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 )نمره 5/0هر مورد (. جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید
 .ایالمی است...................... آجرنبشته هاي معبد چغازنبیل شوش به خط 

. شدنامیده می   ......................ایرانیان با ذوق و سلیقه خود، نوعی خط کوفی ساده و روان ابداع کردند که 
 .، هنرجو باید از روي مشق استاد تمرین کند ......................ي مشق از میان آداب خوشنویسی، در شیوه

 .است) شهر همدان(در دامنه کوه الوند  ......................مهم ترین شاخص شهرسازي دوران ماد، شهر 
. قدس ترین درخت استم، ......................در اساطیر ایران پیش از اسالم 

 .پا گرفته است ......................مغ کُشی، مراسمی است که در دوران 
نامیده می شود ......................بر سر می گذاشتند،  ،رد نمدي که اقوام مادکاله گ.
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 ب
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  )نمره 5/0هر مورد (. گزینه مناسب را انتخاب نمایید
در اصفهان، از کدام دوره به جا مانده است؟ ) سی و سه پل(پل اهللا وردي خان 

قاجار  - د زندیه  -صفوي  ج - تیموري            ب -الف

5/2

 باربد و نکیسا، از هنرمندان موسیقی چه دوره اي بوده اند؟ 9
سانی سا - د  اشکانی -ج هخامنشی  -ب  ایالمی -الف

.قبل از اسالم، نمایانگر ستایش و سپاس از بهار بود ......................نمایش 10
سووشون - د  نوروزي خوانی -ج  آتش افروزي -ب  قوالی -الف

کدام هنر به معنی زراندود کردن و طالکاري است که با نقوش منظم هندسی و گردان همراه با خطوط نازك   11
ین شده است؟ مشکی و آب طال تزی

خیالی سازي - د  نگارگري -ج  طراحی سنتی -ب  تذهیب –الف
 چشمگیرترین بخش از پوشاك زنان بندري براي حفاظت از آفتاب و نگاه بیگانگان، چه نام دارد؟  12

 )بتوله(برقَع - د  عرقچین -ج  سربند -ب  عمامه -الف
 ج
13 

. ا به گزینه صحیح ارتباط دهیدهر کدام از تعاریف هنرهاي چوبی زیر ر
) نمره 5/0هر مورد .   (یک مورد اضافی است

آراستن سطح اشیاء چوبی به صورت موزاییک با مثلث هاي کوچک سه پهلو ) الف
بریدن و کنار هم چسباندن قطعات چوب و دیگر مواد، براي ایجاد پوشش تزیینی) ب
چوبی و درگیر کردن آن ها مطابق طرح هاي سنتی برش زهوارها و قطعات مختلف ) ج
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 ادامه در صفحه دوم

 معرق کاري
 گره چینی
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 نمره  سؤاالت ردیف
 

 

  د
14 

  .به سواالت زیر پاسخ دهید
 .کاربرد آب انبار را توضیح دهید

1 

 5/0 .یک ساز بادي را نام ببرید  15

 1 .ها را بنویسیدنام دو مورد از خرده نمایش  16

 1 .نامند؟ توضیح دهید اقعه میهایی را در ادبیات تعزیه، و چه نوع تعزیه  17

 1 .از نمایش هاي شادي آور، بقال بازي را توضیح دهید 18

  1 نام مهم ترین نمایش عروسکی نخی ایران چیست و شخصیت اصلی آن چه نام دارد؟ 19

بافت و  ،سنگ تراشی، چاپ و رنگرزي، فلزکاري "هر کدام از هنرهاي زیر مربوط به کدام یک از هنرهاي  20
  .است؟ در پاسخنامه بنویسید" ساجی ن

  مینا کاري )ب          گلیم )الف
  جواهر تراشی) د           باتیک )ج

2  

  2  .از انواع طرح هاي قالی، چهار نمونه را نام ببرید 21

  .نام هر یک از توضیحات زیر را بنویسید 22
  .دامن پرچین کوتاهی که زنان قاجاري همراه تنبان می پوشیدند )الف

  .پشمین و سفید راه راه که اقوام بختیاري می پوشندرداي ) ب

1  

 2 .دو مورد از عوامل موثر بر پوشاك در جوامع مختلف را بنویسید 23

  20  جمع نمرات          خدا یارتان باشد
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 نمره راهنماي تصحیح ردیف
  

 

 
    16قلمی ص -3  9ص )کوفی ایرانی(کوفی پیرآموز -2  5ص میخی - 1: جاي خالی الف

  76هخامنشی ص - 6        49ص سرو -5  24ص هگمتانه -4        
 )نمره 5/0هر مورد (               111ص تیار -7        
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   76ص نوروزي خوانی -ج -10    61ص ساسانی -د -9      37ص صفوي - ب -8: گزینه ب
 )نمره 5/0هر مورد (     118ص )بتوله( برقع -د -12      88ص تذهیب –لفا -11           

5/2 

   100ص گره چینی)ج    100ص معرق کاري)ب    100ص خاتم کاري)الف -13:جور کردنی ج
 )نمره 5/0هر مورد (                      
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  د
 

می تواند  آب انبار؛ مخزن آب زیر زمینی است که براي ذخیره سازي آب در مناطق خشک و کم آب -14
 )با نظر مصصح گرامی(                      44ص. بهترین روش نگه داري آب باشد

1 

 5/0  )ذکر یک موردکافی است( 66ص. سازهاي بادي؛ نی، سرنا، کُرنا، نَفیر، شیپور، دوزله، نی انبان، باالبان، دونیه 15

بندي، به رقص و تقلید در آوردن جانوران،  تماشا، انواع معرکه؛ بندبازي، چشم: از خرده نمایش ها عبارتند 16
 )ذکر دو موردکافی است(   80و  79ص. مراسم شستشو و تدفین مقدسین، مراسم قالی شویان، میرنوروزي

1 

را نشان ) ع(هایی که مصائب و شهادت افراد مذهبی، خصوصاً ماجراي کربال و امام حسین  تعزیه نامه: واقعه 17
     80ص  .دهد

1 

ل بازي؛ نمایشی است که در آن وضع و حال بقالی ثروتمند ولی خسیس و نوکر گیج و حواس پرت او به بقا 18
 )با نظر مصصح گرامی(                     81ص. اسم نوروز، به نمایش درمی آمد

1 

 1 )نمره 5/0هر مورد (                82مبارك ص –خیمه شب بازي  19

20 
        96ص کاريفلز )ب    94بافت و نساجی ص) الف

                         )نمره 5/0هر مورد (       92ص سنگ تراشی) د    101چاپ و رنگرزي ص) ج
2 

، محرابی، )ماهی در هم(طرح هاي قالی ایرانی؛ طرح لچک و ترنج، افشان، شکارگاه، محرمات، قابی، ماهی  21
    95ص. تلفیقیو ...) هاو طرح بناهاي مذهبی و تاریخی، شخصیت(هندسی، تابلویی 

  )ذکر چهار موردکافی است(                       
2 

 1 )نمره 5/0هر مورد (         115شَوال ص -ب        114شَلیته ص -الف 22

نحوه زندگی و اسکان و اوضاع داخلی اجتماع     -2شرایط جغرافیایی، محیطی و آب و هوا                 - 1 23
  نظام طبقاتی، مشاغل و وظایف وابسته به آن -4عی                 اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم اجتما -3
          روابط فرهنگی، اقتصادي و سیاسی یا جنگ با سرزمین هاي دیگر -5
 )ذکر دو موردکافی است(          109و  108شرایط اقتصادي و پیشرفت هاي تکنولوژي     ص  - 6

2 

 20 جمع نمره                                                         با نظر مصحح گرامی                     
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