
 ھنر پیشاکلومبی

 ی ھنر پیشاکلومبینکته درباره 20

 .ھا استمختص سرخپوست ،در میان ھنرھاي بدوي، نقاشي شني -1
 شدند. شھری تمدن وارد که بودند اقوامی نخستین ھااولمک -2
 بودند.  توانا ھاسردیس ویژه به یادمانی بزرگ ھایپیکره و مذھبی بناھای ساخت در ھااولمک  -3
 .دنداشت دقیقی ھایو تقویمبودند  پیشرفته بسیار، نجوم دانش در ھااولمک -4
ھای کوچکی از ھای عظیم و مجسمهھا نخستین اقوامی بودند که آثاری با مشخصات پیشاکلومبی آفریدند. سردیسلمکواُ   -5

ھای ساده ھا حجمدھد. در پیکرتراشی اُلمکھا به جای مانده که توانایی آنان را برای کار با مواد سخت به خوبی نشان میآن
 .  ی روبرونمایی مشھود استو متقارن و قاعده

به رغم ھمانندی پیکرتراشی اقوام اُلمک و مایا، تفاوت آشکار در این است که مایاھا ھمواره ارتباط میان مجسمه و معماری را  -6
 گرفتند.در نظر می

سنگی، یادمان انگیز، شگفت بناھای ساخت در مایاھا -7 ساجی و فلزکاری سفالگری، ھای   بر جا ھمه در آنان .بودند توانا ن
 ساختند. می ھای نمادین برجسته نقش بناھا دیواره

ھاست. ی آنگونهانسان، حیوان و شکل مکعبھای شبهھای مایایی انبوه و فشردگی صورتبرجستهخصوصیات بارز نقش -8
   شوند. می داده نمایش حروف رمزی یا عالیم میان در آئینی یا مذھبی لباس با ھا پیکره معموالً 

 کردند.ھای کاذب استفاده میی ھالل نمایشی یا طاقسنگی، از شیوهی مایاھا برای ساختن فضاھای بسته -9
 گذارد.آمیختگي ھنر اقوام مایا و تولتک را به نمايش مي» چیچن ايتسا«معبد بزرگ  -10
ي رھبري زمان با تمدن مايا در شـــمال شـــھر مكزيكو، تمدن ديگري به نام تئوتیوآكان شـــكل گرفت. ھنر اين قوم در ســـايهھم -11

محتوايي شــديداً مذھبي داشــت. ســازندگان معابد اين قوم، مردمي كشــاورز بودند كه ســبك ھنري مشــخصــي در روحانیان، 
 ھاي عصر مسیحیت آفريدند.نخستین سده

 داد. تولتک مھاجم قوم به مکزیک یدره در را خود جای و شد نابود تئوتیوآکان تمدن ،میالدی ھشتم یسده پایان در -12
 ی مذھبی داشت و ھنر تولتک، ھندسی و خشک بود.تر جنبهھنر تمدن تئوتیوآکان، بیش -13
 .دادند خویش قرار فرمانروایی مقرّ  را مکزیک اسپانیا، یافتن تسلط از پیش که بودند قومی آخرین ھا،آزتک -14
 است.  آزتک قوم ھایویژگی از مذھبی، ھایمکان در قربانی انجام -15
 است. یافته انعکاس آوررعب و عظیم ھایتندیس ھا در آزتک خشن یروحیه -16
 .اینکاھا به لحاظ مھارت در مھندسی ساختمان و معماری خشک (بدون مالت) و تدبیر کشورداری شھرت دارند -17
   ساختند.بناھای مذھبی و اداری خود را از قطعات سنگ و بدون استفاده از مالت میاینکاھا  -18
   .است مشھور ماچوپیچکو و کوزکو چون ایعمده مراکز اینکا در شکوھمند معماری -19
 .دارند شباھت النھرینبین ھایزیگورات و مصر اھرام به جھات ایاز پارهاینکاھا  مرتفع و شکل ھرمی معابد -20

 سواالت کنکور:

 )94ھای مایایی چیست؟(خارج کشور برجستهخصوصیات بارز نقش -
 کاری سطوح تخت و وسیع ھمراه با نقوش گیاھی) کنده1
 آمیز با تغییر بارز در تناسبات صوریاغراق پردازی) طبیعت2
 ) نقوش گیاھی و جانوری درھم بافته و طوماری ھمراه با نوشته3
 گونهانسان، حیوان و شکل مکعبھای شبه) انبوه و فشردگی صورت4
 
 )93(سراسری گذارد؟آمیختگي ھنر كدام اقوام را به نمايش مي» چیچن ايتسا«معبد بزرگ  -

 ) تولتك و آزتك4 ) اينكا و آزتك3 ) مايا و تولتك 2 ا) مايا و اينك1
 
 )90(سراسری در میان ھنرھاي بدوي، نقاشي شني مختص كدام اقوام است؟ -

 ھا) سرخپوست4 ھا) آفريقايي3 ) نازكا2 ) بوشمن 1
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