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ت نسبت به كنكور سـال گذشـته،        سؤاال از نظر پراكندگي     وت خواص مواد در كنكور امسال سخت بود         سؤاالسطح  

شده كـه  هايي داده گزينه241سؤال مثالً در ؛ در كنكور هنر اشكاالتي وجوددارد كه گويا هر سال بايد تكرار شود  .بهتر بود 

 كـرده كـه حتـي در        سـؤال اي به نـام اشـترخان        در مورد پارچه   247سؤالد  هر دو مي تواند صحيح باشد يا مثالً در مور         

 سـاله  جدههآموز اين است كه چرا بايد دانش     من از طراح محترم      سؤال!المعارف صنايع دستي نيز نامي از آن نيست       ةداير

؟نايع دستيصالمعارف ةدايرنامي را بداند كه نه در كتاب آشنايي با صنايع دستي هنرستان است و نه در 

نـد كـه در يكـي از       كاي را انتخـاب     آموز را بسنجند پارچه   كه سواد دانش  شد براي اين  ، نمي سؤال محترم طراحيعني  

 آيـا  ! از مطالعـه آمـوز تي چيست؟ نااميد كردن دانشسؤاال واقعاً هدف از طرح چنين     ؟منابع اصلي صنايع دستي وجوددارد    

 فرامـوش كـرده   سـؤال شود؟ طراح  ماه درس خوانده روا مي9آموزي كه ي به دانشدر كنكور تجربي و رياضي چنين ظلم 

آمـوز   چـرا بايـد محكـي باشـد بـراي سـنجش دانـش           ،دانـد  را حتـي كارشـناس صـنايع دسـتي نمـي           سؤالاست وقتي يك    

؟ بيرستانيد

اي تدريس خواص مـواد  است؟ شايد جالب باشد بدانيد كه بر  واقعاً منبع آزاد در كنكور هنر تبديل به چه چيزي شده          

 منبع جديـد  2كنم و هر سال حداقل  ماه تدريس مي9 كتاب درسي و غيردرسي را به دانش آموز در         40اي از   حداقل چكيده 

 بپرسم چرا بايـد   سؤال گرامي  واقعاً خيلي دوست دارم از طراح      .كنمت سنجش به اين مجموعه اضافه مي      سؤاالبا توجه به    

ت را سـؤاال  درصـد  40 تـا  30آموز توانايي پاسـخگويي بـه     كه دانش آوري مطالب از اين   وقفه و جمع   ماه تالش بي   9بعد از   

!خوشحال باشيم؟آورد دست ميبه

كـه داوطلـب   ست؟ غيـر از ايـن  هـ آيا تا به حال فكر كرديد چه تفاوتي بين داوطلب كنكور هنـر و تجربـي و رياضـي       

هـاي اختـصاصي تبـديل بـه دريـايي از اطالعـات       ام از درسرو اسـت و هـر كـد       ه درس اختـصاصي روبـ     7كنكور هنر بـا     

.استشده

گيرد كه هدف از كنكور ايجاد شرايطي يكسان بـراي ورود   اين موضوع را در نظر مي     سؤالنظر  صاحبواقعاً طراح   

خواند و آموزي كه در يك شهرستان كوچك درس مي   آمده چگونه دانش  آموزان به دانشگاه است و با اين وضع پيش        دانش

! اه پيدا كند؟رباشد كه به يك دانشگاه خوب  ندارد اميد داشته همها و منابع رادسترسي به خيلي از كالس

يـابي  ترين نقاط ايـران توانـايي راه      آموزان حتي از دورافتاده   دانيد برخالف كنكور رياضي و تجربي كه دانش       آيا مي 

ت بـه تمـامي ايـن    سـؤاال كاش موقع طرح   اي ؟افتدندرت اين اتفاق مي   نكور هنر به  در ك ،كنندها را پيدا مي   به بهترين دانشگاه  

! پاسخ دهدكس بلد نباشدي را بدهيد كه هيچسؤالخواستيد كرديد و فقط نميموضوعات فكر مي

گيريد كه يك هنرمند نياز به اطالعات درس خواص مواد دارد تـا بتوانـد در دانـشگاه كارهـاي        آيا اين را در نظر مي     

ها درس اصلي كارشناسي ارشد خواص مواد است؟ود را بهتر انجام دهد و حتي در برخي از رشتههنري خ

شود كه همـه نااميـد   ميت دادهسؤاالايگونههبآموزان است چرا ايد اگر هدف حذف يك سري از دانش   آيا فكر كرده  

 در هـر سـال مـا نيـز     سؤالراحان قدر با تغيير جهت ط البته آن؟شوند و فكر كنند خواندن درس خواص مواد بيهوده است        

ن بگوييم  اآموزكنيم كه فكر كنم از چند سال ديگر بايد به دانش           درسي داوطلبان كنكور هنر مي     يمنابع جديدي وارد برنامه   

ي به ساالر؟رود اين قافلهكجا ميه  ب!يدرا مطالعه كن سال وقت الزم است تا تمامي منابع كنكور هنر 2
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توضيح

حـدي  هـاي ديگـر نيـز تا      ها بسيار به هم شبيه است و در تركيب لعاب پودر سيليس وجوددارد پس گزينـه               گزينه241

.درست است

 معلـوم نيـست چـون پنبـه نيـز همـين شـرايط را                سـؤال ي كتاني واقعاً براي اين      دليل علمي درست بودن پارچه    248

.باشدتواند داشتهمي

.شوند هرگز باريم و ارسنيك معادل سنگ سمباده محسوب نمي اشتباه است وسؤالكالً طرح 260
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