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نگاه كلي* 

 بـه شـكلي كـه هـر داوطلـب      ،اند، آسان اسـت ها بسيار راحت طراحي شدهكه گزينهسطح كلي آزمون با توجه به آن 

هاي غلط را حذف كند و درواقع نياز به خالقيـت خاصـي بـراي جـواب     راحتي، گزينه توانست با رجوع به مفاهيم كلي به      مي

.شوددشواري غير معقول آزمون، هر دو باعث كاهش سطح كيفي كنكور ميازحد و آساني بيش. ها نبوددادن به سؤال

ها موجب شد كه از ميان مباحث بسيار زياد خالقيـت تـصويري، تنهـا بـر مبحـث گرافيـك و                   توزيع نامناسب سؤال  

هـا نيـز   نهحتي در طرح سؤال مربوط بـه نـشا  !) ها است سؤال مربوط به نشانه    9(ي نشانه تأكيد شود     هم تنها بر شاخه   آن

هاي بديهي درواقـع اصـل سـنجش اطالعـات و خالقيـت             هاي ساده و جواب   سؤال. استاستاندارد كلي كنكور رعايت نشده    

)193 و 191هاي مانند سؤال. (بردهنرجويان را زير سؤال مي

 سـؤال از    1،2 سؤال از كتاب كارگاه هنر       3. (هاي درسي تنها از چند مرجع محدود است       هاي مربوط به كتاب   سؤال

 سؤال از كتاب طراحي 1 سؤال از كتاب مباني تصويرسازي و  1 سؤال از كتاب انسان فضا طراحي،        1،  2كتاب كارگاه هنر    

هـا در  ي مراجع و يا حداقل از بخـش مهمـي از آن  اي باشد كه از كليهگونهها به است كه بايد توزيع سؤال    و اين در حالي   ) 2

ي سختي و آساني و سنجش درست      ها از نظر درجه   ها نيز كيفيت سؤال   گونه سؤال احي اين در طر . ها استفاده شود  آزمون

.استخالقيت تصويري هنرجو رعايت نشده

دليـل  بـه (ترين مشكل اين آزمون عدم رعايت استاندارد كلي كنكور براي سنجش خالقيت تـصويري داوطلبـان               بيش

.است) دليل تأكيد بر بحث نشانهبه( مباحث درسي و توزيع نامناسب) هاها و جواببديهي بودن سؤال

اسـت و بـا انتظـار كلـي از آزمـون خالقيـت تـصويري        سـنجش  تعاوني  آخر   آزمون   وداين آزمون بسيار شبيه به      

.خواني ندارد سال قبل كنكور، هم8هاي حداقل براساس سؤال

اني يا سـختي، سـؤال در سـطح متوسـط     بندي سطح آسها استاندارد هستند، از لحاظ طبقه     سؤال و گزينه   -متوسط-181

.قرار دارد

بـدون تحليـل    . است برداشت شده  1ها استاندارد هستند، سؤال عيناً از روي كتاب كارگاه هنر            سؤال و گزينه   -آسان-182

.سؤال بسيار آسان و بديهي است. يا نياز به خالقيت خاصي در درك مفاهيم

.ستند، سؤال بسيار آسان و بديهي استها استاندارد ه سؤال و گزينه-آسان-183

.ها در سطح متوسط قرار دارندها استاندارد هستند، سؤال و گزينه سؤال و گزينه-متوسط-184

. استسؤال آسان هستند، شدنحذفراحتي قابلها به گزينه-185

كـه در كتـاب خـط در گرافيـك ويژگـي خطـوط دربرگيرنـده را        دليـل آن   به 3ي  گزينه. تواند پاسخ باشد  مي دو گزينه    -186

توانـد درسـت    مـي 2ي گزينـه ) ي كتاب در خـط گرافيـك  عين جمله. (استدانستهبخشيدن به كلمه يا جمله وحدت و انسجام  

.شودكه خطوط دورگيري سبب توجه مخاطب به فضاهاي منفي ميدليل آنباشد به
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.باشد مي4ي جواب درست گزينه) 2كتاب كارگاه هنر (طبق مرجع ) 1(ي گزينه. نامه اشتباه است پاسخ-187

آثـار  «. كنـد دار و تمسخرآميز را به بيننده القا ميو حكاكي ادرين وان استاد به نوعي طنزآميز است و همواره فضايي نيش      

)79ي  صفحه-2نقل از كتاب كارگاه هنر (» طراحي

. شده، سؤال آسان است طراحيبسيار آسانها  گزينه-188

. شده، بنابراين پيدا كردن جواب بسيار راحت است طراحيبسيار آسانها  گزينه-189

.ي كتاب مباني تصويرسازي است و عيناً جملهبسيار آسان سؤال -190

.تواند درست باشد مي3 و 1ي اي بر اساس دو تحليل متفاوت دو گزينه شكل گزينه-191

ي كلي درنظربگيريم و تصور كنيم كه همه مربوط به يك مجموعـه    عنوان يك مجموعه  را به پيكتوگرام  چنانچه اين مجموعه    

. گـاه اسـت   ، تلفن جواب درست است كه از امكانات ديگر استراحت         1ي  صورت گزينه در آن . باشداي مي گاه جاده استراحت

و دو تصوير باال قاعـدتاً در ارتبـاط         ) مربوط به موضوع رستوران و كافه     ( را مربوط به هم      چه دو تصوير پايين   ولي چنان 

. درست است3ي باشد پس گزينهبا هم مربوط به موضوع حمل و نقل مي

1 و عيناً از كتاب كارگاه آسان سؤال بسيار -192

كه حتي اطالعات كلي از خالقيـت تـصويري   توان تصور كرد هر داوطلبي بدون آن       است كه مي   سادهبه حدي  سؤال   -193

.كندراحتي پيدا ميباشد براساس يك منطق كلي جواب را بهداشته

1از كتاب كارگاه . است طراحي شدهبسيار آسان سؤال -194

. استمتوسط سؤال -195

از كتاب انسان، فضا، طراحي. است طراحي شدهبسيار آسان سؤال -196

. استمتوسط سؤال -197

.راحتي قابل حذف هستنددليل وجود يك ويژگي غلط بهي ديگر بهگرچه هر سه گزينه.  استمتوسط سؤال -198

. استمتوسط سؤال -199

.راحتي قابل حذف شده هستندها بهگزينه. استبسيار آسان سؤال -200
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