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 و گزینه هاي نزدیک به هم آن،یادآور آزمون کارشناسـی     سؤالزبان وادبیات    ،91ت نمایشی   سؤاالنگاه کلی به     در  
  : ی که در ذهن نقش می بندد این است کهسؤالو اولین . ارشد رشته تئاتر و سینما است

  ؟اي است  چه فاصله91 آموزش و پرورش با کنکور اختصاصی هنرنظامفاصله  •

هـاي درسـی     یادگیري و کتـاب    قدر هچ و پرورش چه ارتباطی با نظام سازمان سنجش دارد؟ و         نظام آموزش    •
 ؟آموزش و پرورش براي رشته هنر اهمیت دارد

  

 حتـی  ، سـاده وآسـان نیـست   سـؤال ی سـؤال  سطحی دشـوار دارنـد و هـیچ        ها  سؤال بعدي این است که اکثر       ي  نکته  
 و(هــاي خــاص  دسترســی بــه منــابع و مرجــع بــه صــرف الســؤتــر آن کــه طــراح   مهــمي نکتــه و ي تــصویريهــا سـؤال 

از   دکتـرا اسـت،  ي  مرجع دانشجویان در مقاطع باالتر و تا دوره  تخصصی و پیشرفته که معموالً     و کامالً ) آموزي غیردانش
 امالًکـرده کـ    دیگـري کـه مطـرح   ي گزینـه  3 ،که تخصصی در این رشته نداشـته    جا آناز کرده و  ها استفاده  جمالت این کتاب  

  .کند وتردید دچار می  صحیح است و داوطلب قوي و جدي را به شکبعضاً عجیب و
یعنـی مربـوط بـه دانـشجویان و داوطلبـان مقطـع        ،بودن بسیار جزئـی و تخصـصی اسـت    جاي کلی  این اطالعات به    

  .ته باشدتري داش  سال تحصیلی در این رشته حاال باید بتواند تحلیل جزئی4کارشناسی ارشد است که پس از 
هـاي گـروه هنـر     سـؤال کند این است کـه بخـشی از    یکی از مهمترین مسائلی که هرساله سازمان سنجش اعالم می           

ر مـبهم و  ا منظـور از بخـشی و تعـداد آن بـسی        اما موضـوع آن اسـت کـه اوالً         .شود  مطرح می  »اطالعات عمومی «عنوان   به
  . از موضوعی که به تحصیل تخصصی نیاز نداردنامشخص است و ثانیاً اطالعات عمومی یعنی اطالعات کلی

 ،آشـنا  هنر و حتی ناي  هر مخاطب آشنا به رشته  91هاي خالقیت نمایشی کنکور      سؤالاما با نگاهی حتی سطحی به         
یعنـی  . نظر بگیریمدر اراي مثال بهترین حالت رب .فراتر از حد اطالعات عمومی است  شود که این اطالعات بسیار     متوجه می 

 تئـاتر هنرسـتان تحـصیل    ي  اگر این داوطلـب در رشـته   ؛ تئاتر یا سینما را    ي  التحصیل در رشته    هنرستانی فارغ  یک داوطلب 
 از سـینما پاسـخ   سؤال 1 از تئاتر و سؤال 3 تا 2تواند به  تنها می) پرورش در این رشته هاي آموزش و  با کتاب ( باشد کرده
، هـا  سـؤال چـون    از تئـاتر،   سـؤال  2 یـا  1سـینما    سـؤال  3 تـا  2باشـد هـم       سـینما تحـصیل کـرده      ي  اگـر در رشـته      و دهد

 ي بـودن فاصـله   شـده و از طرفـی نزدیـک    هاي مدرسه بـه او آمـوزش داده        تر از حد دروسی است که در سال        بسیارسخت
اي باشـد یعنـی از    رشـته  تغییر،حـاال اگـر داوطلـب   . دهـد  ها نیز نیاز به تحصیالت باالتر از حد مدرسـه را نـشان مـی            گزینه
هـاي دیگـر هنرسـتان     اگر از رشـته   وباشد که وضع معلوم است  هنر آمدهي تجربی و انسانی به رشته     ضی،اهاي ری  رشته

 .هـاي تخصـصی نیـست    سـؤال گویی ایـن   به پاسخباشد که باز هم قادر نقاشی و صنایع دستی آمده  گرافیک، مثل موسیقی، 
 داوطلبـان وضـعیتی   ي همـه  ،جسمیکید بر هوش نمایشی و تأهم با توجه به درك تصاویر و ت        آن تنها در بخش تصویري   

  .مشابه دارند
وبـه   ت چـه ارتبـاطی بـا درس خوانـدن در مدرسـه         سـؤاال  این است که تخصصی و دشوار بودن         سؤالحال    

  خصوص هنرستانهاي آموزش و پرورش دارد؟
ایـد   یعنی همه ب   ،شود ها الزامی می   حضور داوطلبان کنکور در مدرسه     ،انتهاي مهرماه  هم درسالی که ناگهان در     آن  

) درسـال آخـر  (  آموزش و پـرورش را ي شدههاي تازه منتشر  کتاب،درس بخوانند ها در مدرسه به مدرسه بروند و ساعت    
هاي مدرسه نبینند؟ وقتی  ی را در حد و اندازه درس  سؤالبعد در کنکور سراسري هیچ       سطر مطالعه کنند و    بهسطر خوب و 

 ي سـازمان سـنجش کـه    شـود، ایـن جملـه    درسی مطرح نمیهاي   هم از کتابسؤالحتی یک    دارد، سؤال 20درآزمونی که   
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باید  داوطلب سال بعد چه معنایی دارد؟ »ي کنکور هنر از اطالعات عمومی و منابع فرعی استها سؤالتنها بخشی از «
ه انجـام دهـد یـا بـ    ) اي مطالعـه  کنم کـه هـیچ   کید می أت(اي    توجه کند که در درس نمایش الزم نبود هیچ مطالعه          90به کنکور   

   بعد کنکور بدهد؟اطالعات الزم را کسب کند و  توجه کند که اول به دانشگاه برود و91کنکور 
بودن نامحـدود  مشخص و معلق بسر ببرنـد،  بان کنکور هنر باید در وضعیتی نا      تا کی داوطل  ،   مهم دیگر  ي  یک نکته  و  

  در نامحدود؟ق هیعنی چمنابع دقیقاً 
 هیجـان داوطلـب در     و روحـی  وضـعیت  و تنش با گفتیم که مسائلی همه شیمبا خاطر داشته  که به   بعدي آن  ي  نکته و  

روز 10حـداقل  ( از طرفی فضاي روانی بعـد از کنکـور   و شود جلسه کنکور به وضعیتی دشوار و آزاردهنده تبدیل می     سر
هنـر   ي عنوان مـدرس و مـشاور رشـته     من به . خوان وجدي کنکور فضاي مثبتی نیست      براي داوطلبان درس  ) بعد از کنکور  
،  داوطلبـان سـخت اسـت   ي هرحـال بـراي همـه    ی سـخت باشـد بـه   سؤالقدر  هدانم که باالخره هرچ   ها تجربه می   پس از سال  

امـا فـضاي روحـی پـس از پایـان      . ها راه پیدا می کنند اي به دانشگاه بود و به هرحال عده  تر خواهد   میانگین این درس پایین   
همه داوطلبان کـه مثـل کارشناسـان فکـر     . که باید آن را جدي گرفتآزمون براي چند صدهزار داوطلب کنکورمطلبی است    

سـفانه تنهـا   أک هدف بـزرگ و مت ی  و،ها فقط به یک سال تالش زیاد، خستگی      آن .ها را ندارند   کنند و تجربه و منطق آن      نمی
تـرین   از مهـم  مـن یکـی   ي عقیـده  و این نکته و فضاي اخالقی و روحی و روانی پس از کنکـور بـه   . کنند هدف بزرگ فکر می   

آموز قبل از آزمـون توجـه    که سال کنکور به فضاي روحی دانشطور فاکتورهایی است که باید آن را در نظر بگیریم همان         
  .کنیم می
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  : ها می پردازیم در این بخش به بررسی تحلیلی سؤال
اسـتفاده شـده تنـوع     هـا  سؤالهاي مرجعی که براي طراحی این       نکته مهمی که باید یاد آورشوم این است که کتاب           

یادآوري مـی کـنم   .  اشاره کرده امسؤالها در هر  صفحه است که من به آن 750  تا200زیادي دارد و هرکدام از آنها بین  
ی و تخصـصی بـه آن مراجعـه    یکردن اطالعات جز کتابی است که فرد براي پیدا،»مرجع«در همه جاي دنیا منظور از کتاب    

  .ظ نمی کندخط به خط آن را حف می کند ولی
بلکه  فقط درس خالقیت نمایشی ندارد،  به این نکته هم باید اشاره کنم که یادمان باشد که داوطلب کنکور هنر،        ضمناً  

  . درسی کل سال اوستي  درس دیگر نیز با منابع متنوع و زیاد جزو برنامه10
  

   250 :عداد صفحاتت - ترجمه همایون نوراحمر-کتاب فرهنگ اصطالحات تئاتر :منبع :201سؤال  -
 از اصطالحات مشترك میان درس نمـایش  سؤالکه اصطالح مورد  با این  .است  جمله آن آمده   عین و 152 صفحه از سؤال

دچـار تردیـد    کرده خیلـی از داوطلبـان   سؤالو موسیقی است اما چون طراح فقط از جمله این کتاب با ویژگیهاي خاص آن       
  ).شوید تاریخ تئاتر نگاه کنید با این جمله روبرو نمی کتاب 418  اگر به صفحهمثالً( .شدند

که بایـد فقـط بـه جملـه همـین کتـاب        که فقط جمله مورد توجه طراح را در نظر بگیریم یعنی آن     کنم که هنگامی   یادآوري می 
  .توجه داشته باشیم نه آنکه تعریف کلی این اصطالح را بدانیم

  

  .است شده مطرح - البته در سطح باال-عنوان اطالعات عمومی  این درس که بهسؤالتنها  :202سؤال -
  

  ور آزادي ترجمه -براکت اسکار نویسنده) 2ج (جهان تئاتر تاریخ کتاب: مرجع :203سؤال -

 2ج 81 از صـفحه  سـؤال  . صـفحه اسـت  1400و مجموع صـفحات آن حـدود    جلدي است 3اشیم این کتاب   ب خاطر داشته  به
  .مطرح شده است

  

 سـخت و وابـسته بـه نـوع مرجعـی اسـت کـه از ایـن جملـه اسـتفاده کـره            سـؤال این   .مشخص نیست  :بعمن :204 سؤال -
کمیتی ندارد «گزینه درست یعنی پاسخ.است سرنوشت و تقدیر ح.« 

کمیتی«یعنی در ادبیات آن کلمه      . جمله سنگین و غلطی است     هاي رایـج از    تعریفکه معموالً تر این از همه مهم.  غلط است »ح
 مثالً اگـر بـه   .شده  کامالً تخصصی آن ارائهي  و جنبه  است شده آموز مقطع کارشناسی نادیده گرفته      در حد دانش   »ملودرام«

بـاز هـم   .  مراجعـه کنیـد  127 و کتاب اصطالحات تئاتر صـفحه    119 صفحه   2کتاب مرجع قبلی یعنی تاریخ تئاتر جهان جلد       
 ! بعی را که طراح استفاده کرده است مطالعه کنید همان من پاسخ دهید زیرا باید حتماًسؤالتوانید به این  نمی

  

 بازهم طـراح بـه دلیـل آنکـه اطالعـات کلـی از ایـن درس         2 ستون   69 صفحه   1ج -تاریخ تئاتر براکت   :مرجع :205 سؤال -
 موضوعی را مطرح کرده که داوطلبان کنکور معموالً در کتاب هاي خـود  ،نداشته و فقط به جمله ي کتاب توجه کرده است      

  ! داشته از این جمله و از این کتاب استفاده کند اما طراح دوست .ه آثار این نویسنده ندیده انددربار
  

 بخـش ایبـسن و کتـاب    -1نویسان جهان جلـد      و کتاب درام   17 تا   14 صفحه   3 براکت جلد  -تاریخ تئاتر  :منبع :206 سؤال -
 .گرایی پور بخش واقع  جمشید ملک-تئاتر جهان

 »رئالیسم اجتمـاعی «جویان اهل مطالعه می دانند که ایبسن از پایه گذاران        تر هنر   بیش  تقریباً ، ساده و آشناست   سؤالظاهر  
 هـاي آن کـامالً   کـاري  و ریـزه  اما براي این که داوطلب بتواند گزینه صحیح را انتخاب کند باید باتمـامی آثـار ایبـسن              . است
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که البته معموالً این رخـداد در دانـشگاه و     (.باشد لعه کرده هاي زندگی اورا با بررسی آثار، مطا       باشد و دوره   آشنایی داشته 
  .)پذیر است زیر نظر استاد امکان

  

 666 ي  مربوط به صفحهسؤال - 1161 :جلد 2 تعداد صفحات - رضا سید حسینی - هاي ادبی جلد دوم مکتب :منبع :207 سؤال -

تـر از    هم تخصصیسؤالاین  . است137ه صفح -3 جلد -مرجع باال و تاریخ تئاتر جهان      و جمالت آن ترکیبی از       سؤالاین  
  .حد داوطلبان مقطع کارشناسی

  

 .72 صفحه -2 جلد -تاریخ تئاتر جهان : منبع:208سؤال -

داوطلب مقطع کارشناسـی  .  بسیار سخت است و نگرشی جز به جز به بازیگري و کارگردانی مبحث تئاتر شرق دارد   سؤال
 سازي تئـاتر ژاپـن را درنظـر    تـصویر   جزئیـات تخصـصی    سـؤال، که   الیحگیرد در  میمعموالً ویزگی کلی یک مبحث را فرا      

  . سختی استسؤال حتی براي داوطلبان کارشناسی ارشد نیز سؤالاین . است گرفته
  

 . صفحه750 : تعداد صغحات- دیوید بورد ول-تاریخ سینما : منبع:209 سؤال -

کـه یکـی   ) بـود   تحصیل کردهودر این رشته (.انستد می  اگر طراح گرامی. از این کتاب است  451ي    عین جمله صفحه   سؤال
زینـه را در کنـار پاسـخ مـورد     ایـن گ    تعلیـق و اضـطراب اسـت       ،از ویژگی هاي همیشگی تدوین موازي در آثـار هیچکـاك          

هـاي آنـان آگـاهی       هـاي فنـی فـیلم      هـاي کارگردانـان و ویژگـی        فـیلم  ي  درضمن داوطلب باید به همـه      داد نمیاش قرار  عالقه
  .باشد داشته

  

 . پاراگراف سومي  عین جمله179صفحه  -دیوید بوردول -تاریخ سینما :منبع :210 ؤالس -

هـاي مختلـف و    سـبک  مونتـاژ در بخـش انـواع     کلیطـور  به.  هاي سخت و تخصصی سینما است      سؤال از نمونه    سؤالاین  
  .شناسی آن نیاز به تحصیالت دانشگاهی دارد و مربوط به مقطع کارشناسی ارشد استساختار

  

 در مقطـع    معموالً. مقطع کارشناسی ارشد    به ظاهر مربوط به اطالعات عمومی است اما در         -نامشخص:  منبع :211سؤال -
ی سـاختاري و  سؤال ،بار طراح  اما این.شد در حد اطالعات عمومی مطرح می هایی سؤالکارشناسی از مبحث سینماي ایران  

سـینماي ایـران برگـزار     هـاي سـاختار شناسـی    کـالس از آنجایی که در اکثر هنرسـتان هـاي ایـران       . است فنی مطرح کرده  
هـاي فنـی سـینماي کـشورش را بـدون         پاسخ دهـد و ویژگـی      سؤالتواند به این     شود، داوطلب با رفتن به هنرستان می       می

 .آموزش دانشگاهی بشناسد
  

ه مبحـث   مربـوط بـ  سـؤال این  22-8توضیحات زیرنویس عکس     -233صفحه   -بوردول -تاریخ سینما  :منبع :212سؤال -
 .در کارشناسی ارشد است  دادا ئیسم-سینماي انتزاعی

  

 عین جمله -2 پاراگراف -563صفحه  -بوردول -تاریخ سینما :منبع :213سؤال -

حـداقل  (هاي کارگردانـان معـروف دنیـا     اي را حفظ باشد و ویژگی  صفحه750ي این کتاب     جمله به بازهم داوطلب باید جمله   
ی سـؤال شاید هم اصال از این کتـاب   .ها پاسخ دهد سؤالکتاب مطالعه کند تا شاید بتواند به بعضی      کارگردان را از این     ) 30

  .است مطرح نشود چون سازمان سنجش براي این درس کتابی معرفی نکرده
  

 . عین جمله4 پاراگراف 143صفحه  - بوردول-تاریخ سینما :نبعم :214سؤال  -

  . نیز می توان به آن پاسخ دادسؤالدر نوع  هاي متوسط سخت که با دقت سؤالاز جمله 
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 .عین جمله -خط آخر صفحه -520 بوردول صفحه -تاریخ سینما :منبع :215سؤال -
 هم داوطلب عالوه بر اطالعات عمومی و کلی در باره فـیلم سـازان     سؤالدراین  . بسیار بسیارسخت این آزمون است     سؤال

  .ازان نیز داشته باشدباید اطالعات جزیی و خاص از فیلم هاي فیلم س
 10 سـاله ایـن مقطـع اگـر حـداقل      18حال به نظر شما داوطلب  ).شود یع در دانشگاه تکمیل می س این اطالعات و   که معموالً (

 کارگردان معروف دنیا را جز به جز بشناسد می تواند دقیقا به همـان جملـه اي کـه در ایـن مرجـع وجـود دارد        30فیلم از   
   ؟برسد

  

تـر   درایـن قـسمت بـیش      .شـود  تـر مـی     منطقـی  ،هـا  سؤالرسیم طرح    که به بخش تصویري می     هنگامی :220 تا   216سؤال -
 91هــاي نمایــشی  ســؤالتــرین  منطقــی در ایــن بخــش .شــود یــابی مــی دریافــت داوطلــب ارزش درك و  هــوش و،خالقیــت

  .شود می دیده
  

 )بـدون آمـوزش  (ا سـواد و درك خـود   با دسترسی به این همه منبع و از همه مهمتر ب       اگر داوطلبی  در انتها  و  
اگـر هـم بـه      وبت فشرده و رفتن به دانشگاه داردچه نیازي به این رقا، ت نمایشی امسال پاسخ دهدسؤاالبتواند به   

  بود؟خواهداندازه ه چع او از دانشگاه دانشگاه برود میزان توق
  

 !پیروز باشید
  

  شريف افسانه نسل 


