
 از کدام دوره متداول شد؟ نقش نیلوفر آبی )لوتوس(-۱
 اسانیان س

 اشکانیان 
 سومریان 

 هخامنشیان 
 کدام حیوان در نقوش سنتی لرستان وابسته به خورشید و نماد خورشید است؟ -۲

 گاو
 بزکوهی 

 اسب
 شیر

متونی  نشانه مرگ یا نماینده آن بود که نقش کدام یک از حیوانات در نقوش باستانی  -۳
 رتبه دنیای دیگر می برد؟ 

 عقاب -۱
 اسب-۲
 بزکوهی -۳
 پلنگ -۴
 زیریک دیده می شود؟ نقش کدام حیوان بر روی قالی پا-۴
 اسب-۱
 شاهین -۲
 بزکوهی -۳
 شیر-۴
 در نقوش سنتی کدام حیوان نماد آبهای زیرزمینی بوده است؟ -۵
 ماهی -۱
 مار-۲
 اسب-۳
 نهنگ -۴
 منتسب به ماه است؟ نقش کدام حیوان در نقوش سنتی -۶
 نهنگ -۱
 شاهین -۲
 مار-۳
 اسب-۴
 نماد اب و باران و تازگی و طراوت است؟ کدام حیوان در نقوش سنتی -۷
 اسب-۱
 ماهی -۲
 سگ-۳
 شیر-۴
 های اولیه ترسیم شده است؟ نقش انسان در چه حاالتی در تمدن -۸



 راز کش در میگساری در حالت نشسته و د-۱
 و قربانی و کار در حالت شکار  -۲
 در حالت آیین قربانی و رقص و دعا کردن -۳
 ۳و۲موارد -۴
 های باستانی نماد چه بوده است؟ در تمدن حضور نقش زن -۹
 نماد نگهبان گله-۱
 نماد مقسم غذا -۲
 نماد باروری و زایش -۳
 جادوگر شفادهنده نماد -۴

 داشته است؟ درخت چه مفهومی در اعتقادات سومریان -۱۰
 نماد آبهای زیرزمینی -۱
 نماد زایش و باروری -۲
 و جهان اخروی  مرگ نماد-۳
 نوسازی و سمبل نوسازی نماد -۴

 نقوش سنتی چگونه پدید آمدند؟ -۱۱
 آمدند نقوش سنتی برگرفته از حیوانات و گیاهان پدید  -۱
 نقوش سنتی از ترکیب فرم های هندسی اولیه پدید آمدند -۲
 های اولیه پدید آمدند برگرفته از تخیالت انسان نقوش سنتی -۳
 هر سه مورد باال -۴

 نماد چه بوده است؟   در نقوش سنتی  گل افتابگردان-۱۲
 ماه-۱
 خداوند -۲
 خورشید -۳
 نیلوفر)لوتوس( -۴

 ند؟ از اجزای تشکیل دهنده ی یک اثر هنری نیستکدامیک از گزینه های زیر -۱۳
 فرم-۱
 رنگ-۲
 محتوا و مفهوم -۳
 بافت -۴

 آثار مفرغی کدام تمدن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ -۱۴
 لرستان -۱
 شوش -۲
 سیلک-۳
 زیویه -۴

 جنس طال و نقره مربوط به کدام تمدن است؟  از نقوشبرجسته ترین  -۱۵
 لرستان -۱
 زیویه -۲



 شوش -۳
 سیلک-۴

 شامل چه طرحهایی بوده است؟ نقوش گیاهی تمدن زیویه -۱۶
 گل نیلوفر)لوتوس( -۱
 برگ مو و درخت انگور-۲
 درخت مقدس غنچه های کوچک و بزرگ -۳
 درخت چنار-۴

و قرینه سازی و ترکیب بندی های تکرار شونده از مشخصات  حاشیه های تزیینی -۱۷
 نقوش سنتی کدام تمدن است؟ 

 لرستان -۱
 سیلک-۲
 شوش -۲
 زیویه -۳

و طبیعت  گلهای چند پر ،غزال و گوزن و شیربالدار ،حیوانات ترکیبی  حضور-۱۸
 گرایی در کدام تمدن دیده می شود؟ 

 سیلک-۱
 زیویه -۲
 شوش -۳
 املش-۴

در کدام تمدن  نقشهای انتزاعی اب و زمین و بز با شاخهای قوسی بزرگ و پرنده  -۱۹
 دیده شده است؟ 

 املش-۱
 شوش -۲
 زیویه -۳
 سیلک-۴

 چلیپا سمبل چه بوده است؟ در نقوش هخامنشیان دایره یا -۲۰
 زمین-۱
 آبهای زیرزمینی -۲
 حرکت کرات آسمانی -۳
 خورشید  -۴

 پیکره پادشاه کانون اصلی نقوش هنری بوده است؟ در کدام تمدن  -۲۱
 ساسانیان -۱
 اشکانیان -۲
 سامانیان -۳
 هخامنشیان -۴

 بیستون کرمانشاه مربوط به کدام دوره است؟   نقش برجسته های-۲۲
 اشکانیان -۱



 ساسانیان -۲
 ویپهل-۳
 هخامنشیان -۴

 از ویژگی های کوه خواجه نیستند؟ کدام یک از موارد زیر -۲۳
 های تخت بدون سایه و روشن رنگ-۱
 از عمق نمایی و پرسپکتیو استفاده عدم  -۲
 از خطوط دورگیری استفاده -۳
 ازحواشی تزیینی استفاده -۴

و گچ بری از هنرهای رایج کدام تمدن  موزاییک کاری  نق برجسته و نقاشی دیواری -۲۴
 است؟

 هخامنشیان -۱
 ساسانیان -۲
 اشکانیان -۳
 پهلوی-۴

با جزییات طبیعت   بر اساس شبکه های هندسی منظم نقوش گیاهی راکدام تمدن -۲۵
 گرایانه در آثار هنری خود به کار گرفتند؟ 

 هخامنشیان -۱
 اشکانیان -۲
 سلجوقیان -۳
 ساسانیان -۴

 است؟  ات شیر دال تلفیق کدام حیوان-۲۶
 شیر و شاهین -۱
 شیر و اسب -۲
 شیروعقاب -۳
 لنگ شیر و پ-۴

 به عنوان نقوش دیده شده است؟ از کدام دوره استفاده از خطوط نوشتاری -۲۷
 هخامنشیان -۱
 ساسانیان -۲
 اشکانیان -۳
 صدر اسالم-۴

 اولین خطی که در تزیینات صدر اسالم به کار رفت چه بوده است؟ -۲۷
 نسخ -۱
 کوفی-۲
 بنایی -۳
 هیروگلیف -۴

 خطایی )ختایی(چه نوع نقوشی هستند؟ -۲۸
 گیاهی بر پایه اشکال هندسی نقوش -۱



 ساقه و برگ تشکیل شده اند  با الهام از طبیعت از نقوش گردان که-۲
 خطوط اسالمی طراحی شده اند برپایه نقوش گیاهی که -۳
 ۳و۱موارد-۴

 زربافت در کدام دوره تولید شد؟ پارچه ی حریر-۲۹
 هخامشیان -۱
 سلجوقیان -۲
 صدر اسالم-۳
 ساسانیان -۴

 حریر زربافت عهد سلجوقی چه بود؟  های نقوش حیوانی بر روی پارچه-۳۰
 پلنگ و عقاب -۱
 شیر و سیمرغ -۲
 شیر و عنقا -۳
 سیمرغ و عنقا -۴

 و ظرافت نقوش اسلیمی و ختایی اوج خود رسید؟ تزیینات طراحی در کدام دوره -۳۱
 سلجوقیان -۱
 صفویان -۲
 زند و قاجار -۳
 هخامنشیان -۴

 جایگاه ویژه ای داشته است؟ کدام تمدن آثار در نقش طاووس -۳۲
 هخامنشیان -۱
 صفویه -۲
 اشکانیان -۳
 سلجوقیان -۴

 نقوش سنتی ایران دارد؟ کدام یک از حیوانات زیر سمبل عرفانی در -۳۳
 مار-۱
 سیمرغ-۲
 طاووس -۳
 اسب-۴

 مجموعه گنج علی خان کرمان در کدام دوره کار شده است؟ نقش سر در ورودی -۳۴
 هخامنشی -۱
 ساسانی -۲
 صفوی -۳
 پهلوی-۴

 دوره کار شده است؟ ر در ورودی علمیه نادر دیوان بیگی در بخارا در کدام  نقش س-۳۵
 سلجوقی ۱
 پهلوی-۲
 ساسانی -۳



 صفوی -۴
 در چه عهدی رواج یافت؟  نگنقاشی گل فر-۳۶
 صفویه -۱
 سلجوقی-۲
 ایلخانی -۳
 ه قاجاری-۴

 نقش و مرغ در چه عهدی رواج پیدا کرد؟ -۳۷
 صفویه-
 سلجوقی-۲
 ایلخانی -۳
 ه قاجاری-۴

 هنرهای کدام دوره است؟ تزیینات گچبری و قواره بری از -۳۸
 صفویه-
 سلجوقی-۲
 ایلخانی -۳
 قاجاری-۴

 است؟ بوده تزیینات گل فرنگ دوره قاجار  کدامیک از موارد زیر از -۳۹
 خانه عباسی ها -۱
 خانه بروجردی ها -۲
 خانه طباطبایی ها -۳
 مورد  ۳هر-۴

 مواردی بوده است/بیشترین کاربرد نقاشی گل و مرغ بر چه -۴۰
 ها حواشی کتاب -۱
 دیوار مساجد -۲
 جلدها و قلمدانهای الکی -۳
 همه موارد-۴

 در تزیینات مسجد و اماکن مذهبی دوره ضفویه بیشتر کدام نقش به چشم می خورد؟ -۴۱
 عقاب -۱
 حیوانات چهارراه-۲
 سیمرغ-۳
 هر سه مورد -۴

 دوره است؟قالی شیخ صفی الدین اردبیلی شاهکار کدام -۴۲
 سلجوقیه-۱
 صفویه -۲
 زند و قاجار -۳
 پهلوی-۴

 طرح قالی شیخ صفی الدین اردبیلی شامل چه تزییناتی بوده است/-۴۳



 هندسی خشک تزیینات -۱
 اسلیمی و ختایی  لچک و ترنج و طرحهای-۲
 انواع حیوانات -۳
 گل و مرغ-۴

 کدام نقوش در دوره تیموری رواج یافت؟ -۴۴
 مرغنقش معروف گل و -۱
 ابرچینی و اژدها و سیمرغ -۲
 ختایی ها و اسلیمی ها -۳
 نقوش هندسی -۴

 نگاره های ابریشم دوره سلجوقی شامل چه طرحهایی است؟ -۴۵
 شمسه های درشت -۱
 پرندگان -۲
 خطوط کوفی -۳
 هر سه مورد -۴

 آثار هنری درخشان دوران ال بویه و سلجوقی نیستند؟ کدام مورد از -۴۶
 کاربردی ظروف و اشیا -۱
 معماری-۲
 زیور االت -۳
 کتابت)خوشنویسی( -۴

نقوش گیاهی اسلیمی خطایی ها برای تزیین آیات قرآن و اشعار  به هنر استفاده از -۴۷
 چه می گویند؟ 

 تشعیر-۱
 تذهیب -۲
 تجلید -۳
 هیچکدام -۴

اسلیمی خطایی ها برای تزیین آیات قرآن   وانیبه هنر استفاده از نقوش گیاهی و حی  -۴۸
 و اشعار چه می گویند؟ 

 تشعیر-۱
 تذهیب -۲
 تجلید -۳
 هیچکدام -۴

 کدام تعریف برای اسلیمی ها درست نیست؟ -۴۹
 زنانگی نماد -۱
 فرم آنها  از دو دایره هم اندازه که روی یکدیگر قرار گرفته اند ساخته می شود -۲
 هستند نسبت به خطایی ها ضمختتر -۳
 نسبت به خطایی ها قوی و سنگین طراحی می شوند -۴

 است؟ ر اساس تغییرات کدام نقش اسلیمی زاده شده بابر چینی -۵۰



 اسلیمی ماری-۱
 اسلیمی پیچکدار-۲
 اسلیمی تخمکدار-۳
 اسلیمی خرطوم فیلی -۴

 هستند؟ خطایی ها و اسلیمی ها زیر مجموعه کدام -۵۱
 نقوش هندسی -۱
 نقوش گردان -۲
 حیوانی  نقوش -۳
 هیچکدام -۴

 آثار هنری خوارزمشاهیان سامانیان و ال بویه در کدام شهر ها بوده است؟ ترین مهم-۵۲
 )مازندران( طبرستان-۱
 جرجان)گرگان(-۲
 نیشابور -۳
 هر سه مورد -۴

 از ویژگی های کتاب ارژنگ نمی باشد؟ کدام مورد -۵۳
 استفاده از نقوش انتزاعی و ساده -۱
 کارگیری طال و نقره برای درخشندگی به -۲
 استفاده از بعد نمایی و پرسپکتیو -۳
 طرح ها و نقشهای تند و صریح -۴

 ثر از کدام تمدنهاست؟نقوش هنری ساسانی متا-۵۴
 هخامنشی و اشکانی -۱
 و ایلخانی  اشکانی-۲
 سیلک و کاشان -۳
 زیویه و مادها -۴

 در کدام تمدن دارد؟ هنر اشکانی ریشه  -۵۵
 چین -۱
 هند -۲
 مشرق زمین-۳
 هر سه مورد -۴

 کدام تمدن به دلیل داشتن روحیه نظامی عالقه زیادی به هنر نداشتند؟ -۵۶
 اشکانیان -۱
 ساسانیان -۲
 ال بویه -۳
 سلجوقیان -۴

 در هنر هخامنشیان چه بوده است؟ ترین ویژگی های مهم-۵۷
 تقارن -۱
 روایتگری -۲



 های تخت رنگ-۳
 دورگیری طرح ها -۴

 دوره باستانی کدامند؟ های  تمدن -۵۸
 هخامنشی -۱
 ساسانی -۲
 اشکانی -۳
 هر سه مورد -۴

 مثلث شطرنجی نماد چه بود؟ در دوره هخامنشیان -۵۹
 نماد شاهین -۱
 نماد کوه -۲
 نماد زمین -۳
 نمادکرات آسمانی -۴

و آیین های سنتی و مذهبی در آثار هخامنشیان ایجاد چه وجه    مناسکن منقوش کرد-۶۰
 ر هنر این دوره نموده است؟ ای د

 سمبلیسم -۱
 انتزاعی -۲
 رآلیسم-۳
 سنتی -۴

 در نقوش سنتی لرستان بیشتر از طرح کدام میوه استفاده شده است؟ -۶۱
 سیب -۱
 بلوط-۲
 انار-۳
 کاج-۴

 چه هستند؟ بیشتر آثار به جا مانده از املش -۶۲
 ظروف طال -۱
 دست ساخته های چوبی -۲
 آثار مفرغی و سفالی -۳
 تمامی موارد -۴

در کدام تمدن از حیوانات شاخدار به دلیل اعتقاد به نقدس آنها استفاده بسیار شده  -۶۳
 است؟

 شوش -۱
 زیویه -۲
 سیلک-۳
 ۳و ۱موارد -۴

 نبوده است؟  فالت ایران های دوره پیش از تاریخ تمدن کدامیک از -۶۴
 شوش و سیلک -۱
 املش-۲



 لرستان و زیویه -۳
 بخارا-۴

 کدام مورد از محدودیتهای ایجاد نقوش سنتی نبوده است؟ -۶۵
 محدویتهای اعتقادی -۱
 محدودیتهای جغرافیایی -۲
 محدودیتهای تکنیکی -۳
 عدم توانمندی فردی محدودیتهای  -۴

 به مفهوم آتش نادرست است؟ ایرانیان باستان کدام گزینه در باره اعتقاد -۶۶
 نماد اهورامزدا -۱
 خدای خورشید ه تعلق ب-۲
 ابزاری برای جادوگری -۳
 رابط خالق و مخلوط-۴

 درخت زندگی محسوب می شده است؟ سمبل کدام درخت ،نزد فینقیان -۶۷
 درخت مو -۱
 درخت خرما -۲
 درخت انار -۳
 کاج درخت -۴

 درخت زندگی محسوب می شده است؟ سمبل کدام درخت ،اشوریان نزد  -۶۸
 درخت مو -۱
 درخت خرما -۲
 درخت انار -۳
 درخت کاج -۴

 نزد بابلیان کدام درخت ،درخت زندگی محسوب می شده است؟  -۶۹
 درخت مو -۱
 درخت خرما -۲
 درخت انار -۳
 درخت کاج -۴

 کدام درخت ،درخت زندگی محسوب می شده است؟ نزد ایرانیان باستان  -۷۰
 درخت مو -۱
 درخت خرما -۲
 ر درخت انا-۳
 سرو درخت -۴

 همه اقوام هند و اروپایی بهم متصل می دانند؟ کدام دو عنصر را -۷۱
 اسب و ماه -۱
 گاو و خورشید -۲
 خورشید و ماه -۳
 اسب و خورشید -۴



 هخامنشیان از سیر تحولی کدام طرح زاده شده است؟ گل شاه عباسی در تمدن -۷۲
 گیاه هوم)هومه(-۱
 نیلوفر ابی)لوتوس( -۲
 درخت سرو -۳
 گیاه پیچک -۴

 سنتی ایران را در کدام دوره می توان مشاهده کرد؟ ماه عسل تمامی نقوش -۷۳
 صفویه -۱
 هخامنشیان -۲
 سلجوقیان -۳
 قاجاریه -۴

 ؟ متاثر از کدام هنر غربی بود سلجوقیانهای بافته شده در عهد پارچه -۷۴
 مصر -۱
 بخارا-۲
 چین -۳
 هند -۴

 بند اسلیمی چیست؟ -۷۵
 گره های هندسی در یک نقش سنتی -۱
 شکل حلزونی  قوسهای-۲
 منحنی های تو در تو -۳
 هیچکدام -۴

 ها متاثر بود؟تمدن آثار هنری ساسانیان از کدام -۷۶
 هخامنشیان -۱
 پارتیان -۲
 غرب و شرقجریانات هنری  -۳
 موارد همگی -۴

 در تمدن ساسانی از کدام گیاهان بیشتر استفاده شده است؟ -۷۷
 انار و انگور و کنگر -۱
 سیب و انار و میوه درخت کاج -۲
 انگور و کنگر و سیب -۳
 لوتوس انگور و سیب و -۴

 تمدن دیده شده است؟ به عنوان نماد اب در کدام تمدن های مواج  خط-۷۸
 هند و چین -۱
 هند و مصر-۲
 چین و مصر-۳
 شوش -۴

 در نقوش سنتی چه بوده است؟اولین الگوی هنرمندان -۷۹
 گیاهان -۱



 حیوانات -۲
 عقاید و باورها -۳
 تمامی موارد -۴

 ؟ چیست نماد سواستیکااصطالح -۸۰
 خورشید اریایی نماد -۱
 گردونه مهرنماد -۲
 نماد خوشبختی و شادکامی -۳
 تمامی موارد -۴
 
 
 
 
 
 
 


