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هـا تقريبـاً خـوب    ت خواص مواد در اين آزمـون متوسـط بـوده و پراكنـدگي مباحـث و انتخـاب گزينـه            سؤاالسطح  

. غلط بودند248 و 241،254سؤالسفانه أ اما مت؛استبوده

 ظهـور   يصورت مكمـل در مرحلـه     متول و هيدروكينون عوامل اصلي ظهور هستند يعني به        ) مبحث عكاسي  (:241 سؤال   -

كننده يعني كاتاليزور و كننده جواب بود كه فعالها فعال دهند اما در گزينه    انجام مي   را شوند و كار اصلي ظهور    مياستفاده  

. اي كه نقش اصلي را در ظهور دارددهنده به واكنش نه مادهسرعت

)متوسط(.  صحيح است2ي گزينه) مبحث صنايع دستي (:242 سؤال -

)متوسط(.  صحيح است3ي گزينه) يمبحث صنايع دست (:243 سؤال -

)آسان(.  صحيح است3ي گزينه) مبحث نساجي (:244 سؤال -

)متوسط(.  صحيح است4ي گزينه)مبحث رنگ و بتونه (:245 سؤال -

هـاي گذشـته در كنكـور سراسـري          تكراري است و سـال     سؤالاين  .  صحيح است  1ي  گزينه) مبحث شيشه  (:246 سؤال   -

)آسان (.بودآمده

)متوسط(.  صحيح است4ي گزينه) مبحث صنايع دستي (:247 سؤال -

گـري از يـك سـيم نـازك بـه نـام        به اين دليل غلط است كه براي بريدن سفال از روي چرخ سفال           سؤال اين   :248 سؤال   -

هـاي  ند و گزينـه توانند درسـت باشـ   هر دو مي3و 1ي ها سيم باشد يعني گزينه پس نبايد در گزينه،شودبندك استفاده مي  

.بودندخوبي انتخاب نشده

.اين سؤال، مربوط به خواص مواد نيست.  صحيح است2ي  گزينه:249 سؤال -

خواهند از مبحث عكاسي براي خواص مواد تست         مي سؤالسفانه وقتي طراحان    متأ.  صحيح است  3ي  گزينه:250 سؤال   -

)سخت! (مواد است نه، تئوري عكاسيكنند كه شيمي عكاسي سرفصل خواص بدهند فراموش مي

)متوسط(.  صحيح است4ي گزينه) هامبحث حالل (:251 سؤال -

)سخت(.  صحيح است1ي گزينه) مبحث عكاسي (:252 سؤال -

)آسان(.  صحيح است1ي گزينه) مبحث فلز (:253 سؤال -

سـنگي   يعني زغـال   ،ها وجوددارد ب در گزينه   نامفهوم است و وقتي تور     سؤالچون ادبيات   .  غلط است  سؤال:254 سؤال   -

.اين سؤال درست نيست. استسنگ كه سرشار از ناخالصي است و حد فاصل چوب و زغال

)متوسط(.  صحيح است2ي گزينه) مبحث سنگ (:255 سؤال -
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)آسان(.  صحيح است3ي گزينه) مبحث مواد مصالح ساختمان (:256 سؤال -

جـا هـم    ها نبود چـون آن    ي كوه ها دامنه بهتر بود در گزينه   ) متوسط(.  صحيح است  4ي  گزينه) مبحث سنگ (:257 سؤال   -

!پستي و بلندي دارد ديگر

)متوسط(.  صحيح است2ي گزينه) مبحث سنگ و كاني (:258 سؤال -

)متوسط(.  صحيح است2ي  گزينه:259 سؤال -

)آسان(. استهاي گذشته بسيار تكرار شده در سنجشسؤالاين . ح است صحي1ي گزينه) مبحث نساجي (:260 سؤال -

ت خواص مواد   سؤاالتري در طرح     آزمون آخر، انصاف بيش    2كنم كه در اين     در آخر از طراحان سنجش تشكر مي      

راي خـود بـ   خـودي بـودن و منـابع بـسيار زيـادي كـه دارد بـه             خاطر وسعت مباحـث، فـرار     اند، چرا كه اين درس به     داشته

ت، داوطلبـان كنكـور هنـر    سـؤاال خـاطر نـوع   و در چند سال اخيـر بـه    شودآموزان درسي بسيار سخت محسوب مي     دانش

ها مانند طراحي صنعتي، صنايع دستي، مرمـت   كه در بسياري از رشته    كلي اين درس را كنار گذاشته بودند، درحالي       طوربه

و در هر صورت يك هنرمند بايد مـواد را بـشناسد تـا در               آيدميحساب  شان به  اصلي باحثمبنا، مرمت آثار، اين درس از       

.كار گيردهببتواند آن را خالقانه ... مجسمه، نقاشي و 

آموزان موقـع ورود بـه       در سازمان سنجش به اين نكته توجه فرمايند تا سطح سواد دانش            سؤالاي كاش طراحان    

ي هنـري  اش در يك رشتهبودن دروس عموميخاطر باال بهقطفضي  ريايآموز رشته دانشگاه باال باشد و صرفاً يك دانش      

!قبول نشود

. ضعيف هستند در اين درساند،زده% 20كساني كه اين آزمون زير •

 درصد متوسط30 تا 20بين •

 درصد خوب45 تا 30بين •

.  درصد به باال بسيار خوب است45•

!موفق باشيد

����� ���	


