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  نمره  سؤاالت  ردیف
  

1

  1  
  

   :گزینه صحیح را انتخاب کنید
  ؟پیکره ابوالهول متعلق به کدام تمدن است )الف

  یونان -4        هند -3       مصر -2      ایران -1
  .است.............. تاالر ققنوس، از آثار برجسته تمدن ) ب
  مصر -4           هند -3      یونان -2      ژاپن -1
  نگارگري است؟کمال الدین بهزاد از هنرمندان کدام مکتب  )ج
  هرات -4      شیراز -3      بغداد -2      جالیري -1
  . است ..............بینی بارزترین ویژگی نگرش دینی یونان باستان، جهان) د
  خردگرایی -4              گرایینسانا -3      فردگرایی -2    گراییکمال -1
 است؟ تمدنکدام مجموعه آکروپولیس مربوط به  )هـ
   روم -4      یونان -3      مصر -2      هند -1
  ؟چه نام دارد )تاالرهاي دراز(کلیساهاي مستطیل شکل صدر مسیحیت  ) و
   باسیلیکا -4      کولوسئوم -3      کاتاکومب -2      استوپا -1
  باشد؟متعلق به کدام دوره می )تصویر روبرو(کلیساي میالن  )ز
   یکگوت -4    ژرمنی                -3      رومانسک -2     کارولنژي -1 

  پایان سده بیستم است؟در هاي جدید هنري کدام مورد زیر از شیوه) ح
  کوبیسم -4      رئالیسم -3    امپرسیونیسم -2                     لند آرت -1

2  

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

  .است ایرانزیگورات اور از آثار مربوط به تمدن   )الف
  .نامیدنددار را مصطبه میترین شکل مقبره مصري به صورت سکویی ساده با وجوه جانبی شیبابتدایی) ب
  . استهدف هنر اسالمی بیان وحدت ) ج
 .ویژگی سبک امپرسیونیسم است ،ن واحد در یک سطح دو بعديآنمایش کلیت یک پدیده در ) د

1  

  :دهر یک از آثار  زیر متعلق به کدام تمدن است؟ ارتباط دهی  3
  طاق بستان) الف

  سینلوح پیروزي نارام) ب

 ارتش سفالین) ج

  طاق پیروزي تیتوس) د

2  

        :جاهاي خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید  4
  .زیبا و استثنایی شهرت یافته است....................... لرستان به واسطه کشف آثار  )الف
 .باشنداز خدایان اصلی آئین هندویی می................... سه ایزد برهما، ویشنو و   ) ب
 .به وجود آمد..................... مفهوم هنرمند نابغه در دوره   ) ج
  .است..................... جستجوي عالمی فرا واقعی با استفاده از عناصر واقعی و طبیعی ویژگی سبک )  د

2  

  دوم ادامه در صفحه

  میان رودان  -1
  روم -2
  چین -3
  ایران  -4
  هند -5
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  نمره  سؤاالت  ردیف
  

2

   هر یک از آثار زیر متعلق به کدام تمدن است؟  5

  

1  

  5/0  .ذکر کنیدرا  هاي تمدن یکی از شاخص  6

  5/0  .را نام ببرید یک مورد از بناهاي اطراف میدان نقش جهان  7

  را شرح دهید) تصویر روبرو(نقوش بکار رفته در کوزه دیپلون    8

  

1  

  5/0  .یدبنویس سفالین یونان را دو شیوه رایج در نقوش ظروفیکی از   9

  1  .ویژگی بناي معروف کولوسئوم را بنویسید  10

  1  .توضیح دهیدها را هاي درون کاتاکومبدالیل کم ارزش و ضعیف بودن نقاشی  11

  1 ؟راتعریف کنیدکاري موزاییک  12

  .هاي نقاشی مکتب آتن، اثر رافائل را بنویسیدمورد از ویژگی سه  13

  

5/1  

5/1  .                 توصیف کنیدرا رامبراند اثر پاس شبانه، تابلوي    14

  5/1  .شیوه رومانتیک را توضیح دهید  15

  سبک یا دوره هر یک از هنرمندان زیر را نام ببرید  16

  کاندینسکی) د                     ماتیس) ج      والسکز) ب      داوینچی) الف 
  

2  

  20  جمع نمره              "موفق باشید"                                
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  1400/ 1/3: تاریخ امتحان   پیش دانشگاهی

 1400سال  خرداد ماه دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور نوبت
  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی 

http://aee.medu.ir 
  نمره   راهنماي تصحیح ردیف

    )9ص(انسان گرایی -3)د      )154ص ( هرات -4) ج      )107ص ( ژاپن -1) ب       )68ص ( مصر -2 )الف  1
                   )175ص (لند آرت   -1) ح      )85ص (گوتیک  -4) ز        )52ص ( باسیلیکا -4) و    )30ص ( یونان -3 )هـ 

2  

 1 )161ص ( )غ) (د                )114ص () ص) (ج                    )66ص ( ) ص( )ب                  )49ص () غ() الف  2

  2  )46ص (روم  - 2 )د            )97ص ( چین - 3 )ج             )52ص ( میانرودان -1 )ب          )38ص ( ایران -4 )الف  3

  2    )167ص (وررئالیسم س) د    )89ص ( رنسانس )ج      )     82ص( شیوا )ب    )20ص( مفرغی )الف  4

 1 )66ص(بیزانس ) ب      )16ص) (دریاي اژه(میسن  )الف    5

  5/0  )ذکر یک مورد(     )13ص( نظام حکومتی پیشرفته -هنر -فرهنگ -علم  6

  5/0  )ذکر یک مورد(    )   135ص( کاخ عالی قاپو -سر در قیصریه  -مسجد امام -مسجد شیخ لطف اهللا  7

حـال تشـیع    دریی هـا  تصـاویر انسـان   -ش هندسی متنوعی به صورت نوارهاي متعدد افقی پوشیده شـده کل سطح گلدان با نقو  8
     )17ص ( .هندسی ترسیم شده است ها با استفاده از سطوح ساده و نقش انسان. شود عزاداري دیده می جنازه و

1  

  5/0  )ذکر یک مورد(     )19ص( نقش سیاهگون –نقش سرخگون   9

که از حالت نیم دایره به دایره تبدیل شده  ،ترئانوعی سالن نمایش یا آمفی ت. بناهاي دوره امپراطوري روم است از مشهورترین  10
  )ذکر یک مورد(   )44ص( .است

1  

عـالوه بـرآن بـراي نقاشـی روي طاقهـا،       -شنایی بسیار کم از چراغهاي روغنی رو -رطوبت زیاد -فن اجساد ع هواي سنگین از ت  11
رساند و نتایج بـه دسـت    بنابراین، کارش را شتابان به پایان می -آمد به حالتهاي خسته کننده وگاه خوابیده درمیهنرمند باید 

      )51ص(. آمده کم ارزش و غالب آثار ضعیف بودند

1  

  1  )  54ص(  اي از گچ ایجاد نقوش با نصب کردن قطعات کوچک رنگی برزمینه  12

گویایی بیان،  .دهداي از فیلسوفان و دانشمندان عهد باستان را گرداگرد افالطون و ارسطو نشان می این اثر تجمع عده  13
شیوة خود رافائل در  آنژ بوده باشد که با ها ممکن است متأثر از میکل انگیز پیکرهبندي هیجان اندامهاي نیرومند و گروه

. کند شکوهمند و پرمعنی ایفا می ي در این انبوه هیکلها، نقش خود را با وضوحیهر عضو. اند هماهنگی کامل تعادل یافته
با این حال در قیاس . شام واپسین لئوناردو است ها به شیوة طرح متقارن و متمرکز صحنه و وابستگی متقابل معماري و پیکره

اي در عظمت این ترکیب، سهم  طاقهاي گهوارهگنبد رفیع و  نمایی وپردازي رافائل با آن معماري باشکوه و عمقبا آن صحنه
  ) 106ص(   )سه موردذکر (  .به سزایی دارد

5/1  

  لیکن رامبراند . دهد که هر کدام براي تأمین هزینه نقاشی سهمی پرداخته بودند گروهانی از نظامیان را نشان می  14
  اي از  و تاریکی به شیوه باروك، عده خواست از ایجاد طرحی یکنواخت پرهیز کند با استفاده از روش نور چون می

     )    123ص(  . افراد را در تاریکی قرارداد و برخی نیز پشت سر دیگران از نظر پنهان ماندند

5/1  

  5/1  )138ص(برتري و غلبه احساس بر عقل . حالت غیر عادي، آشفته و گاه جنون آمیز انسانها. انگیز و اسرارآمیز فضاهاروح خیال  15

  2          )165ص() آبستره( انتزاعی ) ج   )159ص ( فوویسم )ج        )126(باروك) ب     )  101ص( رنسانس) الف  16

  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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