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 10/97/         تاريخ امتحان : رشته: معماری (:داوطلب ش)صندلي ش

 دقيقه 90      امتحان: وقت                   صبح      :امتحان ساعت  دهم :پايه  :خانوادگي نام و نام

 مومنيدبير:

 
 2 تعداد برگه:               25تعداد سواالت:  آشنايي با بناهای تاريخيدرس:

 به حروف: نمره به عدد:
 امضا:

 تاريخ:

   

 بارم  رديف

A جمالت زری را با کلمات مناسب کامل کنید  

 5/0 به لحظه کار حرفه آموزی با .......................... و ..........................همراه بوده است.در فتوت نامه لحظه  1

 75/0 به صخره های مخروطی در روستای کندوان ...........گفته که ارتفاع آنها بین .......تا.......است. 2

 1 .......................داردوبا...........................ساخته شده است.کاخ آپادانادرشوش دارای..... ستون با ارتفاع  3

 25/0 کاخ .............به عنوان قرار گاه محافظان شاه بود. 4

 5/0 علت انتخاب نام چهل ستون برای این کاخ به خاطر............................ 5

 5/0 .............................در دوره صفویه است.طرح کاخ هشت بهشت اصفهان شبیه به  6

B هب سواالت زری پاسخ کواته بدهید؟  

 بنای باقی مانده از نادر شاه در کجاست و چه نام دارد؟ 7

 

1 

 ویژگی مهم کاخ بیشاپور را بنویسید؟ 8

 

1
  

 هورنوچیست؟و بگوییددر کدام بنا از آن استفاده شده است؟ 9

 

5/0 

 پاچال را تعریف کنید؟ 10

 

5/0 

 ابتکارشگفت انگیز در ساخت کبوترخانه ها چیست؟ 11

 

5/0 

 مورد(2ایران کدامندنام ببرید؟) و دشت های اولین سکونتگاهها در فالت مرکزی 12

 

5/0 

C هب سواالت زری پاسخ کامل بدهید  

 رابطه ی معماری با گذشته ایران را با طبیعت بیان کنید؟ 13

 

1 

 مورد(4فضاهایی در دژحکومتی ساسانی قرار دارد ؟)چه  14

 

1 

 عناصر مشخصه شهر در دوران اسالمی را نام برید؟ 15

 

 

75/0 



 

 

  صفحه ی دوم 

 هریک مشخصه ی کدام آب و هوای ایران است: 16

 الف(استفاده از مصالح سبک و روشن در نما

 ب(استفاده از مصالح خشت و گل

 نشیمن اصلی در جبهه شمالیج(قرارگیری تاالرو اتاق 

 د(ساخت بنا در جهت شرقی و غربی

1 

 ویژگی مهم کاخ آشوررا بنویسیدوتأثیر آن را در معماری دوره های بعد بنویسید؟ 17

 

 

1 

 نمونه کاخ پهلوی را نام ببرید؟2نمونه کاخ قاجار و 2 18

 

 

1 

 عناصر تشکیل دهنده آب انبار را نام ببرید؟ 19

 

 

1 

 اصلی آتشکده ها چگونه بوده است؟الگوی  20

 

 

1 

 قدیمی مساجد در ایران به چند شکل ساخته شدند نام ببرید؟ 21

 

 

75/0 

 در باغهای ایرانی،بیرونی باغ یا محل پذیرایی از مهمان ...................نام داشت. 22

 ایرانی است.چهار باغ از ابتکارات ........................در محوطه سازی باغهای 

 در باغ ..................................میان کرت به صورت مطبق ساخته شده است.

 به علت جلوگیری از بسته شدن دید در فضای ......................درخت نمی کاشتند.

1 

 تفاوت بین کاخ فیروزآباد فارس و سروستان در چیست؟ 23

 

 

1 

 معماری را بنویسید؟دونوآوری پارتیان در زمینه  24

 

1 

 مفهوم جوانمردی را شرح دهید؟ 25

 

 

1 

  به امید موفقیت شما                                                               مومنی 


