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 ( 25/0هر مورد  –نمره 3) الف ( گزینۀ درست را انتخاب کنید : 

 

 هندسی   -الف -3                   مصر باستان          -ج  - 2                                              استرالیا       –الف  -1

 فورتونا –د  -6                   تاالرهای دراز         –ج  -5                                      کالسیک            –الف  -4 

         چین  –د  -9                      مئوريا                –ب  -8                                               شونگا          -ج  -7

 چیچن ايتسا  –ب  -12                    تاالر ققنوس         –د  -11                                          ژاپن              –ج  -10

 

 ( 25/0نمره هر مورد 3) جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : ب ( 

 

  حت شپ سوت   -3                   قدرتمندی يا پیروزی      -2                                              آلتامیرا               -1

 تدفینی  -6                       سنتوری                  -5                                           پارتنون                -4 

                   آجانتا  -9                          هاراپا                  -8                                             ماده گرگ            -7

 ماچوپیچکو -12                                 باسمه سازی -11                                            چینی ها            -10 

 

 

 (  25/0نمره هر مورد  5/1) ج( درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید : 

 

 غ -6                   ص   -5                        ص   -4                         غ   -3                 ص  -2                       غ    -1

 

 

  نمره (  3) جمع :   پاسخ کوتاه بدهید :د ( 

 

 ( 5/0نگاه و حالت چهره )  -1

 ( 25/0آجرهای لعابدار منقوش دروازۀ ايشتار )  -2

 ( 25/0مراحل زندگی پس از مرگ )  -3

 (  25/0یروزی ) الهۀ پ -4

 (  5/0دوريک ، ايونیک ، کرنتی  ) دو مورد  -5

 (  5/0هرکوالنیوم و پمپئی )  -6

 (  25/0واقع نمايی در تک چهره ها )  -7

 (  25/0) چین  -8

 ( فقط آئین ذن کافی است .  25/0)برتری يافتن آئین ذن بر آئین های شینتو و بودايی  -9

   

 پاسخ کامل بدهید : و( 

 

 ( 75/0) جمع   25/0. انگلستان   5/0بیانگر يک رصد خانه ) پرستشگاه نجومی ( در ارتباط با گردش خورشید است -1

 



تا از اهمیت چشم ها به عنوان دريچۀ روح که در   25/0صورت و بدن بسیار ساده ساخته شده  25/0ايزد رويش گیاه  25/0معبد ابو در تل اسمر  -2

) چهار 1.   25/0با بازوها و ساق های استوانه ای می باشند  25/0. تنديس ها به شکل مخروط و استوانه   25/0سته نشود ساخت آن ها تأکید شده کا

 نمره ( 1مورد 

  

هستند و غالباً سرو پا از ديد جانبی و بدن از  5/0است . تنديس های انسانی خشک و رسمی  5/0حالت گريز و ستیز و مرگ حیوانات  طبیعی و دقیق   -3

 ( 1روبرو نشان داده شده است . ) جمع 

 

 (  75/0) جمع    5/0ارد . و پای چپ مردان همیشه در جلوی پای راست قرار د 25/0تنديس های ايستاده در حالت خبردار -4

 

 

 (  75/0) جمع       25/0 دورۀ خاورمآبی يا باستانی  -  5/0نقاشی بر روی سفال ها با رنگ سیاه بر روی زمینۀ سرخ   -5

 

 

 ( فقط سه مورد نام برده شود . 75/0شیوا ) نابود کننده و بازسازی کننده جهان ( )  –ويشنو ) نگهدارنده جهان (  -برهما ) خالق و آفريننده جهان (   -6

 

 

خوشنويسی از کیفیت تصويری برخوردار و بیان انديشه و احساس را ممکن می  -2ابزار خوشنويسی ) قلم مو ، ابريشم و کاغذ ( مشترک است .    -1 -7

چینی به لحاظ سرزندگی و ريتم خط و ضرباهنگ قلم مو تأثیر زيادی از خوشنويسی گرفته است . ) دو مورد نقاشی سنتی  -3سازد و با نقاشی پیوند دارد . 

 نمره (  1

 

 نمره (  1تجسم فضا از زاويۀ ديد باال  ) دو مورد  -رنگ های تخت و غالباً درخشان   –قلم گیری سريع و نازک  –در خدمت رويدادهای زندگی  -8

 

 

 (   25/0) هر موردی که برای اصطالحات نوشته شود  نمره (  25/2) اصطالحات زیر را توضیح دهید :  -9

 

. توضیح درباره معبد بنای بزرگ طبق طبق که هر طبقه آن از طبقه پائین تر کوچکتر است به معنای کوه بلند و سرچشمه زندگی  . زيگورات  :  

 اورومعبد اوروک هم نمره دارد . 

 

داخل آن  ام ثالثه : در مصر در منطقۀ جیزه قرار دارد . مربوط به سلسله قديم مصر می باشد  . بدنه آنها از سنگ صاف ساخته شده و اتاق تدفین دراهر

 خفرن يا خفرع و منکورع يا میکرينوس می باشد .  –قرار دارد . نام سه هرم خئوپس يا خوفو 

 

به شکل نیم دايره در شیب تپه ها با رديف هايی از نیمکت های آمفی تئاتر ( بنايی سرگشاده  –تماشاخانه  –ئاتر ) ت در يونان و روم باستان  کولوسئوم :

 سنگی می باشد و محل نمايش به شکل دايره يا نیم دايره در مقابل نیمکت ها ساخته می شود . 

 

شامل يک گنبد توپر بر پايه ای گرد يا چهار گوش بود در اين پرستشگاه ها تصاوير ايزدان مختلف همراه با نقاشی   –تمدن هند  –استوپا ) يادگار بودا ( 

نگا می گیاهی و جانوری که بر روی سنگ حجاری می شدند قرار دارد . ماند استوپای عظیم سانچی که يکی از بزرگترين معابد بودايی هند در دورۀ شو

 باشد . 

 

طبقه می رسد دارای سقف شیروانی که با سفال پوشیده می شود و رخ بام به شکل ساختمانی مطبق  که گاه ارتفاع آنها به سیزده نای يادبود بودا ( پاگودا ) ب

 ايوانی  که دارای لبه خمیده به سمت باالست و کنترل باران و ايجاد سايه را به عهده دارد . 

 

از دورۀ شونگا و آندرا در هند ساخته شد . ورودی غارها  دارای تاق گهواره ای و پیرامون آن درای تاقچه های معبد  : پرستشکاههای بودايی که  –غار 

معبدها تاالر طويلی با دو رديف ستون با سقف گهواره ای است و انتهای تاالر  –تزئینی و پنجره های نورگیر و تعدادی بالکن است و فضای داخلی غارها 

 ی کوچک ( ختم می شود . به محراب ) استوپاي

 (   25/0) اطالعات کلی هنر آموز در هر مورد مورد قبول می باشد هر مورد  

  

 

 نمره ( 2تا 5/0در صورت پاسخگويی به سوال مقايسه ای ) اختیاری (  امتیاز ويژه در نظر گرفته می شود . ) با توجه به کیفیت پاسخگويی از  -10

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


