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 درك عمومي هنر

 

 :اول
تر حائز اهميت است، تنوع زياد در مباحث آن است؛ يعنـي اگـر شـما صـرفاً در      بيش» درك عمومي هنر«چه در سرفصل  آن 

تـر شـناخته    كه به صورت سـنّتي در ايـن سرفصـل بـيش    » تاريخ هنرهاي تجسمي«و » هاي باستاني تاريخ تمدن«هايي نظير  بخش
ها را از دسـت بدهيـد. سـؤاالتي كـه تحـت ايـن عنـوان طراحـي          % سؤال40تا  30د، ممكن است حدود گذاري كني اند، سرمايه شده
گيرند. اين  اي از خوشنويسي، تئاتر و سينما، موسيقي، چاپ، ادبيات، عكاسي و صنايع دستي را دربر مي ي گسترده شوند مجموعه مي

است.  ها در كنكور متغير بوده نيست. همواره درصد فراواني آن كه توزيع سؤاالت ميان اين مباحث براساس چه الگويي است مشخص
 پردازيم: مي هاي اخير در كنكورهاي سال» درك عمومي هنر«در ادامه به بررسي مباحث مطرح در سرفصل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1390سال 

 يك سؤال هنر پريمي تيو (بدوي):

 هاي باستاني هنر تمدن

 ها تصوير بود) سؤال (يكي از آن ٥ايران: 

 سؤال ١: مصر

 سؤال ٢چين و ژاپن: 

 هنر اسالمي
 ها مربوط به معماري اسالمي اسپانيا و مابقي مربوط به ايران بود.) سؤال (يكي از آن ٣معماري: 

 ها تصوير بود.) سؤال (يكي از آن ٢نگارگري: 

 هنر اروپا

 هنر قرون وسطي: يك سؤال

 (روكوكو): يك سؤال در قالب تصوير ١٨هنر قرن 

 سؤال ٢ر مدرن: هن

 سؤال ٤ خوشنويسي:

 ها تصوير بود.) سؤال (يكي از آن ٣ صنايع دستي:

 يك سؤال :پچا

 سؤال ٢ نمايش:

 يك سؤال عكاسي:

 يك سؤال موسيقي:
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 1389سال 

 يك سؤال هنر اعصار سنگ:

 سؤال ٢ايران:  هاي باستاني هنر تمدن

 سؤال ٢چين و ژاپن: 

 هنر اروپا

 يك سؤالصدر مسيحيت: 

 ها تصوير بود.) سؤال (يكي از آن ٢هنر رنسانس: 

 هنر منريسم: يك سؤال

 هنر باروك: يك سؤال

 سؤال ٤: ٢٠و  ١٩هنر قرن 

 هنر اسالمي ايران
 سؤال ٤معماري: 

 سازي معاصر ايران بود.) ي مجسمه ها در زمينه سؤال (يكي از سؤال ٥نگارگري: 

 يك سؤال صنايع دستي:

 يك سؤال و شعر:ادبيات 

 ها تصوير بود.) سؤال (يكي از آن ٢ آرايي و خالقيت تصويري: صفحه

 سؤال ٢ موسيقي:

 يك سؤال عكاسي:

 سؤال ٢ نمايش:

 1388سال 

هاي باستاني تمدن  

 ايران: يك سؤال

 النهرين: يك سؤال بين

 سؤال ٢مصر: 

 سؤال ٣چين و ژاپن: 

 سؤال ٣يونان: 

 هنر اسالمي ايران

 معماري: ـــ
 سؤال ٥نگارگري: 

 تزئينات در هنر معماري اسالمي: يك سؤال

 هنر بيزانس: يك سؤال

 سؤال ٢هنر رنسانس:  هنر اروپا

 سؤال ٤هنر مدرن: 
 يك سؤال صنايع دستي:

 يك سؤال ادبيات و شعر:

 سؤال ٢ آرايي: تصويرسازي و صفحه

 يك سؤال موسيقي:

 تصوير) يك سؤال (در قالب عكاسي:

 يك سؤال نمايش:
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اگر به فكر درصدهاي باال هستيد، خوشنويسي، نمايش، موسـيقي،  «ت: دقت در اين نمودارها تنها يك نتيجه دربر خواهدداش 

» صنايع دستي و ... را فراموش نكنيد. در صورتي كه توجه خود را تنها به يك بخش معطوف كنيد، فرصت را از دسـت خواهيـد داد.  
 هاي برتر نقش مهمي ايفا كرده است. هاي اخير براي كسب رتبه يادتان باشد اين درس در سال

 دوم:
اساساً موضوعي فرّار است. (باالخص براي ما ايرانيان!) در نتيجـه ممكـن اسـت در يـادگيري آن كمـي بـه دردسـر        » تاريخ« 

 بيفتيد.
ايـد، فرامـوش كنيـد. بـه شـما قـول        سال گذشته در مدارس آموخته 11اي را كه در  كنم به طور كامل سيستم پوسيده پيشنهاد مي

 حتي يك قدم هم پيش نخواهيدرفت.» وار ن طوطيحفظ كرد«دهم كه با الگوي  مي
، خرتـان را از پـل   20تـا   10پايـه از   هـاي آبكـي و بـي    توانيد با يك شب زيرورو كردن كتاب و كسب نمره اين جا ديگر نمي 

د و يا بايـد انجـام   ها را با الگويي پژوهشي مطالعه كنيد. در زير به برخي از كارهايي كه نباي بگذرانيد! امسال مجبور خواهيد بود درس
 پردازيم: دهيد مي

ايـد از بـر شـويد.     چه را خوانده ي زماني دوساعته) تمام آن باشيد در يك زمان كوتاه (مثالً يك بازه نبايد از خود انتظار داشته 
ن اصالً عيبي ندارد؛ چـون  مانده است، و اي تان باقي ايد در حافظه چه خوانده درصد از آن 40تا  30باشيد شايد تنها  خاطر داشته بايد به

مانده است. بايـد يادتـان    ي امتحاني تخليه كنيد. تا روز كنكور زمان زيادي باقي ايد فردا روي برگه چه را خوانده ي آن قرار نيست همه
بـا   صـفحه بخوانيـد و   10ي زمـاني دوسـاعته تنهـا     بماند كه هر بخش قرار است بارها تكرار شود. پس به جاي اين كه در يـك بـازه  

وار) وقت و انرژي خود را از بين ببريد و در انتهاي روز خودتان را گـول بزنيـد كـه چقـدر      شمار و بيهوده (يعني طوطي تكرارهاي بي
ساعت دوام  72شوند بيش از  مي گونه به ذهن سپرده دهد چيزهايي كه اين مي ايد (گفتم گول زدن، چون تجربه نشان خوب ياد گرفته

تـري پـيش برويـد و در عـوض فرصـت را بـراي        تعداد صفحات بـيش فكر كنيد كه در آن مدت مطالعه  آورند)، به اين نمي
 تر متوجه شويد: زنم تا بيش مثال مي مرورهاي متعدد افزايش دهيد؛

سـاعت در نظـر    6ي آن حـداكثر   اي را در طول سه هفته بخوانيد و براي مطالعه صفحه 50فرض كنيد قرار است يك كتاب  
هـا و در   ي سنتي شروع كنيد به حفظ كردن جمـالت و تكـرار مكـرر آن    . شما ممكن است اين كتاب را باز كنيد و به شيوهايد گرفته

جاست كه بعد از  صفحه را نيز به گمان خود كامالً ياد بگيريد، اما مسئله اين 10ساعت را خرج كرده و مثالً  6ساعت از آن  2نهايت 
هاي متعدد ديگري از ادبيات و عربي گرفته تا خالقيت تصويري و نمـايش و ... را نيـز بخوانيـد. آيـا      پايان اين مطالعه شما بايد درس

 صفحه را كامالً به ياد داريد؟ 10رويد، هنوز آن  كنيد در زمان بعدي كه به سراغ آن كتاب مي فكر مي

1گويم كه احتمالش بسيار كم است. حـاال شـما    من به شما مي 
3

1ايـد و تنهـا    زمـان خـود را از دسـت داده    
5

از مبحـث را   

رنـگ و   تـان كـم   ي عيبنـاك، هـر روز كـه گذشـته در حافظـه      ي مباحث ديگر با همان شـيوه  ايد، كه آن هم از بركت مطالعه خوانده
 است. تر شده رنگ كم

ي زماني بزرگ حجم كوچكي از مطالب را بخوانيد،  ين كه در يك بازهتوانيد به جاي ا حاال روش صحيح كدام است؟ شما مي 
شده را افزايش دهيد و در عوض تعداد دفعاتي را كه در طول اين مـدت بـه آن    تر و حجم مطالب خوانده ي زماني خود را كوچك بازه

 باشيد. تري داشته تر كنيد تا مرور بيش دهيد بيش مبحث اختصاص مي
ي آن تـا مگـر    باره 500مثل قفل كردن روي يك مطلب و تكرار هاي بيهوده پرهيز كنيد،  وسواس در اين روش بايد از 

چرا هيچ كدوم از موضوعاتي كه تـو صـفحات   «فرجي شود و به خيال خودتان آن را ياد بگيريد، و يا تلقين مطالبي از اين دست كه 
تر عبـور كنيـد و بـه جـاي آن      بايد از مطالب، راحت» فهمم؟ خونم هيچي نمي واي چرا من هرچي مي«يا » قبل خوندم يادم نيست؟
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بخوانيد و سعي كنيـد مطـالبي كـه بـه نظرتـان مهـم اسـت را         وار روزنامهتمركز و ميزان دقت خودتان را باال ببريد. در دفعات اول 
هايي مجزا بنويسيد، و  خالصه كنيد و در برگه صورت نموداري بهايد را  كرده چه مشخص هاي زماني بعدي آن مشخص كنيد، در بازه

ايد انجام دهيد و صرفاً براي يادگيري تصاوير به كتاب مراجعـه   درنهايت مرور را تنها از روي نمودارهايي كه به دست خودتان ساخته
 كنيد.

تـر بـه تثبيـت آن     مـاني كوتـاه  تر در فواصـل ز  كنيد و با مرور بيش حالت توان ذهن خود را باال برده، مغز را خسته نمي دراين 
 كنيد. تان كمكي شايان مي مطالب در حافظه

 سوم:
اي  گونـه  جاست كه شما در طول يازده سال به اي انزجارآور و بالي جان نيست. مشكل اساسي اين خود پديده خودي كنكور به 

ايـد، و حـاال    سر گذاشته راحتي پشت حانات را بهخواني، امت ايد كه بدون يادگيري يك الگوي مناسب براي مطالعه و كتاب يافته پرورش
ساله را فراموش كنيد و در يـك رقابـت    هاي بد يازده خواهد كه تمام آن عادت سيستم آموزشي كشور ناگهان در يك سال از شما مي

ي همـان چيـزي   ي زنـدگ  متفاوت درس بخوانيد. ايجاد اين دگرگوني عظيم در روش مطالعه و حتـي شـيوه   بزرگ با يك الگوي كامالً
 كند. سر بدل مي دهد و كنكور را برايتان به يك ديو هفت است كه شما را عذاب مي

كند، ولي در ايـن   اين كامالً قابل فهم است كه زمان براي ايجاد چنين تحولي، بسيار كوتاه است و كار را به نهايت دشوار مي 
 دردي كنم! توانم با شما هم زمينه تنها مي

راه  بنـابراين بـا بـدوبي   » آش كشكي است كه بخوريم يا نخوريم پايمان اسـت! «برخورد كنيم، به قول خودمان  بياييد عاقالنه 
واي داره حـالم از ايـن   «يـا  » آخه كجاي دنيا چنين آزمون مزخرفي دارند؟!«گفتن به زمين و زمان و بيان مطالبي از اين دست كه: 

و  » م بريم دانشگاه كه چي بشه؟ بقيه كه رفتن چه گلي به سرشون زدن كه ما بـريم! خواي اصالً مي«و يا » خوره هم مي سال كنكور به
هـاي راه را   توانيد بر مشكالت غلبه كنيد كـه سـختي   و  و  و  و  ...، نيرو و انرژي روحي و جسمي خود را ضايع نكنيد. تنها وقتي مي

اين رقابت برنده كسي است كـه بتوانـد درسـت و زيركانـه بـا       ها را پشت سر بگذاريد. در بشناسيد و سعي كنيد در نهايت آرامش آن
» اعتمـاد بـه نفـس   «و » آرامـش «، »هـا و منـابع مناسـب    داشـتن كـالس  «، »حافظه«، »هوش«، »زمان«هاي خود بازي كند.  كارت
 ها استفاده كنيد. هاي مخصوص اين بازي هستند؛ پس به بهترين شكل ممكن از آن كارت

تـك شـما دوسـتان عزيـز سـالي       كـنم و بـراي تـك    مان حافظ ختم مي عر بزرگ و خردمند سرزمينكالمم را با شعري از شا 
 انگيز را آرزو دارم. خاطره

 »ارزد ارزد / به مي بفروش دلق ما كزين بهتر نمي سربردن، جهان يكسر نمي دمي با غم به«
حساب كنيد، پس از طريق ايـن سـايت بـا    توانيد روي كمك من  گويي به سؤاالت شما هستم و مي ي پاسخ راستي من آماده 

 من در تماس باشيد ...
 »احمد رستمعلي« 
 
سـؤاالت شـما    يگو پاسخ يتا آزمون سراسر مانده يكه در فرصت باق ميا خواهش كرده ياحمد رستمعل ياز آقا زيدوستان عز 
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