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1

  1  
  

  : گزینه صحیح را انتخاب کنید
 ؟هستندطاق بستان و طاق کسري از آثار کدام تمدن باستانی ایران )الف
  ـ ساسانی 4        ـ  ماد3      ـ هخامنشی2       ـ اشکانی1
  هاي زیر است؟ زیگورات از آثار معماري کدامیک از تمدن) ب
  ـ هند 4      ـ  چین3      ـ مصر2       ـ میان رودان1
  باشد؟ زیر مربوط به تمدن مصر میکدام اثر ) ج
  ـ  نقش برجسته سارگون4      ـ ابوالهول3  ـ  پیکره بز نر و درخت2    ـ دروازه ایشتار1
  ثار معماري کدام دوره اسالمی ایران است؟آعالی قاپو از ) د

  آذري-4      قاجار -3      زندیه -2      صفوي -1
  تمدن سرشار از طال به چه تمدنی اطالق می شود ؟ )هـ
  ـ آشور4        ـ بابل3      ـ میسن2      اتروسکـ  1
  چه نام دارد؟ ،تئاتر و نوعی سالن نمایش در روم که از حالت نیم دایره به دایره تبدیل شده استآمفی)  و

  ـ مذبح صلح4      ـ مصطبه3      ـ طاق نصرت2      کولوسئوم ـ1
  مقابر دخمه اي صدر مسیحیت چه نام دارند ؟ )ز

  ـ استوپا4      ـ کاتاکومب3      ـ باسیلیکا2      ـ پاگودا1
  نخستین نمونه ساختمان گوتیک پیشرفته کدام است؟) ح
  ـ کلیساي ایاصوفیه4    ـ  دیر هویوس لوکاس3    ـ کلیساي سان ویتاله2    ـ کلیساي شارتر1 
  مفهوم هنرمند نابغه در کدام دوره بوجود آمد؟ )ت
  ـ  روکوکو4      ـ  رنسانس3      ـ باروك2      ـ بیزانس1
  نالیزا از آثار کدام هنرمند رنسانس است؟ تابلوي مو)ك
  ـ داوینچی 4      ـ مازاتچو3      ـ جوتو2      ـ رافائل1
  سالوادور دالی از هنرمندان شاخص کدام سبک به شمار می رود؟) ل
  ـ پاپ آرت4    ـ اکسپرسیونیسم3      ـ فوویسم2      ـ سوررئالیسم1
  کدام هنرمند زیر پیشگام سبک کوبیسم است ؟) م

  کاندینسکی) 4      ـ ونگوگ3      ـ پیکاسو2      ـ سزان1

6  

  :مشخص کنید) غ/ص(هاي زیر را با درستی یا نادرستی عبارت  2

  .هاي درون غارهاي پیش از تاریخ جنبه تزئینی بوده استهدف نقاشی) الف

  .نویسی واالترین جایگاه را داردشدر سنت هنري چین خو) ب

  .استرنسانس و مربوط به دوره از آثار دناتلپیکره موسی ) ج

 .دانند گر سبک روکوکو میآنتوان واتو را آغاز) د

2  

  ادامه در صفحه دوم
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2

  :هر یک از آثار  زیر متعلق به کدام تمدن است؟ ارتباط دهید  3
  پاسارگاد                                      ) الف
  اهرام سه گانه                                  ) ب
                                                                              استوپا) ج
  نقاشی سیاهگون) د

2  

        :جاهاي خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید  4
  .دیده می شود ..............................هاي به جا مانده از میان رودان، درشتی در بیشتر چهره) الف
  .در روم شکل گرفت...............................ساخت نوع جدیدي از بنا به صورت  زش فتوحات،به دلیل  ار) ب
  .است..............................  واژه رنسانس به معنی  )ج
  است.............................. برتري و غلبه احساس بر عقل ویژگی سبک ) د

2  

  1  .نام ببریدهاي یونان را دو نوع سر ستون  5

  1 هاي دیوار نگاري روم دو مورد را ذکر کنید از سبک  6

  1  .کاري را تعریف کنیدهنر موزاییک   7

  .هاي ژوستی نین و همراهان در کلیساي سان ویتاله را شرح دهیدویژگی موزاییک  8
  
  
    

1  

  .تابلوي پاس شبانه اثر رامبراند را توصیف کنید  9
  
     
 

1  

  1  .رسیونیسم را توصیح دهیدسبک امپ  10

  1 .آرت را تعریف کنیدلند  11

  .سبک هر یک از هنرمندان زیر را بنویسید  12
 مندریان) ب         کوربه) الف

1  

  20  جمع نمره              "موفق باشید"                                

  

  هندـ  1
  ـ  ایران2
  ـ یونان3
  ـ مصر4
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      صفوي -1 )د    ـ ابوالهول3 )ج    ـ میان رودان1 )ب    ـ ساسانی4) الف  1
    ـ کلیساي شارتر1 )ح    ـ کاتاکومب3) ز    ـ کولوسئوم1) و    ـ میسن2)هـ

  ـ پیکاسو2) م    ـ سوررئالیسم1) ل    ـ داوینچی 4) ك    رنسانسـ 3 )ت

6  

 2 درست      ) د     نادرست ) ج     درست )ب     نادرست) الف  2

  2  ـ یونان3) د    هندـ  1) ج     ـ مصر4) ب     ـ  ایران2) الف  3

  2    رومانتیک) د   )یا نوزایی( تجدید حیات)ج   طاق نماهاي پیروزي) ب    چشم) الف  4

 1 )5/0دو مورد هر کدام ) ( یا برگ کنگري قرنتی( رنتیوک .ایونیایی  .دوریسی   5

 1  )5/0دو مورد هر کدام (  یبیترک نماي .آراسته  نماي .  نماي معماري .نماي مرمرین   6

 1  ایجاد نقوش با نصب کردن قطعات کوچک رنگی برزمینه دیوار  7

8  
، چشمان درشت ،کوچک پا هاي ،اندام باریک و بلند داراي .نین و همراهان در حال شرکت در مراسم دینی هستندژوستی

با یک خط  هاپارچهو چروك چین  .هستند حرکات خشک و رسمیو  بینی عقابی و بلند ،کچدهان کو ،پیشانی خمیده
 براي نشان دادن جلو و عقب شخصیت ها پاها روي هم. است نشان تقدسنین ژوستیهاله دور سر . استشده هنشان داد

 .اندنشان داده شده

1 

9  
با . بودند ختهدهدکه براي تامین هزینه نقاشی سهمی پرداگروهی از نظامیان را نشان می.است شدهدر سبک باروك کار 

. انداي نیز پشت دیگران پنهان شدهاي از افراد در تاریکی قرارگرفته و عدهاستفاده از روش نور و تاریکی دوره باروك عده
 . اند، لب به اعتراض گشودندافرادي که در تاریکی پنهان شده

1 

10  
آمیزي به پیروي از رنگ. از کشیدن خطوط محیطی سرباز زدند. شیوه رایج کشیدن نرم قلمو بر روي بوم را منسوخ کردند

کنار هم درنگریستند و آنها را با ها به صورت علمی میبه نور به عنوان مادر رنگ. پیچی کردندرنگ در طبیعت سراز 
مثال به جاي سبز، رنگ آبی و زرد را با ضرب قلم . کردند، تصویر میگذاشتن اجزایی که تشکیل دهنده آن رنگ خاص بود

  .دادندمستقل کنار هم قرار می

1 

11  
درگیري مستقیم هنرمند با محیط طبیعی بودکه آنان را واداشت تا به مفاهیمی از هنر به صورت ناپایدار در مکانی خارج 

  .از محیط زندگی توجه کنند

1 

12  
  زاع هندسیانت) ب  رئالیسم) الف

1 

  20  جمع نمره                

  .در صورت رساندن مطلب نمره را لحاظ فرمایید. هاي تشریحی نظر شما همکار گرامی صائب است در رابطه با سوال
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