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  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
تـوان در   ها را می اي از سؤال ها از لحاظ ویرایشی بخش عمده بودن آن طور نامفهوم ها و همین بودن گزینه  علت طویل   تقریباً به * 

  .این گروه قرار داد
  

ي  شماره
  توضیح  پرسش

شده، کتابی که به ضـرس قـاطع        طراحی» ايشیال کن ب  «این تست از یکی از تخصصی ترین کتاب هاي نگارگري نوشته              113
از طرفی طراح سـؤال کـه فاقـد دانـش         . اند بخشی از اساتید تاریخ هنر دانشگاه تهران و دانشگاه هنر نیز آن را نخوانده             

هاي زمانی گوناگون است، بـدون ذکـر    داراي مراحل مختلفی در دوره» مکتب شیراز «توجه به این که      نگارگري است بی  
ذکـر   را مد نظـر دارد تنهـا بـه     ) ي صفوي  دوره -قرن دهم ( هجري   977 تا   967هاي    شیراز در خالل سال    که مکتب  این

اي از مکتب شـیراز    در دوره1ي  ي انتخابی او یعنی گزینه است، و توجهی نداشته که گزینه عنوان این مکتب بسنده کرده  
» نقاشـی ایرانـی  «عنوان مثال در کتاب  و به مشاهده کردهایی با ابعاد بزرگ    توان پیکره  در عهد آل اینجو و مظفریان می      

اي از کارهاي شـیراز      در هر صحنه  « :است  این چنین آمده   57ي   ي عربعلی شروه در صفحه      ترجمه» بازل گري «ي   نوشته
  »...گیرد و عناصر دیگر در کمپوزیسیون تابع آن هستند  میبرپیکر انسان قسمت اعظم تابلو را در

  

  

  

  خمسه نظامی، مظفریان، شیراز، اواخر قرن هشتم
 1389کن باي، شیال، نقاشی ایرانی، ترجمه مهدي حسینی، دانشگاه هنر، : خذمأ

  ق. ه733نصراهللا، شیراز، » کلیله و دمنه«
 1389ي مهدي حسینی، دانشگاه هنر،  کن باي، شیال، نقاشی ایرانی، ترجمه:مأخذ
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ي حمورابی،  نامه بخش باالیی لوح سنگی قانون
  ي لوور، پاریس موزه

  
ر، هلن، هنر در گذر زمان، ترجمه گاردن: مأخذ

نگاه و انتشارات  محمد تقی فرامرزي، انتشارات
 1384آگاه، چاپ ششم، 

  
اي  خوانند به زمودگري اشاره ي صنایع دستی در مقطع هنرستان می       آموزان در رشته    هایی که دانش    یک از کتاب    در هیچ   114

ست تنها در مقطع کارشناسی ارشـد   این ت ! است  همه پیامبر جرجیس را انتخاب کرده       است و باز طراح در میان این        نشده
  .گرفت هاي سخت قرارمی ي پرسش جا نیز در زمره توانست معقول باشد و بی تردید در آن در رشته صنایع دستی می

ي متروپولیتن نیویورك  شده و در حال حاضر در موزه ي نهم بافته آخر چرا یک داوطلب باید بداند که فرشی که در سده  116
آمـوز   است؟ از طریق کدام منبع مکتوب در دسترس چنین اطالعاتی باید به یک دانش شده اي بافته رهاست با چه نوع گ   

  ! ساله منتقل شود؟ اساساً دانستن چنین چیزي چه دردي از دانش و آگاهی انسان دوا می کند18
  

  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

که در لوح پیروزي نارامـسین هـیچ خـدایی در حـال             ي اصلی این است       مسئله  104
شوند  می اعطاي قدرت به پادشاه نیست و دو جرم آسمانی که بر فراز کوه دیده           

هـاي نیکبختـی    یکی خداي شمش و دیگـري خـداي ایـشتار اسـت کـه سـتاره            
گاردنر، هلن، هنـر  . (اند و حکایت از حضور خدایان در این پیروزي دارند         پادشاه

 ترجمه محمد تقی فرامرزي، انتـشارات نگـاه و انتـشارات آگـاه،              در گذر زمان،  
توان حدس زد این است که طراح  چه می  آن). 56ي    ، صفحه 1384چاپ ششم،   

سؤال تصویر لوح قانون حمورابی را مدنظر داشته که در آن خـداي شـمش در           
هردلیل نامشخصی تـصویر      ي قدرت به حمورابی است، ولی به        حال اعطاي حلقه  

  .است یروزي نارامسین در کنکور آمدهلوح پ
  

  

   میالدي1341الدین حسن، شیراز،  ي وزیر قوام شاهنامه
 1385گري، بازل، نقاشی ایرانی، ترجمه عربعلی شروه، دنیاي نو، : مأخذ
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   نادرستهاي سخپا* 
ي  شماره

  توضیح  پرسش

که در منابع متعدد این جنبش با طبقه ي متوسط و توده ي مردم مرتبط دانسته شده،اما به دلیلی نامشخص  با وجود این  108
  ! کرده استسازمان این هنر را برخاسته از سلیقه ي طبقه ي نوخاسته و مرفه جامعه معرفی

  

  
  

» زرین قلم«ها الویت دارد ولی   میان این گزینه  2ي    این نکته الزم به ذکر است که اگرچه گزینه         103در رابطه با سؤال       103
د عنـوان قلمـدان سـاز یـا     ي صفوي است که در هیچ منبعی از او به خوشنویس دوره» موالنا شاه محمود نیشابوري  «لقب  
  .است نشده
  1385ي عربعلی شروه، دنیاي نو،  گري، بازل، نقاشی ایرانی، ترجمه: مأخذ

  
  

  احمد رستمعلي 

 69ي  ، صفحه1385المعارف هنر، نشر فرهنگ معاصر، چاپ پنجم،  پاکباز، روئین، دایرة :مأخذ


