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نگاه كلي* 

 سؤال تصويري 3 سؤال به تئاتر،     20 سؤال از    8هاي و اختصاص    ، از جهت تقسيم موضوعيِ سؤال     2آزمون جامع   

 سؤال از سؤاالت دشـوار اسـت و         8 سؤال مبحث سينما،     9اما در بين    .  سؤال سينمايي كامالً قابل قبول و منطقي است        9و  

دنبـال آن عـدم   نداشتن منبع درسي براي اين درس و بـه .  كارشناسي ارشدها نيز مثل هميشه مربوط به مقطعبرخي از آن  

و در هر مقطع تحـصيلي كـه        ) در سينما و تئاتر   (از هر مقوله    را  محدوديت، باعث شده تا طراحان اين درس هر نوع سؤالي           

 سال تحصيلي با كـسب  يك يك داوطلب كوشا بعد از گذشت شدهاي كه باعث مسئله. تصور كنيد در بين سؤاالت قرار دهند      

آمـوزانم بتواننـد   كه دانـش عنوان مدرس اين درس از اينآموز موفقي قلمداد شود و من به  دانش ،40درصد  
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 سـؤاالت را  

!)اموزان و مدرسين هم بودي دانشكاش كسي به فكر روحيه. (پاسخ دهند خوشحال باشم

35ي او نيست بايـد بـين   عنوان درس تخصصي رشتهن آزمون داوطلبي كه اين درس به     بنابراين بايد گفت كه در اي     

اي كه وجود دارد اين است كـه  نكته. زدعنوان درس تخصصي اوست بايد كمي باالتر ميو داوطلبي كه اين درس به% 40تا  

هـا دشـوار و خـارج از        لچـون سـؤا   . نيـست % 15تـر از    ي ايـن درس بـيش     تفاوت درصد داوطلب معمولي و داوطلب ويژه      

باشد كـه در مـورد    نفر وجود داشته 2 يا   1، نفر داوطلب كنكور هنر    100حتي اگر از بين     . استاندارد مقطع كارشناسي است   

. عنوان درصد برتر تلقي كردتوان بهرا مي% 75ي من نهايتاً    ها تخصصي برخورد كند به عقيده     سازان و آثار آن   ي فيلم همه

هـا از  بندي سـؤال ي جالبي كه در اين آزمون وجود دارد رتبه        نكته. خواهد بود %  14 تا   11نگين اين درس بين     و احتماالً ميا  

 بـه بعـد دچـار مـشكل     8داوطلب از سـؤال  . بود بود كه با توجه به شدت سختي و عجيب بودن چيده شده   17سؤال اول تا    

!شد به بعد دچار انبساط خاطر و خوشحالي مي17روحي و از سؤال 

204خـصوص در مـورد سـؤال         كه بـه   ،شود سال در مورد درس نمايش ويرايش انجام نمي        دو سه بازهم مثل اين    

هاي بين دو نمـايش  ها گويا كلمات از تفاوت  گويد اما در طرح گزينه    ها مي كند، زيرا صورت سؤال از شباهت     ابهام ايجاد مي  

.خوردچشم ميورد بهمدو سه غلط تايپي و اماليي نيز . گويندمي

تـرين سـؤال ايـن     سـاده 203هاي متوسطي هـستند و سـؤال    سؤال220 و 201،203در بين سؤاالت آزمون سؤال    

.آزمون است

هاي آن نيز خـوب طـرح   شود و گزينهبندي ميهاي آسان يا متوسط دسته سؤال تصويري اين آزمون جزء سؤال    3

.استشده

كنم، از بـين هنرجويـان مـن افـرادي كـه بخـش       ت سينمايي و نمايشي را توصيه ميش اصطالحابازهم توجه به بخ  

،202،206،207،208،209هـاي   سـؤال . كننـد توجهي كـسب مـي    ي درسي را مطالعه كردند درصد قابل      اصطالحات جزوه 

. مربوط به بخش اصطالحات هستند و بايد حتماً اين بخش را مطالعه كنيد213 و 210

كه عنوان درسـي   اين آزمون عليرغم اين   . هايي از نوع ابتكاري و خالقانه در اين آزمون وجود ندارد          السؤمتأسفانه  

!حفظ كند توجه داشتهچه كه داوطلب بايد به آنكشد،را يدك ميخالقيت نمايشي 
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

حتـي بـا   . هاي سينمايي مربوط به مقطع كارشناسـي ارشـد اسـت   رمهاي مربوط به شناخت فاين سؤال و سؤال 211

هـا را  هـا مطالعـه كننـد و آن   ي آثار سينمايي مهم را براساس فـرم آن      تواند همه ها نيز داوطلب نمي   فراگيري فرم 

.خاطر بسپاردبه

.ندبندي كها را دستهپس از شناخت فرم بايد داوطلب آن.  است211اين سؤال هم مثل سؤال 214

تواننـد بـه ايـن سـؤال پاسـخ          فقط داوطلباني مـي   . مربوط به كارشناسي ارشد است    . اين سؤال نيز بسيار سخت    215

 اين اسـت كـه   هاي آن و به شكل دقيق و منظم دنبال كنند اما سؤالدرست بدهند كه آثار فيلمسازان را با ويژگي       

ي آن مطالعه كرد؟صوصيت ويژهها را با ذكر خساز و چند اثر از آنبايد آثار چند فيلم

. را بخوانيد215همان توضيحات سؤال 216

باشـند، حتـي بـه    ي آن اطالعاتي داشتهداوطلبان كنكور هنر درباره  % 5هايي است كه شايد     اين چند سؤال، سؤال   

.داوطلبان در اين زمينه مطالعه و اطالعات دارند% 2 گفت كه 211ي سؤال توان دربارهجرأت مي

��� ������	
��


