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السؤال االول01( :عالمات)
 ) ؆امام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) امام العبارة الخاطئة:
ضع عالمة (
 -1تعتبر العمارة الشاىد الحقيقي عمى تطور الحضارات وىي مزيج بين العموم والفنون الستخدام
الحيز ومعالجة الفراغ من اجل استخدامات االنسان المتنوعة ( ).
 -2أىم ما يميز العمارة الرومانسكية في ألمانيا ىي استخدام المعماري لمقبوات المتقاطعة ذات
االعصاب في تغطية اسقف الرواق االوسط لمكنائس والمنشآت المعمارية االخرى( ) .
 -3كان ظيور المدن المحصنة باألسوار المزدوجة المدعمة باألبراج ألول مرة في عمارة
الرومانسيك في اوروبا ( ).
 -4المسقط األفقي لمكنائس في العمارة البيزنطية كان يأخذ شكل الصميب الالتيني بينما مسقط
الكنائس في غرب اوروبا كان شكل الصميب االغريقي المتساوي األذرع ( ).
 -5ىرم الممك سنفر المنكسر االضالع بني بزاوية  45درجة وبعد ارتفاع  48متر اخذت جدران
اليرم بالتشقق فارتفع الميندس بزاوية  38درجة مما ادى الى ظيوره بشكل منكسر ( ) .
 -6مخطط القصور في بالد ما بين النيرين كانت تتكون من ثالث اجزاء قسم االستقبال وفييا
عرش الممك والديوان واالرشيف وقسم خاص بالممك واسرتو وقسم الخدمات لمحرس والخدم
والحاشية ( ).
 -7مسقط المسرح اليوناني كان بشكل مستدير بينما المسرح الروماني كان مسقطو عمى شكل
حدوة فرس ( ).
 -8يعد االغريق اول شعب ابتكر استخدام الخرسانة في البناء مما اكسبو متانة وقوة كبيرة حتى
وقتنا الحالي ( ).
 -9جدران قصر برسيبولس مبنية بالمونة ومثبتة بروابط حديدية ( ) .
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المثمثات الكروية ىي زوايا االنتقال من المسقط المربع لمفراغ او الغرفة نحو المسقط

الدائري لمقبة وتشكل قطاعات مثمثية من كرة لنقل االحمال عمى زوايا المربع ( )

السؤال الثاني :اذكر مع الشرح معنى المصطمحات المعمارية التالية11 ( :عالمات)
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: Pronaos 10
السؤال الثالث :لقد تميزت العمارة القوطية في اوروبا بعدة مميزات ال زالت شاهدة عمى كمال
تمك العمارة التي وصمت اليها  ،وعمى ضوء دراستك لتمك العمارة وضح ما يمي01(:عالمات)
أ  -اسباب تأخر وصول الطراز القوطي الى ايطاليا وعدم حماسة المعماريين لو؟
ب -اىم المميزات المعمارية الذي وضعو المعماريين لمطراز القوطي في فرنسا؟
ج -أىم مظاىر الجمال في العمارة القوطية.

السؤال الرابع :أجب عما يمي 01( :عالمات)
أ -اشرح اىم مميزات وخصائص االعمدة الفارسية بالتفصيل .
ب -اذكر اىم خصائص العمارة االغريقية.
ت-اشرح مفصال بالرسم الفرق بين مسقط الكنيسة البيزنطية والرومانسيكية مع ذكر امثمة.

السؤال الخامس 01(:عالمات)
تنوعت مساقط المعابد في كل الحضارات القديمة حيث اصبح لكل حضارة سمة معمارية
خاصة بها .ومن خالل دراسة مساقط تمك المعابد اجب عن االسئمة التالية:
أ -وضح مع الشرح الخصائص المعمارية لممعبد المصري القديم.
ب -بين اوجو الشبو واالختالف بين المعبد المصري والمعبد االغريقي.
ت-اشرح ظاىرة التصحيح البصري في عمارة معبد البارثينون.

السؤال السادس  ( :للذين تغيبوا عن االمتحان النصفي الثاني فقط )  41عالمة.
اوال :ضع عالمة صح امام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ امام العبارة الخاطئة.
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نظرا الستعمال العقود المستدٌرة فً العمارة القوطٌة بكثرة فقد ادى الى زٌادة ارتفاع
النوافذ الى ان صار ارتفاعها فً انجلترا مثال تسعة أو عشرة أمثال عرضه واحٌانا
خمسة عشر مرة فً بعض النوافذ ( ).
ٌعتبر هرم الملك زوسر أول هرم مدرج فً التارٌخ ٌبنى من الطوب اللبن ومكون من
سبع درجات ) (.
كانت فرنسا أول من وضع أسس وقواعد النسق القوطً حٌث مر الطراز القوطً فٌها
فً ثالث مراحل ( )
ظهرت العمارة الرومانسٌكٌة فً انجلترا بصورة متوازنة لظهورها فً فرنسا حٌث
استعملت العقود المستدٌرة بدال من العقود المدببة ( )
قصر الملك سرجون االشوري بنً على مصطبة مرتفعة وٌقع كلٌا داخل أسوار مدٌنة
خورسباد ( )
ثانيا :عرف المصطلحات المعمارية التالية:
: Entablature
: Architecture
: Cella
:Ziggurats
:Tower winds

