
  
  
 
 

  
 
 
 

پرچم مفرغي شهداد،  -
 كرمان

  
  

  

  .گردد ي هشتم پيش از ميالد بازمي ي نوسنگي در حدود هزاره هاي هنري در ايران به دوره جلوه -
ي لرستان به ويژه در دوشه، هوميـان و   در منطقهغارها،   در نقاشيي نوسنگي ايران  ترين آثار به جاي مانده از دوره از قديميهايي  نمونه -

  .م نيز وجود داشته، مربوط به اين مناطق است.ي هشتم ق گري كه شايد پيش از هزاره هاي سفال اولين نمونه. شود كوهدشت ديده مي
ي  هـاي هندسـي و اغلـب بـه شـيوه      بـا طـرح   ،هاي قرمز و زرد نخودي منقوش شده به رنگ سـياه  ي به رنگگر ترين نوع سفال مشخص -

  .شوند ديده مي» مس و سنگ«ي  هاشورزني در دوره
  .گردد م بازمي.ي پنجم ق گري منقوش در ايران به حدود هزاره ي سفال پيشينه -
  .گردد م بازمي.ي چهارم ق تقارن به حدود هزارههاي كامالً م گري و ساخت سفالينه استفاده از چرخ سفال -
ي  با كشف مناطقي در دشت لوت از جمله تپه يحيي، جيرفت و شهداد در نزديكي كرمان، پرده از اسرار تمدن ديگري در حدود هـزاره  -

  .هاي سنگي هستند تر نمونه آثار مهم اين مناطق بيش. چهارم پيش از ميالد برداشته شد
  .م است.ي سوم ق در سيستان با تاريخي در حدود هزاره» شهر سوخته«سازي در شرق ايران،  صنعت مفرغترين مركز  مهم -
  :اند از عبارت» شهر سوخته«ي  هاي منطقه ويژگي -
  شد؛  ها با اندودي از گل و مواد آهكي پوشيده مي هايي به صورت پلكاني كه سطح ديوار آن ساخت خانه -1
  ؛ها رساني در اين خانه رگ سفاليني براي آبهاي بز استفاده از لوله -2
  ؛اي كه داللت بر عمل جراحي دارد كشف جمجمه -3
  .ي كار هاي تزييني آماده كشف هزاران قطعه سنگ الجورد، فيروزه و مهره -4
انـد، منـاطق دشـت لـوت      ارتبـاط داشـته  ) النهرين بين(رودان  هاي ايالم و ميان هاي جنوب شرقي ايران كه با سرزمين ترين تمدن پررونق -
  .اند م بوده.ق 3ي  و شهر سوخته در انتهاي هزاره) شامل تپه يحيي، جيرفت و شهداد(
  : اند از در كرمان عبارت» شهداد«ي  هاي منطقه ويژگي -
  كاربرد سنگ صابون -2      هاي قرمز رنگ سفالينه -1
  ديگر كنار يكدر انگيز  شگفتهايي  مقبره وجود -4      اي خطوط تصويري و نشانه -3
  .م آغاز شد.ق 4ي  زمان با گسترش فرهنگي و هنري در هزاره صنعت فلزكاري در ايران هم -
  .م با تحوالت اساسي در مناطق مختلف فالت ايران پي گرفته شد.ق 3ي  سازي رسماً در هزاره صنعت مفرغ -
ي زرد نخودي نقاشي  اي تيره بر زمينه طور معمول با رنگ قهوه م به.ق 2ي  رنگ در مناطق غربي ايران در هزاره هاي منقوش تك سفالينه -

 .گري در اين مناطق است هاي هندسي پيچيده است كه خود حاصل سير تكامل سنت سفال اي جالب از طرح اند و شامل مجموعه شده

  
  

 

   

1  دم هنر و تمدن فالت ايرانسپيده
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  »7317«: كد كتاب   جامع دهم گرافيك

  

  :درست را انتخاب كنيد ةگزين               

 گردد؟ گري منقوش در ايران حدوداً به چه زماني بازمي ي سفال پيشينه - 1

    م. ي چهارم قهزاره) 2    م. ي سوم قهزاره) 1
  م. ي ششم قهزاره) 4    م. ي پنجم قهزاره) 3

 اند؟ دانسته) م.ي سوم پ در حدود هزاره(سازي در شرق ايران  ترين مركز صنعت مفرغ كدام منطقه را مهم - 2

    شهر سوخته در سيستان) 2    سيلك در كاشان  تپه) 1
  شوش در خوزستان) 4    تپه گيان در نهاوند) 3

 ؟نيستي چهارم پيش از ميالد  مورد از مراكز مهم تمدن در دشت لوت در حدود هزاره  كدام - 3

    تپه گيان) 2    يحيي  تپه) 1
  شهداد) 4    جيرفت) 3

 اند، اغلب داراي چه نقوشي هستند؟ پيش از ميالد كه در مناطق غربي ايران يافت شدهي دوم  رنگ، مربوط به هزاره هاي منقوش تك سفالينه - 4

  هاي گياهي پيچيده طرح) 2    ي حيواني هاي ساده شده طرح) 1
  ي انساني هاي ساده شده طرح) 4    هاي هندسي پيچيده طرح) 3

         

  :مناسب پر كنيد كلماترا با  جاهاي خالي              

 .شوند ديده مي. . . ي معروف به عصر  هاي قرمز و زرد نخودي در دوره گري به رنگ ترين نوع سفال مشخص - 5

 .بوده است. . .  به. . . تر از طريق  ت لوت بيششمسير صادراتي د - 6
         

   :هاي زير را مشخص كنيد صحيح يا غلط بودن سوال                          

 .اند هاي ايالم و شهداد ارتباط داشته هاي جنوب شرقي ايران با سرزمين تمدنترين  پر رونق - 7

  .اند هاي جنوب شرقي ايران شناخته شده ترين تمدن م به عنوان پررونق.ي سوم پ دشت لوت و شهر سوخته در انتهاي هزاره - 8
  

  :دهيد پاسخ كوتاهزير االت ؤسبه               

  ي شهداد چيست؟ ارزش منطقه هاي با از جمله يافته - 9
  صنعت فلزكاري در ايران از چه زماني آغاز شده است؟ -10

  

  :دهيد كاملزير، پاسخ االت ؤسبه               

 ي شهداد چه آثاري به دست آمده است؟ از منطقه -11

 .را نام ببريد) م.ق4ي  هزاره(مراكز مهم تمدن در دشت لوت  -12

  .م بيان كنيد.ق 4ي  تپه حصار را در هزارهرنگ و شكل آثار سفالي سيلك و  -13
 .ويژگي آثار شهر سوخته را توضيح دهيد -14

 اند؟ ي نوسنگي در چه مناطقي از ايران يافته شده آثار دوره -15

 .ويژگي آثار سفالي عصر مس و سنگ را شرح دهيد -16

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ص غ



  
  
 
 

  
 
 
 

      
  

  م.ي سوم پ غاز هزارهبا آ  هاي اداري حكومتي در فالت ايران نخستين سازمانگيري  شكل -

ي  را مركـز دولـت خـود قـرار داد و بـر پايـه      شـهر شـوش    ،شهرنشـيني شـده بـود   ي  م وارد مرحله.پ 3500دولت ايالم كه از حدود  -

  .هاي فالت ايران را بنيان گذاشت دستاوردهاي غني آن، يكي از معتبرترين تمدن

  شهر شوش شهرت يافته است » ادر شهرهاي جهانم«ترين شهرهاست كه به  يكي از قديمي -

  .بود) بين النهرين(هاي دشت لوت، مركز فالت ايران و ميان رودان  ي ارتباطي ميان تمدن حلقهدولت ايالم،  -

ايالمـي  «به موازات آن، ايالميان خطي تصـويري موسـوم بـه    . هاي دشت لوت و سومر پيدا شد نخستين خطوط تصويري جهان در تمدن -

  .تغيير كرد» خط ميخي ايالمي«عالمت به نام  300تر با حدود  سادهبه وجود آوردند كه به مرور به خطي » ايالم آغازين«يا » مقدم

  . ي برخوردار بودندا گري و نقاشي روي سفال بسيار پيشرفته م در شوش از فن سفال.پ 4ي  ساكنان هزاره -

  .اند هاي ايالمي با مفرغ ساخته شده سازي ها و پيكره ترين تنديس شاخص -

ي پوشاك ايالمي داراي  گري و نحوه رواي شهر شوش به لحاظ پيشرفت و تكامل فن ريخته همسر فرمان، »ناپيراسو«تنديس فلزي ملكه  -

  .اهميت است

  .دهند هاي خاورميانه است كه مصالح مهم آن را خشت و آجر تشكيل مي گر تكامل فن معماري در تمدن آثار معماري ايالمي نمايان -

  :از اند عبارت» زيگورات چغازنبيل«هاي  ويژگي -

   ترين بناي خشتي جهان بزرگ -1

  ترين بناي ايراني كهن -2

  .ي لعاب از كاشي براي تزيين استفاده شده است بار در معماري ايران با تكيه بر فنون پيشرفته براي اولين -3

  .جهان باشداي مات در قسمت در ورودي معبد، شايد اولين كاربرد شيشه در تاريخ معماري  هاي باريك شيشه رديف ميله -4

  .ي معرق پوشيده شده بود هاي شيشه، طال، نقره و عاج در قالب نقوش مختلف و به شيوه درهاي چوبي اين بنا با تزييناتي از تكه -5

  ترين اثر معماري ايالميان بزرگ -6

  .اي و تصاوير پركار و نقوش خالصه شده بودند مهرهاي ايالمي به شكل استوانه -

پس از فروپاشي توسط آشوريان پايان يافـت،  ) كهن، ميانه و نو(روايي  ي فرمان سال در سه دوره 2000ي بيش از  گسترهتمدن ايالم با  -

    .شود ي هخامنشي ديده مي  هاي آريايي به ويژه دوره اما بازتاب هنر آن در دولت

2 هنر و تمدن ايالم
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  »7317«: كد كتاب   جامع دهم گرافيك

  

  :درست را انتخاب كنيد ةگزين               

 شهرت يافته است؟» شهرهاي جهانمادر «كدام شهر به  -17

    جيرفت) 2    شهر سوخته) 1
  شوش) 4    هاترا) 3

 گيرد؟ هاي اداري حكومتي در فالت ايران با آغاز كدام هزاره شكل مي نخستين سازمان -18

    سوم پيش از ميالد) 2    چهارم پيش از ميالد) 1
  اول پيش از ميالد) 4    دوم پيش از ميالد) 3

 ؟نيست، صحيح »خط«كدام گزينه در رابطه با  -19

  .شدهاي دشت لوت و سومر استفاده مي به موازات خطوط تصويري در تمدن» آغازين يايالم«خط تصويري ) 1
  .تر بود ساده» ايالمي مقدم«خط ميخي ايالمي از خط ) 2
  .ستتر ا كم» ايالمي آغازين«از خط » ايالمي مقدم«هاي خط تصويري تعداد عالمت) 3
  .عالمت داشت 300خط ميخي ايالمي حدود ) 4

       

  :جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد              

 .را مركز قلمروي خود قرار داد. . . شده بود، شهر . . . ي  م وارد مرحله. پ  3500تازه تأسيس ايالمي كه از حدود دولت  -20

 .باشند مي. . . ايالمي از جنس هاي   ها و پيكره ترين تنديس شاخص  -21

  .به خوبي مشاهده كرد. . . ي  ايي به ويژه دورهيهاي آر توان در دولت هنر ايالمي را ميبازتاب  -22
       

   :هاي زير را مشخص كنيد صحيح يا غلط بودن سوال                         

    .مصالح مهم معماري ايالم، خشت و آجر است -23

    .گرايانه دارد گاهي طبيعتنريسي و بافندگي،  ي نخ ي سنگي با نقش برجسته لوحه -24

     .ي ناپيراسو، همسر فرمانرواي شهر شوش است ملكه -25
    

  :دهيد پاسخ كوتاهزير االت ؤسبه               

 ترين بناي ايران چه نام دارد؟ كهن -26

 تمدن ايالمي توسط چه كساني پايان يافت؟ -27

 شود؟ كاربرد شيشه در تاريخ معماري جهان در كدام بنا ديده مياولين  -28

  ترين اثر معماري تمدن ايالم چه نام دارد؟ مهم -29
 

  

  :دهيد كاملزير، پاسخ االت ؤسبه                

 چيست؟» ناپيراسو«ي  ي ملكه دليل اهميت تنديس فلزي پيكره -30

  .دهيد شكل، نقش و رنگ آثار سفالي شوش را شرح -31
 .ايالميان را شرح دهيد خطهاي  ويژگي -32

 دولت ايالم و تمدن لوت چه ارتباطي با هم داشتند؟ -33

 .مهرهاي ايالمي توضيح دهيدي  درباره -34

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ص غ



  
  
 
 

  
 
 
 

       
  

  
  

 اند از در فالت مركزي ايران عبارتكوچنده   اقوامترين مناطق سكونت  مهم :  
  دشت قزوين: خوروين -2    ي اروميه جنوب درياچه: حسنلو -1
  نهاوند: تپه گيان -4        كاشان: سيلك -3
  لرستان -6    گيالن: ي مارليك تمدن املش و تپه -5
  .كنند دفن ميخارج از محل سكونت خود خود را بار مردگان  ها براي اولين آن. اين اقوام داراي سنت جديدي در دفن مردگان بودند -
  .رنگ نيز يافت شده است ودي كمهاي قرمز و نخ هايي از رنگ م اغلب به رنگ خاكستري است، هرچند نمونه.پ 1400هاي حدود  سفالينه - 
هـاي   بهترين نمونـه . هاي خاكستري يا سياه ساخته شده اغلب در نواحي نزديك به مناطق غربي و متعلق به عصر آهن اول است سفالينه -

ي  سـبك و شـيوه   دار اسـت و داراي  هاي ساده و گـاه پايـه   دار بزرگ با دسته و بدون دسته يا كاسه هاي پايه ها و جام پايه آن به شكل سه
  .مشخص منقاردار هستند

   .شدند اشياي خاكستري رنگ ساخته شده در اين دوره، به طور معمول براي مراسم تدفين تهيه مي -
اي ماننـد گاوهـاي    جانورهـاي افسـانه  . گري و پيكرسازي در تپه مارليك اسـت  گري اين دوره، نوعي تلفيق سفال ي مشخص سفال نمونه -

  .آثار اين منطقه استدار از جمله  بال
  .بلند توليد شده است گشاد و پايه هاي منحصر به فردي از ظروف منقاردار و دهان ي عصر دوم آهن، نمونه در تپه سيلك كاشان در دوره -
  .تي اروميه، از ديگر مناطق داراي سفال خاكستري اس ي شاخص فرهنگ شمال غربي ايران، تپه حسنلو در جنوب غربي درياچه نمونه -
هـاي   از ميان آثار سفالي، عاجي، سنگي و فلزي حسنلو كه دليل غناي هنـري و فرهنگـي منطقـه اسـت، جـام معـروف حسـنلو از نمونـه         -

  .ي آن است برجسته
و وجـ  ي غربي ايران در نزديكي شهر سقز در كردستان جست توان در تمدن زيويه در ناحيه ي سوم آهن را مي ترين تجلي آثار هنري دوره مهم - 

  .كند كه اين منطقه، دژي با پلكان سنگي بوده است اي مشخص مي بر فراز تپهبا ديوارهاي مستحكم و بلند وجود بنايي حكومتي . كرد
  .بخشد ي حسنلو را قوت مي آثار كشف شده در زيويه، احتمال ارتباط ميان اين منطقه با منطقه -
سـازي ديـده    ي مفرغ خر صنايع دستي همراه با مهارت و استادي كامل در زمينهي كوچ با ساخت محصوالت فا ي لرستان در دوره منطقه -

  . اند هاي انساني بيان شده اي و گاهي با ويژگي موضوع اصلي اين آثار، جانوران هستند كه برخي با حالتي افسانه. شود مي
   .اسب استي لرستان، نوعي اشياي كاربردي و تزييني براي  ترين اشياي كشف شده در منطقه مهم

    

   :درست را انتخاب كنيد ةگزين               

 اند؟ دار دانسته روها و تاالرهاي ستون ي باستاني را از پيشگامان راه دار پيدا شده در كدام تپه هاي ستون ساختمان -35

  تپه گيان) 4  ي زيويه تپه) 3  ي حسنلو تپه) 2  تپه سيلك) 1
 وجو كرد؟ توان در كدام تمدن جست ي سوم آهن را مي آثار هنري دوره ترين تجلي ي كوچ، مهم در دوره -36

  تمدن زيويه ) 4  تمدن لرستان) 3  تمدن سيلك ) 2  تمدن حسنلو ) 1
 ؟نيستهاي لرستان، صحيح  كدام گزينه در مورد مفرغ -37

  .شود ها ديده مي نقوش جانوري و عموماً نقش بز و شير در آن) 1
  .اند هاي برآمده و صورتي ساده تجسم يافته هاي نوك تيز و چشم و گوش هاي انساني با بيني پيكره) 2
  .اند موضوع اصلي اين آثار، گياهان هستند كه به صورت تزييني و ساده شده به كار رفته) 3
 .اند هاي انساني بيان شده اي و گاه با ويژگي برخي از جانوران با حالتي افسانه) 4

 

 ؟

كوچةدور 3 
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  »7317«: كد كتاب   جامع دهم گرافيك

         

  :را با عبارت مناسب پر كنيد جاهاي خالي              

 .است. . . ي مشخص سفالگري عصر اول آهن، نوعي تلفيق سفالگري و پيكرسازي در  نمونه -38

 .معرفي شده است. . . ي  شمال غربي ايران، منطقهشاخص فرهنگ ي  نمونه  -39

  .بخشد را قوت مي و زيويه. . . ي  ي زيويه، احتمال ارتباط ميان دو منطقه آثار كشف شده از منطقه -40
       

  :هاي زير را مشخص كنيد صحيح يا غلط بودن سوال                         

هـاي كشـيده    هاي برجسته و اندام ي كروي، گوش هاي برجسته گرايانه با چشم لرستان، جانوران به صورت تركيبات طبيعتي  در منطقه -41
 .اند ساخته شده

 .غربي ايران در نزديكي شهر سقز در كردستان قرار داردي  تمدن سيلك، در ناحيه -42

 .كردند دفن مي خود ي كوچ، براي اولين بار مردگان را در كف اتاق محل سكونت در دوره -43
 

  

  :ديگر متصل نماييد را به يك 2و  1هاي  كلمات مربوط به هم از ستون              
  

  )2(ستون  )1(ستون

  گاوهاي بالدار - A  جام حسنلو  -44
  سازي مفرغ -B  زيويه -45
  ي اروميه جنوب غربي درياچه - C  مارليك -46
  اي ا تزيين حيوانات افسانهبطاليي  سپر - D  لرستان -47

 

  

  :دهيد پاسخ كوتاهزير االت ؤسبه               

 ترين اشياي كشف شده از لرستان، چه نوع اشيايي هستند؟ مهم -48

 ي حسنلو، چه آثاري هستند؟ منطقهدليل غناي هنري و فرهنگي  -49

 تمدن املش، كجا قرار دارد؟ -50
 

  

  :دهيد كاملزير، پاسخ االت ؤسبه               

  .ها را شرح دهيد م را ذكر كرده، نوع، جنس و نقش آن.ي دوم پ آثار به جاي مانده از زيويه در هزاره -51
 .مناطق مهم حضور اقوام در اين دوره را نام ببريدي چندم است؟  مربوط به هزاره) كوچ(ي مهاجرت  دوره -52

 هاي مارليك چيست؟ هاي سفالينه ويژگي -53

 ي لرستان چيست؟ موضوع اصلي آثار مفرغي منطقه -54

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ص غ



  
  
 
 

  
 
 
 

       
  

  
  

  

  »مادها«  نخستين دولت متحد فالت ايران -
  ي زيويه  گنجينه ي مادها  از مناطق مهم فلزكاري و هنرهاي وابسته به آن در دوره -
  ي زيويه  گنجينه منشي سرآغاز هنر فلزكاري ماد و هخا -
  بز كه از همدان به دست آمده   هاي كوچك مفرغي در پيكره ارتباط فلزكاري مادها با اقوام بومي لرستان  -
  .گسترش يافت) ي امروزي غرب تركيه( تأثير فلزكاري ماد تا قفقاز و فريژيه -
ــز  - ــارت مراكـ ــا عبـ ــر مادهـ ــد از هنـ ــه -1: انـ ــتان    گنجينـ ــه در كردسـ ــه -2ي زيويـ ــه   گنجينـ ــياي ميانـ ــون در آسـ   ي جيحـ
  )مازندران(ي كالردشت  آثار منطقه -3
  .اي از چند شير تزيين يافته است هاي برجسته جام طالي كالردشت با نقش -
  : اند از مادها عبارت گري ي سفال مراكز عمده -
ــي -1 ــان نوشــ ــر   جــ ــه در ماليــ ــتان   -2تپــ ــاني در لرســ ــاه   -3باباجــ ــتون در كرمانشــ ــتان   -4بيســ ــه در كردســ   زيويــ
  كالردشت در مازندران -5
ي آن در تمدن ايـالم   زمينه. گام بودند ي مادها در توسعه و رواج لعاب براي پوشش ظروف سفالين پيش گران اين مناطق در دوره سفال -

  .وجود داشته است
آيـد كـه توانسـت بـه عنـوان       ترين آثار معماري ماد به شـمار مـي   هاي سنگي از مهم اي باالي تپه و گوردخمه نشين صفه بناهاي عمارت -

  .معماري شاخص آريايي شناخته شود
  دار هاي مسقف ستون وجود ساختمان اساس معماري سنتي ايران  -
توان شواهد آن را در اسناد و مدارك آشوري به ويژه تصاويري كـه در نقـش    دادند كه مي به ويژه به ساخت دژ اهميت بسيار ميمادها  -

  ).همدان(ها بر جاي مانده مالحظه كرد؛ از جمله در اكباتان  برجسته

   :اند از اي ماد، عبارت هاي صخره آرامگاه -
  ).كرمانشاه(كان داود در سر پل ذهاب د -2 ي اروميه  در جنوب درياچهفخريكا  -1
  زقاپان در عراقيق -4دا و دختر در فارس  -3
  ها  پيشاني اين گوردخمهبر  هاي مادي  بارزترين نمود نقش برجسته -
  ي گياهان مقدس  هاي نورسيده تركه  »برسم« -
هـا از   ي طرح آن هاي ضربي عصر ساساني كه مقدمه ي چليپايي، طاق ها با نقشه ها، كاخ آتشكده: اند از ايران عبارتهاي معماري  شاخص -

  .معماري ماد گرفته شده است
  مادها كاله نمدي بلند  »تيار« -
ميربختيـاري   هـاي مـال   نوازان در كوه ي چنگ دهد، نقش برجسته ميها را نشان  يكي از معدود آثاري كه رواج موسيقي در دوران آريايي -

  .م است.ي هشتم پ متعلق به اواخر سده
  .ترين عملكرد مادها، جذب هنرهاي منطقه و تلفيق آن با ميراث فرهنگي خود و تنظيم و انتقال آن به هنر هخامنشي بوده است مهم -

 4 مادهنر و تمدن
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  »7317«: كد كتاب   جامع دهم گرافيك

    

  :درست را انتخاب كنيد ةگزين               

 تصوير مقابل، مربوط به كدام گزينه است؟ -55

   جام طالي مارليك) 1

  جام طالي حسنلو) 2

  جام طالي كالردشت) 3

  جام طالي هخامنشي) 4

 .ه كردتوان مالحظ به دست آمده، مي. . . هاي كوچك مفرغي به شكل بز كه از  ارتباط فلزكاري مادها با اقوام بومي لرستان را در پيكره -56

    شوش) 1

    زيويه) 2

    كالردشت) 3

  همدان) 4

 ؟نيستاي مادها  هاي صخره يك، از آرامگاه كدام -57

    نقش رستم) 1

    دكان داود) 2

    فخريكا) 3

  دا و دختر) 4
  
  
         

  را با عبارت مناسب پر كنيد جاهاي خالي              

 .دانند مي. . . سرآغاز هنر فلزكاري ماد و هخامنشي را  -58

 .مالحظه كرد. . . توان بعدها در هنر  ي تاثير تمايل مادها به اشكال و موضوعات حيواني را مي شكل پيشرفته -59

 .م قابل مالحظه است.ي اول پ هزاره. . . هاي  ي ساخت و شكل ظاهر با سفالينه گري مادها از جهت شيوه ارتباط سفال -60

 .است. . .  هاي وجود ساختماناساس معماري سنتي ايران،  -61

   

 ؟

 ؟



    
  
  
  
  

  
 
 

 تاريخ هنر ايران 16
  هنر و تمدن ماد: 4 درس

  كانون فرهنگي آموزش  

       

   :مشخص كنيد) 2(و ) 1(موارد مربوط به هم را در دو ستون               

  )2(ستون  )1(ستون
 عراق-A زيويه  -62
 لرستان-B دكان داود -63
  آسياي ميانه-C تپهجاننوشي -64
 فارس-D فخريكا -65
  سرپل ذهاب-E بيستون -66
 مالير-F قيزقاپان -67

 كردستان-G دا و دختر -68

 كرمانشاه-H جيحون -69
مازندران-I كالردشت -70
 اروميه يجنوب درياچه-J باباجاني -71

  
 

  

  :دهيد پاسخ كوتاهزير االت ؤسبه               

 مربوط به هنر مادها است؟ ،هاي فلزي كدام مناطق گنجينه -72

 است؟ي رواج لعاب براي پوشش ظروف سفالين در چه تمدني وجود داشته  زمينه -73

 .ترين آثار معماري ماد نام ببريد از مهم -74

 دادند؟ ميبسيار اهميت  نوع ساختمانيمادها به ساخت چه  -75

 هاي شاخص دژهاي مادها در كجا قرار دارد؟ نمونه -76

 توان ديد؟ هاي مادي را بر كجا مي بارزترين نمود نقش برجسته -77

 چه نام داشت؟ ،ي گياهان مقدس در دوران ماد هاي نورسيده تركه -78

 يار چيست؟ت -79
  

 
  

  :دهيد كاملزير، پاسخ االت ؤسبه               

  .هايي از تاثيرات متقابل هنر مادها با ديگر اقوام ساكن در فالت ايران را ذكر كنيد نمونه -80
  اند؟ گري عهد ماد كدام سفال ي عمدهمراكز  -81
 عصر ماد چه شواهدي در دست داريم؟ موسيقياز هنر  -82

 .فلزكاري مادها را بنويسيدهاي  ويژگي -83

  .مادي چيست؟ يك نمونه را توضيح دهيدويژگي دژهاي  -84

 ؟

 ؟

 ؟



  
  
 
 

  
 
 
 

      
  

  
  .م توسط هخامنش، نخستين حكومت محلي خود را بنا نهادند.پ 700ها به قدرت رسيدند و در حدود  پس از دولت ماد، پارس -
روايـي دنيـاي باسـتان را تحـت نـام       تـرين قلمروهـاي فرمـان    كوروش يكي از بـزرگ ي دولت خود، توسط  ها با گسترش دوباره پارس -
  .گذاري كردند پايه» هخامنشيان«
  : اند از گيرد، عبارت چه ويژگي كلي هنر هخامنشي را در بر مي آن -
  گرايي در آن؛ توجه به معماري متقارن و عظمت -1
  هاي جانوري؛ گرايش به نقش و نگاره -2
  .ام به شخصيت واالي انسانيتوجه و احتر -3
  .گرفت گرايي و تجريدگرايي را به كار مي هاي طبيعت زمان شيوه هنر هخامنشي، هم -
  .هنرمندان هخامنشي، نوعي هنر فاخر، متناسب با ذوق ايراني را پديد آوردند كه از هويتي ملي برخوردار بود -
  .بيان شده است» معماري«ي در ترين تجلي هنري در تاريخ هنر ايران به معني حقيق عالي -
  .هاي عظيم و باشكوه تشكيل داده است و از معابد در آن اثري نيست ترين بناهاي اين دوره را كاخ مهم -
  )دومين پايتخت هخامنشي(كاخ آپادانا در شوش  -2) اولين پايتخت هخامنشي(پاسارگاد  -1: از اولين آثار معماري اين عهد -
  د پله شبيه به معبد چغازنبيل ساختماني چن  ي كوروش مقبره -
  بناي تخت جمشيد يا پارسه  شي ترين معماري عصر هخامن مهم -
 -كاخ داريوش يا تچر يا تاالر آينـه  -دروازه و تاالر خشايارشاه -كاخ آپادانا: اند از عبارت ي تخت جمشيد بناهاي موجود در مجموعه -

  .تاالر هديش -تاالر شورا -تاالر دو دروازه -تاالر ورودي -كاخ اردشير
  .اي هستند صخره هايكه آرامگاه دنهاي داريوش اول، خشايار شاه و اردشير در نقش رستم در فارس قرار دار آرامگاه -
   كاربرد ستون  ويژگي شاخص معماري هخامنشي -
  .هاي زيويه مشاهده كرد توان در نقوش جام هاي هخامنشي را مي ي مشابه سرستون نمونه -
  : توان به چهار نوع تقسيم كرد هاي سرستون در تخت جمشيد را مي مجموع نمونه -
    شير -2        گاو -1
  )دار با سر انسان گاو بال(الماسو  -4        حيوانات تلفيقي -3
  .نقش مهمي داشت» رنگ«ها، عنصر  در تزيينات كاخ -
ي آن، حجـاري ديـوار    ي برجسـته  نمونـه . هخامنشيان به تزيينات، باعث رشد و شكوفايي هنر حجاري و نقش برجسته شددادن اهميت  -

   .پلكان منتهي به كاخ آپادانا است
  نماد پيروزي -3گردش فصول  -2اعتدال شب و روز  -1: اند را نمادي از سه چيز ياد كرده» ي شير به گاو حمله«ي  هصحن -
اي بـه شـكل    ي پاسارگاد است كه بر روي آن نقش برجسته ، پايه ستون سنگي در مجموعهي حجاري هخامنشـيان  اولين نمونهاحتماالً  -

كـوروش  «ي باالي آن، هويتش را  حجاري گرديده است و كتيبه) دو شاخ(المي و با تاجي شاخ مانند در لباسي اي) چهار بال(دار  انسان بال
  .كند معرفي مي» هخامنشي

  .حرف است 42خط ميخي پارسي، شامل  -
  .شدند ساخته مي) انگشتري(اي   اي، مسطح و حلقه ي استوانه مهرهاي هخامنشي به سه گونه -
  .از جنس طال و تركيبي از نقوش جانوري از آثار فلزكاري اين عهد هستند» تكوك«هاي شاخي با نام  جام -
  .دريك و سيكل يا شكل  :اند از هاي طالي هخامنشيان، عبارت سكه -
  .هاي اين عهد از مناطق فارس، خوزستان و همدان به دست آمده است معتبرترين سفالينه -
  .و آجرها در اين دوره متداول بوده استاستفاده از لعاب براي پوشش و تزيين ظروف سفالي  -
ي تجارتي ارزشمندي در تبادالت اقتصـادي   در عصر هخامنشي توسعه و رونق بسياري داشته و منسوجات اين دوره، سرمايه» بافندگي« -

  .هخامنشيان با همسايگان بوده است
  ي هخامنشي در سرزمين آلتايي سيبري، مربوط به دوره» قالي پازيريك« هموسوم ب  ترين قالي جهان قديمي -
از . را ايجـاد كنـد  » نمـايش «هاي پيدايش و تكامل  آييني و مذهبي توانست زمينه  هاي ي فرهنگ هخامنشي به دليل وجود نگرش گستره -

  .هايي وجود داشته است تماشاخانه كرمانو  همدانآيد كه در  اسناد تاريخي چنين برمي
  
  
  
    

 5 هخامنشيهنر و تمدن
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  هنر و تمدن هخامنشي: 5درس 

 تاريخ هنر ايران
  كانون فرهنگي آموزش  

  :درست را انتخاب كنيد ةگزين               

 . . .، يعني »الماسو« -85
  دار با سر انسان شير بال) 4  بدن اسب با سر انسان) 3  دار با سر انسان گاو بال) 2  بدن شير با سر عقاب) 1

 شد، چند حرف يا عالمت دارد؟ خط ميخي پارسي كه در زمان هخامنشي استفاده مي  -86
1 (300  2 (32  3 (42  4 (400  

  

  را با عبارت مناسب پر كنيد جاهاي خالي              

 .نقش مهمي داشته است. . . عنصر  ،هاي هخامنشي در تزيينات كاخ -87
 .است. . . يا . . . هخامنشي بناي ترين معماري عصر  مهم -88
 .بيان شده است. . . به معني حقيقي در ي هخامنشي   دورهترين تجلي هنري  عالي  -89
 .است. . . اولين پايتخت هخامنشي،  -90
  .قرار دارد. . . ي كوروش در  مقبره -91

  

  :هاي زير را مشخص كنيد صحيح يا غلط بودن سوال                         

   .عهد هخامنشي در پاسارگاد و كاخ داريوش استاولين آثار معماري  -92

    .هاي نقش رستم در فارس قرار دارد سنگ نبشته -93

    .گرايي به صراحت و سادگي دست يافت گرايي و واقعيت هاي طبيعت زمان شيوه با به كارگيري هم هنر هخامنشي -94

    .دومين پايتخت هخامنشي، كاخ آپادانا در شوش است -95
  

  :دهيد پاسخ كوتاهزير االت ؤسبه               

 دار دارد؟ شبيه معبد چغازنبيل است كه سقفي شيبساختماني چند پله كدام بناي هخامنشي،  -96
 نام ديگر تاالر آيينه چيست؟ -97
 .جمشيد را نام ببريد هاي تخت هاي سرستون انواع نمونه -98
 ي هخامنشي كدام است؟ ي حجاري و نقش برجسته ي برجسته نمونه -99

 ي شاخص حجاري هخامنشي چيست؟ اولين نمونه - 100
 ها قرار دارند؟هاي ميخي در فرهنگ هخامنشي در كجا كتيبه - 101
 تكوك چيست؟ - 102
 هاي هخامنشي چه نام دارند؟ سكه - 103
 هاي هخامنشي از كدام مناطق به دست آمده است؟ معتبرترين سفالينه - 104
 ترين قالي جهان چه نام دارد و در كجا قرار دارد؟ قديمي - 105
 امل چه هنري را ايجاد كند؟هاي پيدايش و تك توانست زمينه هاي آييني و مذهبي ي فرهنگ هخامنشي به دليل وجود نگرش گستره - 106
 هاي هخامنشي در كدام شهرها قرار داشتند؟ تماشاخانه - 107
 شد؟ هخامنشي با چه سازهايي نواخته مي ي جنگ در عهد موسيقي ويژه - 108

  

  :دهيد كاملزير، پاسخ االت ؤسبه               

  .ي قلمروي دولت هخامنشي را بيان كنيد گستره - 109
  .نوشتار در فرهنگ هخامنشي را با ذكر مثال بيان كنيدهاي توجه به خط و  جلوه - 110
 .مصاديق وجود موسيقي در عصر هخامنشي را بيان كنيد - 111
 ويژگي كلي هنر هخامنشي چيست؟ - 112
 .هاي هخامنشي را شرح دهيد تزيينات كاخ - 113
 .سازي هخامنشيان را توضيح دهيد پيكره - 114
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تـرين قلمروهـاي فرمـانروايي     شرقي ايران بودند، يكي از بزرگ ها كه از اقوام آريايي ساكن در شمال م، پارت.ي سوم پ  در حدود سده -
  .اولين حاكم اشكاني اداره كردندسال تحت نام  500جهان را به مدت 

  :اشكانيان سه پايتخت داشتند -
  در عراق: تيسفون -3    در جنوب دامغان): قومس(صد دروازه  -2  در عشق آباد تركمنستان: نيسا -1
  :دو دليل داشتكردند كه اين امر  زبان رايج آنان، پهلوي اشكاني بود، اما براي تجارت و روابط سياسي از زبان يوناني استفاده مي -
  .باعث نفوذ آيين مهرپرستي در تمدن يونان و روم گرديد -2. شد موجب تثبيت حكومت اشكانيان مي -1
  .الخط ايراني زبان پهلوي را جايگزين حروف يوناني كردند رسمدر ي اول ميالدي، اشكانيان  از حدود نيم سده -
  .ساين -)رودان شمالي در ميان(هاترا  -فيروزآباد -گرد داراب -)سليمانتخت (شيز : اند از ترين شهرهاي اشكاني عبارت مهم -
  .، آثار مهمي از اشكانيان به دست آمده است)سوريه در كنار رود فرات(از نيسا و دورا اروپوس  -
  .دهد ترين دوران حكومت ايران را تشكيل مي اين حكومت، طوالني -
  .شود هاي تخيلي مي د خطوط و نقشميراث هنري اشكانيان شامل گردش نرم و آزا -
  .هنر اشكاني، ريشه در هنر مشرق زمين دارد -

  : اند از هاي هنر اشكاني عبارت ويژگي -
  هاي آييني و روحاني ها و مايه طرح -1
  كاري عالقه به ظرافت و ريزه -2
  پرداختن به جزييات و تزيين -3
  رو نگاري ي نمايش روبه شيوه -4
  :اند از ي اشكاني، عبارت ثار دورهموضوعات رايج در آ -5

  مراسم جشن، شكار، قرباني و سواركاري) ج    هاي انساني پيكره) ب    تقديم نذورات) الف
  .اي اي و ابداع ايوان، گنبد، قوس و طاق گهواره است، به ويژه شهرسازي دايره» معماري و شهرسازي«ترين دستاورد هنر اشكاني،  مهم -
سـتون بـه كـار     بـه صـورت تزيينـي و شـبه    ها  ستوندهند و  دار عصر هخامنشي اهميت خود را از دست مي ستون در اين دوره، تاالرهاي -

  . روند مي
  .ي اشكاني است دورههاي  از ويژگيعرض  هاي كم هاي باز مركزي و ايوان ي عصر اسالمي، حياطالگوي ساخت بناهاي چهار ايوان -
  ).در هاترا(معبد خورشيد  -كاخ و عمارت كوه خواجه -ساينكاخ : اند از آثار معماري اشكاني عبارت -
  .سازي پالمير حجاري و مجسمه - هاي كوه خواجه ها و نقاشي بري گچ - ي تنگ سروك نقوش برجسته: اند از تزيينات بناهاي اشكاني عبارت - 
  .ي يوناني است شيوه ها به ن هاي هخامنشي تقليد شده و تزيينات آ ها و ساغرهاي اشكانيان از تكوك شكل جام -
  .يكي از عوامل رشد فلزكاري در اين عصر، ضرب سكه و نياز به جواهرات و تزيينات لباس بود -
  .كاري، تزيين شده و لعاب ديده است هاي سفاليني كه با نقوش خطي كنده تابوت گري  ترين آثار سفال مهم -
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20 
  هنر و تمدن اشكاني: 6درس 

 تاريخ هنر ايران
  كانون فرهنگي آموزش  

  : اند از ترين مراكز اين هنر عبارت مهم. ي اشكاني تجلي نقاشي ديواري است دوره -
  در سوريه: دورا اروپوس -2      در سيستان: كوه خواجه -1
  .هاي نمايشي همراه با نقوش تزييني به دست آمده است در كاخ هاترا، نقاب -
ي  است كه بعدها مايـه » نامه خداي«اثر به يادگار مانده از آن، كتاب  ترين  در اين عصر ادبيات حماسي و پهلواني رشد كرد كه معروف -

  .ي فردوسي گرديد  اصلي شاهنامه
  نوازندگان و خوانندگان اشكاني   گوسان -
  .هنر اشكاني عالوه بر عصر ساساني بر هنر هند و بيرانس نيز تاثير مستقيم داشت -
  

  

  :درست را انتخاب كنيد ةگزين               

 اند؟ ي اصلي كدام كتاب دانسته ترين اثر به يادگار مانده از كدام تمدن است و آن را مايه ، معروف»نامه خداي«كتاب  - 115

  يادگار زريران –هخامنشي ) 1
  بندهشن –ساساني ) 2
  ي فردوسي شاهنامه –اشكاني ) 3
  اوستا –ساساني ) 4
 ت؟به چه معناس» گوسان« - 116

  ي ساساني هايي از جنس طال در دوره سكه) 1
  ي هخامنشي هاي شاخي شكل از جنس طال و نقره در دوره جام) 2
  ي اشكاني نوازندگان و خوانندگان در دوره) 3
  ي مادها در دوره  دار نوعي ظرف فلزي دسته) 4
 ؟نيستهاي زير، جزو شهرهاي اشكانيان  يك از گزينه كدام - 117

      شيز) 1
  اترها) 2
      آپادانا) 3
  گرد داراب) 4

  
  

         

  :را با عبارت مناسب پر كنيد جاهاي خالي              

 .دهد تشكيل مي. . . ترين دوران حكومت ايران را حكومت  طوالني - 118

 .به شمار آورد. . . و . . . توان  ترين دستاورد هنر اشكاني را مي مهم - 119

 .است. .  .گري عهد اشكاني  سفالترين آثار  مهم - 120
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  »7317«: كد كتاب   جامع دهم گرافيك

  
  

  :هاي زير را مشخص كنيد صحيح يا غلط بودن سوال                         

 .كاري بوده است بري و موزاييك تزيينات بناهاي اشكاني شامل نقش برجسته و حجاري، گچ - 121

 .يكي از عوامل رشد فلزكاري اشكانيان، ضرب سكه و نياز به جواهرات و تزيينات لباس بود - 122

  

  :دهيد پاسخ كوتاهزير االت ؤسبه               

 .هاي اشكاني را نام ببريد كاخ - 123

 اي است؟ اي مربوط به چه دوره ابداع ايوان، گنبد، قوس و طاق گهواره - 124

 تجلي چه هنري است كه توانست نقش مهمي در تزيينات معماري اين عهد ايفا كند؟ي اشكاني،  دوره - 125

 شده است؟ در چه شهري اجرا مي هاي اوريپيد تراژديي اشكاني،  ورهدر د - 126

 .ترين مراكز هنر نقاشي ديواري اشكانيان را نام ببريد مهم - 127

 اند؟ هاي نمايشي اشكاني در كجا به دست آمده نقاب - 128

  

  :دهيد كاملزير، پاسخ االت ؤسبه               

  .ي ابريشم بر هنر اشكاني را توضيح دهيد تاثير جاده - 129

  .توان تقسيم كرد؟ توضيح دهيد ي اشكاني را به چند گروه مي هنر دوره - 130

 موسيقي در عهد اشكاني چه كاربردهايي داشت و سازهاي رايج در آن چه بودند؟ - 131

 ترين دستاورد هنر اشكاني چيست؟ مهم - 132

 .هاي آن را ذكر كنيد تزيينات بناهاي اشكاني چگونه بود؟ نمونه - 133

  .را شرح دهيدسفالگري اشكاني  - 134
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   .بر اصالت فرهنگي و هنري گذشته استوار بود ساسانياناساس تفكر  -
بناهاي گنبددار و تاالرهاي وسـيع  ساسانيان سبك معماري اشكاني را دنبال كردند و ضمن ايجاد تحول در اين شيوه، به ويژه در ساختن  -

  .شكل استفاده كردند هاي مستطيل آنان از نقشه. بدون ستون برتري خود را نشان دادند
هاي زيبا و كف  بري كاخ تيسفون با گچ -3كاخ كيش  -2) ايوان مداين(طاق كسري  -1 :ترين بناهاي به جاي مانده از ساسانيان مهم -

  .موزاييك كاري شده
  .اند سرا و آتشكده را به ساسانيان نسبت داده بتكارات جديد اصول شهرسازي و معماري، ايجاد پل، كاروانمحققين ا -
  .كاخ تيسفون ظاهر شديعني بار در معماري ساساني  استفاده از گوشواره در چهار گوش بنا جهت ايجاد گنبد، اولين -
سـاز سـبك    هـا و زمينـه   ي آتشكده ابداعات ساسانيان است كه بنيان اصلي نقشهاز ) صليبي(نقشه و طرح كاخ بيشاپور به شكل چليپايي  -

  .شود ي اسالمي مي  چهار ايواني دوره
  .ي هخامنشي، فضايي آزاد و سرگشاده بود آتشگاه در دوره -
   .شد ي ساساني، به صورت ساختماني با چهار ورودي و چهار طاقي و گنبد ساخته مي آتشكده در دوره -
  :هاي ساساني  ين آتشكدهتر مهم -
  در فارس: آذر فرنبع -1
  در آذربايجان: آذرگشنسب -2
  در خراسان: مهر آذر برزين -3
ي ساساني است؛ كه اين شيوه براي معماري خشـن آجـري يـا قلـوه سـنگي پوششـي        بري و موزاييك از تزيينات مهم معماري دوره گچ -

  .مناسب بود
  .به وجود آمد) مركز اصلي ساساني(ه ساساني در فارس هاي باشكو  ي نقش برجسته بخش عمده -
  .ي پيكرتراشي ساساني است ي شاپور اول، نمونه مجسمه -
ي  كنـت سـمرقند و صـحنه    هاي كـاخ تيسـفون، پـنج    ي ساساني در سنت تصويرسازي مانوي، ديوارنگاره بارزترين نمودهاي نقاشي دوره -

  .شود شكارگاهي شوش ديده مي
  .ظهور يافته است» ارژنگ«يا » ارتنگ«ها،  مانويان در كتاب ديني آنسنن تصويرسازي  -
  .شد روايان نقاشي مي ي فرمان هاي ساساني با چهره نامه سال -
  .دهد هاي كاخ صفوي، تاثير بارز سنت نقاشي ساساني را نشان مي ديوارنگاري -
  .شاپور داير بود اي نساجي در بيشاپور، شوشتر و جنديه توليد پارچه در زمان ساسانيان پيشرفت قابل توجهي داشت و كارگاه -
  .هاي ساساني است در كاخ تيسفون از بافته» چهار فصل«يا » بهارستان«قالي  -
  .گري در عهد اشكاني است ي سنت سفال دهنده گري اين عهد، ادامه سفال -
ت سـليمان،  بيشاپور، كنگاور، سيراف، تورنگ تپه، تخ :اسانيكاري شده در عهد س ي لعاب ا هاي آبي و سبز فيروزه ترين مراكز سفال مهم -

  كرمان و دشت گرگان
بـري اسـتاد    آنان به ويژه در تزيينات و تراش شيشه با چرخ شيشه. سازي در عهد ساساني رونق بسيار داشت گري، شيشه برخالف سفال -

  .بودند
  .ها هستند آثار مهم فلزي اين عهد، ظروف زرين و سيمين و سكه -
هـايي از پادشـاهان و در روي ديگـر تصـويري از      كه در يك رو نقـش » هايي سكه«  يكي از معتبرترين اسناد شناخت هنر ساساني -

  .بناهاي مقدس همراه با عبارتي به خط پهلوي دارند

 7 ساسانيهنر و تمدن
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  »7317«: كد كتاب   جامع دهم گرافيك

  ساسانيي  در هنر دوره  موسيقي ملي ايراني  ريشه -
  .باربد و نكيسا: عهد خسرو پرويز  دانان موسيقي -
  .هاي موسيقي ايران، منسوب به باربد و نكيسا است اختراع دستگاه -
  .سازهاي زهي ديگر و چند ساز كوچك ضربي -رباب -عود، چنگ: ي ساساني  ي دوره سازهاي شناخته شده -
  »ها گات«خشي از اوستا به نام ب: ي بازمانده از روزگاران قديم ترين سروده قديمي -
 -سـوگ سـياوش   -قـوالي  -هـاي سـتايش   آيـين : هاي سنتي تا عصـر حاضـر بـر جـاي مانـده      ي ساساني كه در قالب نمايش آثار دوره -

  .ها خرده نمايش -افروزي آتش
  .اوستا و يادگار زريران: آثار ادبي ساساني -
  

  

  :درست را انتخاب كنيد ةگزين               
 

  

 اند؟ ي اسالمي دانسته ساز سبك چهار ايواني دوره ها و زمينه ي آتشكده و طرح كدام كاخ را بنيان اصلي نقشه  نقشه - 135

    ترااكاخ ه) 2    كاخ تخت جمشيد) 1
  كاخ بيشاپور) 4    سايكاخ ن) 3
 آن حاكم بود؟كدام تمدن در عصر خود، هنري درباري را پديد آورد كه نگرشي مذهبي بر  - 136

    اشكانيان) 2    ساسانيان) 1
  مادها) 4    هخامنشيان) 3
 ؟نيستيك از بناهاي زير، مربوط به عهد ساساني  كدام - 137

    كاخ تيسفون) 2    معبد خورشيد) 1
  كاخ كيش) 4    ايوان مدائن) 3
 ي آذرگشنسب در كجا قرار دارد؟ آتشكده - 138

     خراسان) 1

    فارس) 2
     تيسفون) 3

  آذربايجان) 4
  
         

  :را با عبارت مناسب پر كنيد جاهاي خالي              

 .را دنبال كردند. . . ساسانيان سبك معماري  - 139

 .در چهار گوش بنا به منظور ايجاد گنبد در معماري ساساني ظاهر شد. . . استفاده از  - 140

 .ي ساساني است از تزيينات مهم معماري دوره. . . و . . .  - 141

 .است. . . ساساني در حكومت مركز اصلي  - 142
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  هنر و تمدن ساساني: 7درس 

 تاريخ هنر ايران
  كانون فرهنگي آموزش  

 .مشاهده كرد. . . هاي كاخ  توان در ديوارنگاره نقاشي ساساني را مي سنتتأثير بارز  - 143
       

  :هاي زير را مشخص كنيد صحيح يا غلط بودن سوال                         

 .هاي كهن هنري ايران، هخامنشيان و پارتيان بودند روي سنت ساسانيان دنباله - 144

 .سازي استفاده كردند هاي دايره شكل براي ساختمان از نقشه ساسانيان - 145

  .هاي هنري شرق و غرب قرار داشتند در مسير جريان ساسانيان - 146
  

  

  :دهيد پاسخ كوتاهزير االت ؤسبه               

 .ببريدشود، نام  ابتكارات جديد اصول شهرسازي و معماري كه به ساسانيان نسبت داده مي - 147

 استفاده از گوشواره به منظور ايجاد گنبد در كدام بناي ساساني براي اولين بار ظاهر شد؟ - 148

 .هاي ساساني را نام ببريد از آتشكده سه مورد - 149

 هاي خاص پيكرتراشي ساساني است، چه نام دارد؟ اي كه از نمونه مجسمه - 150

 ظهور يافته است؟ چه كتابيمانويان در سنت نقاشي  - 151

 .ساساني را نام ببريدمانده از دوران  باقيهاي  ديوارنگاريچند نمونه  - 152

 اي است؟ ي موسيقي ملي ايران در هنر چه دوره ريشه - 153

 ي بازمانده از روزگاران قديم چيست؟ ترين سروده قديمي - 154

 .هاي شاخص ادبيات ساساني را بنويسيد دو مورد از نمونه - 155

  
  

  :دهيد كاملزير، پاسخ االت ؤسبه               

  اساس فكري حكومت ساساني بر چه چيز استوار بود و ظهور آن چگونه مسير شد؟ - 156

 .داليل سقوط دولت ساساني را بيان كنيد - 157

 .ديگر مقايسه كنيد هاي ساساني و هخامنشي را با يك و آتشگاه  آتشكده - 158

 .هاي قالي بهارستان را بنويسيد ويژگي - 159

  .ببريدهاي اجرايي فلزكاري ساساني را نام  شيوه - 160
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  .شويم هاي بسيار زيباي هنري در ايران مي نويسي و جلوه هاي سوم و چهارم هجري شاهد تولد شعر، خوش در سده -
اي را  هاي ساخت جديدي كه در تداوم سنت معماري ساساني بود، توانست آثار ويژه ي دوم هجري روش اواخر سدهبه طور مشخص در  -

  .در معماري اسالمي پديد آورد
  .نظام معماري اسالمي مستقيماً ريشه در سنت ساساني داشت -
   :ي اسالمي تبديل به مسجد شدند بناهاي عصر ساساني كه در دوره -
  در تيسفون: ايوان مداين -1
  مسجد سليمان: ي باستاني آتشكده -2
  .در اصل آتشكده بود: گرد مسجد سنگي داراب -3
 -)بوشهر(مسجد جامع سيراف  -مسجد جامع شوش -مسجد فهرج يزد -ي دامغان تاريخانه: ترين مساجد شناخته شده در ايران از كهن -

   .مسجد جامع اصفهان
ترين الگـوي تلفيـق معمـاري مسـجد و      يراني است كه تلفيق آن با مسجد در مسير تحول خود، عاليمدارس از الگوهاي كامالً امعماري  -

  .مدرسه را به بار آورد
  .در مساجد شد» محراب«ي سوم هجري توجه خاصي به ساخت  در سده -
ترين  قديمي ساساني دارد هاي مورد توجه بود كه ريشه در آتشكدهبه بعد هجري ي سوم  از سدههاي گنبدپوش نيز  ساخت آرامگاه -
  در بخارا  آرامگاه اميراسماعيل ساماني: ها آن
  گنبد ي اوج طراحي طاق نقطه -
  .بخشد به بناهاي مذهبي ايران عظمت و شكوهمندي مي» گنبد«و » ايوان«وجود  -
اي  هاي سـبز و قهـوه   در اين سير تحول، لعاب. ي ساساني است گري دوره تر از فن سفال اسالمي بيشي  ي اوليه گري دوره پيشرفت سفال -

  .يابد ي ساساني تداوم مي ه دور
  . پديد آمد) طاليي(و زرين ) اي نقره(فام بر روي سفال به عنوان جانشيني ابتكاري براي ظروف سيمين  ي سوم هجري نقاشي زرين در سده - 
  رنگ آبي و سبز زمردي هاي الجوردي تيره روي پوشش سفيد رنگ و  با رنگ ها در اين دوره  ترين سفالينه رايج -
نويسـي و   خـوش گيري هنـر   شكل: ي آن ريشهنويسي در خراسان است گري با هنر خوش از ديگر تحوالت در اين دوره، تزيين سفال -

  .ي سوم هجري جايگاه آن در فن كتابت و نگارش قرآن مجيد در سده
  : نويسي هاي هنر خوش ويژگي

   .كننده بر طراحان اين دوره داشت تاثير عميق و تعيين -1
  .ي هنرهاي زمان خود شد گر همه جلوه -2
  .از بناها تا اشياي كاربردي را در برگرفت -3
  .پديد آمد» ابن مقله«ي محمدبن علي فارسي معروف به  به واسطه) به جز كوفي(خطوط ديگر  -
  »خط كوفي«  ها ترين نقش تزييني روي ظروف فلزي و سفالي، پارچه و يا كتيبه رايج -
  .اند شهرت يافته) محقق، ريحان، ثلث، نسخ، رقاع و توقيع(گانه   پديد آمد كه به خطوط شش» اقالم سته«از خط كوفي،  ،سير تحول خطبا  - 
هـاي دوم و سـوم    ي تورفـان در سـده   ي ارژنگ ماني يافته شده در منطقـه  ي موجود از مصور سازي كتاب، شايد همان نسخه تنها نمونه -

    .هجري باشد
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هاي اول  هنر و تمدن ايران در سده: 8درس
 تاريخ هنر ايران  هجريتا سوم 

  كانون فرهنگي آموزش  

  

  :درست را انتخاب كنيد ةگزين               

  ترين مساجد شناخته شده در ايران است؟ يك از كهن كدام - 161

    مسجد جامع اصفهان) 1

    مسجد جامع شوش) 2

    مسجد فهرج يزد) 3

  ي موارد همه) 4

  ي هجري است؟ بينيد، مربوط به كدام سده برگي از قرآن كه در تصوير مقابل مي - 162

  ي نخست سده) 1

  دومي  سده) 2

  ي سوم سده) 3

 ي چهارم سده) 4

 يك از مساجد زير در اصل آتشكده بوده است؟ كدام - 163

  ي دامغان تاريخانه) 1

  گرد مسجد داراب) 2

  مسجد جامع شوش) 3

  زديمسجد فهرج ) 4
  
         

  را با عبارت مناسب پر كنيد جاهاي خالي              

 .توسعه يافت. . . هاي معماري  ي سنت ، معماري بر پايهاست كه سوم هجريي  ز زمان پيروزي مسلمانان تا پايان سدها - 164

 .داشته است. . . ريشه در سنت نظام معماري اسالمي مستقيماً   - 165

 .يافت شد. . . ي  در منطقه هاي دوم و سوم هجري، در سده اي است كه ، نسخهارژنگ مانيمانده از مصورسازي كتاب  باقيي  تنها نمونه - 166

 .در خراسان است. . . گري با هنر  هاي اول تا سوم هجري، تزيين سفال سدهاز تحوالت  - 167

 .رفت هاي گوناگون به كار مي سده در نواحي مختلف به شيوه 5چنان به عنوان خطي تزييني به مدت  هم. . . خط  - 168

  

 ؟

 ؟



   
  
  
  

  
  

 
 

 

27 
  »7317«: كد كتاب   جامع دهم گرافيك

  

  :دهيد پاسخ كوتاهزير االت ؤسبه               

 گانه چيست؟ نام ديگر خطوط شش - 169

 گانه چه خطوطي هستند؟ خطوط شش - 170

 ي سوم هجري چه بود؟ جانشين ابتكاري ظروف سيمين و زرين در سده - 171

 ي اوج طراحي طاق چيست؟ نقطه - 172

 ي سوم هجري به چه نامي شهرت دارد؟ سدهمعماري ا سبك يشيوه  - 173

 ؟بخشد مندي مي وجود كدام دو عنصر در شكل اصلي فضا به بناهاي مذهبي ايران حالت عظمت و شكوه - 174

 ترين آرامگاه گنبدپوش ايران چه نام دارد؟ قديمي - 175

 تاريخانه به چه معناست؟ - 176

  

  :دهيد كاملزير، پاسخ االت ؤسبه               

  ي اسالمي چه بودند؟ مواد و مصالح مورد استفاده در معماري دوره - 177

  ي اسالمي سفال مورد توجه فراوان قرار گرفت؟ چرا در دوره - 178

 اول تا سوم اسالمي چگونه بود؟ هاي فلزكاري سده - 179

 ؟داشتچيز ريشه در چه نظام معماري اسالمي  - 180

 .سازي در معماري اسالمي را توضيح دهيد مدرسه - 181

 ي اسالمي چيست؟ دليل استفاده از آجر در دوره - 182

  .هاي اول تا سوم هجري را شرح دهيد نويسي سده خوش - 183
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ترين دوران همزماني ادبيات فارسي و هنر اسالمي است كه آثار بسيار بـديع زبـان و ادب پارسـي     هاي چهارم تا ششم هجري، مهم سده -
  .شماري پديد آمد همراه با آثار بي

» رازي«در كليت تحوالت معماري، اين همان شـيوه و سـبك   . در اين دوره، ساخت و ساز مسجد توسعه يافت و باعث اوج معماري شد -
  .در معماري است

  : ترين تحوالت معماري اين دوره مهم
  ايوانيتبديل مساجد شبستاني به  -2      تلفيق كامل ايوان و گنبد -1
  هاي پهن و كوتاه ايوان -4      ساخت بناهاي چهار ايواني -3
   توجه زياد به آجركاري -6      دار جناقي يا تيزه يها قوس -5
  لعاب كاربرد كاشي تك -8  هاي آرامگاهي ساخت مناره و برج -7
  »رك«نوعي گنبدسازي مخروطي معروف به  -10                بري گچ -9
  .از ساختار بناهاي تك يا دو ايوانه تبديل به چهار ايوانه شدمسجد جامع اصفهان  -
  مسجد جامع زواره ي چهارايواني  دار به شيوه ي كامل تاريخ نخستين نمونه -

  هاي چهارم و پنجم هجري مربوط به سدههاي ايران نخستين آرامگاه -
  گنبد سرخ و كبود مراغه -هاي خرقان برج -گنبد كاووس: هاي اين دوره آرامگاهاز جمله  -
  ساخت ميل و مناره هاي اين دوره از نوآوري -
  .ي اشكاني است سني، متعلق به دورهدار، ميل اژدهاي مم نخستين ميل تاريخ -
  .نداي ساخته شد  شكل يا استوانه ستارههاي مختلف   به شيوهها  مناره ،در اين دوره -
  .گيري كند، رونق و شكوه فراواني يافت كه توانست اقالم سته را با نقطه اندازه» بواب ابن«نويسي با  خوش -
  نقاشي و مصورسازي ترين هنر كتاب آرايي شاخص -
  )نامه قابوس(» اندرزنامه« ي نقاشي كتاب در اين دوره نخستين نمونه -
  »ورقه و گلشاه« شود ترين اثر كه به عنوان نخستين كتاب فارسي مصور از آن ياد مي شاخص -
  »ورقه و گلشاه« اثر كامل پيوند شعر و نقاشي -
دار  ها، ابريشمي و ميراث جنس اغلب اين پارچه. ي منقوش به كمال رسيد ششم هجري مهارت بافندگي پارچه هاي چهارم تا  در بين سده -

  .هنر و سنت ساساني است
  .است  ي آسمان پرستاره ها، طاووس نشانه در نقش پارچه -
هـاي   طرح وپس از اجراي نقوش مرغي هستيم كه  شاهد پخت نوعي سفال ظريف و نازك موسوم به پوست تخم ،گري اين عهد در سفال -

  .گرفت با لعاب شفاف قليايي پوشش ميروي آن، ظريف شاخ و برگ گياهي 
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