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نگاه كلي* 

گيـر كـرد و همـين سـبب شـد      ها، بـسياري از داوطلبـان را غافـل    ي برخي سؤال  شايد امسال سادگي بيش از اندازه     

هاي بسيار ساده به صورت منطقـي نبايـد دردسرسـاز باشـند،             كه سؤال البته اين . ها در حد انتظار خود ظاهر نشوند      خيلي

خوانـدن  ي درسا در قالب يك الگوي جدي، تخصصي و پيچيده در زمينـه  درست است، ولي زماني كه داوطلبان يك سال ر        

آموزان ما اين روش تا پـيش از رسـيدن          با درنظرگرفتن اين موضوع كه تقريباً براي بسياري از دانش         (گذارندسر مي پشت

، و بـا  )دهـد  رخ مي  هاخواندن آن به سال كنكور چندان آشنا نيست و به نوعي در اين سال يك تحول عظيم در الگوي درس                 

 داوطلبـان خـود را      -خواه درست يا نادرسـت باشـد      -ي اهميت بيش از حد باالي اين آزمون در كشور         درنظرگرفتن درجه 

ي آزمـون   حال چون با اين تفكر وارد جلـسه       . تر مواجه شوند  تر و پخته  مراتب مفهومي هايي به سازند كه با سؤال   آماده مي 

شـود در كنكـور    شوند كـه مگـر مـي      هاي بسيار ساده دچار اين ترديد مي       در مقابل سؤال   صورت ناخودآگاهي شوند به مي

خب همين مسئله كه    ! اش نيستند توجهمهانآي پنهاني در اين تست نهفته است كه         يد؟ پس احتماالً نكته   اهايي بي چنين سؤال 

د، يـا از خيـر   شـو كند كه موجب ميپايه مييآموزان را دچار ترديدهايي ب   جمع كثيري از دانش    ،آيدپاافتاده مي در نظر پيش  

قطعاً فضاي پراضطراب حاكم بر كنكور هم بـر ايـن مـسئله     (ربط را برگزينند  آن سؤال بگذرند و يا حتي پاسخي بسيار بي        

ها را وقتـي در فـرداي روز كنكـور و در وضـعيتي آرام جـواب        داده بسياري از اين سؤال    زند چراكه تجربه نشان   دامن مي 

جاسـت كـه ايـن معـضل اساسـاً در ميـان              و جالب اين   )شودي صحيح انتخاب مي   ترين شكل ممكن گزينه   هند به ساده  دمي

 كه ذهـن خـود       داوطلباني  در  چراكه ؛تر است اند، رايج اند و منابع متعددي را مطالعه كرده      تري كشيده كه زحمت بيش  كساني

هـا هـم بـه همـان سـادگي درس           آن  و آيـد وجـود نمـي   اند، شـك و ترديـدي بـه       كردههاي كنكور ن  را چندان درگير پيچيدگي   

نتيجـه  تـر  انـد كـم  تـر زحمـت كـشيده    كه بيشييها آن، افسوس كه در اين ميانماااست ها طراحي شده اند كه سؤال  خوانده

آمـوزان معمـولي و    دانـش گونه باشد ديگر تفاوت چنداني ميانها اين وقتي طيف وسيعي از سؤال  ، از طرفي ديگر   !رندگيمي

.ها مختل خواهدشدي رقابت ميان آنخوب وجود نخواهد داشت و مشخصاً گردونه

زننـد،  ي افـراد را محـك مـي       هايي كه صرفاً حافظـه    شود كه سؤال  هاست كه در رابطه با اين مسئله صحبت مي        سال

درك علمي افراد است كه بايد سنجيده شود        چه مسلم است، اين دانش و فهم و         مناسب سنجشي در اين سطح نيستند و آن       

.هاي آننه حافظه

ها نيز معقول، مفهومي و دقيـق  برخي سؤال) در سرفصل مورد نظر(اگرچه بايد در نظر داشت كه در كنكور امسال      

دي هاي اخيـر سـازمان سـنجش بـا رويكـر     كه در سالاين.شان در اقليتي كوچك استاند، اما متأسفانه نسبتطراحي شده 

هـاي  تر قرار دهـد و كتـاب  تر و عقالنيها را در چارچوبي مشخصاست، سؤالمنصفانه در رابطه با كنكور هنر سعي كرده     

تقـديري  ها باشند، نه منابعي بـسيار دور از ذهـن، امـر مهـم و قابـل             درسي در دسترس داوطلبان، منبع طراحي غالب تست       

تـر دانـش داوطلبـان را    توانـد بـسيار دقيـق   ها هست و مي  كه در اين كتاب   اما چرا از آن همه نكات ناب و ارزشمندي          . است

مورد سنجش قرار دهد، حداكثر بهره را نبريم؟

كه تا امروز مرسوم نبوده كه      اول اين . كننده است نامه بسيار تلخ و نگران    ها كه بگذريم، داستان پاسخ    از بحث سؤال  

گـاه متوجـه   شـود داوطلبـان هـيچ   همـين باعـث مـي   . ي تشريحي ارائه شـود   نامهپاسخ» كليد اوليه «براي كنكور هنر پس از      

شوند يا خير؟اند، تصحيح ميبه نادرست پاسخ داده شده» كليد اوليه«هايي كه در شوند كه سؤالنمي
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ن امسال در سرفصل درك عمومي هنر در شأن آزموني بـا ايـ            » كليد اوليه «كه اين تعداد پاسخ نادرست در       دوم اين 

هـا در راسـتاي ايـن آرزوي جمعـي اسـت كـه بتـوانيم آزمـوني معتبرتـر،                     تمام ايـن گفتـه     ،درنهايت.ي اعتبار نيست  درجه

.باشيمتر داشتهتر و منصفانهسنجيده

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

از آن ياد » جناس تصويري « با عنوان    نظر دارد موضوعي است كه در آثار ماگريت       چه طراح در اين سؤال مد     آن112

. دادتر و كامـل تـري مـي   كمي توضيح واضحي سؤال بيان چنين موضوعي بهتر بود ديكته    شايد براي   . مي شود 

.است» نقد هنري«اين تست، پرسش بسيار مطلوبي براي كنكور كارشناسي ارشد آن هم در مبحث 

ي كه وقتي حتي بسياري از داوطلبان متقاضـي رشـته  ر كارشناسي نبود چرا در سطح كنكواين سؤال نيز حقيقتاً 126

 انتظاري نيست موضـوعي در ايـن        اجز بودند، از ديگر داوطلبان قطعاً     گويي به اين سؤال ع    موسيقي نيز از پاسخ   

.حد تخصصي را بدانند

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

دسـت  ك و هـم از شـهر سـوخته بـه       ي سـيل  الواح عيالمي هم از منطقه    .  صحيح است  يدو گزينه اين تست داراي    107

.اندآمده

در . اسـت تـرين دلتـاي رود هيرمنـد، در اسـتان سيـستان و بلوچـستان واقـع شـده        شهر سوخته در كنار كهـن   «

نقـل از  (»رسـد م مـي . ق3200قدمت اين گل نبشته به . استهاي آن يك گل نبشته عيالمي پيدا شده   هترين الي كهن

)39ي  صفحه-كتاب آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هاي  اما جزئيات و تزئينات آن از كاخمربوط به معماري عهد ساساني است،) كاخ اردشير (اگرچه كاخ فيروزآباد  102

كـشي   نقـشه  ي رشـته  - تـاريخي  يكتاب آشنايي با بناها   : منبع(.هخامنشي در تخت جمشيد اقتباس گرديده است      

)معماري

از نگرانـي و تـشويش در آثـار مـاتيس اثـري      . خط در آثار ماتيس، آرام، حساس و داراي لطف شاعرانه اسـت      «113

هرچه هست نور، رنگ و فضايي شاعرانه است كه بيننده را آرام مي كند، به تفكر وامي دارد و در خلسه                      . نيست

)2نقل از كتاب كارگاه هنر (».رو مي بردف

)آراييكتاب صفحه: منبع(» عكاسي، مونتاژ، كپي: ليتوگرافي در صنعت چاپ داراي سه مرحله است«115

. له استأي بيان نظري مسنويسي در عرصهترين عنصر و وجه اشتراك ادبيات و خوش     احساس و عاطفه، مهم   «119
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نقـل از كتـاب   (» .كننـد وار پيروي نمياي و رياضير، از منطق خشك و كليشه عنوان هن نويسي، به ادبيات و خوش  

)دانشگاهيي پيشهنر و ادب فارسي دوره

)71ي  صفحه-كتاب تاريخ هنر ايران: منبع. (ي شمعدان از عهد تيموري استي پايهدهندهتصوير نمايش127

اسـت و   دسـت آمـده   كه از تپه گيان در نهاوند به      ) اييخورشيد آري (تصوير نقش سفالي است با طرح اسواستيكا      129

)كتاب آشنايي با مكاتب نقاشي: منبع(.باشدم مي.ي سوم قمربوط به هزاره
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