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١  

 

    .را انتخاب نمایید درستگزینه   الف

  ؟شودبه عنوان آغاز تاریخ مستند این تمدن یاد می "یونان"از کدام دوره هنر   1
25/0  

  مآبیخاور - 4    هندسی - 3      هلنی - 2    کالسیک - 1

  ؟از آثارکدام تمدن زیر است "غارهاي آجانتا"هايدیوار نگاره  2
25/0  

   مصر - 4    رودانمیان - 3      هند - 2      چین - 1

  ؟است "ژاپن " اثر زیر از آثار معماري تمدنکدام   3
25/0  

  تاالر ققنوس - 4  معبد چیچن ایتسا -3     معبد چایتیا - 2    معبد سانچی - 1

  ؟هاي دقیقی داشتندکدامیک در دانش نجوم پیشرفته بوده و تقویم "پیشاکلمبی" در بین اقوام  4
25/0  

  آزتک - 4      مایا - 3    تولتک - 2    اولمک - 1

    .مشخص کنید) 2(و ) 1(در دو ستون را موارد مربوط به هم   ب

    )2(ستون           )1(ستون       

  25/0  برج کج پیزا -A             ژاپن  1

  25/0  دوناتللو - B          رومانسک  2

  25/0  آنژمیکل -C          مرقس مقدس  3

  25/0  هانیوا  -D          موسیتندیس   4

    .هاي زیر را بنویسید جمله "نادرستی"یا  "درستی"  ج

  25/0  .ي تزئینی داشتندنقاشی درون غارهاي پیش از تاریخ جنبه  1

  25/0  .در سومین عصر طالیی بیزانس نقاشی دیواري و نقاشی روي چوب جایگزین موزاییک شد  2

  25/0  .است "هند"سپاهیان امپراتور از آثار تمدن  هاي تندیس  3

  25/0  .خوشنویسی است نقاشی و "هاچینی" مانند "هاژاپنی"هنر اصلی  4

  .جاي خالی را با جواب مناسب پر کنید  د
  

  5/0  . نشودکاسته  دریچه روح به عنوان ............ شده تا از اهمیتصورت و بدن ساده ساخته"سومر"هايدر پیکره  1

  5/0  .شناخته شده است  "نماد شهر روم " به عنوان......... .... تندیس مفرغی  2

  5/0  .دهندرا نشان می........ .... گیري تمدندر کنار رود سند مراحل شکل "دارو و هاراپاهاي موهنجومحوطه"  3

  5/0  .خشک و هندسی است "پیشاکلمبی" ي در دوره........ .... هنر اقوام  4

  5/0  .بود........ .... ترین هنر مسلمانان هنر شریف   5

  5/0  .هستیم "رضا عباسی" نگاري توسط هنرمندانی چونشاهد رواج تک چهره ............در نگارگري دوره   6

    ادامه سؤاالت در صفحه دوم  
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٢  

 

    .دهیدکوتاه به سؤاالت زیر پاسخ    ه

 5/0  ؟شد کشیده میدر بین اقوام سرخپوست با چه هدفی  "نقاشی آئینی روي شن"  1

 5/0  کید بر روي چه قسمتی از بدن است؟أبدوي بیشترین تهاي در ساخت پیکره  2

  5/0  جزء عجایب هفتگانه است؟ "تمدن چین" کدامیک از آثار  3

  5/0  چه نام دارد؟ "اي صدر مسیحیتمقابر دخمه"  4

  5/0  .یک مورد نام ببرید "بیزانس"از کلیساهاي نخستین عصر طالیی   5

  5/0  ".قول را داشتندعآنها قصد تلفیق امور معقول و غیر م " این تعریف مربوط به کدام سبک است؟  6

  5/0  ؟به چه معنی است "دادا"واژه   7

  و
    .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید

 1  .را تعریف کنید "زیگورات"  1

 1  )دو مورد(  شوند؟افراد مهم چگونه نمایش داده می "يمصر " هايدر نقاشی  2

 1  .دو مورد را نام ببرید "یونان" هاي تمدناز سر ستون  3

  1  .موزائیک را تعریف کنید  4

  1  )دو مورد(  .را توضیح دهید "سالمیا" ي دوره در "مساجد شبستانی"  5

  1  چیست؟ "اسالمی" علت تحرك سفالگري در دوره  6

  1  .را ذکر کنید "گوتیک"هاي معماري دو مورد از ویژگی  7

  1  )دو مورد( چه بود؟ "رنسانس" گیريعلل شکل  8

  1  )دو مورد(  .را توضیح دهید"سیسمرومانتی"سبک   9

10  
  .سبک هریک از هنرمندان زیر را ذکر کنید

  پیکاسو) ج      کلود مونه) ب      رامبراند) الف
5/1  

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

 

    .گزینه درست را انتخاب نمایید  الف

 25/0    هندسی -3  1

 25/0  هند -2  2

  25/0  تاالر ققنوس -4  3

 25/0  اولمک  -1  4

    .را مشخص کنید) 2(و ) 1(موارد مربوط به هم در دو ستون   ب

1  D- 25/0  هانیوا 

2  A - 25/0  برج کج پیزا 

3  B - 25/0  دوناتللو 

4  C - 25/0  میکل آنژ 

    .یا نادرستی جمله هاي زیر را بنویسیددرستی   ج

  25/0  درست نا  1

  25/0  درست  2

3  

4  

  درستنا

  درست

25/0  

25/0  

    .جاي خالی را با جواب مناسب پر کنید  د

  5/0  چشم  1

  5/0  ماده گرگ  2

  5/0  هند  3

  5/0  تولتک  4

5  

6  

  خوشنویسی

  صفوي

5/0  

5/0  

    .به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید   ه

  5/0  شفاي بیمار مداوا و  1

  5/0  سر یا نگاه  2

  5/0  دیوار چین  3

  5/0  کاتاکومب  4

5  

6  

7  

  )یک مورد( سان ویتاله/ ایاصوفیه

  سورئالیسم

  هااسب چوبی بچه

5/0  

5/0  

5/0  

    ادامه راهنماي تصحیح در صفحه دوم  
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٢  

    .به سؤاالت زیر پاسخ دهید  و

1  
ذکر دو ( .و سرچشمه زندگی است/ به معنی کوه بلند/ هر طبقه از طبقه دیگر کمتر است ابعاد/ بناي بزرگ طبقه طبقه /رودانمعابد میان

  )5/0مورد کافی است هر کدام 
1  

  1  )5/0ذکر دو مورد کافی است هر کدام (وقار در حالتی آرام و با/ کمر و کفل سه رخ/ سینه از نیم رخ/ چشم و شانه روبرو/ سر نیم رخ  2

  1  )5/0ذکر دو مورد کافی است هر کدام ( قرنتی یا کرنتی/ ایونی یا یونیک /دوریسی یا دوریک  3

4  

ها از  ها بعد از یونانی رومی/ رسد ریشه آن به خاورمیانه می/ هاي الوان کوچک براي تزئین سطوح معماريبا سنگ/ نوعی هنر معرق

/ هاي ساختمان گونه در دیگر بخشامین با کارکردي نقاشیبه تدریج انواع مض/ کردند موزاییک براي زیبا سازي کف بنا استفاده می

  )5/0ذکر دو مورد کافی است هر کدام ( .اعتباري در حد نقاشی کسب کرد

1  

5  
الگوي اولیه این مساجد  /بود و تعدادي اتاق پیرامون حیاط/ در جهت قبله/ سقف سر پوشیده /حیاط بزرگ/ داراي طرحی مستطیل شکل

  )5/0ذکر دو مورد کافی است هر کدام . (این مساجد به مساجد اولیه اسالمی شهرت دارند /مسجد النبی در مدینه است
1  

  1  )5/0ذکر دو مورد کافی است هر کدام ( کشور چین ساخت ورود ظروف چینی/ نقره/ تحریم طال  6

7  
  هاي منقوش نصب شیشه/ هاي بلنداستفاده گسترده از پنجره/ اسکلت سبک/ جناغی استفاده از تاق/ برج مخروطی/ ارتفاع بلند

  )5/0ذکر دو مورد کافی است هر کدام (
1  

8  

هاي کشف سرزمین/ خطی اختراع چاپ و رواج کتاب/ گیري طبقه متوسطشکل/ گسترش جامعه شهرنشین/ المللتوسعه تجارت بین

ذکر ( تقاد به توانایی و شایستگی انسانعا/ باوريخود/ و حمایت هنرمندان اشراف دوستیهنر/ دانافزایش موقعیت اجتماعی هنرمن/ جدید

  )5/0دو مورد کافی است هر کدام 

1  

9  

به / نقاشان کارگاه نقاشی را رها کردند/ اي بر این جنبش داشتثیر گستردهأنگاري انگلیس تمکتب منظره/ زادگاه این سبک انگلستان بود

ایگزین تناسبات را ج موضوعات معمولی/ کشیدندها را تابناك و سر زنده به تصویر میرنگ/ بر اساس عاطفه/ ورزیدندق میطبیعت عش

  )5/0ذکر دو مورد کافی است هر کدام (  .در عصر انقالب صنعتی به دامان طبیعت پناه بردند/ کردنددادي رسمی و قرار

1  

  5/1   کوبیسم)ج     امپرسیونیسم) ب      باروك )الف  10

    ".در ارتباط با سؤاالت تشریحی نظر مصحح گرامی قابل قبول است"  

  20  نمره جمع                  »»»شاداب باشید «««                   

  


