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 ندارد

 تلفن همراه مدیر گروه : ......................

                                   

 

 هفتمجلسه 

 

 :مهم  سواالت و مطالب چکیده

 ! کامل سوال است و نه جواب*مطالب در پرانتز آمده تنها سرنخی برای یافتن جواب 

 معماری پیش از تاریخ

  در غارها شکل گرفته است؟ )آلتامیرا و السکو(دو نمونه از هنر پارینه سنگی که 

  ،تقسیم قراردادی زمان پیش از تمدن بشر تحت چه عنوانهایی و برچه اساسی صورت گرفته است؟ )دیرینه سنگی

 میان سنگی و نو سنگی بر اساس تکامل ابزارهای سنگی و نحوه استفاده از آنهاست.(

 ست.دوره نو سنگی چه دورانی از زندگی بشر بوده ا 

 )کدام منطقه گهواره تمدن نامیده می شود؟ )خاورمیانه 

  .استون هنج(نمونه ای از  دوره نو سنگی در اروپا معرفی کنید( 

 )نمونه ای از  دوره نو سنگی در ایران معرفی کنید. )تپه علی کش در دهلران خوزستان 

 .اریحا از اولین استحکامات سنگی( نمونه ای از  دوره نو سنگی در خاورمیانه در کشور اردن معرفی کنید( 

  نمونه ای از  دوره نو سنگی در آناتولی در کشور ترکیه معرفی کنید. )چاتال هویوک نخستین تالش برای زندگی

 (شهری با خانه های بهم چسبیده که از بام به یکدیگر راه داشتند.

 معماری بین انهرین

 ن سرزمینموقعیت بین النهرین و اولین تمدن شناخته شده ای 

 .زندگی، معماری و شهرهای سومریان چگونه بوده  است 
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 )معماری و ساختار معابد سومریان چگونه بوده  است. )ساختمان روی سکو، زیگورات 

  سومریان از چه مصالحی استفاده میکردند. )آجر، گل، قیر و خشت برای زیر کار و آجرجوش و آجرلعابدار

 برای روکار ...(

 جزر قوس و طاق گهواره ای که بعدها ...( ری سومریاناساس و پایه معما( 

 ) دو نمونه از آثار معماری آکادیان )کاخ نارامیس در تل براک و کاخ قدیمی آشور 

  .دو دسته از آثار معماری بابل کهن  معابد )آشور و ایشچالی( و کاخ ها )حمورابی( بوده است 

 7 ارگ ناتمام سارگون در کجا و با چه شرایطی ساخته شده است. )خرساباد، طاق گهواره ای خشتی ، زیگورات 

 ...(  طبقه، گاو بالدار غول پیکر

 )تفاوت زیگورات سومر و آشور )ارتفاع، طبقات، نحوه دسترسی به طبقات 

  زار و برج بابل (دو نمونه از آثار معماری بابل جدید ) دروازه ایشتار،  کاخ نبوکد ن 

 معماری مصر

 )موقعیت جغرافیایی مصر و نحوه زندگی مردم این سرزمین )مصر علیا و سفلی 

 )خدایان مصریان )به شکل انسان با سری از حیوانات و پرندگان 

 مقابر مصطبه ای چگونه بودند؟ 

  قدرت مطلق او(کارکرد اولین هرم )هرم پله پله ای زوسربه منظور حفاظت مومیایی پادشاه و تجسم 

  به چه کسانی بوده و چه ساختاری داشته؟اهرام ثالثه متعلق 

 )دو نمونه از آثار معماری پادشاهی مصر جدید )مقبره حتشسپ سوت و معبد صخره ای رامسس 

 ر بر معماری یونان )شیوه ستون سازی (صتاثیرات معماری م 

 معماری ایران باستان 

 (مهرها، تاثیر پذیری از آشورایالم قدیم را معرفی کنید. ) آثار معماری های ویژگی 

 زیگورات چغازنبیل(را معرفی کنید. ) میانیایالم  نمونه از آثار معماری یک 

 معماری صخره ای : آرامگاه های  فخریکا و صحنه و  معرفی کنید.ماد را  معماری دو بخش دو نمونه از(

 گودین تپه(...معماری معمولی: تپه نوشیجان، 

  وس های نیم بیضی؛...(؟ )مصالح بوم آورد، ق تپه نوشیجاناهمیت آثار معماری 
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  و ماد بر معماری هخامنشی ) مصطبه سازی؛ آجرهای لعابدار، تاالرهای ستوندار...( ایالم معماریتاثیر 

 آرامگاه کوروشاری ساخت هایویژگی 

 را بوجود آورد. آثار معماریو چه بود  هخامنشی شوش پایتخت کدام پادشاه 

  نام برید.تعدادی از کاخ های مجموعه تخت جمشید را 

 را توضیح دهید. هخامنشیه دور شیوه ستون سازی 

   را نام برید؟ هخامنشیه دور صخره ایآرامگاه های 

  تحوالت معماری دوره اشکانی؟ استفاده از فیلپوش و ایوان 

 پارتها )مصالح بوم آورد، تاق و گنبد، مالت ساروج ...( معماری دوره هایویژگی 

  کاخ آشور دوره پارت ها معماری هایویژگیاهمیت و 

  دوره پارت ها کوه خواجه  معماری هایویژگیاهمیت و 

 ساسانیاندوره   قلعه دخترطوح و س  معماریفنی  هایویژگی 

 شده است )کاخ فیروزآباد(ته لهام از معماری پاسارگاد ساخبا ابنایی ساسانی که گی ویژ 

 )... ویژگی های معماری ساسانی ) درونگرایی، گنبد روی فیلپوش، نمای ایوان، بنا روی صفه 

 تخت سلیمان بنایی ساسانیگی ویژ 

  اسر...ین آتشکدهو  سلیمانبنای آنها را بنویسید. )آذرگشسب در تخت گی ویژچند آتشکده ساسانی را نام برید و 

 یونان معماری

 آپولو در معبد را نام برید. ) معبد هرا در الیمپ )شیوه دوریک(  دوره کهن یونان نمونه از آثار معماری چند

)شیوه یفونسی ها گنجخانه س (کهن )شیوه دوریکباسیلیکای پستئوم در ناپل  (کهن )شیوه دوریک کورینت

 ک(یونیا)شیوه افسوس در رتمیسآمعبد  ک(یونیا

 معبد الهه پارتنون  معبدپل شامل مجموعه اکرورا نام برید. )  یونان السیکدوره ک نمونه از آثار معماری چند ،

 .. ومتئآتنا، معبد ارخ

 زئوس، تئاتر اپیداروس..( معبد) معبد آپولون، را نام برید. یونان یهلندوره  نمونه از آثار معماری چند 

 سبک دوریک را بنویسید.  ویژگی های معماری 

 ک را بنویسید. یونیاسبک  ویژگی های معماری 



                                                                                                   

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 
 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 را بنویسید.  کرنتیسبک  ویژگی های معماری 

 را بنویسید.  معابد یونان ویژگی های معماری 

 روم باستان معماری

  و طراحی شهری و نقشه برداری مهندسی)فنون  در فرهنگ و هنر رومی گذاشت ی تاثیرچه فرهنگ اتروسک 

....) 

  یونانی، آسیای غربی،  هنر اتروسکی،) است از چه سرزمین هایی رومی اختالط و التقاطیهنر و معماری

 یونان ...(مصری و 

 چگونه فضای شهری بود؟ فوروم ها 

 را بنویسید. (فالویوس ئاتر)آمفی ت کولوسئومویژگی های ساختمان و  شیوه های معماری 

 را بنویسید. معبد پانتئونویژگی های ساختمان و  شیوه های معماری 

 را بنویسید.باسیلیکاویژگی های ساختمان و  شیوه های معماری 

 است و چند نمونه را نام برید. ییاچگونه بن تاق نصرت 

 از استل پیروزی )و با الهام از چه فرهنگی ساخته میشد.  ، با چه ساختاریبه چه منظور ستون های یادبود

نارامسین آکادی و استل های پیروزی دیگری در بین النهرین و ایران می توان نام برد که روی آنها نقش برجسته 

 از نظر شکل و فرم با استل ها متفاوت باشد ولی از نظر عملکرد مشابه ها و نوشته هایی از فتوحات وجود دارد.

 (ستون یادبود تراژان مثل

 سنتوری انتهایی با زدن تاقی که اسپر را ژگی های مهم تاریخ معماری سده های میانی معماری روم چیست؟ )وی

 ...(بر خود نگه داشته از وسط گسسته است

 

 

  پیروز و سالمت باشید.

 

 


