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  )نمره 5/0هر مورد (. جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید
توانستند رموز خط میخی ...................... پژوهشگران و دانشمندان اروپایی به کمک کتیبه  سه زبانه 

 .پارسی، ایالمی، آشوري و بابلی را کشف کنند

  .به وجود آمد ......................لیق را پیچیده کرد و خط نیاز به تندنویسی رفته رفته خط نستع
  .، هنرجو باید از روي مشق استاد تمرین کند...................... ي مشق از میان آداب خوشنویسی، در شیوه

  .قرار دارد ،...................... در شهر » گنجعلی خان« مجموعه معماري 
  .است...................... ن و با سابقه ترین باغ هاي تاریخی ایران در شیراز یکی از زیباترین، مشهورتری

  .پا گرفته است...................... مغ کُشی، مراسمی است که در دوران 
اقوام پارتی در حین سوارکاري یا جنگ، براي محافظت از پاها، دو ساق بند گشاد چرمی روي شلوار             

 .نامیده می شد......................  که  می پوشیدند
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  ب
8  
 

  )نمره 5/0هر مورد (. گزینه مناسب را انتخاب نمایید
  چغازنبیل یکی از کهن ترین بناهاي باستانی ایران، مربوط به کدام دوره است؟) زیگورات(معبد 

  اشکانی - د    هخامنشی -ج    مادها -ب    ایالمی -الف
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  رواج داشته است؟ چه دوره اي موسیقی گاهانی در 9
  ساسانی - د    اشکانی -ج    هخامنشی -ب    ماد -الف

  است؟ مذهبیکدام گزینه مضمون نقالی  10
 شاهنامه فردوسی - د  حمله حیدري -ج  هزار و یکشب -ب  سمک عیار -الف

نسخ خطی یا مرقعات با  نقوش گیاهی و تصاویري از جانوران و نقش هاي انسانی در حاشیه.............. در هنر   11
  .تک رنگ قلم گیري می شود

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

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

  )نمره 5/0هر مورد (. ز تعاریف زیر را به گزینه صحیح ارتباط دهیدهر کدام ا 
  قدیمی ترین قالی ایرانی شناخته شده از نواحی جنوبی سیبري از دوره هخامنشی ) الف
 قالی بافته شده ابریشمین و آراسته به زر و سیم و انواع گوهرها از دوره ساسانی) ب
 از شاهکارهاي قالی بافی در اوج رونق و شکوفایی قالی ایرانی در دوره صفویه) ج
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  ادامه در صفحه دوم
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  .به سواالت زیر پاسخ دهید
 .کاربرد آب انبار را توضیح دهید

1 

 5/0 .   یک ساز کوبه اي یا ضربی را نام ببرید  15

 1 .ها را بنویسیدنام دو مورد از خرده نمایش  16

 1 در تعزیه چه رنگی است؟) شقیااَ(لباس شخصیت هاي مظلومان و شخصیت هاي بد   17

 1 .را توضیح دهید )رو حوضی(تخت حوضی  از نمایش هاي شادي آور، 18

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

" ، فلز، بافت و نساجی، چاپ و رنگرزي جلدسازي "ز هنرهاي هر کدام از هنرهاي زیر مربوط به کدام یک ا 20
  .است؟ در پاسخنامه بنویسید

  زیلو )ب          ملیله کاري )الف
  سوخت) د           قلمکار )ج

2  

  2  .مورد را نام ببرید چهاراز روش هاي مختلف هنر چوب،  21

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

  .رداي پشمین و سفید راه راه که اقوام بختیاري می پوشند) 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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    16قلمی ص -3     13شکسته نستعلیق ص -2    7بیستون ص - 1: جاي خالی الف

76هخامنشی ص -6       53باغ ارم ص -5    33کرمان ص -4        
 )نمره 5/0هر مورد (                112رانپوش ص -7        
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   77حمله حیدري ص -ج -10    60ماد ص -الف -9      22ایالمی ص -الف -8: گزینه ب
 )نمره 5/0هر مورد (     118ص )بتوله( برقع -د -12      89ص شعیرت -ج -11           
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 5/1 )نمره 5/0هر مورد ( 95اردبیلی ص) ج  95بهارستان ص) ب  94پازیریک ص) الف -13: جور کردنی ج

  د
 

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

1 

 5/0  )ذکر یک موردکافی است(.         سازهاي کوبه اي یا ضربی؛ انواع دهل، طبل، تُنبک، دایره، دف، سنج، نَقاره 15

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

1 

سرخ ) شقیااَ( و رنگ لباس شخصیت هاي بد)  براي زنان(رنگ لباس مظلومان، سبز، سفید و یا مشکی  17
 .است

1 

که تخت هاي چوبی روي حوض هاي بزرگ وسط  را به این جهت تخت حوضی می نامند ها نمایشاین  18
در این نمایش ها هجو و ریشخند به . حیاط می گذاشتند و آن را مفروش کرده و روي آن بازي می کردند

 )با نظر مصصح گرامی(                 82ص. آداب و ظاهرسازي هاي افراد طماع وجود داشت
1 

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

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

                         )نمره 5/0هر مورد (       103جلدسازي ص) د    101چاپ و رنگرزي ص) ج
2 

روش هاي هنر چوب شامل، خراطی، منبت کاري، مشبک کاري، گره چینی، معرق کاري، نازك کاري، خاتم  21
                    )نمره 5/0هر مورد (             100ص ). تلفیقی(چوبیکاري و احجام 

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 -4و رسوم اجتماعی                  اعتقادات مذهبی، آداب -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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