
)2جامع  (92ماه ارديبهشت-نجشدر آزمون سخالقيت نمايشيهاينقد پرسش1

نگاه كلي* 

امـا كمـي بهتـر از آزمـون جـامع       . هاي سخت است  ي سؤال هاي نمايشي اين آزمون هم از دسته      در نگاه كلي سؤال   

هـم، آن سـؤال    بسيار نزديك بـه ي گزينه4تر هم رسماً ساده نيستند چون طرح سؤال ساده است اما      هاي ساده سؤال. اول

.استرا از حالت ساده به متوسط تغيير داده

ــدگي نامناســب  ) 2جــامع (تــرين مــشكالتي كــه در ايــن آزمــون  يكــي از مهــم در درس نمــايش وجــوددارد، پراكن

تـر  بـيش ) هـاي پايـاني درس نمايـشي      به عنوان بخش  (رسد كه طراح از بخش عناصر تئاتر و درام          نظر مي به. هاستسؤال

 سؤال از يك مبحث چنـدان در  7 آزمون جامع طرح كه دردرحالي. است سؤال از اين بخش طراحي كرده      7استقبال كرده و    

هـاي جـامع مطـرح     سـؤال -91 آبان -كه در امتحان اول سنجشهم درحاليارزيابي و سنجش داوطلبان صحيح نيست، آن      

يـز  چها و اطالعات طراح محترم سنجش و بـه همـه      دهد، به دانسته  اوقات به خودش و مقطعي كه در آن امتحان مي         آدم گاهي (! استشده
!)كندشك مي

باشـد و   بندي در امتحانات تعاوني سـنجش نداشـته       چرا بايد داوطلب كنكور هنر اوالً در دروس اختصاصي، بودجه         

گويد كنكور هنر اصول و مباني خاصـي        چيز باز و درهم است؟ كدام منطق مي       گويد در كنكور هنر همه    ثانياً كدام منطق مي   

شود؟ها تدريس مياي هنري در جهان شك كرد، چه چيز در آنهندارد؟ پس بايد به وجود دانشكده

هـا، و وقتـي در   هاي كتـاب ي قسمتهاي سنجش جامع باشد و از همهدهيم سؤالچرا بايد وقتي در آبان آزمون مي   

باشيم؟سؤال داشته)  مبحث21جاي به( مبحث 4 يا 3دهيم فقط از ارديبهشت امتحان جامع مي

ي داوطلبان  اند كه چرا در كارنامه    اسان محترم سنجش در گروه هنر به اين مسأله توجه كرده          آيا طراحان و كارشن   

كـه  (ي جـامع اول،    ترين ميانگين مربوط به نمايش است؟ ميانگين اين درس در آزمـون فاجعـه              آزمون اخير پايين   3در اين   

شـود كـه دليـل آن    ارشـناس متوجـه نمـي   بوده؟ آيا يـك ك % 6در سطح كشور ) تر بود حتي از كارشناسي ارشد نيز سخت     

ها در مقطع كنكور كارشناسي است؟آموزان نيست بلكه خارج از حد و حدود بودن سؤالسواد دانش

كنيد اما وقتـي آزمـون   فرض كنيد شما خود را براي آزمون زبان فرانسه و گرفتن مدرك در زبان فرانسه آماده مي    

همـه  ها پس از ايـن سؤال% 10توانيد فقط به ه زبان آلماني است، بنابراين شما ميها مربوط بسؤال% 90دهند را به شما مي   

!!ريزيدريزيد يا نميهم ميدر ضمن مهم هم نيست كه از نظر روحي به. تالش و كوشش پاسخ دهيد

هـا  ني آسالهماه و تالش يككاش طراحان و كارشناسان محترم تعاوني سنجش به روحيه داوطلبان در ارديبهشت      

105مثـل سـؤال   (هـا نيـست   آنگويي بـه  كس قادر به پاسخهاي عجيب كه هيچ  آوردن به سؤال  جاي رو نيز توجه كنند و به    

ماه با شركت در كنكور آزمايشي بـه  به اين مسأله نيز توجه كنند كه داوطلبان در ارديبهشت) درك عمومي از مبحث سينما  

.ريزندهم ميكنند و از نظر روحي بهاند شك ميچه كه مطالعه كردهي آنهمه

- معرفـي شـده از طـرف سـنجش    - از كتاب درسي نمـايش هاكدام از سؤال ي بعدي اين است كه باز هم هيچ       مسأله

يعنـي  (خـط حفـظ كنـد؟    بـه را خـط » اسكار براكـت « جلد كتاب 3يك داوطلب مقطع كارشناسي چرا بايد       . استطراحي نشده 

)  صـفحه  950حـدود   (را  » بوردول«هم فقط براي چند سؤال نمايشي و چرا بايد كل تاريخ سينماي             آن)  صفحه 1500حدود  

ها سؤال% 70 تا 60التحصيل كارشناسي ارشد قادر است مو حفظ كند؟ كدام دانشجوي فارغ     سؤال سينما موبه   3 يا 2براي  

وارد بـازي بـا داوطلبـان هنـر     » خالقيت نمايـشي «را درست پاسخ دهد؟ چرا كارشناسان محترم تعاوني سنجش در درس   

است؟دههاي از يك مقطع و زبان ديگر جالب شاند كه در آن طرح سؤالشده
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تواند پيامي به طراحان درس نمايش بدهد؟نمي% 6آيا ميانگين 

210-211-217-219-220:هاي بسيار سخت سؤال-

206-218-205-204:هاي سخت سؤال-

209-212-213-214-215-216-202-201:هاي متوسط سؤال-

208-207-203:هاي آسان سؤال-

217مثالً در سـؤال     . كندل نيز از جهت ويرايش و معنا اشكاالتي را براي داوطلب خوب ايجاد مي             در ضمن چند سؤا   

.210ي  و صورت سؤال در شماره2ي خصوص گزينهكنند، بهها از جهت معنا به هم ارتباط پيدا نميگزينه

انـي نـشوند چـون در      آزمـون آخـر سـنجش دچـار يـأس و نگر            3ي من به داوطلبان اين است كـه بـا دادن            توصيه

 درصد به عنوان نفـر اول  46هايي با ميانگين پايين نيز افرادي كه از ميانگين فاصله دارند موفق خواهندبود و وقتي              آزمون

در .  كـسب كنيـد    70 يا   60مثل زماني كه درصد     . بسيار موفق هستيد  % 30شود يعني شما با     نمايشي در كشور شناخته مي    

كـنم كـه در   هـا احتمـاالً بـسيار بهتـر از ايـن آزمـون خواهـدبود و تأكيـد مـي         نـدگي سـؤال  ضمن در كنكور سراسري پراك  

.تر شودهاي منفي شما بايد بسيار كم باشد تا امكان موفقيت شما بيشهاي سخت و عجيب پاسخآزمون
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دارم كه به انتقادات خواهش اكيد هاي تعاوني سنجشالن و سرپرستان محترم برگزاري آزمونؤاز مس

.ها تغيير دهندها را به نفع داوطلبان آزمونشريف توجه نمايند و وضعيت آزموناستاد نسل
! نشر دريافت،با سپاس


