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نگاه كلي* 

شـود، زيـاد بـود ولـي        ها شبهه ايجاد مي   گويي آن  چراكه تعداد سؤاالتي كه در پاسخ      ،باشدسطح آزمون دشوار مي   

ي نامناسب و غلط اشـكال كلـي ايـن    نامهمتأسفانه باز هم پاسخ. هاي آزمون از لحاظ تنوع مطالب مناسب بود       توزيع سؤال 

نكرده و صرفاً به طرح سـؤالي       آيد طراح به معناهاي بنيادين تصويري دقت       مي نظرها به در طرح برخي سؤال   . آزمون است 

).180 و 164سؤال (است در يك موضوع مشخص پرداخته

ي نظر نگارنده در طراحـي سـؤاالت نكتـه   به. آزمون با سطح اطالعات هنرجويان در اين هنگام از سال مطابقت دارد    

.شودنداشت ولي اين اشكال آزمون محسوب نميجديد و ابتكاري در طراحي سؤاالت وجود 

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي لغـات  كـه از دايـره  دليل پيچيدگي مفهـوم تـصويري آن و ايـن   ها استاندارد هستند ولي بهگرچه سؤال و گزينه   170

 از ثنويـت جـاي  مـثالً بـه  .  نيـاز دارد كـردن را ب دادن به آن زمـان الزم بـراي فكر  است، جواشدهجديدي استفاده 

.استشدهمفهوم وحدت اضداد استفاده

بندي زيبـايي بـصري،      درست است زيرا كه براساس اولويت      نامههاي درست بيش از يكي است ولي پاسخ       گزينه172

.باشددهي به آن آسان نميهم پاسخهاي نزديك بهدليل گزينهولي به. درست است) ريتم(ي تكرار گزينه

دهـي بـه آن بـراي هنرجويـان         احتماالً پاسخ  4 و   2ي  ها مناسب هستند ولي به دليل نزديكي گزينه       سؤال و گزينه  175

.دليل استفاده از عنوان سكون غلط است به4ي وضوح گزينهمشكل است گرچه به

گـويي  پاسـخ . افتديگر هم به شك ميهاي دها استاندارد هستند ولي هنرجو احتماالً در مورد گزينه     سؤال و گزينه  161

كـه طـرح   باشد و با توجه بـه ايـن  به اين سؤال در صورتي راحت بود كه هنرجو حتماً قبالً آرم موردنظر را ديده         

.باشدگويي به آن ساده نميباشد پس پاسخآرم معروف و مشخصي نمي

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

توان گفت سؤال آسان است و فاقد       مي. آيد سؤال فاقد استانداردهاي الزم براي كنكور سراسري باشد        نظر مي به169

.باشدخالقيت مي

آبـي و  /تواند در مورد نـارنجي نامه مياستدالل ذكرشده در پاسخ. ةا استاندارد نيستند سؤال درست ولي گزينه   173

.سياه و سفيد نيز درست باشد

درخـت از   كـه تـك   بنـابراين پرسـش تئـوري ايـن       . مفاهيم عناصر تجسمي كامالً نسبي و كامالً تصويري هـستند         180

شود درست نيست چون ميزان دور يا نزديك بودن معلـوم           ميي خيلي دور يا نزديك به چه صورت ديده        فاصله

 يـا نقطـه و در نزديـك         صـورت خـط   ي دور بـه   توانـد در فاصـله    مـثالً درخـت مـي     . نيست و بستگي به كار دارد     

.شودصورت سطح با حجم ديدهبه
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 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.استهشد ن ارائه پاسخ كه،هاي سنجشباز هم اشكال كلي جواب174

گيريد مياست باشد قاعدتاً رو به عطف قرار    كه اگر تصوير در سمت ر     باشد چرا ت مي  درس 3 و   2ي  هر دو گزينه  177

، اولويـت را    3 و   2ي  تواند بين گزينـه    گرچه هنرجوي دقيق مي    ؛االبودن تصوير اشكالي وجود ندارد    و در مورد ب   

.شوند قرار دهد ولي منطقي نيست كه اين دو گزينه با هم ارائه3ي با گزينه

.استشدهني درست ارائه گزينه180

درستي نخوانده و يـا     طراح سؤال متن كتاب را به     نادرست است و احتماالً ناشي از اين است كه           كامالً نامهپاسخ164

ايـستا  متعـادل و ) ي زمـاني دوره(ي معرف ذهنيتي آرام و زمـاني      تركيب قرينه . استمتوجه منظور اصلي نشده   

 چراكـه مفهـوم زمـان بـا         ؛ي زماني است  جا دوره منظور از لغت زمان در اين     . كه معرف زمان باشد   است، نه اين  

ي معرف مكـان اسـت و       در حقيقت تركيب قرينه   . ي فاقد آن است   شود كه تركيب قرينه   يحركت و پويايي درك م    

.باشداي درست نميهيچ گزينه. نه زمان

.استنشدهي درست ارائهگزينه167
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