
99رويكردهاي درس درك عمومي هنر در كنكور 

تهرانطراحی صنعتی هنر  2منطقه  58محمدامين طه زاده رتبه 
طرحی لباس هنر تهران 1منطقه  9مهشيد مسيبی رتبه 
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:مباحثي كه رويكرد سال قبل را دنبال كرده اند
 نيز ما شاهد 99همانند سال گذشته، در درك عمومي هنر كنكور:
1 سؤال از خوشنويسي
1 سؤال از هنر ژاپن
1 سؤال از هنر هند
1 سؤال از هنر اژه و يونان
1 سؤال از هنر بيزانس
1 سؤال از سازشناسي ايراني
1 سؤال از نگارگري ايران
1 سؤال از نقاشي معاصر ايران
3 سؤال از هنر پيشاتاريخي ايران
 مبحث، بودجه بندي ثابت مانده است 11يعني در  .ww
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شاهد  98نسبت به  99مباحثي كه در درك عمومي هنر كنكور 
:افزايش سؤال در آن ها بوده ايم

 تا بود كه نسبت به سال قبل يك سؤال بيش تر شده  است3در عكاسي، تعداد سواالت.

 تا بود كه در آن نيز يك سؤال نسبت به سال قبل افزايش يافته است و4در صنايع دستي، تعداد سؤاالت 

.سؤال طرح شده بود... پيرامون پوشاك، نساجي، قالي بافي و
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بودجه بندي و نكات كليدي

 را سؤال 3 و شده اضافه بودجه بندي به پويانمايي جديد مبحث كه بود اين 99 كنكور هنر عمومي درك مورد در جالب نكته ي 

 باحثم از يكي عنوان به مبحث اين جاي گيري شاهد بايد "احتماال" آينده سال هاي در يعني كه است، داده اختصاص خود به نيز

 قبل سال به نسبت تنها نه و رسيده سؤال 3 به سبك شناسي سواالت تعداد كه است حالي در اين .كرد ياد هنر عمومي درك مهم

.است رسيده خود ميزان كمترين به اخير سال چند در بلكه يافته، كاهش سؤال 3

    ،از .نيست خبري باستان ايران هنر بخش هاي ديگر از حالي در است داده اختصاص خود به را سؤال 2 اشكاني هنر هم چنين 

ww.است آمده سؤال 1 هركدام نيز چين و يونان در نمايش مصر، باروك، مباحث
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سهم کتاب درسی و منابع آزاد در درک عمومی هنر
 سوال از کتاب های درسی هنرستان بوده است 17سوال درک عمومی هنر  30از.

کتاب درسی تعداد سوال مبحث

هنرستان خوشنویسی سوال 1 خوشنویسی

1عکاسی  سوال 1 عکاسی

تاریخ هنر جهان سوال 1 باروک و روکوکو دوره

6ایران درس  تاریخ هنر
آشنایی با بناهای تاریخی
آشنایی با مکاتب نقاشی

سوال 5 هنر ایران باستان 
پيشاتاریخی

6درس  تاریخ هنر جهان سوال 1 هند هنر

مکاتب نقاشی سوال 1 هنر ژاپن

هنرستان دانش فنی هپایه سوال 1 پوشاک

آشنایی با مکاتب نقاشی سوال 1 نگارگری

14تاریخ هنر جهان درس  سوال 1 18هنر قرن 

1درس  2سيرهنر در تاریخ سوال 1 هنر اژه و یونان

3درس  2سيرهنر  سوال 1 صدر مسيحيت و بيزانس

 بودجه بندي سواالت
  نسبت به سال گذشته

متفاوت بود و از مبحث 
 پويانمايي و انيميشن

.سوال داشتيم 4تعداد 


