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نگاه كلي* 

، سؤال هاي درك عمـومي هنـر        هاي قبلي هاي تعاوني سنجش و در قياس با مجموعه       گرفتن سوابق آزمون  با درنظر 

گرفتـه و  درسـتي صـورت  هاي سخت، متوسـط و آسـان بـه   توزيع سؤال. توان معقول و خوب دانستدر اين آزمون را مي  

بـا ايـن حـال هنـوز برخـي          . نيز منطقي است  ...) ش، موسيقي و  تاريخ هنر، خوشنويسي، نماي   (ها  پراكندگي موضوعي تست  

هـا و    سـؤال  اماليدقت و حساسيت در ويرايش      و يا عدم  ) 121چون سؤال   هم(افتاده نظير اشتباهات تايپي     پامشكالت پيش 

. داردميهاي غلط، اين آزمون را از سطح استاندارد و عالي دور نگاهگزينه

:هابررسي سؤال
يي محترم كمي بايد اطالعات خود در زمينه       دهندهكه پاسخ در پاسخ اين سؤال دو مشكل وجود دارد، اول اين         :101سؤال  

ه ي تاريخي نيز نيـاز بـ  كه در زمينهدوم اين! ي يك گوزن است نه يك بزدهندهكه تصوير نمايشجانوران را ارتقاء دهد چرا  

!رانسه است نه اسپانياكه غار السكو در جنوب فتري دارد چرامطالعات دقيق

مي باشد، اما طراح در بيان ايـن مطالـب دقـت كـافي          »انسان فضا طراحي  « اين تست ها مربوط به كتاب        :105 و   104سؤال  

 عمـالً  ،هايي اهميـت دارد كه عامل ترتيب در چنين سؤالبا توجه به اين. است و داوطلبان را دچار سردرگمي مي كند       نداشته

براي بيان يـك  ) يعني ظرف(هاترين قالبيكي از ساده«.اندشدهصورت معكوس مطرحر دو سؤال به هاي صحيح در ه   گزينه

تواننـد حامـل و ناقـل معنـاي       مـي ) گاهي به نثر و گاهي به شـعر       (اگر كلمه يا كلمات درست انتخاب شوند      . معنا، كلمه است  

نـه  (چـون كلمـه و شـعر اسـت    ف و مظـروف هـم  ي ظـر در نتيجه رابطه» .باشند) يعني محتوا و يعني مظروف   (اصلي خود 

چرا كه ظـرف يعنـي      . تواند همچون ظرف و مظروف باشد     ي محتوا و قالب نمي     رابطه 105طور در سؤال    ؛ و همين  )بالعكس

دقت در ترتيـب قرارگيـري موجـب    فرم يعني قالب يعني صورت يعني برونه و مظروف يعني محتوا يعني درونه؛ همين عدم         

هـاي ديگـر رابطـه شـاعر و         ي انحرافي تلقي كند و در ميان گزينـه         يك گزينه  105 را در سؤال     1زينه ي   مي شود داوطلب گ   

چـون  تر دريابد، با اين تحليل كه شعر مي تواند يك صورت بياني باشد و تفكر شـاعر هـم                  شعر را با صورت سؤال نزديك     

.شودمحتوايي است كه در اين قالب بيان مي

بايـد بـه طـراح      . افتندتوجهي مي هم در ديگ بي   هاي نزديك به  طراحان سؤال از ذوق طراحي گزينه      گاهي اوقات    :106سؤال  

 الزامـي  19گيـري ايـن مكاتـب در قـرن        كه در سؤال ترتيـب شـكل      ، هنگامي يزد كرد كه استاد گرام    محترم اين سؤال گوش   

توانـد صـحيح    نمـي 3ي ي كدام منطق گزينـه ايد پس بر پايه است، و شما صرفاً مكاتب موجود در اين قرن را خواسته          نشده

باشد؟

دركـه بودنـد هـا ين ژاپنـي ا«:استشدهدر كتاب فوق چنين نقل  .  منبع اين سؤال كتاب كارگاه چاپ دستي است        :108سؤال  

بـه كـه بـود وداييبـ سـرودهاي وهـا طلسمشاملاثراين. كردندمنتشررادارتاريخچاپياثراولينميالديهشتميسده

.شدمنتشروچاپنسخه،ميليونيك) تيراژ (شمارگانبهآبلهبيماريشيوعدههسهدنبالبهوژاپنيهملكدستور

صـورت بـه داردنـام »ساترادياموند«كهاوليهكتاباين. گرددميبازنهميسدهبهدارتاريخ) كتاب (چاپيياولين نسخه 

شـش ورق اول    . هم چسبيده اسـت    شامل هفت ورق كاغذ به     ومترسانتي5/30عرضبهورمت9/4طولبهاستطوماري
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شـده يـك كتـاب      چه در ژاپن چـاپ    مسئله اين است كه آن    » .آن، متون بودايي و ورق هفتم تصوير بودا و مريدان وي است           

در مـتن كارگـاه   » كتـاب تـاريخ دار  «ت و با توجه به تأكيد بر عبار  . هايي چاپي به عنوان طلسم بودند     نبوده است، بلكه برگه   

شده از سوي سازمان سنجش را مطالعـه        تري منابع معرفي  چاپ دستي، آن دسته از داوطلباني كه با دقت و وسواس بيش           

.شد طراحان سؤال شده و متضرر خواهندتوجهدقتي و عدمچنين گرفتار بيرفت و اين خواهند3ي اند به سراغ گزينهكرده

. هاي تعاوني سـنجش اسـت     اساً حضور چنين سؤاالتي در مبحث درك عمومي هنر تنها از معجزات آزمون             اس :109سؤال  

كرد آيـا منظـورش از مـستطيل افالطـوني همـان      داد و مشخص ميتري ارائه ميبهتر بود طراح در اين زمينه توضيح بيش      

» مستطيل افالطـوني  «است اما عبارت    شدهكه در منابع درسي پيرامون احجام افالطوني صحبت          چرا مستطيل طاليي است؟  

.ناآشناست

عنـوان ويژگـي خـط در آثـار         چـه بـه   ترين ويژگـي امپرسيونيـسم حـذف خطـوط محيطـي اسـت وآن              شاخص :116سؤال  

ي مقابل ثبـات و پايـداري، تحـرك و پويـايي اسـت كـه چنـين        نقطه. توان بيان كرد فقدان صراحت است     امپرسيونيستي مي 

شود كـه تأكيـد بـر كـاربرد بيـاني خـط از             ميتر در اكسپرسيونيسم ديده   شده بيش گزينه هاي مطرح  مشخصه اي در ميان     

.هاي اصلي آن استمؤلفه
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