم )از زبان راهنما یا از قسمت اطالعات که با یک عالمت تعجب مشخص شده است( 

 

http://www.mcth.ir/

