
 
 

 

 امتحانات
 پرورش آموزش
 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعایل
 جمهوري اسالمي ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

ي  واحد  نام 
)ع(: آموزش  ي ستان امام حسن مجتب 

 هنر

  مهر  محل
 مدير امضاء يا 

 کلید

 10/97/   تاري    خ امتحان :  معماریرشته:  (: داوطلب ش)صندیلي  ش

ي  نام و  نام
 

 عرص/ صبح      : امتحان ساعت دهم: پايه : خانوادگ

 دقیقه 90       امتحان:  وقت آشنایي با بناهای تاریخر درس: کلید  مومبر دبنر : 

   

 بارم  رديف

1  
ر
 5/0 ذکر قلب  و زبای

 75/0 من   15تا  10-کران 2

 1 رس ستون های کله گاوی -  20 -3۶ 3

 25/0 صد ستون 4

 5/0 ستون در استخر جلوی ایوان است 20بازتاب تصویر  5

 5/0 کاخ سلطنب  قزوین ۶

 1 خورشیدقرص  –کالت نادری  7

 است و ییک از تا 8
ر
ی هاو نقش های ایرای الر ها به نام تاالر موزاییک فرش کفر از موزاییک دارد با نگاره های مادر تمام گچن 

 گوناگون موزایییک
1 

 5/0 کاخ قلعه دخن  در   –یعبر سوراخ در سقف  9

 5/0 چاله ی عمیف  که در یخچال درست م کنند به عنوان انبار یخ 10

ین مصالح ساختمایر به صو  11 ین شمار النه ی کبوتران با کمن  به صورت پس رت شبکه های آجری یا خشب  فراهم آوردن بیشن 
 یا پیش نشسته

5/0 

ر تپه  12  5/0 سیلک در کاشان و گنج دره هرسیر

 کردند با معماری گذشته ما متأثر از طبیعت است از آنجایي که معماران خداوند را خالق و معمار طبیعت م یدانستند سیع م 13
ی از طبیعت و در برخورد با آن کاری را انجام دهند که موافق با نظام خلقت باشد و به طبیعت آسیب  نرسد.   الگو گنر

1 

ویر ربض –بازار  -شارستان و نزدیکان فرمانروا -و انباررسبازخانه  –آتشکده  -کاخ شایه و خزانه 14 ر کشاورزی -یا شهر بنر  1 زمیر

 75/0 محله –بازار  -مسجد 15

 1 معتدل و مرطوبد( –رسد کوهستایر ج( –ب(گرم و خشک -الف(گرم و مرطوب 1۶

 در معماری بناهایي مانند مسجد مدرسه  4ایوان دارد که به میانرسا یا حیاط باز م شود نمونه ی اصیل الگوی بناهای  4 17
ایوایر

 و کاروانرسا شد. 
1 

 گلستان  -فرح آباد -شهرستانک -قاجار :صاحبقرانیه 18
 رامرس –رودرس  –پشته میان  –مرمر -ی:سعد آبادپهلو 

1 

 1 بادگنر  –در آب انبار رس  –پاشنر  –مخزن آب انبار  19

 ساخته شده که از یک سقف گنبدی روی چهار ستون نگهدارنده ی سقف استوار الگوی  20
 
آنها به صورت چهار تاق

 م گردید. 

1 

21  
ر
  -شبستای

 
 75/0 دارایوان  –چهار تاق

 1 کرتمیان   –شاهزاده ماهان  -کوروش  -رسدر 22

وز آباد فارس ن  و قرینه سازی کمن  در رسوستان نسبت بهشآزادی بی 23  1  فنر

 1 ایجاد ایوان تاقدار -دستیای  به گنبد روی گوشواره 24

 برای عموم مردم جامعهاز –خواهانه خنر  –انجام کار  خداپسندانه  25
 
  روی انصاف و وجدان اخالق


