
  98ر هنر پاسخ تشریحی درس خالقيت تصویری و تجسمی کنکو
  

  دانشجوی نقاشی هنرهای زیبا تهران 1منطقه  280فرشيد حيدری رتبه 
  

های منوچهر معتبر، طراح معاصر ایرانی  ّ(شناخت ابزار و تکنيک): تصویر داده شده از طراحی 181
دهی به این سوال نه  ی پاسخ های درسی هنرستان نيست. پس الزمه باشد. منبع تصویر کتاب می

بار  ها، بلکه شناخت درست ابزارها است. برای شناخت درست ابزارها کافيست یک ازبرکردن تصاویر کتاب
کار متوجه تأثير و کيفيت هر کدام   با ابزارهای مختلف روی کاغذهای مختلف فقط یک خط بکشيم. با این

های نرم و فشرده، زغال مویی یا چوب، مدادهای زغالی و گچی،  خواهيم شد. ابزارهای زغالی (زغال
کنند و از  بی نقش میهای گچی) به دليل گچی بودن، بافت کاغذ و بافت سطح زیر کاغذ را به خو پاستل

توان تشخيصشان داد. زغال ابزار مناسبی برای ترسيم سطح و خط هست. در حالی که  راه این بافت می
سازد.  ژیک برای سطوح یکدست مناسب نيست و مرکب بافت کاغذ یا سطح زیر کاغذ را مشخص نمیما

  باشد. ل و مداد گچی یا زغالی میتر زغا رسيد. البته پاسخ صحيح  »٢ی  گزینه«توان به  از این راه می
  

توان به پاسخ صحيح رسيد. تصویر داده شده اثر پيتر فيليپس،  شناسی): از دو طریق می (سبک 182
توان به پاسخ صحيح  هنرمند پاپ آرت انگليسی است. با شناخت پيتر فيليپس و آثارش به سادگی می

توان مورد استفاده قرار داد.  رمندان مختلف میرسيد؛ دایره المعارف هنر منبعی است که برای شناخت هن
اما باید توجه داشت تنها شناخت تئوری هنرمندان کافی نيست و الزم است کنار این شناخت تئوریک، آثار 

باشد. کينتيک آرت  دهی به این سوال، حذف گزینه می هر هنرمند را نيز شناخت. راه دیگر برای پاسخ
اثر » Standing Wave«ت مکانيکی و فيزیکی اثر مورد توجه است، مانند شود که حرک مربوط به آثاری می

دارد. کيچ  می نائوم گابو که متشکل از یک ميله و آرميچری است که این ميله را همواره در حال حرکت نگه
ی شوند و تقليد ناموفقی از استانداردها شود که در مقياس انبوه توليد می به آثار هنری اطالق میآرت نيز 

. آپ آرت نيز جنبشی است که خطای باصره مورد توجه است. بدین زیباشناسی فرهنگ نخبه هستند
  یعنی پاپ آرت رسيد. »1ی  گزینه«توان به  ها می ترتيب با حذف گزینه

  
شناخت آثار و هنرمندان): برای پاسخ به این سوال نيازی به شناخت یاکوب یوردانس نيست. در ( 183

ها را با تصویر داده شده مقایسه و  ها را شناخت و ویژگی آثار آن واقع باید هنرمندان مطرح شده در گزینه
ی است که منبع نور باشد. مازاتچو اولين هنرمند تطبيق کرد. مازاتچو از هنرمندان آغازگر رنسانس می

کامالً ابتدایی و پریميتيو بود و آثارش با مشخصی در آثارش استفاده کرد. اما این استفاده از نور 
رافائل هنرمند دوران اوج رنسانس وار بود.  شده و هندسی القاگر نظمی ریاضی های حساب بندی ترکيب

پردازی به  آميزی لطيف و رنگ گروح هستند و این خشکی را رن باشد. فيگورهای او خشک و بی می
های رافائل هندسی و غالباً متقارن (از نوع قرینه در  بندی کند. ترکيب ی اسفوماتو جبران می شيوه

باشد که آثار متأخرش سرمشق  دیگر هنرمند شاخص دوره اوج رنسانس میآنژ  قرینگی) هستند. ميکل بی
اشان رنسانس، پرشور و پرحرارت بودند اما نورپردازی در آنژ در بين آثار دیگر نق ها شد. آثار ميکل منریست

ی تيره) نبود. پيتر پل  آثار او منتشر بود (نور در کل کادر یکسان بود) و کياروسکورویی (عناصر روشن، زمينه
های آثار روبنس که در دیگر آثار باروک نيز  ترین ویژگی روبنس نقاش فالندری عصر باروک است. مهم

جوش و توجه به زندگی واقعی  و توجه به نورپردازی کياروسکورویی، توجه به حرکت و جنب توان یافت، می
بنابراین پاسخ صحيح  شود. گرایی) است که هر سه در تصویر داده شده مشاهده می (نوعی واقع

  باشد. می »٢ی  گزینه«
  

دهی به این سوال ابتدا باید شناخت کافی از  آرایی): برای پاسخ مبانی طراحی گرافيک: صفحه( 184
فکری) این است -های هنری هایی (تطبيق آثار گرافيکی با جنبش ها داشت. بنيان طرح چنين سوال سبک

رها را دهی به این سوال باید این معيا که هر جنبشی، معيارهایی بصری ارائه کرده است. برای پاسخ
پردازی) و توجه به واقعيت  پردازی (طبيعت توجه به شبيه  ی متفاوت دارد: شناخت. رئاليسم دو جنبه

اند. سوررئاليسم مربوط به  پردازانه کار شده است که با دقت عکس  گرایی). فتورئاليسم تصاویری (واقع
وجود  خرق عادت) در واقعيت بهالعاده ( کنند و تغييری خارق کاری می تصاویری است که واقعيت را دست

گرایی است. خلوت بودن، کم  رود. مينيماليسم هنر کمينه اند. مانند قطاری که به دل دیوار فرو می آورده
های محدود و کم و اختصاص بخش  ها با استناد به نوشته بودن عناصر و... . تصویر داده شده از بين گزینه
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فوتوریسم تر است. اما  نزدیک» ٣ی  گزینه«یعنی ماليسم  نیزیادی از صفحه به تصاویر ریزنقش به مي
  ها نيست. تری به این سوال است که در بين گزینه صحيح  پاسخ

  
ی آزاد (احتماالً) و کادر مربعی است که  لوگوتایپ داده شده متشکل از واژه (عناصر و کيفيات بصری): 185

پاسخ صحيح است. اما از نظر  ١ی  . با این توصيف، گزینهکند گویی واژه از ميان کادر مربع به بيرون فرار می
داری که کادر مربع را  ی اجرای کل نشانه (خط بافت بصری، حروف واژه ریتمی متناوب دارند و نحوه

پاسخ  ٢ی  اند) اکسپرسيو هستند که از این طریق گزینه های قلمی که حروف را ساخته سازد و تاش می
  صحيح است.

  
سان بافتی منتشر در کل کادر اثر  خطوط ریتميک روی بدن حيوان گربهيفيات بصری): (عناصر و ک 186

دليل وجود بافت است، پس  کند. حرکت کادر به اند. این بافت حرکتی بصری نيز القا می تشکيل داده
  ی قوت تصویر است.  نقطه »4ی  گزینه«یعنی توان گفت بافت  می

  
طور کامل  ی داده شده به ): نشانهنشانه: آرم و (مبانی طراحی گرافيک 187

و فرم » تن«ی  توان یافت واژه شود: اما چيزی که به سادگی می خوانده نمی
پاپيونی است که با دو مثلث مقابل هم شکل گرفته است و از این راه 

توان فهميد نشانه برای توليدی یا فروشگاه لباس و پوشاک است. قرینه  می
تشخيص پاپيون نيز نشان از وجود سادگی پيداست.  بهقرینگی در تصویر  در بی

وجود آمدن پاپيون از دو مثلث ساده، نشان از  نماد تصویری است و به
معنای تغيير و دفرمه در فرم است، در طرح دیده  گری در طراحی نشانه است. استحاله که به انتزاع
  پاسخ صحيح است. »۴ی  گزینه«شود و  نمی

  
تصویر داده شده مربوط به تایپوگرافی عبارت رافيک: خط در گرافيک): (مبانی طراحی گ 188 
ای کردن عبارت نشان از این  ای قرار داده شده. این آینه بصورت آینهباشد اما  می» الرحيم الرحمن هللا بسم«

تایپوگرافی دارد که نوشته و مفهوم آن مد نظر طراح سوال نيست و نيازی به رمزگشایی نوشته نيست. 
تر به رنگ زمينه در  ده شده از دو بخش کلی تشکيل شده است: سه عنصر سياه بزرگ، و عناصر کوچکدا

وجود آمده شاهد  اند و در فضای منفی به دل عناصر بزرگ. گویی عناصر کوچک از عناصر بزرگ حذف شده
 »۴ی  گزینه«این ترتيب فضای منفی نقش مهمی در اجرای این تایپوگرافی دارد و  ها هستيم. به نوشته

  پاسخ صحيح است.
  

باشد.  ی نقوش هنرستان می (هندسه نقوش): نقوش داده شده از کتاب هندسه 189
باشد که شبيه قایق کاغذی است اما  می ٣ی  ی انحرافی در طرح این سوال گزینه نکته

ی ابابيل هست. برای پاسخگویی به این سوال باید  در واقع این نقش برگرفته از پرنده
 »٢ی  گزینه«پاسخ صحيح  نقوش را حفظ کرد و راه دیگری وجود ندارد :) اسم
  باشد. باشد که برگرفته از فرم برگ چناری می می

  
  (مبانی طراحی گرافيک: آرم و نشانه): 190

  
ها  ها است که بين گزینه معيار طرح سوال، روحی و جسمی بودن رنگ(شناخت ابزار و تکنيک):  191

ی رقيق (روحی) و  گواش به دو شيوهصورت جسمی استفاده کرد.  توان به است که نمیآبرنگ تنها ابزاری 
ی استفاده از آن در هر شيوه با دیگری متفاوت  تواند مورد استفاده قرار بگيرد و نحوه غليظ (جسمی) می

  ی غليظ مشابه اکریليک است. ی رقيق مشابه آبرنگ و در شيوه است. در شيوه
  

فرضی ذهنی است مبنی بر  ی پيش پاسخ دادن به این سوال الزمهوشنویسی): (سایر مباحث: خ 192
فرض  ی هنر دیجيتال، طرحی خشک، هندسی و عاری از نرمی و لطافت است. با این پيش این که نتيجه

فرض  رسد برای تأیيد این پيش نظر می توان به مشابهت بين هنر دیجيتال و کوفی بنایی رسيد. اما به می
  توان پيدا کرد. اعتنایی نمی منبع قابل
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های  های مرتضی مميز برای داستان : تصویرسازی): تصویر داده از تصویرسازی(سایر مباحث 193
توان رستم و دیو را شناخت و به حماسی بودن مضمون تصویر پی برد.  باشد. به سادگی می شاهنامه می

 پاسخ صحيح است. »١ی  گزینه«پس 
 

ی تاریخ تصویرسازی برای کودکان است. این  این سوال درباره: تاریخ تصویرسازی): (سایر مباحث 194
ای شده نه در دیگر منابع معرفی شده برای کنکور  های درسی به آن اشاره موضوعی است که نه در کتاب

دنبالش گشت. از این گذشته، این سوال  توان به هنر. این چيزی است که تنها در مقاالت تخصصی می
از سال تر بود تا سواالت خالقيت تصویری.  ریخ هنری، اگر در بين سواالت درک عمومی هنر بود، منطقیتا

اى  اولين مجله» سه فندق« ی كودكان در ايران آغاز شد. مجله ی ، فعاليت مطبوعاتى ويژهشمسی ١٣٠٧
جله تقليدى از مجالت بود كه براى كودكان در ايران به چاپ رسيد. تصاوير داخل صفحات و روى جلد اين م

» خواندنى هاى كودكان« ی سه فندق، مجله ی سال از انتشار مجله ٩غربى آن زمان بود. پس از گذشت 
اى از داستان، نمايشنامه، شعر و نت موسيقى بود  به چاپ رسيد كه مجموعه» قى وزيرىعلين«به همت 

به  ١٣٢٣اى كه تا سال  كودكانهمجالت . و از نظر شكل و فرم مشابه مجله سه فندق منتشر مى شد
اولين  ١٣٢٣شدند. در سال  نداشتند و به علل مختلف تعطيل مىرسيدند موفقيت چندانى  چاپ مى

» بازى كودكان«اى با نام  دكان در ايران انجام گرفت و مجلههاى نسبتاً موفق در نشر مجله براى كو تالش
كودكان را به چاپ رسانيد كه نام آن  ی ويژه ی وزارت فرهنگ، اولين مجله  ١٣٢٧منتشر شد. در سال 

. تأسيس کانون پرورش كننده داشت آن رحلى و مطالب آموزشى و سرگرم بود. قطع» آموز دانش ی مجله«
  باشد. می »٢ی  گزینه«باشد. پس پاسخ صحيح  می 1345فکری کودکان و نوجوانان نيز مربوط به سال 

  
ی داده شده با  باشد. مجسمه ین سوال دایره المعارف هنر می(شناخت آثار و هنرمندان): منبع ا 195

لهام زیادی دوناتلو ا ساز رنسانس آغازین بود. مهعنوان مریم مجدليه از آثار متأخر دناتلو است. دناتلو مجس
م را در چهره و های خود گرفت و به دقت احساساتی همانند رنج، شادی و غ از واقعيت برای مجسمه

باشد که  که تندیس مریم مجدليه اوج این ویژگی در آثارش می های خود نشان داد مجسمهحاالت بدنی 
  باشد. می »١ی  گزینه«های عاطفی است. پس پاسخ صحيح  ترین ویژگی در آن تأکيد بر جنبه مهم

  
(مبانی طراحی گرافيک: پوستر): پوستر داده شده مربوط به هشتمين  196

دليل جدی بودن  به ٢ی  باشد. گزینه ) می1964( فستيوال جهانی فيلم فرانسيسکو
ی مفهوم  شود. همچنين عنصری در پوستر نيست که انتقال دهنده پوستر رد می

با استناد به  ۴و  ١ی  شود. از بين گزینه نيز رد می ٣ی  آموزش باشد، پس گزینه
 توان فهميد که طرح جلد های کوچک با سایز کم) می های روی طرح (نوشته نوشته

باشد. در طراحی جلد کتاب، عنوان کتاب مهم و مورد تأکيد  نيست و پوستر می
جای تأکيد بر نوشته، با تأکيد بر تصویر به انتقال  توان به است. اما در پوستر می

  باشد. می »۴ی  گزینه«مفهوم پرداخت. بنابراین پاسخ صحيح 
  

های شاخص واکر اوانز  تصویر داده شده از عکس(عناصر و کيفيات بصری):  197
ی مردم در دوران رکود آمریکا غالب آثارش را  باشد. اوانز عکاس دوران رکود آمریکا است و زندگی روزمره می

ای از درد و رنج  اند و همين امر نوعی بيان عاطفی در بطن آثارش گنجانده است. آثارش آینه تشکيل داده
این عکس نگاه مستقيم سوژه به مخاطب و تأکيد بر این نگاه از طریق  مردم کشورش هستند. در

  پاسخ صحيح است. »۴ی  گزینه«بندی قرینه به بيان عاطفی عکس افزوده است. پس  ترکيب
  

شود به پاسخ صحيح رسيد. فوتوریسم  شناسی): بدون توجه به تصویر و روی سوال هم می سبک( 198
سيسم مربوط به  ست نه انگليس. رمانتی مربوط به ایتالياست نه فرانسه. فوویسم مربوط به فرانسه

نها خودی خود اشتباه هستند و ت انگليس، آلمان و فرانسه است، نه ایتاليا. بدین ترتيب سه گزینه به
که اکسپرسيونيسم را به آلمان مرتبط دانسته، صحيح است. تصویر داده شده اثر فرانتز  »١ی  گزینه«

  خصوص اسب) موضوع اصلی آثار او هستند. مارک، نقاش اکسپرسيونيست آلمانی است. حيوانات (به
  

ی آثار های کل گویی به این سوال الزم است شاخصه (شناخت آثار و هنرمندان): برای پاسخ 199
ها را دانست. پيت موندریان، نقاش نئوپالستيکی است که آثارش متشکل  هنرمندان مطرح شده در گزینه
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ترین هنرمند آپ آرت  های اصلی است. ویکتور وازارلی شاخص از تقسيمات عمودی و افقی کادر با رنگ
های  که مجسمه سازی است اند. کالدر نيز مجسمه است که آثارش براساس خطای باصره شکل گرفته

اندام غالب آثارش  های دراز و باریک ساز سوررئاليستی است که پيکره ساخت. جاکومتی مجسمه جنبا می
پس  های جاکومتی است. اند و تایپوگرافی داده شده از لحاظ دراز بودن مشابه پيکره را تشکيل داده

  پاسخ صحيح است. »٢ی  گزینه«
  

-برانگيزی است. نه کنتراست تاریکی سوال، سوال دشوار و چالشمبانی طراحی گرافيک): این ( 200
نما هست که تنها از یک رنگ مشکی تشکيل شده است).  شود (فرمی ضدنور و سایه روشنی دیده می

  نه مفاهيم سنتی و مدرن قابل تشخيص است. نه حجمی کاذب در قالب فرم سنتی (!).




