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  تفاوت مهم ميان مسجد مدينه و مسجد فهرج چيست؟. 1

  .ديوار مسجد مدينه از سنگ الشه اما ديوار مسجد فهرج از آجر است. الف  

  .هاي تراشيده است ديوار مسجد مدينه از خشت خام اما ديوار مسجد فهرج از سنگ. ب  

  .ستديوار مسجد مدينه از آجر اما ديوار مسجد فهرج از خشت خام ا. ج  

  .ديوار مسجد مدينه از سنگ الشه اما ديوار مسجد فهرج از خشت خام است. د  

  دهد؟ گيرد چه اتفاقي رخ مي در معماري ايراني هرگاه چند طاق پوش در كنار هم قرار مي. 2

  .شود هاي ديگر مي دهانه كوچه مياني بيش از كوچه. الف  

  .شود هاي ديگر كم كم افزوده مي وسعت دهانه بر كوچه. ب  

  .كوچه كناري كه طاق آن روي ديوار پرت است بيشترين دهانه را دارد. ج  

  .شود تر مي تر و كوتاه نماي ميان دار كوچك. د  

  اند؟ كدام نوع از مساجد به مسجد عربي معروف شده. 3

  مساجد يك ايواني. ب    مساجد چهار ايوانه. الف  

  مساجد دو ايوانه. د    مساجد شبستاني. ج  

  مشهور هستند؟» قبور سايباني«ها به  وع مقبرهكدام ن. 4

  .اند هاي ساساني ساخته شده قبوري كه با الهام از چهار طاقي. الف  

  .پوشاندند ب قبوري كه آنها را با چادر يا چيزي مشابه آن مي  

  .شد قبوري كه با الهام از مقابر پالميري ساخته مي. ج  

  .شد ساخته ميهاي مغولي  قبوري كه با الهام از يورت. د  

  گيري آرامگاهها در دوران اسالمي صحيح است؟ كدام گزينه در رابطه با نحوة شكل. 5

  .اند مقابر دوره اسالمي در ايران با الهام از مقبرة كوروش ساخته شده. الف  

  .اند هاي دوره ساساني ساخته شده مقادبر دوره اسالمي ايران با الهام از گوردخمه. ب  

  .اند اسالمي در ايران با الهام از آرامگاههاي رومي يا شهداي اوليه مسيحي بنا شدهمقابر دوره . ج  

  .اند اي پادشاهان هخامنشي ساخته شده مقابر دوره اسالمي در ايران با الهام از مقابر صخره. د  

  است؟ احمد يلي اميركدام بناي معروف در واقع مقبرة . 6

  برج كاشانه. د  ابوسگنبد ق. ج  گنبد سرخ. ب  برج الجيم. الف  

    كدام آرامگاه در ايران بلندترين بناي آرامگاهي گنبددار است كه براساس طرحي هشت گوش بنا شده است؟. 7

  مقبرة دوازده امام. د  گنبد سلطانيه. ج  گنبد قابوس. ب  مقبره غازان خان. الف  

  شد؟ در دوره ساساني به چه نوع پزشكي اطالق مي پزشك كار. 8

  روحاني دعاخوان. د  دعا  پزشك. ج  داورپزشك. ب  جراح. الف  
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  ترين مدرسة دورة ساماني چه نام داشت؟ اي روي داد و معروف نهضت تأسيس مدارس در چه دوره. 9

  فارجك -سلجوقي. د        نظاميه -سلجوقي. ج    نظاميه -غزنوي. ب      بيت الحكمه -صفوي. الف  

  ارس است؟كدام گزينه مربوط به نظام آموزشي مد. 10

  استفاده از شيوه تدريس به صورت امالء. ب    تعيين نوع مذهب مدرس و طالب. الف  

  تعيين نوع دروس تدريس شده در مدرسه. د    تعيين مدت اقامت و تحصيل طالب. ج  

  كند؟ كدام عنصر، معماري مدرسه را از كاروانسرا متمايز مي. 11

  آب انبار. د        انايو. ج    حجره. ب      مسجد و گنبدخانه. الف  

  كدام گزينه در رابطه تعريف تكيه صحيح است؟. 12

  .گرفت اين فضا به صورت خصوصي اما در ارتباط با گذر اصلي قرار مي. الف  

  .شده است ها نماز عيدين برگزار مي در تكيه. ب  

  .دشو تكيه فضايي است محصور درگذر اصلي شهر كه در ايام سوگواري محرم استفاده مي. ج  

  .تكيه فضايي است در بيرون يا حاشيه شهر براي برگزاري مراسم محرم. د  

  شود؟ كدام يك از مراسم زير در تكيه و حسينيه برپا مي. 13

  تعزيه گرداني. د         نماز. ج    شاهنامه خواني. ب    گاوكشون. الف  

  سبك معماري حياط پايين مصالي يزد چگونه است؟. 14

  مرتفع و مشبك. د         يكدست و وسيع. ج    يكدست و مشجر. ب    رگود شده و مشج. الف  

  شكل برجهاي دروة هخامنشي چگونه است؟. 15

  دايره برجهاي نيم. د         برجهاي مستطيلي. ج    برجهاي شش ضلعي. ب    برجهاي مدور. الف  

  كدام قلعه براي مراقبت و محافظت از يك پل ساخته شده است؟. 16

  قلعه كاج. د         قلعه اهللا آباد. ج    قلعه گلي. ب    قلعه دختر. الف  

  ها هستند؟ قالع اسماعيليه جزء كدام دسته از قلعه. 17

  .اند هايي كه براي محافظت از پلها ساخته شده قلعه. الف  

  .اند ها ساخته شده هايي كه براي حفاظت از كاروان قلعه. ب  

  .اند ها ايجاد شده دخانهرو نارايي كه در ك قلعه. ج  

  .اند هاي كه در كنار شاهراههاي ارتباطي ايجاد شده قلعه. د  

  اولين پلي كه از نظر باستان شناسان تا حدودي جنبه مهندسي داشته كدام پل بوده است؟. 18

  پل رودخانه سفيدرود. د        پل رود دجله. ج   پل رودخانه فرات. ب   پل رودخانه ارس. الف  

  شود چه نام دارد؟ فق و مخالف جريان آب زده مياآمدگي مثلث شكلي كه در جهت مو پيش. 19

  كانه. د        بر آب. ج   پشتبند. ب   طاق دهانه. الف  
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  اي وجود دارد؟ انبار به دو صورت صاف و زينه كدام نوع پوشش آب. 20

  مخروطي. د  آهنگ. ج  سطح. ب  گنبدي . الف  

  شود؟ ار از بادگيرهاي متعدد و چند دهانه استفاده ميانب به چه دليل در برخي آب. 21

  .انبار در جريان باشد هاي وزش باد تا هوا به صورت دائم در آب استفاده از همه جهت. الف  

  انبار جلوگيري از وزش بادهاي نامطلوب در منبع آب. ب  

  انبار هاي آب استفاده از جريان هواي سالم در راه پله. ج  

  انبار ها و منبع آب زش بادهاي گرم در راه پلهجلوگيري از و. د  

  انبار چه نام دارد؟ چشمگيرترين واحد تزييني آب. 22

  سر در. د  راه پله. ج  پوشش. ب  هواكش. الف  

  كردند؟ انبارها از چه چيزي استفاده مي براي گندزدايي آب. 23

  قورباغه. د  ماهي. ج  ساروج. ب  سيمان و آهك. الف  

  هاي متصل زير براي مسلمين و غيره مسلمين ساخته شده بود؟ كدام يك از حمام. 24

    حمام گنجعلي خان كرمان. ب    حمام چهارفصل اراك. الف  

  حمام خان اصفهان. د  حمام علي قلي آقا اصفهان. ج  

  هاي حمام به چه شكل است؟ طرح برش باالي جاكفشي. 25

  سهاي آهنگقو. د  قوسهاي هاللي. ج  قوسهاي ضربي. ب  قوسهاي خفته. الف  

  نقشه كاروانسراهاي دورة ساساني چگونه بوده است؟. 26

  چهار ايوانه با استفاده از آجر. ب  دو ايوانه و چهار ايوانه. الف  

  دو ايوانه با استفاده از آجر و گچ. د  چهار ايوانه با استفاده از الشه سنگ و آهك. ج  

  ليبي شكل و فاقد حياط مركزي است؟كدام يك از انواع كاروانسرا داراي يك اتاق مركزي ص. 27

  كاروانسراهاي سرپوشيده كوهستاني. ب    كاروانسراهاي مدور. الف  

  كاروانسراهاي كرانه پست خليج فارس. د    كاروانسراهاي دو ايوانه. ج  

  تأثير معماري اروپايي در دورة ناصرالدين شاه در كدام بخشهاي كاخها تأثير گذاشت؟. 28

  پايه ستونها و پوشش سقفها. ب  ه ستونهاسرستونها و پاي. الف  

  هاي جانبي سر درها و اتاق. د  سرستونها و تاالرهاي بزرگ. ج  

  اي براي درويشان و غريبان بوده است؟ كدام مناره نشانگر مهمانخانه. 29

  مناره قم. د  مناره ساربان. ج  مناره علي. ب  دارالضيافهمنار. الف  

  ر پايين از مقطع فوقاني بزرگتر است؟در كدام نوع مناره سطح قاعده د. 30

  مناره مخروطي. د  مناره منفرد. ج  مناره منشوري. ب  اي مناره استوانه. الف  
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