
 

  

  کور هنر کننگاه کلی به
  

 عالوه بر مشکالت درسی -!اي نیاز به تحصیالت دانشگاهی ندارد  که به تصور عده-هاي کنکور هنر ریزي براي رشته    مطالعه و برنامه    
بـسیاري از داوطلبـان   . آورد گیرشده، مشکالت روحی خاصی نیز براي هنرجو پیش مـی  هاي اخیر بسیار چشم   و وجود منابع فرعی که در سال      

در کنکورهـاي آزمایـشی سـازمان    (شوند  ریزي و عناوین منابع درسی جدي گرفته نمی  همواره از این موضوع که از جهت برنامه     کنکور هنر 
ــد ســنجش حتــی بودجــه ــا حجــم بــاالي درســی   کــه گــاه از طــرف خــانواده  یــا ایــن) بنــدي درســی ندارن ــد،  کــه مــیهایــشان حتــی ب خوانن

توانند بپذیرند که   مهندسی و پزشکی دارند، نمی-هاي فنی  تأکید بر رشتهتر بیشها که  ی از خانواده  بعض. مند هستند   شوند، گله   می گرفته  نادیده
 سـال  4-3باید یـادآوري کـرد کـه در    ! هاي هنر هم براي رشته هاي درسی است آن ها در حال مطالعه و یا حضور در کالس       فرزندشان ساعت 

االت رفته، بنابراین کار داوطلب از حد ؤشدن س  از قبل به سمت استداللیتر بیشو باز هم  ی داشته   سگذشته کنکور هنر بار دیگر تغییرات اسا      
کـه بایـد     یعنی عالوه بـر ایـن  ؛است فتهگیري ر کردن مطالب و نتیجه سمت تحلیل و تجزیه   گذشته و به   ،کردن و یا مرور یک مطلب      فقط حفظ 

عبـارتی کـار داوطلـب      بـه ؛ها و یا تجزیه نظریات را نیز فراگرفـت   تفاوت باید قدرت تشخیص،دقت زیادي در مطالعه و درك مطالب داشت    
که من کنکور هنـر شـرکت    زمانی: گویم ها می شوم و به آن آموزانم یادآور می گاه مثالی را به طنز براي دانش      . است ترشده  کنکور هنر سخت  

 تغییرکـرده و از شـما   سـؤال امـا امـروز   ! دونستیم آدمـه کـافی بـود    قدر که می همین» لئوناردو داوینچی چیه؟« کنکور این بود که   سؤالکردم،  
ي فـرد و تأکیـد بـر خـط      ي بـر روحیـه  تـر  بیشیک تأکید  دامهاي آخر زندگی داوینچی با آثار رامبراند ک در بررسی آثار سال«شه   می یدهپرس

تـري   جزیـه و تحلیـل و اسـتدالل بخـش مهـم     تاسـت و  ي نهـایی    بخشی از مرحله،عبارتی امروز براي کنکور هنر دریافت اطالعات   به» دارند؟
که سازمان محترم سـنجش در فهرسـت منـابع درسـی، نـامی از        به کنکور هنر است، بدون این     فزاینده ورود منابع فرعی     ،ي دیگر   مسئله .است
س باید گفت بـه همـین دالیـل یـک     برعک. کردن این مسائل داوطلب کنکور هنر را ناامید کرد     به هرحال، نباید با فهرست     .ها آورده باشد    آن

ي  توانـد رتبـه   مـی ) ي هنر تحصیل کرده باشد که در رشته( ریزي و داشتن یک مشاور  آموز خوب با پشتکار زیاد، با کمی دقت و برنامه  دانش
  .ممتازي کسب کند

  
  : عبارت است ازترین مشکالتی که داوطلبان کنکور هنر با آن روبرو هستند عمده

  ها ریزي و ارائه دروس عمومی در هنرستان امهعدم توجه به برن . 1

 نامحدود بودن منابع درسی در بخش دروس اختصاصی . 2
  

خصوص دروس عمومی سال سـوم   به(ي ما این است که اگرچه داوطلبان هنرستانی مشکالت زیادي در دروس عمومی دارند      توصیه  
شده و متخـصص   اگر از پایه این دروس را همراه با استاد شناخته) شود ها ارائه نمی  در هنرستان   مهمی در کنکور سراسري است اما      که مبحث 

کـه در   چنـان  شروع کنند و با دقت مطالب را همگـام بـا اسـتاد پـیش ببرنـد قطعـاً موفـق خواهندشـد، هـم         معتبر،  هاي کمک آموزشی      و کتاب 
  !هاي پیش شدند سال
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   هنرهاي کنکور ویژگی
  

ه بـراي برخـی   کباشید تا از سردرگمی و سرخوردگی احتمالی  ریزي درسی خود باید مطالب کلی زیر را در نظر داشته ه در برنام  شما  
  :توجه کنید کهآید، در امان باشید، پس لطفاً  آموزان در طی این مسیر پر پیچ و خم تا رسیدن به سرمنزل مقصود، پیش می از دانش

  .ها بسیار زیاد است هاي آثار و سبک گیها و ویژ ها، دوره ها، سال تعداد نام . 1

 .ها را هنگام آزمون به یاد بیاورید باشید که آن  انتظار نداشته،اید کرده بدون مرور مجدد مطالبی که مطالعه . 2

 تصور نکنیـد کـه ایـن فقـط شـما     .  نیاز دارید که بسیار طبیعی استبار مطالعه و مرور چندینها به  ها و سال کردن نام  گاه براي حفظ   . 3
 .هستید که نیاز به مرور مجدد دارید

اگر شما دروس عمـومی را  . ها بسیار شدید است ي شما دارند و از طرفی رقابت در آن دروس عمومی سهم زیادي در ساخت رتبه  . 4
 !بودي شما خوب خواهد نید، قطعاً رتبهخوب بخوا

ي   شـما را از ادامـه   احتمـاالً قدر زیـاد خواهـدبود کـه     آنها ها و آثار و ویژگی ها، سال  ها، قرن   ماه حجم مطالب، نام     در حدود بهمن   . 5
نگران نباشید، باید از این مرحله با موفقیـت بگذریـد و   . آید  ي داوطلبان پیش می     این موضوع براي همه   . مسیر منصرف خواهدکرد  

 .ه کنیدبر اضطراب خود غلب. نشین شوند آرام آرام مطالب را کامل کنید و بگذارید در ذهن شما با آرامش ته

هـا،   اسـت کـه بـه دلیـل ضـریب مـشترك در تمـامی رشـته        » درك عمـومی «تـرین درس اختـصاصی کنکـور هنـر، درس          پررقابت . 6
 بـار دوره کنیـد تـا    5-4هـا را حـداقل     کتاب اسـت کـه بایـد آن   11این درس شامل   . گذاري شما در آن بسیار اهمیت دارد        سرمایه

 . درصد کسب کنید80 تا 75بتوانید حدود 

 شـما را در   ي هنـر،   زیرا نامحدود بودن منابع رشـته ، را ندهید100  درصدي در دروس اختصاصی کنکور هنر، به خود وعده     هرگز   . 7
شما باید بدانید اگر خوب درس خوانده باشید، به هر حال از رقیبان دیگر بهتر خواهید بود و اگـر  . کند ي آزمون غافلگیر می     جلسه

، درس درك 80براي مثال؛ در سال  . پاسخ نخواهندداد اند، به آن یگر که بهتر از شما درس نخوانده     سؤالی را ندانید، قطعاً رقیبان د     
بسیاري از . بود شده  درصد سؤاالت درك عمومی از منابع خارجی طرح50یعنی حدود . عمومی کنکور سراسري بسیار سخت بود

توانـستند    درصد زدند و چون به بعضی از سؤاالت نمـی 55ثر  آماده کرده بودند حداک   100 و   90داوطلبان که خود را براي درصد       
 اما افرادي کـه آرامـش   ؛ي امتحان خود را باختند و پاسخ سؤاالت بعدي یا دروس بعدي را نیز خراب کردند        پاسخ دهند در جلسه   

 زیرا میانگین ایـن درس  ،ندبود  سخت باشد، برندهها سؤالي داوطلبان این  خود را حفظ کردند و به خود گفتند که شاید براي همه         
  . درصد بود100 یا 90 درصد نیز تقریباً معادل 60 تا 55و کسب .  درصد بود14در آن سال 

  
  ».باشید که میانگین آزمون اهمیت زیادي دارد بنابراین به خاطر داشته«



 

  

  ریزي کنکور هنر موارد ویژه در برنامه
  

 .نید و به تصاویر آن دقت کنیدهاي سینما را حتماً ببی هاي هنري و فیلم برنامه . 1

 .هاي خود داشته باشید ها را در برنامه ها حتماً سر بزنید و آن ها و موزه به گالري . 2

ي دیـداري و درك   کـار حافظـه   ایـن . را حتماً ببینید... سازي، نقاشی، سینما و   هاي تصویري مانند عکس، گرافیک، مجسمه       کتاب . 3
 .برد تصویري شما را باال می

هـا بـراي درس    ي آن هاي هنري انـرژي خـوبی خواهندداشـت و روحیـه        به فعالیت هنري مشغول هستند، با انجام فعالیت        افرادي که  . 4
هـاي خـود    د بـه فعالیـت  تواننـ    نباشـد، مـی  تـر  بـیش  سـاعت  5-4ها در هفتـه   که فعالیت هنري آن  به شرط آن    و شود  خواندن بهتر می  

 .دهند ادامه

 .به منابع غیردرسی نیز بپردازید . 5

 .ي خوب مطالعه کنید تا هرگز بازدهی شما کم نشود ها را با عالقه و انگیزه با عالقه به تمام دروس نگاه کنید و تمامی کتاب . 6

اي اسـت   ها و دروس مفهومی بـه شـیوه   ها و اسم ماهیت درس.  ساعت درس بخوانید7 از روزي تر بیشتوانید   براي کنکور هنر نمی    . 7
پـس، بـا   . ي دروس ندارید و کنکور هنر یعنـی دوره  اي براي دوره هاي سال انگیزه     در نیمه  ،نیدبه شکل افراطی درس بخوا    که اگر   

. کنیدبها نگاه  کتاببه توانید  نمیحتی افراط در درس خواندن، زمانی که دیگران در حال دوره، مرور و تثبیت مطالب هستند شما        
 .بین باشید واقع

هـا و   شدن و تثبیـت بـسیاري از اسـم    نشین  ریاضی و انسانی متفاوت است و نیاز به ته     ،هاي تجربی   ماهیت دروس کنکور هنر با رشته      . 8
  .ي خوبی عاید شما نخواهدشد شود و نتیجه شدن ساعات مطالعه مغز شما خیلی زود خسته می با اضافه. ها دارد سال

هـاي جـامع،     هنـر میـدیا و بـراي آزمـون    هاي  آزمون براي کل سال. حتماً براي ارزیابی خود در کنکورهاي آزمایشی شرکت کنید   . 9
 .شود هاي سنجش توصیه می آزمون
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