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   كند؟ يم ادي ها يلولوب از خود بةيكت در يكس چه بار نينخست. 1

   اكد پادشاه نينارامس. ب   اكد پادشاه دوم سارگن .الف  

   آشور پادشاه دوم سارگن. د     آشور پادشاه نينارامس. ج  

   است؟ ين يآنوبان برجستة نقش مضمون معرف نهيگز كدام. 2

  . هستند  شاه سيتند حمل حال در كه افراد از يگروه .الف  

  . هستند حضورشاه به ايهدا آوردن حال در كه يگروه. ب  

  . است گذاشته مغلوب دشمن بر را پا و ستادهيا شتاريا الهه حضور در كه يشاه. ج  

  . است نهاده مغلوب دشمن بر را پا و ستادهيا شمش حضور در كه يشاه. د  

   است؟ مادها قلمرو دهندة نشان نهيگز كدام. 3

   سكستان ماد و انايراج ماد. ب   مادآتروپاتن و كوچك ماد نيسرزم .الف  

   انايراج ماد و مادآتروپاتن. د   انايراج ماد و كوچك ماد. ج  

   است؟ حيصح ماد دورة يها خانه يمعمار نحوة با رابطه در نهيگز كدام. 4

  . است شده ساخته مرتفع و بلند يماد يها خانه يورود .الف  

  . دارد قرار بزرگ يتاالر ساده وانيا كي از بعد ، يماد يها خانه در. ب  

  . است شده هيتعب نشستن جهت يسنگ ييسكو ، يماد يها خانه داخل در. ج  

  . دارد وجود يچوب ستوندار وانيا كي معموالً يماد يها خانه در. د  

   دارد؟ نام چه ماد دورة دژگونة مستحكم يمسكون يها محل. 5

   يسهروت يآالن. ب     يدننوت يآالن .الف  

   يدتون يآالن. د     يياورارتو يآالن. ج  

   است؟ شده نييتز كردن داغدار  باروش  تپه جانينوش از آمده بدست يسفال ظروف از دسته كدام يخارج سطح. 6

   ها خمره. ب     آشپزخانه ظروف .الف  

   شكننده تردو ظروف. د     يخاكستر ظروف. ج  

   دارد؟ قرار يا صخره يها آرامگاه دستة كدام جزء ذهاب سرپل در داوود دكان دخمة گور. 7

  . است انينما آزاد يها ستون آنها يورود ينما در كه ييها دخمه گورد .الف  

  . دارد وجود ستون ميدون آنها يورود ينما در كه ييها دخمه گور. ب  

  . ندارد وجود ستون مين اي ستون آنها يورود ينما در كه ساده يها دخمه گور. ج  

  . دارد قرار يورود درب كي تنها آنها يورود ينما در كه ييها دخمه گور. د  
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   است؟ زقاپانيق دخمة گور برجسته نقش دهندة نشان نهيگز كدام. 8

  . است داشته نگه باال شياين حالت به را خود دست ، و دارد تن بر يماد لباس كه يمرد .الف  

  . است گرفته را يا لهيسرم پشت از و كرده بلند باال طرف به را ها دست كه يمرد. ب  

  . دارند خود دستان در را يكمان دو هر كه آتشدان كي اطراف در مرد دو. ج  

  . هستند مقبره داخل به غذا و آب ظروف آوردن حال در كه مرد سه. د  

   است؟ ثيتثل كدام نشانگر زقاپانيق دخمة گور در پره 11 گل و بالدار انسان ،يانسان كرهيپ نقش سه. 9

   بهرام تا،يآناه مهر،. ب   تايآناه ترا،يم اهورامزدا، .الف  

   تايآناه بهرام، آذر،. د     آذر بهرام، تا،يآناه. ج  

  ؟مينكن يمعرف يهخامنش از دتريجد و ماد دوران از تر يميقد را آن است شده سبب حونيج نهيگنج آثار در يعنصر چه. 10

  . اند شده ساخته يقدر صورت به  كه ييزهايآبر شكل .الف  

  . است تر كينزد هم به شانيپا چهار كه ييبزها نقش. ب  

  . شود يم دهيد ظروف يبرخ بدنة بر  كه مانند چيمارپ يارهايش. ج  

  . است افراد دست در كه يبرسم و پوشاك مدل ژهيبو رها،يتصو يظاهر شكل. د  

   ست؟يچ يهخامنش دورة يمعمار عنصر نيمهمتر. 11

   ستوندار يها وانيا. د   يسنگ يها ستون. ج   يسنگ پلكان. ب   يمصنوع يها صفه .الف  

   ست؟يچ از گرفته الهام پاسارگاد در بالدار فرشته نقش تاج. 12

   مصر در هوروس النوع رب تاج. ب   آشور در شتاريا النوع رب تاج .الف  

   بابل در شمش النوع رب تاج. د   الميع در هوروس النوع رب تاج. ج  

   است؟ قدم كدام يمعمار از گرفته الهام پاسارگاد در ها وانيا يمعمار سبك. 13

   يماد يمعمار سبك. ب     يالميا يمعمار سبك .الف  

   يآشور يمعمار سبك. د   يياورارتو يمعمار سبك. ج  

   است؟ خود از شيپ يبناها كدام با سهيمقا قابل بيترت به آن يروانيش پوشش و كوروش آرمگاه پالن يمعمار سبك. 14

   ريموساس معبد -حسنلو معبد. ب   ليچغازنب گوراتيز -ريموساس معبد .الف  

   حسنلو آتشگاه -حسنلو معبد. د   ريموساس معبد -ليچغازنب گوراتيز. ج  

   ست؟يچ شده، افتي شوش در يهخامنش دورة از كه يزيچ نيمهمتر هنر، نظر از. 15

   راندازانيت هيحاش -رانيش ةيحاش. ب   رانيش هيحاش -دژ سربازان هيحاش .الف  

   راندازانيت هيحاش -دال رانيش هيحاش. د   بالدار يگاوها هيحاش -رانيش هيحاش. ج  
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   د؟يرس انيپا به شاه كدام زمان در صدستون كاخ و است كاخ كدام يمعمار و ييهنرنما لحاظ از ديجمش تخت كاخ نيمهمتر. 16

   اول رياردش -دروازه سه كاخ. ب   بزرگ وشيدار -آپادانا .الف  

   شاه اريخشا -دروازه سه كاخ. د     اول رياردش -آپادانا. ج  

   است؟ ديجمش تخت يها سرستون در رفته بكار اشكال نشانگر نهيگز كدام. 17

   گاو -الماسو - اسب. ب   ريش -الموسو -فونيگر .الف  

   الماسو -اسب -فونيگر. د     عقاب - ريش -گاو. ج  

 خود يتحتان قسمت در و دارد پنجره فيرد سه طرف سه در بنا نيا: است يهخامنش دورة يبنا كدام به متعلق ريز حاتيتوض. 18

  . دارد باال در مرتفع اتاق كي تنها و باشد يم پر

     كوروش آرامگاه. ب     پاسارگاد برج .الف  

   رستم نقش برج. د     بلور ريكارم برج. ج  

   است؟ حيصح يهخامنش عصر يها تونير فيتوص مورد در نهيگز كدام. 19

     وانيح گردة تا لبه نييپا از يعمود يارهايش وجود .الف  

   تونير ساغر انةيم در يآب لوفرين گل نقش وجود. ب  

   برجسته صورت به يافق يارهايش وجود. ج  

   تونير ييباال لبة بر سرو درختان نقوش وجود. د  

   كردند؟ يم يزندگ معبد نيا در يكسان چه و دارد نام چه برپاشد سوم وخوسيآنت دستور به نهاوند در كه يمعبد. 20

   انيسپاه -سهيالئود. ب   ونيروحان -سهيالئود .الف  

   ونيروحان -اپامه. د   ونيروحان - لوسيپ هكاتوم. ج  

   است؟ صورت چه به ياشكان دوره يشهرها پالن طرح. 21

   مدور پالن. د   مربع پالن. ج   يا شبكه پالن. ب   ليمستط پالن .الف  

   است؟ يكسان چه نيتدف به متعلق و است ها آرامگاه كدام مانند نسا در موجود گورمعبد. 22

     يسلوك زادگان بينج - انيهخامنش يها آرامگاه .الف  

   يسلوك زادگان بينج - انيريپالم يها آرامگاه. ب  

     يپارت زادگان بينج -انيريپالم يها آرامگاه. ج  

   يپارت زادگان بينج -انيسلوك يها آرامگاه. د  
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   است؟ ستانيس در خواجه كوه يها يژگيو بردارندة در نهيگز كدام. 23

   يكمپ صورت به پراكنده يساختمان يايبقا وجود .الف  

   رخ تمام تند و رخ مين صورت با الوان كه ييها ينقاش وجود. ب  

   يچيپ ناتيتزئ با يونيا يها سرستون وجود. ج  

   خود يدوسو در تر كوچك اطاق دو و انيم در بزرگ وانيا كي وجود. د  

   است؟ ياشكان يمهرها نشانگر نهيگز كدام. 24

     ديآناه النوع رب ريتصاو با يا استوانه يمهرها .الف  

   مهر تنة مين ريتصاو با يغلطك يمهرها. ب  

   ها فونيگر ريتصو با يگنبد و يمخروط يمهرها. ج  

   تايآناه ريتصاو با يا كره مين و يمخروط يمهرها. د  

   كند؟ يم فيتوص را يراحت كفش شكل به تابوت كي نهيگز كدام. 25

   قيعم اريبس و مدور يها گوشه با بزرگ يتابوت .الف  

  . شد يم پوشانده آجر با گاهاً كه خود جنس از يدر با يتابوت. ب  

  . دارد خود پهن قسمت در بزرگ يسوراخ و است تر پهن آن طرف كي كه يتابوت. ج  

   مدور ييها گوشه و آن نيپائ در كوچك يسوراخ و بزرگ اريبس يتابوت. د  

  : كند يم فيتوص را يساسان يبنا كدام ريز عبارات. 26

 قسمت به كه است داخل يگرد يها پله و برج دو يدارا كه است شده برپا يميعظ گنبددار وانيا بنا نيا قسمت نيتر مرتفع در «

   ». شود يم يمنته شده بنا يمركز وانيا صحن دور كه يطاقدار بزرگ يها اطاق به و ابدي يم باالراه

   فاتيتشر تاالر. د   سفونيت كاخ. ج   روزآباديف كاخ. ب   دختر قلعة .الف  

   كند؟ يم فيتوص را شاپوريب در كيموزائ وانيا نهيگز كدام. 27

  . دارد قرار آن فراز بر بزرگ يگنبد و باشد يم وانيا چهار يدارا و پاستيچل صورت به بنا نيا نقشه .الف  

  . است شده فرش نيرنگ زير يها سنگ با آنها صحن كه گرفته فرا ييها رواق را بنا نيا يها وانيا اطراف. ب  

 . است شده ساخته دوجداره صورت به مالط بدون و مختلف ابعاد به شده يحجار يها سنگ از بنا نيا. ج  

  خورد يم چشم به آنها بر ييها يحجار كه شده ساخته يمتر يسانت 70×70 اندازه كي يها سنگ از بنا نيا. د  

   است؟ بوده واناتيح ينگهدار يبرا يحجرات يدارا يساسان كاخ كدام. 28

   مانيسل تخت. د   كرخه كاخ. ج   نيريقصرش. ب   زيخسروپرو كاخ .الف  

   است؟ يساسان شاه كدام به متعلق يدن سن نةيگنج بلور سنگ جام بر موجو شاه نقش. 29

   روانيخسروانوش اي روزيف. ب     قباد اي زيخسروپرو .الف  

   روانيانوش خسرو اي زيخسروپرو. د     قباد اي روزيف. ج  
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   است؟ رفته بكار يساسان يها پارچه در ياختصاص طور به تنها ينقش چه. 30

   يمرغاب و غاز خروس، نقش. ب   گريكدي بر مماس يها مربع .الف

   يضيب و رهيدا نقش. د   يوحش گراز و بالدار گاو عنقا،. ج
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