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نگاه كلي* 

هـا  ايـن تفـاوت   . شودمي ديده 89 و   88هاي  لهاي سا  و سؤال  90هاي اختصاصي هنر سال     تفاوت زيادي بين سؤال   

تفاوت در مالك ارزيابي و توجه كردن يا نكردن به خالقيت، توجـه بـه   . ها نيستتنها در سختي، آساني و يا فراواني سؤال       

.ي داوطلبان استضريب هوشي و مطالعه

بـود و ميـانگين دروس نفـرات برتـر گـواه ايـن       كه بسيار تخصصي طرح شده(هاي امسال برخالف سال قبل     سؤال

هـاي هنـري ثابـت      وجود دانشگاه . دهدرا مورد سؤال قرار مي    » هنر آكادميك «است كه مباني    به شكلي ارائه شده   ) ادعاست

هاي هنري ايجاد نگرشي ي مشخصي دارند، كار دانشگاه   هاي هنري نيز مباني علمي و پژوهشي و ساختار        كند كه رشته  مي

توجه بـه  ) كنكور سراسري امسال(هاي آزاد هنري است، اما در آزمون ورودي  كالس درهاي تفكر خاص     شيوه بامتفاوت  

هـا در دروس ضـريب بـاال، نيـازي بـه      خصوص سؤالتر بوده، زيرا بهموضوع، مطالعه، دقت، تحليل و خالقيت داوطلب كم 

هايي كه نيـاز بـه درك عميـق    گزينه. استمطرح شده » رو«هايي ساده و    العه نداشته، عموماً ساده و از آن بهتر با گزينه         مط

در بعضي از اين دروس     ) مانند درك عمومي هنر   . (كشاند را به بيراهه مي    داوطلب پرتالش و باهوش    گاهي مطلب نداشته و  

و دروسي مانند خـواص مـواد نيـز جـزء       )مانند درس نمايشي و تصويري    (ه  ي قبلي نيز نبود   حتي نيازي به دقت و مطالعه     

 آماري در اين زمينه و يـا ديـدن ميـانگين            گرفتن(شوند  طلبان سوخته محسوب مي   داو% 90است كه به اصطالح     هاييدرس

ا بـ د خـواص مـواد   سي ماننـ زيرا در.) دهدخوبي نشان ميا به سال گذشته اين موارد ر3خواص مواد در افراد برتر كنكور    

خـصوص  هـاي اخيـر و بـه      در سـال  ) كارشناسي ارشد در حد   و عموماً   (هايي بسيار بسيار تخصصي و سخت       طرح سؤال 

3 تـا  0 و واقعاً جاي اين سؤال مطرح اسـت كـه چـرا ايـن درس بـا ميـانگين       استبت خود را از دست داده    ي رقا امسال جا 

.درصد در كنكور وجود دارد

ام نگاهي به درصد خـواص مـواد نفـرات          در اين چند سال داشته    ) يك (1هاي   نزديكي كه با رتبه    با توجه به آشنايي   

هوشي داوطلبان ما نيست،    سوادي و كم  توجهي، كم معناي بي اول بيانگر اين نكته است كه قطعاً پايين بودن اين درصدها به           

تواننـد بـه آن   ن تخصصي كارشناسي ارشـد نمـي  التحصيالهايي كه حتي فارغي آزمون و عجيب بودن سؤال     بلكه محدوده 

در كنكـور سراسـري دارد آيـا    % 4تـر از  پاسخ بدهند باعث چنين وضعيتي شده و به نظر شما وقتي درسي ميانگين پـايين     

گيرد؟شود؟ و آيا محل رقابت قرار ميدرسي زنده و فعال محسوب مي

%33 : 87خواص مواد نفر اول 

%20 : 88خواص مواد نفر اول 

%8 : 89خواص مواد نفر اول 

؟؟؟ : 90خواص مواد نفر اول 

دهـد بـراي پاسـخ دادن بـه ايـن      اي است كه نشان مـي گونهدر هر دو درس طرح سؤاالت به : اما درس نمايشي و تصويري    

تـصيري نبـوده و   ها خواندن چندين كتاب مهم خالقيـت  ها و حتي ديدن فيلمي آنها و مطالعهها نيازي به ديدن كتاب   سؤال

جاست كه تفاوت نگـاه دانـشگاهي و نگـاه كـالس     ها را داد و اينتوان پاسخ سؤال  فقط براساس نگاه روزمره به زندگي مي      

سـال  خوان نشده و واقعاً بعد از يكداوطلب كوشا و درسگذاشتن ه وقتي بشود، بنابراين توجه تر مي صآزاد هنري مشخ  

.كندناراحتي براي داوطلبِ خوب ايجاد نميدرس خواندن، چيزي جز افسردگي و 
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11 تـا  8 ضـريب باالسـت، اصـوالً داراي    ترين درس اختصاصي گروه هنـر بـا  قابتدرس خالقيت تصويري كه پرر 

هـاي ايـن    سال گذشته كنكور، تعداد مباحـث و كتـاب        10هاي  نگاهي به سؤال  ( كتاب است    16مبحث اصلي درسي و حداقل      

اسـت  اه ديگري وجود ندارد زيرا مباحث و منابع دقيق آن از طرف سازمان سنجش اعالم نشدهر. كنددرس را مشخص مي  

هـا  بسياري از داوطلبان جدي كنكور هنر براي ايـن درس مـاه           .)  كتاب آموزش و پرورش آن كامالً مشخص است        9و فقط   

 اسـتفاده  بيش و ها، كمان هنري دانشگاهادتهاي آزاد گرافيك و عكاسي اسكنند و گاه از كالس    گذارند و مطالعه مي   وقت مي 

 سـؤال يعنـي   10 سؤال آزمون امسال در اين درس فقـط     20اما از   . كنند و خالصه نگراني خاصي بابت اين درس دارند        مي

باشـيد كـه امـروزه در دنيـاي         توجه داشـته  ! ها در گرافيك است   ها مربوط به يك مبحث آن هم مبحث نشانه        كل سؤال % 50

دادن بـه  كنند، بنابراين پاسـخ ها سر و كار پيدا ميها و نشانه  افراد بارها و بارها با آرم      ي روزانه همه  ،باطاتتصاوير و ارت  

حتـي داوطلـب   . دليلي بر ميزان خالقيت، هوش و درك عميقِ فـرد نيـست   » رو«هاي ساده و    هم با چنين گزينه   اين مبحث آن  

پس مالك ارزيابي   «راضي است و حاال اين پرسش مطرح است كه          ي كنكور هم از درصد باالي خود        مطالعهغيرجدي و بي  

»داوطلبِ خوب از بد چيست؟

هاي رياضـي اهميـت زيـادي دارد،        كه دقت در ويرايش سؤال    در درس رياضي، وضعيت بهتري وجود دارد، جز آن        

شـود و  ندارد، نگران ميگذارد كه پاسخ درست در آن وجود داوطلبي كه با استرس و هيجان زمان زيادي براي سؤالي مي  

 گـروه هنـر   144ي من بـه سـؤال   اشاره(است حق با كسي است يا برد با كسي است كه براي چنين سؤاالتي وقت نگذاشته          

را  و بسياري از داوطلبان آن   ي با رياضي نداشت   بود از نظر ماهيت تفاوت    بندي نشده درس ترسيم فني نيز اگر عنوان     .) است

 هنرسـتاني   كنكـور، داوطلبـان % 70باشيم كـه   به ياد داشته.نند و برد با داوطلب رياضي خواهد بود     بيدر امتداد رياضي مي   

هـا قـرار گيـرد    هاي ترسيم فني كه شامل مباحث زيادي است جلوي روي آنسؤالپس از درس رياضي منتظرند     هستند و   

.كنندهاي ترسيم فني مشاهده ميكه دوباره رياضي را روي برگهدر حالي

هاي  اختصاصي هنـر  ترين و بهترين سؤالهاي موسيقي كنكور امسال، موفقذكر اين نكته ضروري است كه سؤال    

هـاي مناسـب و   ي جوانب از جمله ارزيابي داوطلب بر اسـاس مطالعـه، خالقيـت، دقـت گزينـه     ها به همه  در اين سؤال  . است

 آسان، سخت و متوسط همـه نـوع را دارد و عمـوم       يهااست، سؤال تحليلي، فراواني و تراكم موضوعي مباحث توجه شده       

.داوطلبان كوشا نيز از اين بابت ممنون و راضي هستند

!كه اين مطالب را مطالعه كرديدبا تشكر از اين
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شـويم  كنيم، متعجب مـي ساز و جدي مرور ميهاي سازمان سنجش را براي اين امتحان سرنوشت   كه پاسخ هنگامي

ها قطعـاً  زدگي و عدم كارشناسي و ويرايش نيست؟ تمامي سؤالمعناي شتابلط براي اين آزمون آيا بههمه پاسخ غ كه اين 

ي كتـاب  تـرين جملـه  امـا متأسـفانه بـديهي   ) امها منابع را ذكر كرده    ي آن كه بنده براي همه   (مرجع و منبعي مشخص دارند      

تـر درس  خ داده شده و قطعاً به ضرر افرادي است كه بـيش ي كنكور ارتباطي ندارد و غلط پاسترين گزينهدرسي، با بديهي  

اسـت،  هـا باعـث نگرانـي بـسياري از داوطلبـان شـده      اند اما در كليدها اين غلطاند، پاسخ واقعي را دادهخوانده و دقت كرده   

.شوداميدواريم كه به تالش اين داوطلبان پاسخ مناسبي داده

 غلط16: هاتعداد غلط
 پاسخ غلط7: با توجه به منابع درسي:درك عمومي هنر

شده سؤال حذف1:درك عمومي رياضي

 سؤال با منبع درسي مشخص1:خالقيت تصويري

. سؤال كه با مرجع مطابقت ندارد و بسيار بديهي است3:خالقيت نمايشي

شكل برخوردهمدليل غلط علمي و ويرايشي به  سؤال كه به4:خواص مواد

!پيروز باشيد
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