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% 30توانست  شناخت نمی صورت مفهومی نمی  به،آموز مواد را ت خواص مواد متوسط بود و اگر دانش     سؤاالسطح    
  .را در کنکور امسال بزند

 ،جـاي طلیقـه    چـسب بخـاري و یـا بـه     ،جاي چسب نجـاري     به مثالً. هاي تایپی وجود داشت    سفانه غلط أامسال هم مت    
 براي آزمـونی مهـم ماننـد کنکـور سراسـري و بـراي           سؤالطور طراح    ه که چ  خیلی جاي تعجب است   . بود شده طریقه تایپ 

نگاهی بـه   گذارد که الاقل دوباره نیم    قدر وقت نمی   آن زدن است،  شان وابسته به این نوع محک      آموزي که آینده   هزاران دانش 
   .را تصحیح کند ها ت بیندازد و غلطسؤاال

هـاي    از ویژگـی رنـگ   258 سـؤال  در    مثالً ؛ صحیح نبود  ها اصالً  زینههاي امالیی، انتخاب بعضی از گ      گذشته از غلط    
آمـوز   حاال چـرا دانـش  . باشند دو صحیح می هر»شدن خشک« و »هاي دیگر شدن با رزین قابلیت حل«ي  آلکیدي هر دو گزینه  

   ! جاي بحث دارد، را انتخاب کند1 ي باید گزینه
 چـرا از شـیمی عکاسـی    ،شـود   دادهسـؤال اي خواص مـواد  بر که وقتی قرار است از مبحث عکاسی   اشکال دیگر این    
 از مـواد  سؤالجاي   و یا به!شود می  دادهسؤال ، که ربطی به خواص مواد ندارد      ، ولی از مبانی عکاسی    ،شود نمی  داده سؤال

را  ت خـواص مـواد  سؤاالکند که دارد   فراموش میسؤالشود و طراح  هنري صنایع دستی مبحث تاریخ هنر آن پرسش می  
  !! کند نه درك عمومی هنر رح میط

تـر بـا ایـن درس برخـورد       کمی منـصفانه سؤال باز هم امسال طراح ،نظر من با وجود تمام اشکاالتی که ذکر شد       به  
هاي خواص مواد  سؤالقدر   آن،آموز فکر کند بود دانش شده هاي گذشته باعث  که عملکرد سازمان سنجش در سال     ، چرا کرد

بودنـد    اما امسال حداقل کسانی که زحمـت کـشیده  ،دره بهتر است زمانی براي خواندن آن نگذاسخت و عجیب خواهدبود ک    
بودن میانگین این درس تفاوت زیادي بـین    درصد حساب کنند و همین درصد با توجه به پایین        40 تا   30روي   توانستند می

  .آورد وجود می ها و دیگران به تراز آن
  

  »تحلیل سؤاالت«
  

  )مبحث سنگ و کانی( .شود متوسط محسوب می :241سؤال 
  

  )مبحث سنگ و کانی( .شود  متوسط محسوب می:242سؤال 
  

کرد که با توجه به نسوزبودن تالک یا سـنگ صـابونی    تحلیل می  وآموز باید تجزیه      خوبی است و دانش    سؤال :243سؤال  
  )مبحث سنگ و کانی( .دنک باید آن را انتخاب می

  

 غیر از سریشم حیوانی از چسب چوب یا چسب سرد نجاري نیز براي بتونه سر          چون اوالً  ،دارد اشکال   سؤال :244سؤال  
  )مبحث بتونه و رنگ (. البته سریشم متداول تر است؛دتوان استفاده کر می چوب

  

  )مبحث خواص مواد سنتی( .شود  متوسط محسوب می:245سؤال 
  

  )مبحث چوب( . متوسط رو به سخت است:246سؤال 
  

  )مبحث خواص مواد سنتی( . متوسط استسؤال سطح :247سؤال 
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  !)البته مربوط به درك هنر است نه خواص مواد( . آسان بودسؤالسطح  :248سؤال 
  

  )مبحث فلز (. متوسط استسؤال سطح :249سؤال 
  

  )مبحث سنگ و کانی (. سخت استسؤالسطح  :250سؤال 
  

  )مبحث سنگ و کانی(.  متوسط استسؤال سطح :251سؤال 
  

  )مبحث نساجی( . متوسط استسؤال سطح :252سؤال 
  

  )مبحث خواص مواد سنتی بخش نساجی( .ی سخت استسؤال :253سؤال 
  

  )بخش چاپ (. سخت استسؤال :254سؤال 
  

  )بخش چاپ (. سخت استی تقریباًسؤال :255سؤال 
  

  )بخش مواد و مصالح ساختمان (. متوسط استسؤال سطح :256سؤال 
  

تـر    البتـه درسـت  ،توانـد صـحیح باشـد     هم می1 ي  گزینه،3 ي بر گزینه  چون عالوهل کمی اشکال دارد این سؤا  :257سؤال  
  )بخش مواد و مصالح ساختمان (.شود  سخت محسوب میسؤالسطح   است،3 ي همان گزینه

  

  ) بخش رنگ(. توانند صحیح باشند  هر دو می3 و 1هاي   که گزینهدار است سؤالی سخت و اشکال :258سؤال 
  

  .نه درس خواص مواد ی آسان است که مربوط به مبانی عکاسی است سؤال:259سؤال 
  

  )مبحث سنگ و کانی (.شود ی سخت محسوب میسؤال :260سؤال 
  
  

  مريم افسري 


