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١

1 

  .ر را با کلمات مناسب کامل کنیدجمالت زی

 25/0  .معمار هستی است.................... از نظر قرآن کریم  - الف

 25/0  .است.................... معماري گذشته ما متأثر از  - ب

ا شانزده پر را است که شش، هشت ت.................... ترین نقوش هندسی در معماري اسالمی  یکی از رایج -ج

 .گیرد در برمی
5/0 

 5/0 .باشد در مسجد جامع اصفهان می.................... محراب  ،بري نمونه بارز هنر گچ - د

 5/0 .شود نامیده می.................... محل تقاطع دو راسته اصلی در بازارها  -  ه

 1  .و رسمی بندي شده است.................... ثر آنها هستند و سقف اک.................... ها  اغلب تیمچه - و

2 

  .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 5/0 دانستند؟ معماران قدیم سرچشمه هنرشان را چه می - الف

 5/0  گیرد؟ محراب کلیسا در کدام جهت آن قرار می - ب

 1 .را تعریف کنید "کهن دژ" 3

 2 .اقلیم منطقه گرم و خشک را بنویسیدچهارنمونه از سازگاري معماري با   4

 1 چیست؟ "پاچال" 5

 5/1 هاي کبوترخان چه بوده است؟ هدف از برپاکردن برج  6

 1 .اهمیت و کاربرد بنا را بنویسید متعلق به کدام دوره بوده است؟ "زیگورات چغازنبیل" 7

 1 چه کاربردهاي دیگري داشته است؟) ص(اولین مسجد در زمان پیامبر   8

 1 )دو مورد( .هاي مقبره امیر اسماعیل سامانی را بنویسید ویژگی  9

 1 .اند را نام ببرید دو نمونه از مقابر آرامگاهی که در زمان مادها ساخته شده  10

 1 )دو مورد( .هاي مختلف مناره را نام ببرید قسمت  11

 5/1 )سه مورد( .مشخصات شبستان در مساجد را بنویسید  12

 1 )دو مورد( .تفاوت کاروانسراي داخل و خارج شهرها را بنویسید  13

 1 )دو مورد( شد؟ هایی انجام می هاي گذشته چه فعالیت حمام "ي بینه"درفضاي   14

15 
  اند؟ ي تاریخی ساخته شده هاي زیر در کدام دوره مشخص کنید هریک از پل

 وانپل شادر - د    پل شهرستان -ج    پل ورسک - ب    پل خواجو - الف
1 

 1 .دومورد از کارکردهاي مقرنس در تزیینات را بنویسید  16

 20 جمع نمره»»»                   باشید  یدموفّق و مؤ«««  
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١ 
 

 

1  
  )5/0( ستاره -ج    ) 25/0(  طبیعت - ب  ) 25/0( خدا  - الف

  )5/0( کاربندي -  )5/0(مسقف  - و  )5/0( چهارسو یا چارسوق -  ه    )5/0( اولجایتو - د
3  

 1  )  5/0( شرق - ب  )5/0. (دیدند سرچشمه هنرشان را خدا می ،معماران - الف  2

  1  .گفتند دار را کهن دژ می حکومتی با باروهاي کنگره دژ  3

4  
اتصال فضاي زندگی با فضاي  -قراردادن حوض و باغچه درحیاط -ایجاد حیاط عمیق و پرسایه در میان بنا  -

  )5/0ذکر چهار مورد هر مورد (استفاده از زیرزمین و خنکاي آن  -ساختن بادگیر و سایه بان -نیمه باز
2  

  1  .شد چاله عمیقی در یخچال که جهت انبار یخ استفاده می  5

6  
ساخت باروت تفنگ  و شد آوري فضوالت کبوتران که بهترین کود براي کشاورزي محسوب می براي جمع

  .شد استفاده می
5/1  

7  
ترین بناي شناخته شده در ایران که با ابعاد چشمگیر پهلو به پهلوي اهرام مصر  قدیمی .بنایی ایالمی است

  . و در نقش معبد و مقبره کاربرد  داشته است زند می
1  

  1  )مدرسه(و محل آموزش تعالیم اسالم به مردم  )ص(خانه پیامبر   8

9  
گنبدي  ست که مانند حصیر در هم بافته شده است وجري زیباهاي چهارگوش با نماي آ اولین نمونه از برج

  )5/0ذکر دو مورد هر مورد ( .ساسانی دارد
1  

  1  )5/0ذکر دو مورد هر مورد ( داودختر -فرهاد وشیرین -فخریکا  10

  1  )5/0ذکر دو مورد هر مورد ( تاج کالهک - محل گفتن اذان  - بدنه یاساقه -پایه   11

12  

داراي  .داراي دو بخش زنانه و مردانه با شبستان زمستانی و تابستانی است از فضاي اصلی مساجد که معموالً

  .گنبدخانه هم هستندها با ستون و برخی بدون ستون هستند و گاهی داراي  محراب که بعضی از شبستان

  ) 5/0ذکر سه مورد هر مورد (

5/1  

13  
ذکر دو . (کاروانسراهاي داخل شهر فاقد برج و بارو و فضایی براي چهارپایان است و استحکامات کمتري دارد

  )5/0مورد هر مورد 
1  

14  
خوانی و  انجام مراسمی چون شاهنامه -مکان تجمع شهري -کارهاي پیرایش -گفت و گو  -درآوردن لباس 

  )5/0ذکر دو مورد هر مورد ( نقالی در روزهاي خاص
1  

  1  )                25/0(  ساسانی -د       )25/0( سلجوقی  -ج)      25/0( پهلوي  -ب)      25/0( صفوي  - الف  15

16  
 .و صاف ردوعامل انتقال بار میان دو سطح م -ایجاد سطوح بیشتر براي تزیین  - ایجاد زیبایی و سایه روشن 

  )5/0ذکر دو مورد هر مورد (
1  

  20  جمع نمره             »»»                                     . باشید یدموفّق و مؤ«««            
  


