
 به نام خدا
 

 

 تست تاریخ معماری ایران
 

 

 

 

 تالیف و گردآوری: ساناز آقاسی
 

 

 

 9911بهار 
 

 

 

 

 



 دوران معاصر           اری ایران تست تاریخ معم
 19 کدام هنرمند نخستین معمار نحصیل کده ایرانی است؟(9

 

 ( پل آبکار1

 ( وارطان هوانسیان2

 ( کریم طاهرزاده بهزاد 3

 ( میرزا مهدی خان شقاقی4

 

 ترین هنر ایرانی به معنی حقیقی هنر, کدام است؟به گفته آندره گدار عالی ( 2

 های سنگینقش برجسته (1
 سازیمجسمه (2
 سفالگری (3
 معماری (4

 به ترتیب اثر کدام معمار است؟ "باباطاهر"و  "الملککمال"های آرامگاه( 9

 فروغی / سیحون (1
 سیحون / فروغی (2
 گدار / فروغی (3
 سیحون / گدار (4

 دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران اثر کیست؟ (4

 ندره گدارآ (1
 پل آبکار (2
 یوگنیا آفتاندلیانس (3
 گابریل گورکیان (4
 ای است؟کاشان مربوط به چه دورهمدرسه سلطانی  (5

 فویص (1
 قاجار (2
 پهلوی (3
 زندیه (4

 

 

 



 کدام اثر نماینده سبک ملی رضاشاهی نیست؟( 9

 اختمان پستس (1
 صندوق پس انداز بانک ملی (2
 کاخ شهربانی (3
 آرامگاه فردوسی (4

 باشد؟دبیرستان البرز از آثار کدام معمار می (7

 ماکسیم سیرو (1
 نیکولای مارکوف (2
 رولان دوبرول (3
 گورکیانگابریل  (4

 الگوی مسجدجامع تهران چگونه است؟ (8

 چهارایوانی (1
 تک ایوانی (2
 سه ایوانی (3
 دو ایوانی (4

 طرح زندان قصر تهران اثر کدام معمار است؟( 1

 گابریل گورکیان (1
 نیکولای مارکوف (2
 رولان دوبرول (3
 ژنیا آفتاندلیان (4

 گیرد؟بندی نئوکلاسیک قرار نمیکدام بنای معاصر زیر در طبقه( 91

 سپهسالارسجد م (1
 کاخ ابیض (2
 کاخ ملیجک (3
 عمارت تلگراف خانه (4

 در کدام بنا وجود دارد؟ "های متعددگنبد, میانسرا و منارهگنبد, نیم"ترکیب عناصر ( 99

 بی خانم سمرقندمسجد بی (1
 مدرسه عالی مطهری تهران (2
 مسجد امام اصفهان (3
 مسجد گوهرشاد مشهد (4



 ام دوره دارد؟ ییرات کدآغاز نوگرایی در معماری ایران ریشه در تغ( 92

 تغییرات ساختاری صفویان (1
 مهای پهلوی دوگراییغرب (2
 تحولات دوره ناصری, قاجار (3
 مدرنیزاسیون پهلوی اول (4

 تصویر مقابل کجاست و اثر کدام معمار است؟( 99

 آرامگاه خیام, هوشنگ سیحون (1
 آرامگاه عطار, محسن فروغی (2
 آرامگاه باباطاهر, محسن فروغی (3
 آرامگاه ابوعلی سینا, هوشنگ سیحون (4

 

 خانه بروجردیها اثر کدام معمار است؟( 94

 استاد علی مریم (1
 استاد حسین امانت (2
 استاد حسن قمی (3
 استاد جعفر کاشی (4

 بنای روبرو اثر کیست؟( 95

 رومن گریشمن (1
 هوشنگ سیحون (2
 وارطان هوانسیان (3
 گدارآندره (4
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