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   نمایش از طبقه سوم شروع مى شود.

طبقه سوم

 
طبقه دوم

طبقه اول

 مجسمه گوزن
 قرون دوازدهم تا یازدهم قبل از میالدى

تولورس، برنز

 مجسمه سرباز
 قرن نهم قبل از میالدى

 پاراواکار، برنز

آسکوس
 قرنهاى هشتم تا هفتم قبل از میالدى

کارمیر بلور (تپه قرمز)، گل

صلیب بالدار
قرن هفتم میالدى، دوین، توف

کوزه با پیکره کاراکاالیى
قرن سوم میالدى
مصیبین، شیشه

دیگ غسل تعمیدى
سال 1232 میالدى

هاغارتسین، برنز

 دستگیره درپوش
 قرون دهم تا دوازدهم میالدى

دوین (شهر باستانى)، گل

 عودسوز
 قرون دهم تا یازدهم میالدى

آنى، برنز

جاسوئیچى بیضى شکل
قرن هجدهم میالدى

کوتینا

عکس

 یتیمان شهر وان
سال 1915 میالدى

تور لباس
آغاز قرن بیستم میالدى

وان

 "پرچم قرمز"  نشان
 جمهورى سوسیالیستى

  ارمنستان شوروى
 سال 1921 میالدى

عصر سنگ
سالهاى   1800000 تا 4000  قبل از میالدى

پارینه سنگى، میان سنگى، نوسنگى، مس سنگى

کوزه
 آغاز هزاره سوم قبل از میالدى

شنگاویت، گل

برش هاى دستى
سالهاى  500000 تا 100000  قبل از میالدى

جرابرد، نورنوس، ابسیدین

 آغاز عصر برنز
 هزاره چهارم تا قرن بیست و

 سوم قبل از میالدى

 عصر میانبرنزى
قرون بیست و سوم تا پانزدهم

 قبل از میالدى
عصر برنز کهن

قرون پانزدهم تا یازدهم قبل از میالدى

فنجان
قرن بیست و دوم قبل از میالدى

کاراشامب، نقره

 آغاز عصر آهن
 قرون یازدهم

  تا نهم قبل از میالدى

نماد نراندامه (فالوس)
قرون دوازدهم تا یازدهم قبل از میالدى

لچاشن، آندزیت

اورارتو
 قرون نهم تا ششم قبل از میالدى

مجسمه الهه آروبانى
قرون هشتم تا

 هفتم قبل از میالدى
وان، برنز

ارمنستان
قرون چهارم قبل از میالدى تا سوم پس از میالدى

مجسمه الهه آفرودیته
قرون دوم تا یکم قبل از میالدى

آرتاشات، مرمر

ارمنستان
 قرون چهارم تا نهم میالدى

 ارمنستان
 قرون دهم تا

 شانزدهم میالدى

اثر باستانى چهارسطحى
  قرون چهارم تا پنجم میالدى

خاراباوانک، توف

پرده صحنه کلیسا
سال 1735 میالدى، تفلیس، ماهوت

آغاز

هنر قالى ارمنى

میدان جمهوری

دودرام لئون یکم
سالهاى 1219-1198  میالدى، نقره

  ارمنستان در قرون پانزدهم تا نوزدهم میالدى

ارمنستان در قرن نوزدهم

  لباس سنتى ارمنى
قرون هجدهم

  تا نوزدهم میالدى

مجتمع لباس سنتى زنانه
قرن نوزدهم، شهر کارین (ارزروم)

مخمل، ابریشم

 گل دوزى و زینت آالت ارمنى
قرون هجدهم تا نوزدهم میالدى

 
 سال 1915 میالدى
نسل کشى ارمنیان

بشقاب
   قرون دوازدهم تا سیزدهم میالدى

دوین (شهر باستانى)، گل، مینا

 دوین
قرون پنجم

 تا سیزدهم میالدى

 آنى قرون نهم
تا سیزدهم میالدى

 نبردهاى ماه مى (1918 میالدى)
اولین جمهورى ارمنستان

سفالگرى قرون وسطایى
قرون نهم تا سیزدهم میالدى

  گردنبند صلیب
قرون پنجم تا ششم میالدى،

 دوین (شهر باستانى)
 طال، لعل

نگارخانه ملى
  ارمنستان

هنر کاربردى ارمنى
 قرون پانزدهم تا نوزدهم میالدى

  

ارمنستان شوروى

 اطالعات

      گیشه

راهنمایان

    رخت کن

      دستشویى

 *در صورت داشتن هرگونه پرسش ،به ناظران تاالر مراجعه کنید.

تاالر هاى نمایش هاى موقت

تاالر

آغاز

آغاز

 کوزه با نقش هاى زیبا
قرون یازدهم تا دوازدهم میالدى، دوین

 (شهر باستانى)، گل

سومین جمهورى ارمنستان
 (سال 1991 میالدى)

 ارمنستان در نقشه هاى تاریخى

 قالى با تصاویر اژدها
سال 1880 میالدى، آرتساخ

فروشگاه

پادشاهى ارمنى کیلیکیان

3 4

5 6

7

10 11

1713

21

25

23

23

24

23

11

12
13

20 19 18

1514

21

22

17 16

10

19

8

8

3

1

2

7

4

5

6

3

2

1

9


