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 «1ی »گزینه -101

 (9ی ، صفحهخوشنویسی)

کنن  ک ک    ب     یم     جادیدر نوک قلم ا  یها، شکافاز قلم  یدر بعض

-یعمل را »فاق زدن« م     نیکنک. ایب کمک مکتر شکن مرروان

په  ن را ف  اق    یهافقط قلم  سانیاز خوشنو یاریامروزه بس نک،یگو

 زننک.یم

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه -102

 (90و  88های  ، صفحه1  عکاسی)

  اس   ، م  ر ر میکان عمق کاهش یا افزایش در ک  املیوعی از یک

  ک  انونی فاص  ل  چ  هر ک   معنی  این  ب   اس   لنزها  کانونی  فاصل 

  ک  انونی  فاصل   چ   هر  و  بیشتر  وضوح  میکان  عمق باشک، کمتر لنز

  عب  ار   ب     ش  ک،  کاه   خو  کمت  ر  وضوح  میکان  عمق،  باشک  بیشتر

  لنزهای  ب   نسب   بیشتری  میکان  عمق یدارا وایک لنزهای ترساده

تر استفاده کنیم،  ین هرچقکر از دیافراگم بست همچن  ک.هستن  تل 

 .شک  خواهک  بیشتر  وضوح  میکان  عمق  کنیم  استفاده

------------------------------------------------------ 

 «2ی »گزینه -103

 (122، صفحه جهان  خ هنرتاری )

.  بودنک  رُم  شهر  در  باروک  معماری  گذارانبنیان  ازمادرنو و برنینی،  

-س  تون و  مادرنو  کار  رُم  در  پیر  سن  کلیسای  بیرونی  صحن  و  نما

  س  ازانتن  کی   و  معم  اران  از  بِرنین  ی. اس  برنینی کار آن کاری

  را  خود  و  بود  باستان  کالسیک  سن   پیرو  وی  بود،  رُم  رشه  بزرگ

  داخل  ی  ص  حن  تجم  لپُر  تزیینا   دانس ،می  آنژ  میکل  نجانشی

  .اس  او  کارهای  نمون   از  کلیسا

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه -104

 (در ایران  نمایش)

  گریک  کیو هن  ر    یب  ر زن  کگ  یشرق و غرب باستان ا   را  متق  ابل

االصل  یونانی  یهایسلوک  یکوتاه  اریمک  بس  رانیانک. در اگذاشت 

ک  ب  تمکن و   یرانیا انیاشکان زیادیزمان  ،سلطن  کردنک و بعک

  کی   ب  ناچار  طوالنی    یهاجنگ  انک.عالقمنک بوده  یونانیفرهنگ  

شکه اس .  یو داد و ستک آداب و هنر را باعث م یفرهنگ یمبادل 

  یهاظرف یاز برخ یو روم  یونانیرا ب  فرهنگ    انیاشکان  یعالق 

با پوش  ش م  ردم روم و  ی  افراد  ریها تصاوک  بر آن  شانیا  یرهدو

  نی   ا  یه  ر جه    در دوره   . ب   اف یتوان درینقش اس  م ونانی

  میخوریچنک صورتک بر م  یبرجست میسلسل  اس  ک  ب  نقش ن

  یکاخ اش  کان  کی  ینقش بر بازمانکه  نیدارنک. ا  یونانی  ی یک  ما

 ن، بیضایی(در ایرا  . )نمایشقرار دارداس  در الحضر،  

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه -105

 های هنری(سبک)

-در تابلوهای دالکروا از اسبان و شیران و اعراب، تأکیک ب  ر ارز 

 خورد.ب  چشم می  های رنگی متباین

------------------------------------------------------ 

 «3»ی  گزینه -106

 (60صفحه دانش فنی پایه صنایع دستی،  )

  در  بیش  تر  ک     انس  ان  شکه  تجریک  شکلطرح آدمکی )عروسکی(  

  اس   باف  درش   قالی  نوعی  ک   گب   خصوصا  ایریشع  های  فر 

  عروسکی  نقو .  اس   ها  طرح  این  اصلی  عنصر  شود  می  استفاده

 طراحی  ساده  صور   ب   و  بوده  شاد  و  متنوع  های  رنگ  دارای

 اس   شکه

------------------------------------------------------ 

 «2ی »گزینه -107

 (11ی ، صفحه2سیر هنر در تاریخ  )

  ه  اینتم  ک  با  همزمان  م. ق دوم هزاره حکود از اژه دریای تمکن

  یدوره در و آغ  از میس  نی و مینوسی هنر با و  رودانمیان  و  مصر

  تم  کن آن طی ک  بود  م.ق  700  تا  1100  میان  ،  ل سا  صک  چهار

 99سراسری   درک عمومی هنر 
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 6910کد: 

  میس  نی  و مینوس  ی تمکن از جامانکه ب  آ ار. گرف  شکل یونانی

 اس .  تمکن  این  شکوفایی  نشانگر  سیکالدی  و  کر   جزایر  در

------------------------------------------------------ 

 «2ی »گزینه -108

 (31 ی، صفحهی تاریخیبناهاآشنایی با  )

 .اس   واقع  قومقره  بیابان  بیغر  حاشی   در  و  آبادعشق  در  نسا  کاخ

  آمکه،  بیرون  خاک  زیر  از نشناسیباستا هایکاو  در ک  کاخ این

  و  چه  ارگو  آن بن  ای و میالد از قبل سوم و دوم قرن ب  ربوطم

  ب  ستون چهار بر و چوبی تاالر این سقف. اس  ایوان  چهار  دارای

  .اس  بوده  استوار  چسبیکه  هم

------------------------------------------------------ 

 «3ی »گزینه -109

 (101تاریخ هنر جهان، صفحه  )

  در نگ  اریش  مایل  مج  کداً  بع  ک،  ب   میالدی  نهمی  هسک  اواسط  از

  هن  ر طالی  ی  عصر  دومین  و  گردیک  شکوفا  غربی  اروپای  و  بیزان 

  گرای  یاسطوره  و  گراییطبیع   دوره  این  در.  گرف   شکل  بیزان 

  ایج  اد و ع  اطفی ایشی،نم هایجنب  با ههمرا ،یونان  باستانی  هنر

  و  موزایی  ک  ه  اینقاش  ی  در  تماش  اگر  در  هم  کردی  و  رنج  ح 

  کلیس  اهای. س  اخ   گرف     ق  رار  توج   مورد  دیواری  هاینقاشی

  ای  ن  در  نی  ز  اس  المی  هایمای نقش  از  استفاده  و  یونانی  چلیپایی

 .یاف   رواج  زمان

------------------------------------------------------ 

 «2»  یگزینه -110

 (عکاسی)

طور ک  از  یا همان اسپلی  همان  کننکه، نیمنورپردازی یک طرف 

نام آن مشخص اس ، صور  سوژه را دقیقا ب  دو بخش مس  اوی  

یک طرف آن توسط نور روشن ش  که و ط  رف    کنک ک تقسیم می

توانک متفاو  باشک، اما هیچ  دیگر سای  اس . البت  میزان سای  می

 .کور مستقیمی نبایک روی آن باشن

------------------------------------------------------ 

 «3ی »گزینه -111

 هنر ژاپن()

ای ب  رای رش  ک  ی نه  م، زمین   قطع رابط  با چین در اواخر س  که

ه  ایی ک    روی  ه  ا در نقاش  ینقاشی بومی فراهم ساخ . ژاپن  ی

ه  ای  رای  ش ک  اخی چنکلت    ب  رای آه  اپ  رده  دیوارها با بر سطح

-کردنک، ب  تجسم منظ  رههای اشراف اجرا میطنتی و کوشکسل

همگام ب  ا رش  ک  ین،  های سرزمین خویش روی آوردنک. عالوه بر ا

ه  ای ت  اریخی،  های عامیان  و ادبی، مض  مونادبیا  ملی، داستان

یکنک  ها و غیره را بر روی طومارهای افقی ب  تصویر کشزنکگینام 

ی  ترین نمون ام دارد، و قکیماری اماکیمونو نن نوع نقاشی طوم)ای

المع  ارف  ی گنجی اس . )توضیحا : دائ  رهآن مصورسازی افسان 

 از(پاکبهنر،  

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه -112

 های هنری(سبک)

ه  ای س  بک  ویزگ  یانسیس  کو گوی  ا،  های مختلف فردر آ ار دوره

 خورد.، رئالیسم و اکسپرسیونیسم ب  چشم میسمسیرمانتی

------------------------------------------------------ 

 «3ی »گزینه -113

 انیمیشن()

یک طراح لباس و طراح مک با خصوصیا  اخالق  ی عجی  ب و   اادن

.  ها ش  هر  داردغریب اس  ک  ب  خاطر طراحی لباس ابرقهرمان

م  نی برد برد اعالم کرد ک  هنگ  اانگیزان یعخالق انیمیشن شگف 

های داستان؛ تصمیم گرف  ک  یک طراح لباس  طراحی شخصی 

ود ت  اکنون در  ابرقهرمان را ب  قص    اض  اف  کن  ک زی  را معتق  ک ب   

اس . برد بس  یار  های ابرقهرمانی چنین چیزی سابق  نکاشت فیلم

آی  ک و  دوس  داش  ک  نشان بکهک لباس ابرقهرمانان از کج  ا می

  .بود ک  این مسئل  برای تماشاگران نیز جذاب خواهک بودمعتقک  

------------------------------------------------------ 

 «2ی »گزینه -114
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 (57ی ، صفحهخ هنر جهانتاری)

  مرک  ز  در  آنکرا یسلسل  و هنک مرکزی شمال در شونگا ی سلسل

  معب  ک-غ  ار  ه  اآنی  هدورو در    کردن  کمی  حکوم   هنک  جنوب  و

  پیرامون و  ایگهواره  تاق  دارای  معبکها-غار  ورودی.  شکمی  ساخت 

  ب  الکن  تعکادی  و  نورگیر  هایپنجره  تزیینی،  هایتاقچ   دارای  آن

  ردی  ف  دو  ب  ا  ط  ویلی  ت  االر هامعب  ک-غار این داخلی فضای. اس 

  مه  راب ب    ک    ت  االر نته  ایا و اس    ایگه  واره سقف  با  ستون

  .اس  دایرهنیم  شکل  ب   شودمی  ختم  (کوچک  استوپایی)

------------------------------------------------------ 

 «3ی »گزینه -115

 (76ی ، صفحهمکاتب نقاشیآشنایی با  )

در نقاش  ی   نق  ش کی یمرحل  در اجرا نیاول ن ،یزم یسازآماده  

  واری   د  یابتکا الزم بود ک  سطح سنگ .بود دیواری در مصر باستان

از گچ بر   یسطح کننک و سپ  پوشش نازکهم از گل یا یرا با ال

  یگچ یبتون  یاز نوع چوب غالباً یرو یآن بکشنک. در نقاش یرو

ب    کم  ک    ای   و    میشک. طرح مورد نظر ب  طور مس  تقیاستفاده م

.  اف ییانتقال م  ن یزم  یبر رو  یشطرنج  ینقش  ایخطوط راهنما 

ب  ا   ینقاش   گرف   . ک  ار یبا رنگ قرمز انجام م     طرح معموالًشیپ

  کره  ا،یشک و بعک با رنگ ک  ردن پیآغاز م ن یزمپوشش رنگ پ 

 .اف ییخاتم  م  ا یو پرداختن ب  جزئ  یریگقلم

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه -116

 (16ی مایی، صفحهی رشته پویاندانش فنی تخصص)

  توس  ط  پویانم  ایی،  یخت  ار  در  او  کا  سینمایی  پویانمایی  اولین

  خ  الف ب  ر او .ش  ک س  اخت ، راینیگ  ر ل  و  خانوم آلمانی هنرمنک

  خلق  را  خود  آ ار  کالسیک،  ادبیا   ب  توج  با دوره این هنرمنکان

 کرد.می

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه -117

 (83، صفحه هنر ایرانتاریخ  )

 

  یپارچ  بافنکگی مهار  هجری شمش تا چهارم هایسکه بین  در

  با باف  و نقش طرح، هاپارچ  این  در.  رسیک  کمال  ب   نیز  منقو 

  با هنرمنک. آیک وجود ب  نفیسی آ ار تا  شکه  باعث  نظیربی  وحکتی

  نخ  ل،  پیچ  اپیچ،  ه  ایت  اک  ،  زن  کگی  مق  کس  درخ     آوردن

  ه  ایص  ور  و ج  انوران لطی  ف و  ن  رم  هایهیکل  و  خوشنویسی

  آورده  پکی  ک  پارچ     باف   با  موضوعی  وحک   نوعی  سانی،نا  متین

  سن   و  هنر  دارمیراث  و  ابریشمی  ها،پارچ   این  اغلب جن . اس 

  و  ش  یر  نق  ش ف  رد، ب    منحصر هاینقش جمل  از. اس  ساسانی

  مح  اط  ایدای  ره  در  ک   اس   زنکگی  درخ   طرف  دو  در  طاووس

  سبک  از  درش   هاینقط   با  پهن  برگ  وجود  چنینهم  اس .  شکه

  .اس  شکه  اقتباس  مینایی  هایسفال

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه -118

 (12  صفحه ماسک و گریم،)

  اول  ین  او.  اس     ال  وان  ه  ایص  ورتک  مبتک  ر  ن  وی ،دراماش  یل  

 .کرد  آمیزیگرن  را  صورتک  ک   اس   هنرمنکی

------------------------------------------------------ 

 «4ی »ینهز گ -119

 (6تاریخ هنر ایران، صفحه )

  من  اطق  در  رن  گت  ک  منق  و   هایسفالین   م.پ  دوم  یهزاره در

  رنگ  با  معمول  طور  ب   هاسفالین   این.  اس   شکه  دیکه  ایران  غربی

  هاآن  نقو .  انکشکه  نقاشی  نخودی،  زردی  زمین   بر  تیره  ایقهوه

  ک     اس     پیچی  که  هنکسی  هایطرح  از  جالب ایمجموع  شامل

  ای  ران غرب  ی من  اطق در سفالگری سن  تکامل سیر  حاصل  خود

 .اس 

------------------------------------------------------ 

 «1ی »هینگز  -120

  (26ی دانش فنی پایه رشته پویانمایی، صفحه)

  ات  اق  از  آن،  نمایش  برای  چراغ جادو  مخترع  «کرشرآتاناسیوس  »

  ش  فافنیم   های صفح  روی  را  یرتصاو  او.  کردیم  استفاده  تاریک

  از  اس  تفاده  با  و  دادیم  قرار  آن  پش   در  را چراغ سپ  کشیک،یم
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 6910کد: 

  باع  ث  چ  راغ ن  ور ل  رز . تابان  کیم دیوار روی را تصاویر عکسی،

 .شکیم  حرک   از  توهمی  ایجاد  و  تصویر  لرز 

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه -121

 (3ی ، صفحهکارگاه چاپ دستی)

نق  ش را در    نیت  ریاساس     یالدیم  ی یاول  یهاها در سکه  ینیچ

  یه  اها مرکب را از سکهنمودنک. آن فایچاپ ا شرف یو پ شیکایپ

در   زی   اخت  راع کاغ  ذ ن نی   عالوه ب  ر ا  .ساخت  بودنک  الدیقبل از م

بزرگ    ی« گامونل  ی( توسط »تسا10۵)سال    یالدیدوم م  یسکه

  یاصل  یزهی. انگکفرهنگ مکتوب ش جیچاپ و ترو شرف یدر راه پ

انتش  ار  ب  ودا و   نی  یآ  جیها ت  روو نوشت   ریتصاو  ریها از تکثینیچ

 .بوده اس   یمتون مذهب

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه -122

 (68ی ، صفحهسازشناسی ایرانی)

  ش  مال  در  فق  ط  ام  روزه  ک     اس   ایران  قکیمی  زهایاس  از  رباب

  و  پاکس  تان  ح  کودی  ت  ا  و  افغانس  تان  سیس  تان،  بلوچس  تان،

  مض  رابی  زه  ی  سازهای یهخانواد از رباب. دارد رواج تاجیکستان

- رده در  و  ش  ودم  ی  نواخت   مضراب  با  ک   اس   مقیّک(  ایزخم )

 د.گیرمی  قرار  مضرابی  صکاهای  زِه  وهگر  در  سازها  بنکی

------------------------------------------------------ 

 «1ی »گزینه -123

 (20مکاتب نقاشی، صفحه )

ی ابوسعیکی یا دمو  از آ ار مهم مکتب تبری  ز ایلخ  انی  شاهنام 

ط  ور ک    اش  اره  مکتب همان نیا یهاینقاش یهایژگیوز ا  اس .

-ها و س  ن خاستگاه  یج ی؛ ک  نتهاس نبودن آن  ککس یشک،  

  یمراک  ز هن  ر  گریو د  یکیمتفاو  نقاشان حاضر در ربع رش یها

  یک    در م  وارد  ،ینیچ  یاز نقاش  یریرپذیآن عصر بوده اس . تأ 

-وانا  افسان یح یدار درختان و پرداختن ب  برخگره یچون تن 

از هن  ر    یریرپ  ذیتأ   نیچنشود. همیم  کهید  چانیپ  یو ابرها  یا

  لی   چون مهم  یک  در موارد  ،رانیا  یغرب  یهانیو سرزم  زان یب

پ  رداختن ب       ،یحاال  ع  اطف  شینما  یبرا  لیتما  ،یینماب  عمق

ده  ک. ع  الوه ب  ر  یبلنک قام ، خود را نشان م یکرهایو پ ا یجزئ

از جمل  استفاده از رنگ    ،یرانیخاص ا  یها سن  یتکاوم برخ  ن،یا

  گ  ریاز د  ین   یینم  ا و اس  تفاده از عناص  ر تزتخ  و خطوط کناره

 .( اس یلخانی)ا  زیمکتب تبر  یهایژگیو

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه -124

 (ایرانتاریخی  )هنر پیشا

خان  بکس  آمکه اس   . انتخ  اب    ۲1در مجموع  زاغ  حکود    

  اریچهار گو  دارنک بس  ینقش  ا  شتری  بخان  ها ک  نیجه  ا

  لیمس  تط  یخان  ها  نیا  یباشک. جه  طول یم یموضوع مهم

  یبالعک  م     ایو    یب  جنوب غرب یشکل در نقش ، شمال شرق

راز و    یم   یدا  یجه  با توج  ب  جه  بادها نیباشک. انتخاب ا

عرض خان  ها در مقاب  ل باده  ا    نجایبوده در ا  نیم  دش  قزو

  نی   ب  وده ان  ک. ا  یسطح کمت  ر  یگرفت  اس  ک  دارا  یقرار م

و باد    یریشکه )باد راز باد گرم کو  ادی  یجه  مانع نفوذ بادها

مکش  وف  در تپ       یباف  و شبک  معم  ار  شک.  یم  باد سرد م

  یته  ایاس    ک    در فعال  یری   کم نظ  یاز نمون  ها  یکیزاغ   

تپ    یمعمار  یاین آشکار شکه اس . در بقاتاکنو  یباستانشناس

  شرفت ینسبتا پ  یو صنعت  یمجتمع کشاورز  کیزاغ  ک  معرف  

اس    واح  ک ب  زرگ    یخاص     یعناص  ر فرهنگ   با ض  وابط و   یا

باش  ک. س  اختمان معب  ک    یساختمان منقو  منحصر بف  رد م   

ساخت  نشکه و ابعاد کامال مشخص و    یمنقو  ب  شکل هنکس

در نق  اط    یین  کارد. در داخ  ل س  اختمان س  کوها  یکن  واختی

  یس  اختمان احتم  اال ب  را  نی   مختلف آن ساخت  شکه اس . ا

  یب، حکوم    و زن  کگانمذهو  کیک  با طرز عقا یمراسم خاص

  ای   معبک، مرک  ز اجتم  اع و    نکآنها ارتباط داش ، مان  یاجتماع

گرف   . در    یمحل مشور  و داد و ستک مورد استفاده قرار م   

در وس  ط   بایتقر نیتعکاد ن  سکو قرار دارد. همچن  داخل معبک
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برافروختن آت  ش    یبرا  یمحل بزرگ  نیکف زم  یمعبک و بر رو

س  اخت     یبزرگ     رهی   ب  صور  دا وط مح نیساخت  شکه بود. ا

ک  امال م  نظم    یمعبک اج  اق  یغرب  یشکه اس . در گوش  شمال

کباب کردن گوش     یاجاق احتماال برا  نیساخت  شکه اس . ا

ساختمان ب       نیگرفت  اس . ا  یمورد استفاده قرار م   وانایح

ک    ت  اکنون    یناتییو تز  یشکه اس . نقاش  نییتز  یوضع خاص

  لیتش  ک کیو سف یز دو رنگ مشکشکه ا آشکار واریدر سطح د

  ییب  ایو ز  شینم  ا  یگ  ل اخ  ر  ن   یزم  یشکه اس  ک  ب  ر رو

په  ن در    ینیینوار تز  کیساختمان    یدارد. بر بکن  شرق یخاص

ب    ص  ور  ن  وار   ین   ییتز  یادام  داش   . حاش    واریسرتاسر د

اری ایران  ی،  شناسی معم   . )سبکشکه بود  میتنظ  یکنگره دار

 پیرنیا(

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه -125

 های هنری()سبک

را   یک    رو  جفتک  ار  ب  ود  الپردازی   خ  یهنرمن  کجوزف کرنل،  

افتاده ک   پا شیپ یایاو با اش  یبعکس   یکرد. »کالژ«هایدنبال م

و خ  ارج از زم  ان و    یخصوص  ییایانک، دنقاب شکه  ییهادر جعب 

 .کننکیرا مجسم م  یمکان واقع

 ، پاکباز(المعارف هنریرة)دا

------------------------------------------------------ 

 «4ی »گزینه -126

 (هنر پیشاتاریخی ایران)

  و س  تون ب  ا آس  مان   ری   ارارتوه  ا، ت  یه  اساختمان  یارشیرو  ن

گو  ب  وده و  ها چه  ارآن  یهاختمانه اس  ساتخ  بود  )سقف(

س  کو   یبر رو شتریدار داشتنک ک  بستون یبا تاالر  ییاهشگاهیاین

دار  چکیپ یهاستونها را با سرها ستونآن  شکه اس .یساخت  م

شان سنگ و چ  وب ب  وده  ی)مصالح( اصل   یآراستنک و ساختمایم

-مانک    س  اختکالوه    ساختمان داشتنک بنام  یاگون  هاآن .اس 

  یباال زنکگ  یتنها در طبق    یامن  لیدل   دو طبق  بودنک و ب ییها

  نییپ  ا  یطبق   و  داش  تنک    یکردنک و با نردبان ب  آن دسترسیم

توان آ ار  یم  ییرارتووا  یهاساختمان  یهانمون   از .انبار بوده اس 

وان را    اچ   یدر  رام  ونیپ  یدژها  و  نهم ق.م  یتپ  حسنلو از سکه

 اری ایرانی، پیرنیا(شناسی معم)سبک  .نام برد

------------------------------------------------------ 

 «3ی »گزینه -127

 (91ی مبانی هنرهای تجسمی، صفحه)

  فضاها و عناصر نامانوس  قیتلفاکبر صادقی، های علیدر نقاشی

 با یککیگر در ایجاد فضای وهمی، نقش مهمی دارد.

------------------------------------------------------ 

 «2ی »گزینه -128

 (صنایع دستی)

ب  افی ب    ک  ار  بازکن در ق  الی، ب  عنوان کالفدستگاه هرزگرد

 رود.می

------------------------------------------------------ 

 «2ی »گزینه -129

 (110 یصفحهدانش فنی پایه رشته طراحی و دوخت، )

  ن  ازک  ت  وری  یپارچ   یک  ک   چارقک از وانباندر دوران قاجار، 

  در م  کهدرآ گوش   س  شکل ب  کرده دوال را آن ک   چهارگوش 

  ج  ن .  کردن  ک، استفاده م  یشکمی  بست   سنجاق  با  چان   زیر

  ن  ام ب    ماری پوس  تور یا «زری«، »گارس » از چارقک  پارچ 

 د.بو  «بانو  آغا»

------------------------------------------------------ 

 «2ی »گزینه -130

 (30ی دانش فنی پایه رشته پویانمایی، صفحه)

  فاقک  پویانمایی  یالدیم1  906  ل سا در «بلکتون استوار  جیمز»

  ب     ب  ود  شکه  تشکیل  مستقل  حرک   چنک  طراحی  از  ک   داستان

  در ک   ساخ   را  «ضحکم  هایهچهر  در  دارهخنک  های »حال  نام

  اس  تفاده( ق  اب  ب     قاب)  فریم  ب   فریم  برداریمفیل  تکنیک  از  آن

 .بود  شکه
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