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نگاه كلي* 

هـاي مطـابق بـا وضـعيت     بايد گفـت كـه تعـداد سـؤال     ) دي ماه (در يك نگاه كلي با توجه به موقعيت سال تحصيلي           

،181: هـاي آموزان در دي ماه است؛ ماننـد سـؤال        ها منطبق با وضعيت دانش    از سؤال % 55.  ماه است  آموزان در دي  دانش

200 و182،183،184،185،186،187،197،198،199

ي آزمـون  اني معمـوليِ سـر جلـسه   انـد يعنـي در يـك روخـو    هاي نامفهوم و پيچيده طراحـي شـده       تعدادي از سؤال  

ي آزمون موقعيـت هيجـاني و تـنش داوطلـب نيـز         باشيم كه سر جلسه   خاطر داشته به (.توان منظور سؤال را درك كرد     نمي

داند و تخصصي در    به مخاطبي كه چيزِ زيادي از سينما نمي       (سؤال  عبارتي طراح سؤال، در انتخاب زبانِ       به) .متفاوت است 

مانند . ها شدم بار مطالعه كردم تا متوجه سؤال4و سؤال مبهم را سه يا     دمن شخصاً هر    . استفكر نكرده ) اين زمينه ندارد  

هاي آخـر  از مباحث فصلها نيز مربوط به اين موقعيت از سال تحصيلي نيستند و  تعدادي از سؤال   .195 و 194هاي  سؤال

،189: هـاي هاي سينمايي و بررسي تحليلي فنون سينما؛ مانند سؤال        مانند مبحث سبك  . شونديخالقيت نمايشي محسوب م   

196 و188،190،191،192،193

،194،195هـاي  ماننـد سـؤال  . تر و مقطع كارشناسي ارشد است    ها نيز مربوط به تحليل تخصصي     تعدادي از سؤال  

189 و192،190

ترين نكات مربوط به نقد اين آزمون اين است كه خوشبختانه در اين آزمون پرسـشي غيراسـتاندارد و                   يكي از مهم  

نامـه بـه    كه پاسخ نادرست نيز در پاسـخ      ي ديگر اين  و نكته ) منهاي استاندارد مقطع كارشناسي   . (يا نادرست وجود نداشت   

داد ي تشريحي وجـود داشـت، كـه نـشان مـي         نيمه ينامهيي و ويرايشي در پاسخ    اما تا بخواهيد غلط امال    . خوردچشم نمي 

جـاي  بـه (هـا  جايي نقطهاند، از جاي اشتباه حروف در كلمه تا جابه نامه را مرور نكرده   بار هم طراحان سؤال پاسخ    حتي يك 

جـاي  ماننـد ابتـداع بـه     (هاي عجيب اماليي    غلط) جاي راواتيني ي به اواتينزمانند  ! (و يا نداشتن نقطه   ) گري بازن ←گري  يباز

... !و ) مود يا حسن به جاي چنينابداع ن

:181سؤال 

تواننـد ايـن سـؤال را درسـت         مـي هـا   است و اكثر داوطلـب    » يونان«سؤال مربوط به ابتداي سال تحصيلي و مبحث         

.دهندپاسخ

:182سؤال 

تريلـوژي يـا تريولـوژي    :تـر بـه تفـسير ايـن اصـطالحات دقـت كنيـد        شناخت بيش براي.»يونان«باز هم مربوط به  

triology :طور متوالي يك عمل دراماتيك يا نمايشي را به تصوير بكشد كه هـر كـدام يـك                   كه به  ي سه نمايشنامه  مجموعه

ي ان باسـتان در جـشنواره     ايـن روش در يونـ     . بـا يكـديگر دارنـد     معنا و مفهوم كامل دارد و در عين حال ارتبـاط نزديـك              

.مانند تريلوژي اورسيتا. ي اين روش اشيل بودديونيزوسي شكل گرفت و استاد برجسته

براي دو اصطالح ديگر، مراجعه كنيـد بـه كتـاب           . (شود بازيگر نوشته مي   2درام يا نمايش دو نفر كه براي        : دئودرام

) نسل شريف-انديشهخالقيت نمايشي راه 

:183سؤال 

. سؤال آساني است. است حتماً اين بخش را مطالعه كنيد» ايران« سؤال مربوط به مبحث اصطالحات نمايشي اين
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:184سؤال 

ايـن سـؤال    .ي نقاشـي متحـرك نيـز بـود        نـوعي پايـه   داد و به  صورت متحرك نشان مي   فانوس خيال تصاوير را به    

.دشوار استنيمه

:186و 185سؤال 

.بايد تئاتر شرق را به دقت مطالعه و تحليل كرده باشد، تا بتوانيد اين دو سؤال را پاسخ دهيد. دشوار استنيمه

:187سؤال 

اي  چنـين ترجمـه    .اسـت » پن شالقي «وجود ندارد يا شايد منظور طراح       » 2«ي  اصطالح مربوط به گزينه   ؛  دشوارنيمه

.هاي مرجع نداريمهم در كتاب

:188سؤال 

باشيد اولين فيلم ناطق جهان چند ديـالوگ        خاطر داشته به. استاشاره شده » تمام ناطق «ي  در سؤال به كلمه   ؛  اردشو

 صـدا را بـه سـينما عرضـه     1927نام داشت در سال » خوان جازآوازه«اين فيلم كه    . و موسيقي داشته و تماماً ناطق نبوده      

برايـان  «ي سـاخته » هـاي نيويـورك  روشـنايي «يـا  » هاي نيويـورك راغچ«فيلم ) صد درصد ناطق(اما فيلم كامالً ناطق    . كرد

.بود» وارنر«از كمپاني » فوي

.توانند پاسخ دهندشناسند و به اين سؤال نميبسياري از داوطلبان مقطع كارشناسي هنر اين فيلم را نمي* 

:189سؤال 

دشوار

:190سؤال 

: ليريـك : ژانرهاي ادبـي عبارتنـد از  . وجود ندارد» ترس«نام دبي بهها، ژانري ا در طرح سؤال و گزينه ؛بسيار دشوار 

هاي هاي جن و پري كه از دسته داستان       افسانه.وارغمناك يا مصيبت  : طنز، تراژيك : حماسي، كميك : غنايي احساسي، اپيك  

.گيرندتخيلي هستند در ژانر حماسي و تعليمي قرار مي

:191سؤال 

.ها را تا حدودي بداند مهم سينماي ايران و موضوع آنهايداوطلب بايد فيلم؛ آسان

:192سؤال 

باشيد و تـصاوير مربـوط بـه        ي دقيق داشته  هاي سينمايي مطالعه   داوطلبان گرامي حتماً در بخش سبك      ؛دشوارنيمه

ه كـ در صـورتي . ايـن بخـش در كنكـور سراسـري نيـز سـؤال خواهـد داشـت                . اين بخش را با دقت مطالعه و تحليـل كنيـد          

.اي نيستشويد كه سؤال چيز پيچيدهخصوصيات هر سبك را مطالعه كنيد متوجه مي

:193سؤال 

كه در آن دو نفـر در يـك جهـت نگـاه          ) حتماً براي خود تجسم و تصور كنيد      ( اگر دو نماي جدا داشته باشيم        ؛آسان

.ار دارندكنند و هر دو نفر در يك بخش كادر قريعبارتي معكوس هم نگاه نمبه. كنندمي

كنـد كـه   در اين حالت بيننده چنين برداشـت مـي  . هر دو فرد در سمت چپ كادر قرار دارند       

كه جاي يكي از اين دو نفـر در كـادر           كنند و در صورتي   هر دو نفر به يك موضوع نگاه مي       

.گويندكه به آن خط نگاه معكوس مي. كنند اين معناست كه به يكديگر نگاه ميمعكوس شود به

:195 و194سؤال

بسيار دشوار و پيچيده
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:196سؤال 

.اي استباشد سؤال سادهكه داوطلب اين مبحث را مطالعه كردهدرصورتي

:200 و197،198،199هاي سؤال

.هاي اين بخش پيچيده و خاص نيستبه درك و دريافت شما از تصاوير بستگي دارد و سؤال
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