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  )دوره پيش تاريخي( فصل اول       5

 

        دم هنر و تمدن فالت ایراندم هنر و تمدن فالت ایراندم هنر و تمدن فالت ایراندم هنر و تمدن فالت ایران    سپیدهسپیدهسپیدهسپیده: : : : درس اولدرس اولدرس اولدرس اول

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست  .ها در مناطق مختلف فالت ايران با يكديگر متفاوتند شكل و تزئين سفالينه    1

  ����  نادرست ���� درست  .  شده استم آغاز.صنعت فلزكاري در ايران همزمان با گسترش فرهنگي و هنري در هزاره سوم پ   2

  ����  نادرست ���� درست  . هاي منقوش تك رنگ در مناطق غربي ايران ديده شده است م سفالينه. در هزاره دوم پ    3

  ����  نادرست ���� درست  . توان در مناطق تپه سيلك و تپه حصار مشاهده كرد هاي سفالگري را مي اولين نمونه   4

  . جاهاي خالي را پر نماييد) ب

  .دارد.................  جمجمه در منطقه شهر سوخته داللت بر شفك    5

م در مناطق تپه سيلك، تپه حصار، . حدود هزاره چهارم پ ...................... هاي  استفاده از چرخ سفالگري و ساخت سفالينه   6

  .باشد تل باكون و شوش مي

  .گردد م باز مي. در حدود هزاره هشتم پ ................... ......هاي هنري دوران آغازين در ايران به دوره  جلوه   7

  . اند هاي جنوب شرقي ايران شناخته شده ترين تمدن م به عنوان پر رونق. در انتهاي هزاره سوم پ ................. و ....................    8

   .به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

  .را شرح دهيد. ..مناطق تپه سيلك، تپه حصار و  در م.هارم پها در حدود هزاره چ سفالينهويژگي     9

  مفرغ چيست؟   10

  ها چگونه بوده است؟ م سفالينه.در هزاره دوم پ   11

  سنگ صابون چيست؟   12

  .پاسخ صحيح را مشخص كنيد) د

  )92سراسري (           گردد؟  منقوش در ايران، به كدام هزارة پيش از ميالد باز ميسفالگريپيشينة     13

  دوم) 4  سوم) 3  پنجم ) 2  چهارم ) 1
  

 . گردد م باز مي. در حدود هزاره هشتم پ ................. هاي هنر ايران به دوره  جلوه   14

   ديرينه سنگي) 2   پارينه سنگي) 1

  نو سنگي) 4   ميانه سنگي) 3

 استفاده از چرخ سفالگري چه تحولي در اين صنعت به وجود آورد؟   15

    دار هاي پايه سفالينه) 2    ن گشادهاي دها سفالينه) 1

  هاي كرم يا زرد نخودي سفالينه) 4    هاي كامالً متقارن سفالينه) 3



 
 
 
 
 

 
 

 

 
  )دوره پيش تاريخي( فصل اول    6

  ترين آثار به جاي مانده از دوران آغازين از اين منطقه به دست آمده است؟  از قديميهايي نمونه   16

  كاشان )4  شوش )3  لرستان )2   كويردشت )1

  م به كار گرفته شده است؟.جم پـ  نقوش در سفالگري هزاره پنكدام   17

   نقوش جانوري )2    گياهينقوش )1

  3 و 2مورد ) 4   نقوش هندسي )3

  ؟باشد نميهاي سفالگري عصر مس و سنگ  كدام گزينه از ويژگي   18

  . باشد هاي قرمز و زرد نخودي مي ترين نوع سفالگري در اين  دوران به رنگ مشخص )1

  . ه به رنگ آبي استسفالگري اين دوران منقوش شد )2

  . هاي سفالگري اين دوران هندسي است طرح )3

  باشد  هاشورزني مي ها اغلب به شيوه  منقوش شده روي سفالهاي طرح )4

  م از كدام منطقه به دست نيامده است؟. متقارن هزاره چهارم پـ هاي سفالينه   19

  تپه سيلك) 4  هوميان) 3  تل باكون )2   حصارتپه )1

  .  بوده است……………سازي در  م، مهمترين مركز صنعت مفرغ.ره سوم پـ در حدود هزا   20

   غرب ايران )2    ايرانشرق )1

  شمال غربي ايران) 4   شمال شرقي ايران) 3

  اند؟ هاي جنوب شرقي ايران شناخته شده ترين تمدن م به عنوان پررونق .  مناطق در انتهاي هزاره سوم ـپكدام   21

   هشهر سوخت )2    لوتدشت) 1

  تپه سيلك) 4    2و 1مورد ) 3

   شهداد از كدام ماده زير ساخته شده بود؟پرچم   22

 سفال) 4  پارچه) 3  مفرغ )2  گ صابوننس )1

 

 

 

 

 

  
     



 
 
 
 
 

 
 

 

 
  )دوره پيش تاريخي( فصل اول       7

 

        هنر و تمدن ایالمهنر و تمدن ایالمهنر و تمدن ایالمهنر و تمدن ایالم: : : : درس دومدرس دومدرس دومدرس دوم

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست   .شود اي ايراني محسوب ميترين بن ترين بناي خشتي جهان و كهن بناي پارسه بزرگ 1

 . م وارد مرحله شهرنشيني شده بود، شهر شوش را مركز حكومت خود قرار داد.  پ2500دولت ايالم كه حدود  2

  ����  نادرست ���� درست

  ����  نادرست ���� درست  .باشد  عالمت مي300ايالمي داراي حدود خط ميخي  3

  ����  نادرست ���� درست  . يافته استشهر شوش به مادر شهرهاي جهان شهرت 4

  ����  نادرست ���� درست  .ريسي و بافندگي در شوش كشف شده است  نخةا نقش برجستبلوحه سنگي  5

  . جاهاي خالي را پر نماييد) ب

  .دهند تشكيل مي................... و ................... مصالح مهم معماري ايالمي را  6

  .باشد مي..................... هاي ايالمي از جنس  سازي ها و پيكره ترين تنديس شاخص 7

  .نامند مي............... معبد برج مانند و داراي چندين طبقه را  8

  .پايان يافت................ تمدن ايالم سرانجام توسط  9

   .به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

سزايي  گري و نحوه پوشاك ايالمي داراي اهميت به تكامل فن ريختهسازي، كه به لحاظ پيشرفت و  ترين نمونه پيكره شاخص 10

  .است را نام ببريد

 يت است؟ؤبازتاب هنر ايالم در كدام دوره قابل ر 11

  معرق چيست؟ 12

  باشد؟  اولين كاربرد شيشه در تاريخ معماري جهان در كدام تمدن مي 13

  ن شوش را ندارند؟هاي پيشي هاي دوره ايالمي، كيفيت سفالينه چرا سفالينه 14

  .هرهاي ايالمي را شرح دهيدمويژگي  15

  در كدام بنا براي اولين بار در معماري ايران از كاشي براي تزئين استفاده شد؟  16

  شد، چه نام دارد؟ كاري شده كه براي انتقال نوشته يا متن خاص بر روي گل نرم استفاده مي اي كنده وسيله 17

  مي چگونه بوده است؟هاي دوره ايال نقوش سفالينه 18

  .سير پيدايش و تحول خط در تمدن ايالم را شرح دهيد 19



 
 
 
 
 

 
 

 

 
  )دوره پيش تاريخي( فصل اول    8

  .پاسخ صحيح را مشخص كنيد) د

  )94سراسري (            مربوط به كدام هزارة پيش از ميالد و كدام تمدن است؟» ناپيراسو«پيكرة مفرغي   20

  اول ـ زيويه) 1

  سوم ـ لرستان) 2

  دوم ـ سيلك) 3

  دوم ـ شوش) 4
    

 گري و نحوه پوشاك ايالمي داراي اهميت به سزايي است؟ كدام اثر هنري به لحاظ پيشرفت و تكامل فن ريخته 21

  پيكره سنگي الحضر) 2     پيكره مفرغي سرباز پارتي)1
  نقش برجسته فرشته بالدار پاسارگاد) 4    پيكره ملكه ناپيراسو) 3

 مربوط به كدام تمدن است؟) خوزستان(نقش برجسته سنگي كول فره   22

  هخامنشي) 4  اشكاني) 3  ايالم) 2  ماد) 1

 اي، تصاوير پركار و نقوش خالصه شده خطي، از دستاوردهاي هنري كدام تمدن است؟ مهرهاي با شكل استوانه 23

  اشكاني) 4  ساساني) 3  ايالم) 2  ماد) 1

  .هاست كه به مادر شهرهاي جهان شهرت يافته استترين شهر  از قديمي………… شهر 24
  تل باكون) 4  شوش) 3  تپه حصار )2  جيرفت )1

   تازه تأسيس شهر شوش از كدام دوران وارد مرحله شهرنشيني شد؟دولت 25
    م . پـ 3500حدود  )2    م. پـ 3000 حدود )1
  م. پـ 4500حدود ) 4    م. پـ 4000) 3

  هاي زير بوده است؟ ن در كدام تمدنيش نخستين خطوط تصويري جهااپيد 26
    ايالم و سومر )2    دشت لوت و سومر )1
  جيرفت، شهداد و ايالم) 4    دشت لوت و شهداد) 3

   عالمت بوده است؟300 از خطوط زير داراي يك كدام 27
  ميخي ايالمي) 4  ايالمي نو) 3  سومري )2   مقدمايالمي )1

  باشد؟ ط به كدام شهر مياز چه جنسي و مربو» ناپيراسو« ملكه تنديس 28
   شوش-مفرغ) 4   شوش- سفال) 3   دشت لوت-مفرغ )2   دشت لوت- سفال )1

  باشد؟ يك از موارد زير از مصالح مهم معماري ايالمي مي كدام 29
    خشت و آجر )2    خشت و سنگ )1
  دار سنگ، خشت و آجر لعاب) 4    آجر و سنگ) 3

  . است........................ بناي خشتي جهان ترين بزرگ 30
  دخمه سكاوند) 4  چغازنبيل) 3  جان تپه نوشي )2   سيلكتپه )1

  باشد؟  برجسته سنگي كول فره مربوط به كدام منطقه مينقش 31
  لرستان) 4  خوزستان )3  شوش )2  ايالم )1

  ؟باشد نميهاي معبد چغازنبيل  يك از موارد زير از ويژگي كدام 32
  . اي مات به كار رفته است يف ميله هاي باريك شيشهدر قسمت در ورودي اين معبد، رد) 1
  . براي تزئين استفاده شده است در اين معبد براي اولين بار در معماري ايران، از كاشي )2
  .درهاي چوبي اين بنا با نقوش هندسي و شكسته و چهارخانه به روش معرق شيشه تزيين شده است) 3
  . كاري عاج به كار رفته است  نقوش زرين و سيمين به روش خاتم با  اين درها عالوه بر معرق شيشهدر) 4



 
 
 
 
 

 
 

 

 
  )دوره پيش تاريخي( فصل اول       9

 

        دوره کوچدوره کوچدوره کوچدوره کوچ: : : : درس سومدرس سومدرس سومدرس سوم

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست   .هاي خاكستري يا سياه اغلب متعلق به عصر دوم آهن هستند سفالينه   1

  ����  نادرست ���� درست  .تندموضوع اصلي آثار منطقه لرستان نقوش گياهي هس   2

  ����  نادرست ���� درست  .باشد م مي. دوره كوچ مربوط به هزاره دوم پ    3

  . جاهاي خالي را پر نماييد) ب

  . باشد مي................... و ................... نقوش جانوري آثار تمدن لرستان بيشتر    4

  .بخشد ا قوت مير.................... و ................... و منطقه آثار كشف شده در منطقه زيويه احتمال ارتباط ميان د   5

  .است...................... شخص سفالگري عصر اول آهن، نوعي تلفيق سفالگيري و پيكرسازي در منقوش    6

   .به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

 .مناطق مهم حضور اقوام فالت مركزي ايران در دوره كوچ را نام ببريد  7

ذكر سه . (آثار به جاي مانده از زيويه در هزاره دوم پيش از ميالد را ذكر كرده، نوع و جنس و نقش آنها را شرح دهيد  8

  )مورد كافي است

  )ذكر دو مورد كافيست.  (شكل ويژه ظروف تپه سيلك را شرح دهيد  9

  شته است؟قبل داهاي   در دوره كوچ چگونه بوده است و چه تفاوتي با دورهدفينسنت ت  10

  .ويژگي آثار تپه مارليك در عصر اول آهن را شرح دهيد  11

  .پاسخ صحيح را مشخص كنيد) د

  )94سراسري (            توان جستجو كرد؟  آثار هنري دورة سوم آهن را در كجا ميتجليترين  مهم   12

  همدان  ) 4  شوش) 3  اروميه) 2  زيويه) 1

  )83كنكور هنر ـ سراسري (  .است........ ..............اثر مقابل مربوط به هنر   13

  لرستان ) 1

  يالم ا) 2

  مارليك ) 3

  زيويه) 4
   

 تصوير رو به رو از كدام منطقه باستاني به دست آمده است؟  14

  تپه حصار) 2  تپه مارليك) 1
 تپه حسنلو) 4  تپه سيلك) 3

   



 
 
 
 
 

 
 

 

 
  )دوره پيش تاريخي( فصل اول    10

 .است............... ه مناطق غربي و متعلق به عصر هاي خاكستري يا سياه ساخته شده، اغلب در نواحي نزديك ب سفالينه  15

   دوره سنگ) 2   دوره اول آهن) 1

  دوره مس) 4   دوره دوم آهن) 3

 . در ناحيه غربي ايران جستجو كرد....................... توان در تمدن  ترين تجلي آثار هنري دوره سوم آهن را مي مهم  16

  ويهزي) 4  تپه حصار) 3  مارليك) 2  سيلك) 1

  چه كاربردي داشت؟) آهناول عصر (اشياء خاكستري رنگ   17

    نيازهاي روزمره   )2    مذهبيمراسم  )1

  تزئيني براي اسب) 4    مراسم تدفين) 3

  باشد؟ گشاد تپه سيلك مربوط به كدام دوران مي  منقاردار و دهانظروف  18

    دوره سوم عصر آهن )2    دوره اول عصر آهن )1

  دوره دوم عصر آهن) 4    هندوره چهارم عصر آ) 3

  كدام مورد به عنوان نمونه شاخص فرهنگ شمال غربي ايران معرفي شده است؟  19

   تپه گيان )2   تپه سيلك )1

  تپه مارليك) 4   تپه حسنلو) 3

  مهمترين آثار هنري دوره سوم آهن در كدام تمدن تجلي يافته است؟  20

  گيانتپه ) 4  حسنلو) 3  تمدن زيويه )2  تمدن مارليك )1

  سازي شهرت دارد؟  منطقه دردوره سوم عصر آهن در زمينه مفرغكدام  21

    منطقه خوزستان )2    منطقه لرستان )1

  فالت مركزي ايران) 4    منطقه شمال شرقي ايران) 3

  . هستند………… آثار مفرغي لرستان اصليموضوع   22

    جانوران )2    ها زندگي روزمره انسان )1

  سيهاي هند طرح) 4    مردگان) 3

  . است………… اشياء كشف شده در منطقه لرستان، اشياء مهمترين  23

  كاربردي و تزييني براي اسب) 2    براي مراسم تدفين  )1

 هاي مذهبي براي آيين) 4    براي زندگي ) 3
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