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نگاه كلي* 

هـاي سـخت قـرار    ي آزمونهاي نزديك به هم و نياز به زمان و دقت زياد در زمره   دليل گزينه آزمون از نظر كلي به    

ي نادرسـت در    ي درسـت و گـاه انتخـاب گزينـه          يكي وجود چند گزينـه     ،شودميها ديده دو اشكالي كلي در سؤال    . گيردمي

.شدخواهدها بررسي ؤالتك سكه جزئيات آن در تكنامه پاسخ

هـا مربـوط بـه گرافيـك و تـصاوير گرافيكـي           تعداد زيادي از سؤال   . ها درست نبود  ي توزيع سؤال  كه شيوه دوم آن 

.استاست و از ساير مباحث خالقيت تصويري سؤالي نيامده

.باشد مينامهدهي با توضيح كافي در پاسخ انتخاب تصاوير مناسب و پاسخ،هاي خوب اين آزمونيكي از ويژگي

 اگرچـه طبيعتـاً     ،نظـر برسـد   دهي شايد مشكل بـه    ي نزديك به جواب از نظر جواب      دليل داشتن دو گزينه    اين سؤال به   -181

. است4ي باشد كه بهترين گزينه را انتخاب كند كه همان گزينههنرجو بايد به اين توجه داشته

.گيردگروه سؤاالت سخت قرار مي ولي بازهم در ،ها استاندارد هستند سؤال و گزينه-182

.ستاها استاندارد هستند و مرجع آن نيز كتاب خط در گرافيك  سؤال و گزينه-183

تـري  دهي نياز بـه زمـان بـيش       ها از نظر پاسخ   دليل چندبخشي بودن پاسخ    به 182 سؤاالتي مانند اين سؤال و سؤال        -184

.ها استاندارد هستند ولي سؤال و گزينه،دارد

هـاي درسـي يـا    چه كـه در كتـاب   با آن1ي مفهوم بافت در گزينه. ها به هيچ عنوان استاندارد نيستند   متأسفانه گزينه  -185

عنوان بافـت بـصري در      چراكه به هيچ  . است، مغايرت دارد  عنوان كيفيت ساخت معرفي شده    غيردرسي هنرجويان به  

كنتراسـت ميـان   (طـور نـاهمگوني   دليل وجود تقاطع و همين به3يحال گزينهدر عين . كنداين تصوير خودنمايي نمي   

هـا شـرايط كامـل    يـك از گزينـه  بنابراين هـيچ .  درست باشد1ي ي گزينهتواند به اندازهمي) خطوط عمودي و منحني   

.براي انتخاب را ندارد

.مرجع كتاب مباني هنرهاي تجسمي است. ها استاندارد هستند سؤال و گزينه-186

.گيردها استاندارد است و در گروه سؤاالت آسان قرار مي سؤال و گزينه-187

گرچه بازهم نياز به زمان كافي براي فكر كردن دارد ولي با توجـه بـه مـشخص             . ها استاندارد هستند   سؤال و گزينه   -188

.ستاها جواب دادن به سؤال آسان بودن معاني گزينه

 براي هنرجويان سخت باشد مخصوصاً انتخـاب ميـان   دهي به آنممكن است پاسخ ها  بودن گزينه ه به نزديك  ج با تو  -189

 سـخت  4ي هـاي جـسمي دقـت كنـد، انتخـاب گزينـه       ولي اگر هنرجو به معني دقيق رنـگ   ستا سخت   4 و   1ي  گزينه

.مرجع كتاب طراحي و كتاب مباني تصويرسازي. نخواهدبود

.ها استاندارد هستند و گزينه سؤال-190
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كنـد ولـي   دهي را براي هنرجويان مشكل مـي   رسند، پاسخ نظر مي  هردو درست به   4 و   1ي  كه گزينه دليل آن  بازهم به  -191

از بـراي عمـوم   بودن شدن و قابل فهم سادگي، خالصه. ترين گزينه دقت كند بايد هنرجو به انتخاب درست    جا هم ينا

. هماهنگ است1ي فيكي است كه با گزينهويژگي ذاتي هر اثر گرا

نـاي كـدام قالـب شـكل     بمبر چراكه سؤال بر اين اساس است كه تصوير     ،هاي اين سؤال دو پاسخ درست دارد       گزينه -192

 معكوس كنار هم قـرار  نصورت جفت و با تقارها در تصوير به ي مثلث طور كه مشخص است كليه    همان. استگرفته

 چراكـه اسـاس هـر    ، گنگي اسـت   ي از لحاظ مفهوم گزينه    3ي  گزينه. گيري اين تصوير است   اند كه اساس شكل   گرفته

نظـر  است كـه بـه     را پاسخ درست انتخاب كرده     3ي  ولي متأسفانه سنجش گزينه   . بندي تقسيمات فضايي است   تركيب

.باشدنگارنده درست نمي

.ها استاندارد هستند سؤال و گزينه-196 و 195، 194، 193

گرچـه بـر   . باشـند  هـر دو درسـت مـي   2 و   1ي  گزينـه . كنددهي را مشكل مي   ي درست پاسخ  باز هم وجود دو گزينه    -197

.رسدنظر ميتر به درست1ي بندي گزينهاساس اولويت

نگومباني : مرجع. ها استاندارد هستند سؤال و گزينه-198

.ها استاندارد هستند سؤال و گزينه-199

كتاب مباني هنرهاي تجسمي: مرجع. ها استاندارد هستندزينه سؤال و گ-200
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