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نگاه كلي* 

چنـان پراكنـدگي موضـوعي      هـم حـال   با اين . تر از دو آزمون قبلي ارزيابي كرد      توان سخت ين آزمون را از منظر سختي مي      ا

چراكـه در تقـسيم     ،بودهها معقول ي سؤال منابع مورد استفاده براي طراحي بخش عمده      . سؤاالت از استانداردي باال برخوردار است     

شـده و از سـوي ديگـر منـابع      اعتدال و انـصاف رعايـت   از سوي سازمان سنجش حدِ و منابع معرفي شده دها ميان منابع آزا   سؤال

يد شـا دسترس براي داوطلبان است و به رسم پيشين از منابعي كه ي منابع آشنا و قابلآزادي كه مورد استفاده قرارگرفته در زمره      

است و از اين بابـت بايـد از طـراح سـؤال     شوند، استفاده شده يافت ميي سازمان سنجش  تنها در دهليزهاي كور و تاريكِ كتابخانه      

كند نه براي اساتيد مقطـع دكتـرا و   سؤال طراحي ميبراي داوطلبان كنكور كارشناسي    ه اشراف دارد كه      مسئل اينتشكر كرد كه بر   

.باشنداميدواريم طراحان محترم كنكور نيز به اين مسئله توجه كافي داشته

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

هاي بخش سينما و تئاتر كه به احتمـال زيـاد توسـط طـراحِ مبحـث خالقيـت نمايـشي بـراي سرفـصل                         ن سؤال چناهم107

كه آخـر ايـن ايـن چـه         آور به اين دليل     گويم شگفتي مي! انگيز است شود، عجيب و شگفت   خاب مي عمومي هنر انت  درك

كشور در اين رشته هيچ اطالعي پيرامـون  هايعتبرترين دانشگاهمحال حاضر در سؤالي است كه حتي يك نفر از اساتيد         

هاي دانشگاه و هم داوطلبان كنكور را تحقير كند و از خود قهرماني      راح قصد دارد همزمان هم استاد     آن ندارند؟ گويي ط   

.نيستها گويي به آنتوان پاسخايي كه هيچ كس را هي سؤالبسازد در عرصه

براي اثبـات ايـن مـسئله       .  است گيرانهكمي سخت ي در اين حد تخصصي براي داوطلبان اين مقطع          ستفاده از اصطالحات  ا114

سازي تهران بزند و بيند چند درصد از دانشجويان اين ي مجسمههاتواند سري به دانشكدهآزمايشي ميت صورطراح به 

.اندرا شنيده) Lost Wax( دانشجويي خود اصطالح مسال دورشته حتي در 

������� 	�
�


