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  نگاه کلی* 
  

، بـسیار سـخت، غیرخالقانـه و بـیش از انـدازه      92هاي آزمون جامع اول گروه هنر در سال   یک نگاه کلی، سؤال    در  
  .تخصصی است

هاي ایـن آزمـون    کشد، و متأسفانه در سؤال نمایشی را با خود یدك می» خالقیت«س، عنوان یادمان باشد که این در   
هاي مرجع نمایشی و سـینمایی در آن نقـش دارد،    و تا بخواهید حفظ کردن کتاب!  استعداد نیست  خبري از خالقیت و یافتن    

شود و نـه حفـظ کـردن سـطر بـه       که کتاب مرجع، کتابی است که براي پیداکردن برخی اطالعات به آن مراجعه می        درحالی
هـا در   کـه برخـی از آن  (ام  و سـینمایی التحـصیل تئـاتري     هاي این آزمون را به بعضی از دوسـتان فـارغ             سؤال ها  سطر آن 
. نزدند و عموماً جمالت کتاب مرجع را حفـظ نبودنـد  % 60تر از    کدام از این افراد بیش      دادم، هیچ ) کنند  ها تدریس می    دانشگاه

ا بـا  باشد، این آزمـون ر  است مطالعه کرده که داوطلب باید همان مرجعی را که طراح سؤال از آن استفاده کرده    بنابراین، این 
. کسب کند) در بهترین حالت% (40باشد تا حدود  بار این مطلب را دوره کرده   کند، تازه باید داوطلب چندین      مشکل مواجه می  

هـا عمومـاً تحلیلـی اسـت، البتـه ایـن نکتـه کـه            سـؤال . که نفس آزمون، توجه به خالقیت و استعداد داوطلبان اسـت            درحالی
هـا و تحلیـل آن نیـاز بـه تحـصیالت       ي خوبی است اما نوع سؤال   برسد، نکته » مطالبتحلیل  «ي    آموزان باید به مرحله     دانش

 سـؤال  3 یـا  2تنهـا  .  است92 و 91تر از آزمون ارشد  ها عموماً نزدیک و یا حتی سخت سؤال. تخصصی و دانشگاهی دارد   
  .توان بدون استفاده از مطلب کتاب مرجع جواب داد را می

در ایـن  . کنـد  الت روحی و روانی خاصی را به خصوص نزدیک به تاریخ کنکور ایجـاد مـی            ها، مشک   موننوع آز این    
 ماه گذشته خوانده و در بـین  8نفس و استرس زیاد می شود، چون هرچه را در         فرصت کوتاه داوطلب دچار عدم اعتمادبه     

 جلـد  5دهـد کـه حـداقل بایـد      می ن آزمون هم نشانای. بیند کتاب آموزش و پرورش خاصی هم که وجودندارد      ها نمی   سؤال
هـاي اولیـه در ایـن     وطلبی که تا به امروز از جهت مبانی و پایـه      بنابراین دا . مطالعه شود )  صفحه 2000حدود  (کتاب مرجع   

 منفی ایجاد» بار روانی«شود که تنها براي او  رو می هاي بسیار سخت و تخصصی روبه      درس موفق بوده، ناگهان با سؤال     
  .برید می به این موضوع پی) در کشور% 6(اگر به میانگین این درس هم توجه کنید . است کرده

  
  :ها سؤالبررسی 

  !سخ آن و نه طرح سؤالهیچ سؤالی غلط نیست، نه پا
  

  201 -202 -204 -206 -208 -209 -210 -212 -218 -216 -215 -214 :اي دشواره سؤال
  

  203 -205 -211 -213 -217 :وسطهاي مت سؤال
  

  219 -220 :بتاً خالقانههاي نس سؤال
  

نـوع  . تر از همیـشه و هـر سـال بـود     هاي منفی داوطلبان در این آزمون بسیار بیش ه تعداد پاسخضمناً باید یادآوري کنم ک   
  .است% 6یانگین درس  م← سؤال متوسط5رغم  دلیل علی همین به. داد سمت تحلیل غلط سوق می ها داوطلب را به سؤال
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