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 3/97/ 7 تاريخ امتحان : معماری رشته: (:داوطلب ش)صندلي ش

 عصر/صبح   10 :امتحان ساعت دهم :پايه :خانوادگي نام و نام

 دقيقه     70 امتحان: وقت  آشنايیپاسخنامه درس: صدوقی خانمدبيران :

   

 بارم  رديف

 1 /25غ -4    25/0 ص -3    25/0 غ -2    25/0ص-1 1

 2  /5تخت جمشید(4     5/0چغازنبیل(3  5/0حرم مطهر امام رضا)ع((2      0/ 5قلبی(1 2

 2 /5گرم و مرطوب(4     5/0سرد و کوهستانی(3  5/0معتدل و مرطوب(2      0/ 5  گرم و خشک(1 3

 

 /5 تکیه دولت 4

 1 نحوه اتصال آن با میدان، گذر يا عرصه شهری می باشد. 5

زرتشتی و خیمه ها و آتشکده های (4     5/0مقبره کوروش(3  5/0نزديکی ماکو (2      0/ 5  گنبدنار(1 6

 /5سلجوقی چادرهای 

2 

 1 بناهايی که به دست مردم محل ساخته می شده است.مثل آب انبار/کبوترخانه/يخچال 7

 1 پاسارگاد-کوروش 8

 1 تاج يا کالهک-محل گفتن اذان-بدنه يا ساقه-پايه 9

 1 صفوی-4   14سده از پیش-3  صفوی-2 میالدی 20 و19 سده-1 10

 /5 ج 11

 1 قرار دارند و محل فروش عمده کاالست شامل يک حیاط میانی که حجره ها دور حیاط يک يا دوطبقه 12

 خلیج حاشیه در حیاط بدون کاروانسراهای( 2. کوهستانی مناطق ی پوشیده کامال کاروانسراهای( 1: دسته 3 13

 .کويری مناطق دار حیاط کاروانسراهای( 3. فارس

1 

 يک های پايه روی بر معتقدند بعضی که است سلجوقی ی دوره پلهای ترين قديمی از اصفهان، در شهرستان پل 14

 ها پايه روی بزرگ های طاق فواصل در کوچک های طاق ايجاد با پل سنگینی. است شده ساخته ساسانی پل

 در که است آن اند، کرده ايجاد خالی فضاهای ها، پايه میان در که کوچک طاقهای اين عملکرد. است شده تقسیم

 می کاسته ها پايه به شده وارد فشار شدت از و کند می عبور هم آنها از آب رودخانه، آب سطح آمدن باال صورت

 .گردد

1 

 پر و تر وسیع تر، عمیق را ها غرفه اين از قسمت يک بود، متعدد های غرفه دارای ها حمام در سربینه فضای 15

 و بزرگان اعیان، مخصوص محل اين. شد می گفته نشین شاه آن به که ساختند می قسمتها ساير تراز تزئین

 .بود مردان دولت

1 

 .است نیفتاه ازرواج مختلف های دوران در خوشنويسی های شیوه از يک هیچ( 1 16

 است داشته رياضیات روابط و تناسبات هندسه، با نزديک پیوندی اسالمی، تزئینات ساير مانند نیز خوشنويسی(2

1 

 1 يا و زمان يا دوره به مختص ، تزئینات در رفته کار به نقوش که معنا اين به) نقوش مکانی بی و زمانی بی( 1 17



 

 

 نقش، يک اجزای که معنا اين به) بود کلی الگوی يک از جزئی نقش، هر( 2.باشد نمی  خاصی خود هنر و مکان

 (.کرد می ايجاد را ديگری کامل نقش آنها، قرارگیری هم درکنار هم و بودند کامل تنهايی به هم

 باوجود که يا گونه به است، بوده قاعده و نظم دارای اسالمی تزئینات) نقوش کاهش و گسترش قابلیت( 3

 (.است مشخص آنها چارچوب و بندی استخوان نباشد، تشخیص قابل جزئیات اگر حتی نقشها، از بعضی پیچیدگی

 .گوناگون ترکیبهای در و بافت و سطح در مختلف مصالح ترکیب( 4

 1 در شیرازارگ کريم خان -گنبد قابوس 18

   


