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 مؤلف مقدمه
 ترین درس از دروس اختصاصی کنکور هنر مطرح است. ترین و کلیدیرو دارید به عنوان مهمکتابی که پیش

کتاب درسی و برخی کتب غیردرسی، همواره داوطلبان کنکور هنر  30در بین حدود  درس درک عمومی هنر به دلیل پراکندگی مطالب

 این مسائل در دو مورد قابل بررسی است: یرا دچار مشکالتی کرده است که عمده

 های درسی و غیردرسیآوری مطالب مربوط به این درس از بین انبوهی از کتابـ جمع1

 های آثار و هنرمندان آن دورهدوره و ویژگی بندی مطالب با توجه به هنر هرـ دسته2

 دهم:دو مشکل باال را با مثالی توضیح می

ای در کتـب درسـی هنرسـتان و و پراکنـده ی رنسـانس، مطالـب گسـتردههای آثار لئونـاردو داوینچـی، هنرمنـد دورهدر مورد ویژگی

کنـد و از آموزان تلـف میها زمان زیادی را از دانشدادن  آن ها و پشت سرهم قراردانشگاهی آمده است که پیدا کردن این نوشتهپیش

کرده آوریها را جمعشود. این موضوع مؤلف را بر آن داشت تا تمامی این نوشتهها میها در حجم وسیع دادهباعث سرگردانی آنطرفی

ن هر مطلب تمـامی تصـاویر مربـوط را اضـافه بندی شده، مشخص و مستقل با قلمی ساده و روان بنگارد و پایاو به شکل کامالً دسته

هـا ها و تعـاریف در کتاببنـدیجایی کـه جملهها شبیه به هم به نظر آیند، اما از آنشاید در نگاه اول بعضی تعاریف و ویژگینماید. 

م و کاست در کتاب تواند به صورت تست مطرح شود، صالح دیده شد که تمامی تعاریف بدون کها میمتفاوت است و هر کدام از آن

 برد.ها باال میدرج شود که این کار ضریب اطمینان داوطلب کنکور را در مورد یادگیری مطالب و حل تست

 هــای دوسـتان ارجمنــدی از جملــه رو بــود، همـواره کمکبر، مشـکالت فراوانــی پـیشاگرچـه در ایــن کـار نســبتاً سـخت و زمــان

هـای ایـن عزیـزان را پـاس شـد کـه کمکباعث دلگرمی می و سحر صفری رسا زینالی، خانم هیخانم نسرین صدقیان، آقای دهقانی

هرمزی )طراحی جلد کتاب( و آقای مبیّن  و میناآرایی( ها: سکینه مظاهری و معصومه عزیزی )تایپ و صفحهدارم. همچنین از خانممی

 کمال تشکر را دارم.

 یم. نماسپاسگزاری ویژه می زینب احمدیدر پایان از خانم 

 آموزان گرامی نظرات خود را در مورد این کتاب از مؤلف دریغ نکنند. نظر و دانشرود که دوستان صاحبامید آن می
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