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 شده بندي هاي طـبقه مجمـوعه كتاب



ترين منبع تمرين تست، براي موفقيت در كنكور عالوه بر تسلط تشريحي بر مباحث، تمرين تستي نيز يك ضرورت است. اصلي
چي هاي كنكور مشابه هستند و اين موضوع توسط آقاي كاظم قلم % سؤال85همواره حدود  زيراهاي كنكورهاي برگزار شده است  سؤال

ي آبي كانون با اين ايده منتشر شد. بندي شده هاي طبقه كتاب 74براي اولين بار در سال به درستي تشخيص داده شده است و
ي آموزان، به عنوان يك بانك كامل تست مورد اتكا و استفاده هاي آبي كانون عالوه بر داشتن يك طراحي آموزشي براي دانش كتاب

شود. تر مي به روز و كاملساختار و محتواي اين كتاب هر سال  آموزان است. دبيران و دانش

. با توجهاست هاي زيرگروه يك  مند به رشته براي داوطلبان عالقه باال ضريب از دروسدرسي است كه در كنكور هنر، تصويري و تجسمي خالقيت
اي از ، قسمت عمدهزاد)(آ هاي كنكور اين درس از اين منابع سؤالو طرح تعداد زيادي از تصويري و تجسميبه گستردگي منابع در درس خالقيت 

اي جامع براي داوطلبان كنكور هنر و پاسخ به نيازهاي ي مجموعه اند. هدف مولفان اين كتاب، ارائه هاي اين كتاب، از منابع آزاد طرح شده سؤال
آموزشي آنان است.

هاي زير است: ها در كنكور شامل قسمت اساس تمايز مباحث و اهميت آن هر بخش از كتاب، بر
كنكور السؤ  سراسري  هاي 

هاي هاي كنكور سال سؤالي  هاي كنكورهاي داخل و خارج كشور، به تفكيك مبحث در هر فصل، آمده است. مطالعه سؤالدر اين مجموعه، 
يم است.ت كنكور هر مبحث، از جديد به قدسؤاالها است. ترتيب  سؤالي طرح  گذشته، راهكاري مناسب براي يادگيري مباحث و آشنايي با شيوه

كنكور سؤال كارشناسي  هاي   كارداني به 

هاي زيرا تعدادي از سواالت سال .تفكيك مبحث در هر فصل، آمده است ر، بهكارداني به كارشناسي اخي هاي كنكورهاي سؤالدر اين مجموعه، 
ها در كنكورهاي سال بعد سراسري هنر ديده شده است. قبل اين كنكور

كانون آزمون  هاي 

هاي سراسري كه هم از منابع آزاد و هم از كتب درسي طراحي شده بودند گردآوري شده است. اي از سواالت آزمون مجموعه، در هر فصل

تشريحي پاسخ  هاي 

پس وجود منبعي كه پاسخ تشريحي درست و كاملي داشته باشد براي درك سوال و .خواني است هاي موثر براي اين درس تست يكي از روش
ايم كه اين كتاب نياز شما را پاسخگو باشد. الزم است. تمام تالشمان را كردهتحليل تصوير  فهميدن چگونگي

گوي نياز داوطلبان گرامي كنكور هنر باشد. اميد است كتاب پيش رو، پاسخبا آرزوي موفقيت، 

مقدمه

محبي رقيه 


