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 دقیق01ِاهتحاى: ٍقت ايراى  تاريخ ٌّردرس:كلید  دّقاى ًسب خاًن  دبیراى :

   

 بارم  رديف

 ومرٌ  5/0َر مًرد الف( تستی 

 

1-1              2-2                3-4        5-3      6-4 

 ویم ومرٌ  5/0َر مًرد خاَای خالی ب(

 

 گچبری ي مً.زاییک-10 خذای وامٍ  -9 پازیریک-8 ستًن-7

 

 ومرٌ 5/0َر مًرد  ج( درست یا وادرست

 

 درست وا -13درست          -12درست         وا -11

 

 پاسخ کًتاٌ 

 

 ومرٌ یک مًرد  5/0تلفیقی  –خاوًری  –َىذسی  -14

 

کشف خمدمٍ کٍ آ ثار –لًلٍ َای بسرگ سفالی برای آبرساوی –سطح دیًارَا با اوذيدی از گل ي مًاد آَکی  –خاوٍ َای پلکاوی -15

 ومرٌ 1مًرد ( 2خراحی چشم ريی آن بًد .سىگُای الخًرد ي فیريزٌ ي مُرٌ َای تسییىی )

 ومرٌ  1بٍ لحاظ پیشرفت ي تکامل فه ریختٍ گری ي وًع پًشاک یالمی  -16

 

 ومرٌ  1.خاوًران افساوٍ ای ماوىذ گاي بالذار–وقرٌ ای ي مفرغی  –ظريف طالیی  -17

 

 ومرٌ  1قیس قاپان  –داي دختر  –دکان دايد  –فخریکا  -18

 

 مًرد 2ومرٌ  1حیًاوات افساوٍ ای  –شیر  –الماسً  -19

 

 مًرد  2ومرٌ  1فیريز آباد )َاترا (  –داراب گرد  –شیس  -20

 

 سًاالت تشریحی :  -



 

 

 

 ومرٌ 5/0قلًٌ سىگ گل ي خشت  –سىگ -21

 

 ومرٌ .1ي بس خاوًراوی کٍ گاَی با حالتی افساوٍ ای ي برخی باحالت اوساوی دیذٌ می شًوذ مثل شیر  حیًاوات  -22

 

اثاثیٍ مسیه بٍ عاج َای کىذٌ کاری شذٌ ي مىبت  –گلذاوُای زریه ي سیمیه  –غالف شمشیر  –سىداقُا  –زرٌ َا  –گردوبىذ َا  -23

 ومرٌ  1 سالح َای زریه ي سیمیه ي زوگ َای مفرغی –کاری 

 

 ومرٌ  1حلقٍ ای  دي مًرد  –مسطح  –استًاوٍ ای  -24

 

 -کاريوسرا-ابتکارات خذیذمعماری ي شُر سازی :پل  –وقشٍ ی چلیپایی  –گًشٍ ی بىا  4استفادٌ از گًشًارٌ یا سٍ کىح در  -25

 ومرٌ 1مًرد  2آتشکذٌ 

 

 ومرٌ ( 1ب( )–الف  26

 

 

 


