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  نگاه کلی* 
  

ي  بـه ایـن دلیـل کلمـه    . مناسـب اسـت  » نسبتاً«آزمونی : سنجش ـ در یک نگاه کلی خالقیت نمایشی مرحله اول جامع        
  . نمایش در آن مناسب است% 50سینما و % 50بندي  ها و بخش برم که به جهت فراوانی سؤال نسبتاً را به کار می

سازان جهان است تا مباحث متعدد دیگر ایـن بخـش، در    به فیلمخش سینما پراکندگی سؤاالت بیشتر مربوط اما در ب   
هاي جامع سال قبل کمتر  هاي تصویري به نسبت کنکور و آزمون رو هستیم سؤال  بخش سینما با یک غلط فاحش نیز روبه       

  . تر است شده و پرداخت به نمایش پر رنگ
  

 اگـر از یـک متخـصص     هـا چنـدان مناسـب نیـست،     تـري داشـت، اگـر چـه طـرح گزینـه        مناسب نیاز به توضیح  :201سؤال  
اي  ها و پاسخ به صـورت سـلیقه   که گزینه داند، در حالی  گزینه اول را درست می3نورپردازي بخواهید به سؤال جواب دهد  

دراماتیـک و فـضاسازي   الزم به ذکر است که چون در تصویر حالت روزمرگی و کـار اشـخاص حالـت      . مطرح شده است  
و  1کـه   حالیداند در را مناسب می 2ندارد نور بیشتر جهت رویت شدن به کار رفته و به همین دلیل طراح سؤال فقط پاسخ   

  .وجود دارد  در همه تصاویر نور مکمل معموالً. صحیح است نیز 3
  

بـه  .  پاسخ درست قـرار داده اسـت  2ها،  ینهصورت سؤال و طرح آن مناسب و خوب است اما طرح در طرح گز :202سؤال  
چـون هـر کـسی کـه در ایـن زمینـه       . ي مبـسوطی دارد  نظر من طراح قطعاً در رشته سینما نه تحصیل کرده و نـه مطالعـه             

سـینماي  . داند که تعریفی که در سؤال آمده مربوط به سینماي موج نو یا مکتـب میزانـسن اسـت           تخصص داشته باشد می   
جملـه   اما چون طـراح ایـن  . کند استفاده می) تدوین(برداشت طوالنی و بلند بدون قطع و کاستن بار مونتاژ       موج نو دقیقاً از     

جالـب آن اسـت کـه در پاسـخ     ! را در کنار کلمه مکتب میزانسن دیده است همان را به عنوان پاسخ یـا کلیـد انتخـاب کـرده                   
 متأسفانه طراح فکر کـرده اگـر میزانـسن درسـت اسـت      .تشریحی نیز اصرار بر این است که موج نو این وضعیت را ندارد     

بخش سـینماي فرانـسه و مـوج    » بوردول«نوشته » تاریخ سینما«د به کتاب یتوان شما می!  گزینه دیگر حتماً غلط است  3پس  
  . نو مراجعه نمایید

  

شود، بنـابراین گفتگـو    در سمت راست کادر حضور یک فرد دیده می. را ندارد» 1«هم قطعیت جواب این سؤال  :203سؤال  
هـا، مفهـوم    اي کـه بـین گزینـه    و ارتباطی بین مرد سمت چپ و یک فرد دیگر وجود دارد و عامل اصـلی اتفاقـاً تنهـا گزینـه           

ها و قیافه مـرد در برخـورد بـا فـرد سـمت راسـت حـس پوزخنـد و          حالت لب. است» 1«شخصی و خصوصی دارد گزینه  
  . تمسخر دارد

 کرد که جاي افـراد در کـادر و نـوع نـورپردازي و چهـره دلیـل و توجیـه         زد  وشگقدر   ندر ضمن باید به طراح گرا       
در این سؤال ژست یا میمیک چهره . هاي مناسب باشند توانند براي همه گزینه    درستی براي تفکر نیست زیرا این عوامل می       

  .اهمیت دارد
اي مطرح شده  هاي تازه ال مبهم و با واژههایی که از ساختار درام مطرح شده، از جهت زبان پرسشی سؤ           اما سؤال   

خـوانم و بـا آن همیـشه     هـا را خوانـده و مـی    ها است این کتاب به همین دلیل حتی براي من که سال      . و بسیار متفاوت است   
  . سازي نو است هاي بسیار تازه در حد واژه رو هستم واژه روبه

هاي مرجع است این ترجمه بـه نظـر    رایج در کتاب  اصطالحی غیر    212در سؤال   » سطح حکایت «عبارت یا اصطالح      
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ي کنکـور درك   تجربـه  ي جدیدي از طرح داستان یـا پـالت اسـت کـه قطعـاً توسـط داوطلبـان جـوان و بـی                     رسد ترجمه   می
  . هاي تحصیل برخورد نداشتند حتی بسیاري از فارغ التحصیالن رشته نمایش نیز با این واژه در سال. شود نمی

تر مطالب و مباحث نمـایش   هاي نمایش بسیار منطقی و خوب است است و بیش     که پراکندگی سؤال    اما نکته دیگر آن     
  .گیرد را خوشبختانه در بر می

هـاي   گزینـه . هـا متوسـط بـه بـاال اسـت       تقریباً سؤال ساده و دم دستی در این آزمون وجود ندارد و سـطح سـؤال                 
که این درس کتاب آموزش و پرورشی ندارد و   من با توجه به این     به عقیده . ها زود در دسترسی نیستند      ها نیز گزینه    سؤال

 2کـه   خـصوص آن  بـه .  درصد داشته باشد20 تا 15توانید در این آزمون میانگین در حد          می. مباحث آن هم نامحدود است    
هـا   اسـخ تـوجهی بـه آن ایـن پ    و متأسفانه طبق روال دروس اختصاصی هنـر و بـی  . ها وجود دارد پاسخ غلط هم بین پاسخ  

  . شود اصالح نمی
  
  

  شريف افسانه نسل 


