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نگاه كلي* 

هاي اين زمان از سال انتظار داريم، بـه نظـر   طور معمول از آزمونچه به  از آن  92زمون ارديبهشت ماه    سطح كلي آ  

دهـي  ها، تصاوير مناسب و پاسـخ     ها و گزينه  ترين ويژگي اين آزمون، طرح درست سؤال      توان گفت مهم  مي. آيدتر مي ساده

از نظر مطالب   (ها  توزيع سؤال . دهي انتقاداتي را وارد كرد    نوع سؤال و يا پاسخ    توان به   تنها در چند مورد مي    . درست است 

تـر بـا تمركـز    هاي كنكور اخير، بيشطور سؤالهاي سنجش اخير و همين   مانند آزمون ) و مراجع مختلف خالقيت تصويري    

تمالي هنرجويـان در ايـن زمـان    ها با ميزان اطالعات احي سختي و آساني سؤالدرجه. باشدبر مبحث مباني و گرافيك مي     

رود كـه  خـوان انتظـار مـي    بنابراين از يك هنرجوي خالق و درس      ) تر از حد معمول است    و حتي كمي آسان   (هماهنگ است   

باال بودن ميانگين درصد هنرجويان متقاضي در آزمون گـواهي  .  در اين آزمون كسب كند    60راحتي بتواند درصد باالي     به

.بر اين مدعاست

:هاتفكيكي سؤالتحليل 

.نامه درست و استاندارد هستند، سؤال آسان استها و پاسخسؤال، گزينه:181سؤال 

ها را بداند، سؤال را تك واژهچه هنرجو معني تكنامه درست و استاندارد هستند، چنان ها و پاسخ  سؤال، گزينه :182سؤال  

.دهدراحتي جواب ميبه

هـا  بـا خلـوص رنـگ     (Saturation)هـا   اشـباع رنـگ   .  اشـتباه اسـت    نامـه ايـن سـؤال داراي      هـا و پاسـخ     گزينه :183سؤال  

(Intensity)  آيد، طراح سؤال تنها باتوجه به عـين  نظر مي به. جا وجودندارد ي نادرست در اين   بنابراين گزينه .  تفاوتي ندارد

.استي دو را انتخاب كردهكلمات كتاب مباني هنرهاي تجسمي، گزينه

دهي به اين سؤال احتماالً براي هنرجويان به علت      جواب. نامه درست و استاندارد است    ها و پاسخ  سؤال، گزينه :184سؤال  

بايـد  شـده  حـروف طراحـي  هايي مانند ايـن تـصوير   ولي بايد دقت كرد كه در مونوگرام      . است مشكل بوده  4ي  وجود گزينه 

.شودمي ديده1ي  كه اين ويژگي در گزينه،تفكيك باشندقابل

.استنامه درست است و سؤال آسان طرح شدهها و پاسخسؤال، گزينه:185سؤال 

دهي به اين سؤال به ميزان تسلط هنرجويان به مباحث مباني بستگي        سؤال درست و استاندار است ولي پاسخ      :186سؤال  

.دارد و نسبتاً مشكل است

.سؤال آسان است. نامه درست و استاندارد هستندها و پاسخ سؤال، گزينه:187سؤال 

ي از لحـاظ درجـه  (هاي متوسط اين سؤال جزو سؤال   . نامه درست و استاندارد هستند    ها و پاسخ   سؤال، گزينه  :188سؤال  

.شودارزيابي مي) آساني و سختي

دهي به اين سـؤال باتوجـه بـه اطالعـات مبـاني              پاسخ .نامه درست و استاندارد هستند    ها و پاسخ  سؤال، گزينه :189سؤال  

.هنرجويان، نسبتاً مشكل است
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.دهي به اين سؤال آسان استپاسخ. نامه درست و استاندارد هستندها و پاسخسؤال، گزينه:190سؤال 

.دهي به اين سؤال آسان استپاسخ. نامه درست و استاندارد هستندها و پاسخسؤال، گزينه:191سؤال 

.دهي به اين سؤال آسان استپاسخ. نامه درست و استاندارد هستندها و پاسخ، گزينه سؤال:192سؤال 

.دهي به اين سؤال آسان استپاسخ. نامه درست و استاندارد هستندها و پاسخسؤال، گزينه:193سؤال 

.دهي به اين سؤال آسان استپاسخ. نامه درست و استاندارد هستندها و پاسخسؤال، گزينه:194سؤال 

.باشددهي به اين سؤال مشكل مينامه درست و استاندارد هستند، ولي پاسخها و پاسخسؤال، گزينه:195سؤال 

.دهي به اين سؤال آسان استنامه درست و استاندارد هستند و پاسخها و پاسخ سؤال، گزينه:196سؤال 

. آسان استدهي به اين سؤالنامه درست و استاندارد هستند و پاسخها و پاسخ سؤال، گزينه:197سؤال 

.دهي به اين سؤال آسان استنامه درست و استاندارد هستند و پاسخها و پاسخسؤال، گزينه:198سؤال 

دهي به اين سؤال براي هنرجويـان باتوجـه    نامه درست و استاندارد هستند، ولي پاسخ      ها و پاسخ  سؤال، گزينه :199سؤال  

.استهاي نزديك به هم مشكل بودهبه گزينه

دهي به اين سؤال براي هنرجويـان باتوجـه    نامه درست و استاندارد هستند، ولي پاسخ      ها و پاسخ  هسؤال، گزين :200سؤال  

.استهم مشكل بودههاي نزديك بهبه گزينه
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