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  قسم الف%ون / لكیة ا ٓداب وا�لغات                                         تلمسان  -  ایدلق�كر ب ــي	امعة �ٔب

  2018/2019 ام23ان يف مق0اس فن العامرة
  �ٔجب يف نفس الورقة*

  �ن �MNٔ/ �ٔ )         ن 0.5(  للك ٕا	ابة حصی2ة               ?المة إال	ابة الصحی2ةضع ?ىل 

  
  ...................................................االسم

  ...................................................اللقب

  
  ...................................................تاريخ الميالد

  ........................................... الطالبرقم بطاقة 

  المهد في توجد كنيسة  1
  سوريا    
 القدس المحتلة     

  روما      

  آلهة بوسيدون هو   9
  االله زوس
  آلهة الجمال

   لبحراآلهة 
  سابقًاأيا صوفيا كان  مبنى  2

  متحف      كاتدرائية      مسجد        معبد        

  الكولزيوم مزين باألعمدة من النوع  10
  مع بعض 3     الكورنثي     الأليوني    الدوري   

  هي البازيليكا في العصر الرماني إن   3
  قضاءالدار كنيسة               معبد

  طريق األكباش هو ممر يؤدي إلى معبد  11
  أبو سمبل          أبو هول             الكرنك     

  توجد التماثيل الثيران الضخمة المجنحة في   4
  قصر ملك حمورابي           

  IIقصر ملك سرجون           

  بوابة  عشتار           

  الزيقورة السوميرية   12
  طوابق 8دائرية الشكل و متكونة ب       

  طوابق متصاغرة 3مستطيلة الشكل  و متكونة ب     

  طوابق متصاغرة 3مربعة الشكل  و متكونة ب       
 هي  المسلة  5

  مدخل معبد فرعوني       
  هرمية مدببةبقمة عمود حجري نحيف ينتهي     
  غرفة اآللهة في المعبد اإلغريقي     

  استعملت الخرسانة لألول مرة في العمارة  13
  غريقيةاأل       
  البيزنطية       
  الرومانية      

  النسبة الذهبية تساوي    6
     2.618          1.618          0.618  

  النقوش في العمارة لم يكن هناك أي طابع ديني على  14
  بالد الرافدين      المصرية      اإلغريقية

  اخترع السومريون الكتابة   7
 الهيروغليفية

  األبجدية الفينيقية

  المسمارية       

  تحتؤي الزيقورات على  15
  ساللم        
  منحدرات       
  ساللم  و منحدرات       

    ألول مرة(Modulor)من استخدم الموديول   8

  اإلغريق      
  الرومان      
  اإلغريق الرومان      

  

  ماهية خاصية معبد البانثيون في روما  16
قبو مكون من قبوين نصف أسطوانيين متقابلين       
  فتحة في أعلى القبة        
  ضخامة األعمدة       
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 II / نقاط 6( إلى أي عمارة تنتمي  القباب و أسماء هده األعمدة وأذكر(  

     
 

  

 

  تماثيل 4هو المعبد التي توجد في واجهته على  ما  17

  أبو سمبل

  أبو هول 

  الكرنك       

  تميزت العمارة االغريقية ب  23
 القباب       

 المساقط الدائرية        

  كثرة األعمدة المحيطة بالبناء       

الفرعونية                                                                                                               في الحضارة الدولة الوسطىحدد فترة   18
                               م-ق1780- 2180       

  م -ق 2180و    1280       

   م -ق 3000-2180      

  ب معبد فينوس متميز  24
  ضخامة القبة     
  تعدد الفتحات     
  التناظر في المخطط     

  من أشهر الحمامات الرومانية    19
 frigidarium      فريجيداريوم      

    Caracallaكركال      
    Arenaأرينا       

  أستخدم الخداع البصري في العمارة  25
  االغريقية     
  الفرعونية     
  الرومانية     

كانت العمارة الرومانية تهتم بالمباني العامة   20
  أكثرمن المباني الدينية

  خطئ       صحيح         

أعيد بناء البارثيون من قبل أكتنوس كالليقراطس و   26
   ,Callicratès, Phidias Actinos فيدياس    

  صحيح         خطئ       

  يوجد فوروم تراجان في   21
  روما       

  أثينا        

  مانفيس        

  عمارة المسيحية المبكرةللأبنية أدكر ثالث   27
  كنيسة سان جان دوالتران      

  كنيسة بيير      

  كنيسة سان لورانأو  كنيسة سان بول      

  (Louvre)من هوالمعماري اللدي صمم هرم لوفر   22
 أسكار نميار        

  أيوه مينغ بي      
  كانزو تانغه       

  الى أي طراز ينتمي المعماري ريكاردو بوفيل  28
  العمارة الحديثة     
  العمارة التفكيكية     
 العمارة ما بعد الحداثة    
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 عمود سعف النخيل

Plamiform 
Lotiform 

عمود زهرة 
  اللوتس

 العمارة المصرية

النصف القبو 
  األسطوانية

القبو  
النصف 
  الكروي

 نصف أسطوانيين متقابلين

الرومانيةالعمارة   
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