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نگاه كلي* 

متأسفانه در مورد درس خواص مواد اشكاالت بسيار زيادي وجود دارد، با توجه به  اين كه اين درس در مدرسـه                       

آموزان در مورد اين درس محدود اسـت ولـي گـستردگي سـؤاالت، پراكنـدگي و سـختي                   شود، اطالعات دانش  تدريس نمي 

.سؤاالت بسيار زياد است

اي بـوده كـه   گونـه دو سـال اخيـر بـه   ت كنكـور در    واص مواد اين است كه نوع سـؤاال       از مشكالت بسيار اساسي خ    

كنند اين درس را كنار بگذارند بهتر است و اين درس را تبديل به درسي ترسناك، متـروك و مهجـور                آموزان فكر مي  دانش

عنوان يك درس اصـلي در دانـشگاه   بههاي كنكور هنر است كه واقعاً يك فرد هنرمند كه از معدود درس   حالي در ،استكرده

مثالً در رشته ي صنايع دسـتي،  . (شودواقع سواد علمي يك فرد هنرمند محسوب ميو در! هنر با اين درس سر و كار دارد       

.)چاپ، مرمت آثار و بنا و طراحي صنعتي، خواص مواد جزء دروس اصلي است

كـه  انـد؟ بـراي ايـن   ا جزء مواد درسي كنكور قـرار داده       شود كه چرا درس خواص مواد ر      واقعاً اين سؤال مطرح مي    

 علمي ايـن درس وارد دانـشگاه      ي توشه است كه مطالعه كنند و با     ند؟ يا هدف اين بوده    نزرا صفر يا منفي ب    آموزان آن دانش

طور عملي با آن كار كند؟شود و بعد به

40درنظر نمي گيرند كه ايـن درس نزديـك بـه            است و طراحان سؤال اصالً      متأسفانه اين هدف كامالً فراموش شده     

هاي مختلف هنرستان دارد كه با عنوان درس خواص مواد نيست، اما منبع طرح سؤاالت سـازمان سـنجش               كتاب در رشته  

و ! در كنكـور بزنـد    % 40ها را مطالعه كند تا بتواند حـداكثر         اي از اين كتاب   يعني يك داوطلب كنكور هنر بايد مجموعه      . است

 سؤال در كنكور امسال دو سؤال هم از كتاب دانشگاهي مواد شيميايي مرمـت كـه مربـوط بـه منبـع               ان محترم طراحوقتي  

!استرا پاسخ دهد وقتي هنوز دانشگاه نرفتهتواند آنآموز چگونه ميدهند، دانشكارشناسي ارشد است مي

بـا تمـام ايـن مـشكالت و سـختي      آيا هدف اين است كه فقط سؤالي بدهند كه كسي نتوانـد پاسـخ بدهـد؟ درضـمن حـاال            

ي ده و آينـده كـر آموز يك سال تحـصيلي مطالعـه  كه واقعاً جاي تأسف دارد كه دانش      ! ايم سؤال غلط هم داشته    3 امسال   ،سؤاالت

.ماندتوجه ميها بيبه اشكاالت تايپي و اشتباهات گزينهسؤال محترم وقت طراح ن كنكور است آنياش در گرو اتحصيلي

: بايد بگويم،بندي كنماگر بخواهم مشكالت درسي خواص مواد را طبقه

هـا،  هايي فاقد مواد و مصالح ساختمان، كاغذ، چوب، فلز، شيشه، نـساجي، حـالل    درس خواص مواد شامل بخش    ) 1

كار رفته در صـنايع دسـتي   شيمي عكاسي، شيمي چاپ، رنگ و بتونه، سنگ و كاني، ابزارشناسي هنري، مواد به           

كـار  ي دانشگاهي هنـر اسـت و مـواد بـه    ها يك رشتهكه هر كدام از اين بخش  . شودمي... و  ) اص مواد سنتي  خو(

ي صـنايع دسـتي هنرسـتان    مثالً در رشـته   . ها بسيار وسيع و بدون محدوده است      رفته در هر كدام از اين رشته      

 چگونـه  هـا يـك داوطلـب هنـر    الپس با اين گستردگي سـؤ ده كه منبع خواص مواد سنتي است،      كتاب بو  8حدود  

!تواند تمام اين منابع را براي يك درس ضريب يك بخواند؟مي

 سنگ تالكوم اسـت كـه   249ي  ها، مثالً امسال سؤال شماره    غلط سؤال تايپ  ها و حتي    بودن سؤاالت و گزينه   غلط) 2

آموزاني كه ثر دانشكه اك آموز فكر كرده كه يك سنگ جديد است در حالي         است و دانش  تايپ شده تالگون  به غلط   

توانستند بـه ايـن سـؤال پاسـخ دهنـد كـه متأسـفانه                و بايد مي   شناختندخواص مواد خوانده بودند تالكوم را مي      

!ين نشدچناين
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 رعايـت   يـزان سؤاالت از منبع آزاد است ولي متأسفانه اصالً اين م         % 40كند كه    سنجش اعالم مي   محترمسازمان) 3

.دشونمي

ستي و  هاي مرمت، طراحي صنعتي و صنايع د      كه خواص مواد درس اصلي دانشگاهي براي رشته       با توجه به اين   ) 4

شـود   اشكال محسوب مي   ن است و اي   1ها درس ضريب    ي رشته شود، اما براي همه   حسوب مي مشناسي  باستان

ي خواهد مرمت يا طراحي صنعتي بخواند بايـد اطالعـات علمـي زيـادي دربـاره               آموزي كه مي  چون حداقل دانش  

!) نباشدشناسي بلدكه كسي پزشكي قبول شود ولي زسيتمانند اين(باشد مواد داشته

:بررسي سؤاالت

... هـاي گرافيـك و نقاشـي و         اسـت، يعنـي رشـته     طرح شده ) مصالح ساختماني رشته ي معماري    ( از كتاب هنرستان     -241

.اندها اين كتاب را داشتهاند فقط معماريهنرستان اين كتاب را نخوانده

).منبع كارشناسي ارشد استكتاب اسلوب مواد آقاي پاكباز كه (.ع آزاد استب من از اين سؤال-242

نظـر  باشـد و بعيـد بـه    طور عملي با هر دو نوع كمان اره كار كـرده          آموز بايد به  دانشگويي به اين سؤال،      براي پاسخ  -243

.)كنندي صنايع دستي با اين ابزار كار ميفقط در رشته(باشند هاي هنرستان با اين وسايل كار كردهرسد كه حتي بچهمي

در كتاب عكاسـي جديـد بخـش شـيمي عكاسـي      .  آموزش و پروش است76ين سؤال مربوط به كتاب عكاسي سال     ا -244

!وجود ندارد

آمـوزان معمـاري ايـن      يعني باز هم فقط دانـش     .  است 83ي معماري سال     اين سؤال مربوط به كتاب هنرستان رشته       -245

.اندكتاب را در مدرسه خوانده

ي صـنايع دسـتي   آمـوزان رشـته  ه كتاب آشنايي با صـنايع دسـتي ايـران اسـت كـه فقـط دانـش              اين سؤال مربوط ب    -246

.اندرا خواندههنرستان آن

.هاي معدني را كامالً بداندآموز بايد تركيب شيميايي رنگدانهگويي به اين سؤال دانش براي پاسخ-247

. منبع آزاد است از اين سؤال-248

دليل غلط تايپي   آموز به واقعاً باعث خجالت است كه دانش     . حذف شود  ايدبتايپي دارد و     اين سؤال متأسفانه غلط      -249

.استسؤال را نزده

نظر شما داوطلب كنكـور بـا توجـه بـه     انتشارات دانشگاه هنر است و آيا بهاز  اين سؤال مربوط به كتاب مرمت آثار         -250

ل اين كتاب را كه منبع كارشناسـي ارشـد مرمـت اسـت         تواند كتاب سخت و سنگيني مث      درس اختصاصي دارد مي    7كه  اين

باشد؟خوانده

يده آمـوزان سـنج  ند كه سـواد علمـي دانـش   اي سؤاالت را طرح نمي كن     گونهگونه سؤاالت چيست؟ چرا به    واقعاً هدف از اين   

!آموزي كه اصالً درس نخوانده ندارد ماه زحمت كشيده هيچ فرقي با دانش9كسي كه ها با اين سؤالشود؟ 
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ي دوخت و طراحي لباس اين كتـاب را        آموزان رشته ربوط به كتاب الياف نساجي هنرستان است كه فقط دانش          اين م  -251

 چون الياف كازئيني در حالت مرطوب مقاومت پاييني دارند كه در ايـن سـؤال         دردرضمن اين سؤال نيز ايراد دا     .اندخوانده

بـودن مقاومـت اليـاف كـازئيني در حالـت مرطـوب             ل سـؤال در مـتن آن اسـت كـه بايـد بـه پـايين                اشـك ا.اسـت ذكر نشده 

.است كه ذكر نشده،شدمياشاره

ي ظهور عكاسي برمور پتاسـيم اسـت كـه           است، چون عامل ضد خفگي در مرحله       فسوسا اين سؤال باعث تعجب و       -252

سـت چـون   برمور پتاسيم با برمور نقره متفاوت اكه است   سؤال حتي توجه نكرده     محترم و طراح ! ها نيست اصالً در گزينه  

ي ضد خفگي اسـت ولـي    برمور پتاسيم ماده!كنندبرمور در هر دو كلمه مشترك است اما كامالً اين دو ماده با هم فرق مي              

.ي امولسيون فيلم عكاسي استي حساس به نور در اليهبرمور نقره ماده

.بايد حذف شود و!ين سؤال كامالً غلط استا

لطفـاً بـه گـستردگي منـابع خـواص مـواد          (ي كاغذ و چوب است      ته اين سؤال از كتاب تكنولوژي مواد هنرستان، رش        -253

!)توجه كنيد

.ي طرح و دوخت لباس استاست كه مربوط به رشته اين سؤال از كتاب رنگرزي نساجي طرح شده-254

 اين سؤال از منابع آزاد مبحث رنگرزي سنتي است، و سؤالي كـامالً مهجـور و جديـد اسـت كـه اسـمش بـه گـوش                              -255

تر هـستند و بـا مطالعـه   شود كه رايجآموزان بسيار ناآشنا است، واقعاً مواد زيادي در رنگرزي سنتي ما استفاده مي      دانش

.ها آشنا شدتوان با آنمي

!)باشيد چرا ميانگين خواص مواد منفي است متوجه شدهجايناشايد تا (

.ماري استي مع اين سؤال مربوط به كتاب مواد و مصالح ساختماني رشته-256

هـا وارنـيش الـوار بـود، جـوابِ صـحيح       اگر در گزينـه . قدر مقاومت نداردچون ورني دامار آن .  اين سؤال غلط است    -257

).جواب صحيحي وجود نداردعبارت ديگر به. (شدسؤال مي

.سازي استمنبع آزاد و اطالعات عمومي در مورد خمير مجسمهاز -258

.)  اسـت  86البته كتاب قديمي كه مربـوط بـه سـال           (است   با صنايع دستي ايران طرح شده       اين سؤال از كتاب آشنايي     -259

!آيدز كتاب قديمي هم باز سؤال ميشود حتي ايعني وقتي كتابي عوض مي

. اين سؤال هم متأسفانه از منبع دانشگاهي مواد شيميايي مرمت است-260

آموز و معلم را هدر داده و روح و جسم و ذهـن هـر دو را آزار           دانشگونه سؤاالت زحمات    در آخر بايد اضافه كنم كه اين      

 مـاه از  9است و اكنون هزاران داوطلب جدي كنكـور هنـر، كـه حـداقل     ثمر بوده دهد و احساس مي كنند كه رنجشان بي       مي

!كه ماچنان، همصبرانه منتظر هستند كه الاقل فكري براي سؤاالت اشتباه شوداند، بيزندگي خود را صرف كنكور كرده
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

نقـل از كتـاب   . (اسـت تايپ شده» سنگ تالگون«به غلط » سنگ تالكوم«جاي تايپ اين سؤال غلط تايپي دارد كه به 249

)18ي  صفحه-ي ساختمان رشته-مصالح ساختمان

عنـوان جـواب سـؤال      بـه . اسـت  را صحيح اعالم كرده    4ي  ها موجود نيست و كليد گزينه     جواب صحيح در گزينه   252

نقل از كتاب   . (استجاي برمور پتاسيم آمده   ي ظهور عكاسي، برمور نقره به اشتباه به       عامل ضدخفگي در مرحله   

)48ي  صفحه-عكاسي سال چهارم هنرستان

، ت كه با توجه به مـتن كتـاب    اس را صحيح اعالم كرده    2ي  ها موجود نيست و كليد گزينه     جواب صحيح در گزينه   257

!)نقل از كتاب الياف نساجي هنرستان. (جواب درست وارنيش الوار است

!با تشكر
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