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نگاه كلي* 

وقتـي  . ياد كرد» ولييك آزمون معم«بايد با عنوان تنها ، »درك عمومي هنر« در سرفصل از آخرين آزمون اين سال  

اي خنثي كه چندان فرصـتي بـراي نقـد و بررسـي ايجـاد               پديده. م معمولي به اين معناست كه نه بد و نه خوب است           گويمي

از منظر من تستي كه داوطلـب را بـرآن          باشد؟  هايي بايد داشته  چه ويژگي يا ويژگي   » تست خوب «به نظر شما يك     . كندنمي

اي از مطالب را در ذهن خود بسط دهد، يك تست خـوب و   مجموعهانديشد، تحليل كند و به آن بي   گوييدارد كه براي پاسخ   

حـال  . گرفتد سنجش قرار خواهدگونه ميزان دانش، قدرت تجزيه و تحليل و ضريب هوشي او موركه اين معقول است، چرا  

هايي نيز، طراح موظف است كه به همان ميزان در گـزينش موضـوع سـؤال              باشيد كه براي توليد چنين تست     داشتهدر نظر   

 دقيقاً همان مسائلي كه در سؤاالت اين آزمون       .باشدداشتههاي غلط تأمل و تفكر      انديشه كند، تحليل كند و در انتخاب گزينه       

البته بايد تأكيد كنم كه در اين . هاستاي از جمالت كتاب   ها تنها بازگردان ساده   آزموني كه اغلب سؤال   . است جايشان خالي 

امـا  . دار نيـست مشكل) كردغير از يك سؤال كه به آن اشاره خواهم        به(گويي  الي از حيث مضموني و پاسخ     زمون هيچ سؤ  آ

يعنـي  » صـفر و يـك    «الگـوي   . گيـرد سنجـشي صـورت نمـي     ،»كصفر و ي  «ست كه در يك قالب      خواهم بگويم اين  چه مي آن

طح باشيد كه ايـن الگـو را در سـ   داشتهنظر البته در. دهندهايي كه همه پاسخ ميدهد و سؤالهايي كه كسي پاسخ نمي    لسؤا

ي رقابـت   هـا كـه اساسـاً از ابتـدا در گردونـه           اند، نه آن  كنم كه براي كنكور تالش معقول و مقبولي داشته        كساني مطرح مي  

.حضور ندارند

تـر   كه پـيش  نيست،هاي محيرالعقوليها و پرسشگويياز پاسخخبري هاي اخير ديگر ه در آزمون  در نهايت همين ك   

. بايد مراتب تشكر و قدرداني را از مسئوالن اجرايي داشتشد، مي ديدهسنجشهاي ه كرات در آزمونب

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

بخشي از پارگراف مـورد توجـه طـراح در ايـن            . استاين سؤال از متن كتاب آشنايي با مكاتب نقاشي طرح شده          123

هنر خوشنويسي نيز در چين پيوسته حضور داشت و ارتباط خـط بـا              گام با نقاشي،    هم«: چنين است پرسش اين 

مـو،  قلـم (كـه مـواد و مـصالح هـر دو     چنـان رفتند، هـم شمار ميتوان گفت هنري واحد بهنقاشي چنان بود كه مي   

نقاشي سـنتي   .) (...  داشت دستي و مهارت فني نياز    يكي بود و اجراي هر دو نيز به چيره        ) ، ابريشم يا كاغذ   مركب

».است تأثير زيادي از خوشنويسي گرفتهمحدوديت رنگين به لحاظ سرزندگي، ريتم، ارزش خط و چ

ي رنـگ نيـست؟ و      اي مطرح در حوزه   رم اين سؤال پرسيد، آيا محدوديت رنگ خود مقوله        حاال بايد از طراح محت    

شنويـسي و نقاشـي چـين    فام و نوع مركب مورد استفاده در هر دو هنـر خو          گذاري بي كه در نوع رنگ   نه اين مگر

تــأثير گــذاري تحــتي رنــگي انتخــاب رنــگ و نحــوهنــي در زمينــهاشــتراك وجــود دارد؟ بنــابراين نقاشــي چي

.خوشنويسي است
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