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١ 
 

  1  کند؟ هاي فرهنگی ما را نمایان می چگونه معماري گذشته ریشه  1

2  

  .جاهاي خالی را باکلمات مناسب کامل نمایید

  .نامیدند می ...................هارا   انبار یخ در یخچال - الف

  .دارد ................... دگرگونی شهرهاي ایران در دوران معاصر ریشه در شهرسازي –ب

  .است ................... هاي ، مبتنی بر تکرار شکلکاخ سازي هخامنشی درقالب یک نظم هندسی معماري و –ج

5/0  

5/0  

5/0  

  

  5/0  .در اصفهان شباهت دارد ...................عمارت تخت مرمر در کاخ گلستان به  –د

  1  .منظور از محرمیت و عدم اشراف را در معماري خانه بنویسید  3

  1  .دو ویژگی معماري ایرانی را در ایوان مدائن بنویسد   4

5  

  .االت زیر پاسخ کوتاه دهیدؤبه س 

  .دو کاربرد گنبد قابوس را بنویسید - الف

  بلندي بناي زیگورات چغازنبیل چقدر است؟ - ب

  ترین بناي دوران ایلخانی کدام است؟ باشکوه -ج

  ؟ها به چه شکل بوده است الگوي آتشکده - د

  ؟اي است اي در نقش رستم مربوط به چه دوره ري صخرهمعما -  ه

  شد؟ داده می کوشک درکدام بخش باغ ایرانی قرار - و

1  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

  1  ؟چرا کاخ چهل ستون به این نام خوانده شده است  6

7  

  مشخص کنید هر کدام از بناهاي زیر در کدام شهر قرار دارند؟

  کلیساي سرکیس مقدس - ب      معبد آناهیتا - الف

  برج الجیم - د      مسجدپیامبر -ج

1  

  1  .)ذکر دو مورد کافیست( ؟دانند ز اسالم را ایرانشناسان الهام گرفته از کدام بناها میاي بعد ا هاي مقبره برج  8

9  
  .ترین تکیه در شهرهاي زیر را بنویسید معروف

  یزد - ب      تهران- الف
1  

  1  .چهارمورد از عناصر مشترك در مساجد را بنویسید  10

  5/1  .بازارهاي روستایی را شرح دهید  11

  5/0  در کدام شهرها واقعند؟به ترتیب  هاي معروف حاجب الدوله و مظفریه تیمچه  12

  1  )ذکر دو مورد کافیست( .ها را بنویسیدکاربرد کاروانسرا  13

14  

  .قرار داشتند نام ببریدهاي قدیمی  نام فضاهاي زیر را که در حمام

  فضایی کوچک قبل از ورود با سردر و تزئینات - الف

  براي اتصال بینه به گرمخانه دار راهروي باریک و پیچ - ب

1  

  5/0  .بنویسید راپل شوشتر  کاربرد دو  15

  1  .ام ببریدنها به کارمی رود  که در کتیبهرا  انواع خطوطی  16

  1  .دو هنر تزئینی را که در سردر مسجد شیخ لطف اهللا به کار رفته است را بیان کنید  17
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 1: تعداد صفحه 5/10/1397: تاریخ امتحان هسال سوم آموزش متوسط
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  مرکز سنجش آموزش و پرورش
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١ 
 

 
  1  .کند هاي فرهنگی ما را نمایان می هاي درونی است و ریشه داراي ارزش این معماري متعلق به گذشته و پدران ماست و  1

 2  )نمره 5/0( تاالر اشرف -د  )نمره 5/0( مربعی -ج  )نمره 5/0( اروپایی -ب  )نمره 5/0( پاچال - الف  2

3  
اي که حتی  بست، به گونه که دید نامحرم را به فضاي درونی میگرفت  در گذشته بعد از ورودي خانه فضاي هشتی قرار می

  .شد ، دید به باغ درونی و حیاط خانه غیر ممکن میبا باز بودن درخانه
1  

4  
استفاده غالب از مصالح خشت براي ساخت بنا  )نمره5/0(گیري از تناسب طالیی ایرانی در ایوان بزرگ میانی  بهره

  )نمره5/0(
1  

5  

  )نمره5/0( متر 50 -ب    )بنیان کننده آن(مدفن قابوس  - اهنمامیل ر - الف

  )نمره5/0( چهار تاقی -د    )نمره5/0( )گنبدسلطانیه(مقبره اولجایتو  -ج

  )نمره5/0( در میانه یا انتهاي باغ -و        )نمره5/0( هخامنشی -  ه

5/3  

6  
اي از چهل  ها در آب استخر، مجموعه ن ستونسقف تاالر مسقف جلوي کاخ بر بیست ستون استوار شده که بازتاب تصویر ای

  .اند  دهدکه کاخ را به همین دلیل چهل ستون نامیده ستون را نشان می
1  

7  
  )نمره 25/0( تهران -ب      )نمره 25/0( )کنگاور(کرمانشاه  - الف

  )نمره 25/0( مازندران -د        )نمره 25/0( مدینه -ج
1  

  1  )نمره 5/0هر مورد ذکر دو مورد ( هاي سلجوقی چادرها و خیمه -هاي زرتشتی  آتشکده  8

  1  )نمره 5/0( امیرچخماق -ب        )نمره 5/0(دولت  - الف  9

  1  )نمره 25/0هر مورد مورد  چهارذکر ( محراب - مناره -گنبد - شبستان - ایوان - صحن -ورودي  10

11  
هم و متناسب با میزان تولید آنها  در ارتباط با تعدادي از روستاهاي مجاور بیشتر به صورت ادواري و فاقد فضاي کالبدي و

  .یردگ شکل می ... هفتگی و ،ماهانه ،به صورت ساالنه
5/1  

  5/0  )نمره 25/0( تبریز -  )نمره 25/0(تهران   12

13  
هر ذکر دو مورد ( انتقال آداب و رسوم متفاوت -ف اجتماعی وفرهنگیتبادل نظر در مسائل مختل -محل استراحت مسافران 

  )نمره 5/0مورد 
1  

  1  )  نمره5/0( میان در -ب    )نمره5/0( پیشخوان - الف  14

  5/0  سد -پل  15

  1  )نمره 25/0هر مورد ( ثلث -نستعلیق - نسخ  -  کوفی  16

  1  )نمره 5/0 هر موردذکر دو مورد ( مقرنس کاري -کاشی کاري  -قاب بندي   17
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