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 96پاسخ تشریحی درك عمومی هنر کنکور 
 2ي گزینه -101

 )5ي (کارگاه نقاشی، صفحه

شود که معموالً اجسام غیرمتحرك را گفته می هنري جان به اثريیا نقاشی اشیاي بی جانطبیعت بی

 جان، مربوط به تمدن مصر باستان است.هاي طبیعت بین نقاشیاولی .کندتصویر می

 4ي گزینه -102

 )45ي ، صفحهخط در گرافیک(

 به توقیع خط از و رفته کار به )هارقعه( مکاتبات در مختصرنویسی و تند به نیاز اثر بر که است خطیرقاع 

 .است برخوردار روانی و آسانی از سبب همین به آمده، وجود

 است. توقیع حروف از تر لطیف و ریزتر الم و واو میم، قاف، فا، قبیل از آن حروف هايگره و هاقهحل اکثر

 .است آزادتر توقیع و ثلث از رقاع در قلم گردش و حرکت.شوندمی نوشته بسته و پر  رقاع حروف

 معمولی و رایج رقاع خط در حروف نوشتن تو در تو و تداخل. است ارتفاع کم ولی منسجم آن حروف

 و هماهنگی داراي آن اَشکال و حروف و شوندمی رعایت منظم طور به هافاصله خط این در و نیست

 هستند. یکسان ترکیب

 4ي گزینه-103

در هنر ساسانی، تأکیدي صریح برنظم و وضوح طرح  تصویر مورد نظر مربوط به نقوش طاق بستان است.

ره غالب است. زیرا بیشتر به بازنمایی پیکر شاه در حاالتی خورد. وجه شاهانه در هنر این دوبه چشم می

 .گیري از اهورامزدا و جلوس بر تخت پرداخته استمانند پیروزي در جنگ و شکار، تاج

هاي مربوط به دورة ساسانی که در بیشاپور، نقش رستم، نقش رجب و طاق بستان برجستهبیشتر نقش

 .پردازندعظمت و اقتدار شاهان ساسانی میقرار دارند، به شرح رویدادها یا نمایش 

 3ي گزینه -104

هاي معمولی که در پهلوها تا حدود با قدي کمی بلندتر از کت کنندمردان کرد از نوعی کت استفاده می

آستین آن ساده و معمولی است و از قسمت در زیر آستین در ناحیه مچ چاك  .خوردکمر چاك می

و داراي دو جیب در ناحیه سینه و دو جیب در پهلوها (در است ایستاده  گرد ◌ٴ خورد . یقه آن یقهمی

 است تیره رنگ به معموالً و است ریز آن گلهاي که گلدار ◌ٴ مردان کرد از یک پارچه است.ناحیه کمر ) 

 .بندنداي میرا به شکل زنجیره کنند و معموالً آنبر روي کمر خود استفاده می

 1ي گزینه -105

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
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و از » رك«هـ.ق در شهر گنبد احداث شد. این بنا شامل گنبد گسسته ي  397وس در سال گنبد قاب

شاهکارهاي صدر اسالم است. داراي آجرکارهاي زیبایی است و زیر گنبد کتیبه اي به خط کوفی قرار 

تَرَك (دندانه نود درجه) است (همانند ستاره ده پر) این  15رونی گنبد کاووس داراي بی گرد دنهب دارد.

بست بنا آغاز و تا زیر هاي برابر از یکدیگر قرار دارند، از پايهاي آن و به فاصلهها که در سمتترك

متر  55ي این بنا دارا .استاي آجري پر شدهها با کوههیابد و میان این تركسقف گنبدي ادامه می

 ارتفاع و بدنه با ده پاپیل (پاپیل ستون هاي تزئینی نیم برجسته) مضرس مثلث شکل احاطه شده است

 1ي گزینه -106

 )183ی ایرانی ص سسازشنا(

 .است مانند عصا یا خمیده انتهاي و) محل دمیدن( دهانی ،)بدنه(صوتیي هلول از متشکل گیالن يکرنا

 گاه و متر چهار تا دو و است معروف ازیت لوله یا کرلوله به که ست آبی نی جنس از کَرنا صوتی يهلول

 .دارد بیشتر طول

 به زیادي نیروي آن درآوردن صدا به شود براي می باعث کَرنا صوتی يهلول بودن طویل و دهانی ساختار

 با آن از تلفمخ صداهاي تولید است روي بدنه بر صوتی هاي سوراخ فاقد کَرنا این چون .شود گرفته کار

 پایه، صداي بر عالوه ترتیب این به و میسر است صوتی هاي لوله در هارمونیک اصوات قانون از پیروي

 گیالن کَرناي نواختن .آیندمی دست به این ساز از مبنا صداي به نسبت نیز چهارم و پنجم اکتاو، صداهاي

 وتحمل کَرنا وزن زیرا .باشد طوالنی واندتهم نمی آن نواختن زمان و نیست میسر برگردان نفس تکنیک با

 چند همنوازي و است گرفته و بم ساز این صداي .کندمی خسته زود را نوازنده آن نواختن براي زیاد فشار

 .کندمی ایجاد تصادفی مطبوع هوموفونی نوعی کَرنا

 3ي گزینه -107

-ویژگی ايپیکره هايسفالینه از بسیاري در. است قبل از میالد هزاره اول چراغعلی تپه مارلیک مربوط به

 آن، در گرفته صورت اغراق با که شودمی دیده انسان بدن و جانور يتنه نر، گاو کوهان مانند هایی

 ورزاوي پیکره و اندآمده دست به مارلیک از که آثاري در ویژه به مساله این. اندیافته ظیرنبی ايجلوه

 رودمی شمار به منطقه این بومی حیوانات از دارکوهان گاو .مشهوداست بسیار دهند،می نشان را )نر گاو(

 .است گرفته قرار استفاده مورد روزگار آن مردم میان نمادي عنوان به دلیل همین به و

 2ي گزینه -108

جتماعی را در آثارش بی شتر مورد توجه قرار م یداد، براي گوستاو کوربه، پیشگام رئالیسم، که مسائل ا

اولین بار استفاده از کاردك را در نقاشی باب کرد که بعدها مورد توجه هنرمندان سبک امپرسیونیسم 

 .قرار گرفت

 4ي گزینه -109

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
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 رگ،ب گل، موضوع داراي که است ایرانی قدیم نقاشی از نوعی توصیف براي اصطالحی مرغ، و گل نقاشی

 اما .دارند وجود ایرانی نقاشی در ق .ه 9 قرن از هاپرنده و هاگل. بود پروانه گاه و بلبل مانند پرندگانی

 عنوان به هنر نوعی زندیه دورة در نند.شینمی مرقعات صفحات بر 11  قرن از مستقل هايپرنده و هاگل

 و شدمی مرغ و گل هاي نقاشی به بیشترین توجه زیرا آمد؛ پدید شیراز درمکتب گل یا مکتب زند 

 .یافت انتقال قاجار هنر به بود شده آغاز صفویه دوران از که تحولی عنوان به زندیه توسط هنر این میراث

 نگاري، قلمدان کاري، آیینه مثل الکی آثار نگاري، کاشی همچون گوناگونی هاي زمینه در مرغ و گل 

ي زند و قاجار از نقش گل زنبق و کاري دورهکاشیدر .دارد کاربرد منسوجات و جواهرات جعبه

 .شدپرندگان، استفاده می

 1ي گزینه -110

چندین  ،شودنامیده می »پرچم اور«کاري شده با صدف که هاي کوچک یک صندوق مرصعدر پیکره

دهند و حتی احساس حرکت کنند، عمل را شرح میبینیم که روایت را ساده تر میسازي میروش شبیه

ها و رویدادهاي پس از تجسمی از یک پیروزي نظامی سومري ،ینیئکنند. این قاب تزرا به بیننده القا می

غنایم جنگی را با خود  که را خدمتکارانی و اسیران صفوف ،گردونه يحمله پیاده، سربازان پیشروي –آن 

-اه با اشراف دربار سر میآورند و در پایان، استراحت کردن پادشاه پس از جنگ، که جامش را همرمی

هایی بر روي هم، ها با دقت و به صورت باریکهاست. پیکره-دهدي رباب و آواز گوش میکشد و به نغمه

اندازد و هدف آن، هاي امروزي میاند و هر یک بیننده را به یاد کاریکاتورهاي پیاپی روزنامهآراسته شده

گونه و پیوسته. در ست: بر جا گذاشتن تأثیري روایتهاي امروز یکی ابدون تردید، با هدف کارتون

هاي جنگ، قاب صحنه ي دیگر نیافتاده است.اي روي پیکرهها دقت شده و هیچ پیکرهگذاري پیکرهفاصله

 . شودتزئینی از پرچم اور در تصویر زیر دیده می

 خورد.اور به چشم میها و زاویه دید مشابه پرچم ي کاخ پارسه نیز، توالی صحنهدر نقوش برجسته

 3ي گزینه -111

 )102 و 100هاي فحهص 1 در تاریخ سیر هنر(

 و پکن شهر در چین رسمی پایتخت گیريشکل دوران هفدهم، تا چهاردهم هايسده شامل مینگ دوران

 سازي چینی تزئینات به تمایل پیشین، هنرهاي بازآفرینی دوران. است) جینگ بی( ممنوعه شهر ساخت

 است. سبز و آبی پردازيمنظره گیريشکل) و مبلمان و زندگی وسایل(

 2ي گزینه-112

 80 يفحهص، 2 هنر درتاریخسیر

 و شد حاصل سریعى تغییرات رفته رفته ولی بود معماري تابع راشیتپیکر همچنان نیزدر گوتیک پیشرفته 

 غربی اروپاي هايانسان ویژگی با قدیسین چهره داد و هنر به واقعگرایانه ماهیتی وانسان طبیعت به توجه 
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 و باستان يدورهي گرایانهطبیعت سبک معیارهاي به توجه با ايزنانه هاىپیکره همچنین و شودمی ظاهر

 کند.جلوه می ایستا حالتی

 1ي گزینه -113

در آثار ماکس بکمان، موقعیت انسان و حاالت ذهنی او با واقعیت تمام در برابر مخاطب به تصویر در 

 آید.می

114- 4 

 )39ي ، صفحهتاریخ هنر جهان(

 توجه مورد بدن، هايحالت نمایش و هاتندیس در نماییژرف ،ي دوران کالسیک یونانبرجسته نقوش در

 .شد استفاده فضا پرکردن و عمق نمایش براي لباس و پارچه از و گرفت قرار

 4ي گزینه-115

 )31ي ، صفحهایران(تاریخ هنر 

 شمار به ماد معماري آثار ترینمهم از سنگی هايدخمهگور و تپه باالي در ايصفه نشینعمارت بناهاي

 کردن وارد و مادها حاکمیت تحت مناطق معماري میراث از تأثیرپذیري با شکوه با بناهاي این .آیدمی

 مسقف هايساختمان وجود. شود شناخته آریایی شاخص معماري عنوان به توانست جدید معماري عوامل

 .گردید ایران سنتی معماري ساسا دارستون

 2ي گزینه -116

 هاي آثار لوترك است.زبان گویا و موجز در طراحی به منظور صراحت در انتقال پیام از ویژگی

 4ي گزینه -117

 

 1ي گزینه -118

 هاي محمدي است.گیري مکتب اصفهان، از ویژگیسازي شکلتأکید بر طراحی خطی و زمینه

 4ي گزینه -119

و گاه به صورت چهارخانه وگاهی به  مضاعف روش پودگذارينوعی از چادرشب با نخ ابریشمی به 

 .دشوصورت ساده بافته می

 3ي گزینه -120

 هاي آثار ادوارد هوپر است.با تباین شدید نور و سایه از ویژگیهاي صریح استفاده از شکل

 1ي گزینه -121
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 سفالگري) -(کارگاه صنایع دستی 

 شفاف هستند که توسط کمپانی هند شرقی به شهرت رسیدند.   گمبرون، ظروف سفید رنگ، متراکم و نیمه

 2ي گزینه -122

 رود.هاي باربارا هپورت، کیفیت مواد در خدمت فرم و فضاي انتزاعی به کار میدر تندیس

 4ي گزینه -123

ي هنري میاموتو هاي شیوههاي تیره و مات از ویژگیزمره با رنگالبداهه موضوعات روطراحی آزاد و فی

 موساشی است.

 3ي گزینه -124

 هاي کلیساهاي سبک باروك است.هاي تزئینی سفید از ویژگیسطوح منحنی و آرایه

 2ي گزینه -125

-بین نقش در.اندهاي میرمالس از کم نظیرترین نقوشی است که در ایران با رنگ خلق شدهنگارهرنگین

هایی نیز از اسب که روي آنها سوارانی به هاي یاد شده تصاویري از انسان به چشم می خورد. صورت

 .شوداند و همچنین صورت گوزن و سگ و موجوداتی شبیه به آن دیده میشکل انسان نقش شده

هاي حیوانات به سانتیمتر و اغلب با نقش 30تا  10ها در نگاره هاي سنگی میرمالس بین اندازه صورت

 .صورت نیمرخ است

 

 3ي گزینه -126

کمدي نو از حیث مضمون و ساختار در قیاس با کمدي میانه تحوالت فراوانی را به خود پذیرفت. موضوع 

این نمایشنامه ها بیشتر درباره ي عشق، نگرانی هاي مالی، روابط خانوادگی، روابط بردگان، مقابله با 

هویت پنهان شخصیت ها و مانند اینها است. مسائل سیاسی و اجتماعی در این شیادان، بروز سوء تفاهم، 

دوره، دیگر در کمدي ها جایی ندارند. به گفته ي براکت زبان کمدي نو، زبان روزمره است، اما محاوره 

اي نیست. زیرا گفتگو در این نمایشنامه ها در آن زمان هنوز به صورت نظم نوشته می شد. تحول دیگري 

در کمدي نو در قیاس با آثار گذشته پدید آمد حذف تدریجی همسرایان بود. اگرچه در پاره اي از که 

به   آثار به جا مانده از این دوره، نمونه هایی از گروه همسرایان وجود دارد، اما گفتار آنان بیشترشبیه

همسرایان دیگر وجود  یک میان پرده در ال به الي نمایشنامه ي اصلی است. در کمدي هاي مناندر گروه

که جایگاهی براي استقرار گروه » ارکسترا«ندارد و از این رو در اجراي این کمدي ها به فضایی 

همسرایان باشد دیگر نیازي نبود و در نتیجه، ساختمان صحنه ي تئاتر نیز دچار دگرگونی شد و نمایش 

 ها معموالً بر روي یک صحنه ي بلند به اجرا در می آمد.
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پیوند خورده است. و امروزه این دوره را می توانیم بر اساس آثار او » مناندر«و بیشتر با نام کمدي ن

می نامند و در دنیاي درام، او را واضع » کمدي رفتار شخصیت ها«کمدي هاي مناندر را . ارزیابی کنیم

 این نوع کمدي می دانند.

او هیچگاه سعی نکرد که نویسنده اي  مناندر، برخورد شخصیت ها را ماهرانه به نمایش می گذاشت.

شوخ و مسخره باشد و هرگز هم چنین نبوده و این نکته اي است که بسیار مورد سوء تفاهم واقع شده 

است. وي می خواست تصویري از طبیعت آدمیان را تحت شرایط و اوضاعی تحمل ناپذیر ارائه کند، و در 

هاي اصلی را، گام به گام در برخورد با ی شخصیتکوشید تا ویژگمناندر می. این کار هم موفق شد

 هاي متضاد، در طول نمایشنامه، افشا کند. شخصیت

 3ي گزینه -127

ها ترین آدمدهد چگونه حتی منطقیبا برجسته کردن تاثیر و پیامدهاي خشونت، نشان میفروشنده، فیلم 

فیلم داستانی قوي درباره  .پردازدمی و در کنار آن به مسئله بخشش شوندبه انتقام گرفتن متمایل می

 .هاي پیچیده و دردناك در آن جاي دارندکند که موقعیتاي روایت میانتقام را به شکل واقعگرایانه

 3ي گزینه -128

 چسبانندة مادة عنوان به کلودیون معرفی از بعد عکاسی محصوالت گاهتکیه عنوان به شیشه از استفاده

 انجام شیشه شدن خشک از قبل باید سبرداري ع چون روش، این در .شد یجرا شیشه روي نقره ذرات

 بود مرطوب شیشه که مادامی تا عکسبرداري اگر .شد معروف ترَ کلودیون نام به شیوه این گرفتیم

 خشک کلودیون که درصورتی اما بود؛ ثانیه چند حداکثر آن براي الزم نوردهی زمان گرفت،یم انجام

 که داشت را نتیجه بهترین زمانی ظهور عملیات همچنین. کردمی افت شدت به نآ حساسیت شد،می

 تاریک اتاق یک وجود نیازمند شیوه این به عکاسی بنابراین شد؛می انجام سبرداريعک از بعد بالفاصله

 محدود را عکاسی استودیوي از خارج عکاسی مساله این .شود مستقر عکاسی محل در تا بود متحرك

 گرفتن نظر در با و شدمی خراشیدگی دچار سهولت به کلودیون امولسیون الیۀیی که ازآنجا .کردمی

 از پس امولسیون الیۀ معموال سایش، برابر در آن باالي پذیريبیآس و کلودیون شیمیایی ناپایداري

 به هیتوجل قاب طور به که پوشاننده الیۀ. شدمی داده پوشش) ورنی الیۀ( دیگري مادة توسط نوردهی،

 روي بر اياهقهو به مایل زرد رنگمایۀ یک آمدن وجود به سبب اغلب کرد،یم کمک تصویر ثبات

 شد.می کلودیون

 زمان و خاکستري، هايرنگمایه خوب تفکیک جزئیات، ضبط توانایی روش این به عکسبرداري مزایاي از

 را خود جاي کوتاهی زمانت مد رد ترَ کلودیون روش شد باعث هایویژگ این .بود کوتاه نسبتا نوردهی

 .نماید منسوخ را کالوتیپ روش و داگرئوتیپی و کند باز برتر عکاسی روش عنوان به

 4ي گزینه -129



 

ی آموزشکانون فرھنگ  نویسنده: ارغوان عبدالملکی  

 هاي آثار حسین کاظمی است.هاي جدید باتلفیق بینش شرقی و غربی از ویژگیارائه ترکیب 

 1ي گزینه -130

هائی که از طریق لفاف کردن بناهاي یاواچف کریستو (طراح و نقاش متولد بلغارستان، به سبب طرح

کند تا بندي میعمومی و استتار مناظر طبیعی اجراء کرده است، شهرت دارد. او اشیاء مختلف را بسته

 .شان را مرموز و مشکوك جلوه دهدجداشدگی


