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نگاه كلي* 

اگر بخواهيم با توجه بـه رونـد        . كننده است  مبهوت 90هاي سراسري   سؤالي و تنوع آن در      در نگاه كلي، پراكندگي موضوع    

بنـدي   عنـوان 14بندي كنيم، حداقل بـه  هاي اين درس را طبقه  سال اخير موضوعات و سرفصل     5هاي سراسري نمايشي در     آزمون

 بـه شـكل     سـؤال 10،  سـؤال 20از مجمـوع    . ، تنوع مباحث درسي بسيار كم است      93هاي نمايشي   سؤالدر حالي كه در     رسيم،  مي

سـؤال 9كـه در  ) بنـدي عمق ميدان، زاويه ديد، نورپردازي و تركيـب (هم با مباحث كامالً مشترك مانند     شده، آن تصويري طراحي 

اي نمـايش و سـينما كـه مربـوط بـه دروس تخصـصي               تـرين مباحـث پايـه      تئوري نيـز از مهـم      سؤال10كامالً تكراري است، در     

5هـاي سراسـري     تنها نقطه مشترك با آزمـون     (هاي قبل   و طبق معمول سال   . ي وجود ندارد  سؤالهاي سينما و تئاتر است،      هنرستان

 كارشناسـي ارشـد    از مباحـث -كه از طرف سازمان سنجش معرفي شود باز هم به دليل نداشتن منبع خاص درسي       -)سال گذشته 

.)218 و 217، 216، 212، 211السؤمانند  (استشدههايي مطرحسؤال

التحـصيل از دبيرسـتان يـا        فـارغ  ،سـاله 18آموز ديپلمه،   يك دانش ،عنوان نقد مهم و اصلي     تكراري به  يو باز هم اين جمله    

ه شكل تخصصي تحصيل كرده؟ سال در اين رشته ب4ار گيرد كه  قرسؤالهنرستان چرا بايد به اندازه كسي مورد 

 سـينمايي  سـؤال 5 تئوري نيز سؤال10 تصويري همه از مباحث سينما مطرح شده و در       سؤال10نكته بعدي اين است كه      

سـنجش  است و اين شعار سـازمان     نشدهتوجهي) رورش پ وآموزش(التحصيالن هنرستان   بنابراين باز هم به فارغ    . ردسخت وجود دا  

»هاي درسي داردوپرورش و كتابكنكور سراسري ارتباط مستقيمي با آموزش«: جه قرار گيرد كهايد مورد توبار ديگر بيك

 خالقيت نمايشي طرح كنيـد بـراي هـر مقطعـي كـه دلتـان                ؤالس20 شما   كه  شده گفته سؤالمحترم  ح  ابه نظر من به طر    

. ط بايد نام آن خالقيت نمايشي باشدها نيست، فقليسانسها و فوقها، ليسانسهخواهد، هيچ فرقي ميان ديپلمهمي

هـا اسـت بـا اسـكن و      زنـد، مـدت   نامناسب و بد تصاويري است كه سرنوشت داوطلبان هنر را رقم مـي             كيفيت   وم،سنكته  

سـاز نبايـد    آيا براي آزموني چنـين مهـم و سرنوشـت         . توان تصوير خوبي ارائه داد    فيلترهاي مناسب و تنظيم كنتراست تصاوير، مي      

)214 و 204، 202هاي سؤالنگاه كنيد به (رست ارائه دهيم كيفيت د

 تنها بـا در     ها پيداست، طراح   خوبي از انتخاب گزينه    و اين به  باز هم طراحي كه در اين رشته تحصيل نكرده          ي چهارم،   نكته

 گزينه  4ده  اي كه باز كر   ليسانس و دكتري، و با توجه به جمالت همان صفحه          مقطع فوق  ربوط به مجلدي  3دست داشتن يك منبع     

.دن غلط نيستهاي ديگر هماً گزينهشد بعضتحصيل كرده بود متوجه ميرا ارائه كرده كه اگر طراح در اين رشته 

 به وسـيله افـرادي كـه        سؤالسنجش به كنكور هنر و طرح       ي مناسبي است براي بررسي نوع نگاه سازمان        نمونه 213سؤال

.ر اين رشته هستندفاقد تحصيالت د

كرد تا  مراجعه مي3 كتاب بسيار مهم تاريخ تئاتر جهان ـ براكت ـ ج   16، كاش طراح گرامي به صفحه 213سؤالمثالً در 

شد كه گزينـه   متوجه مي172 صفحه 1ج » نويسان جهاندرام«كتاب يا با مراجعه به     .  نيز اشتباه نيست   4شد كه گزينه    متوجه مي 

سؤالشد كه اين هاي زيادي كه درباره ايبسن ترجمه شده، متوجه مييا با يك تحقيق ساده و مختصر در كتاب     .  نيز اشتباه نيست   2

هاي دانشگاهي نيز در اين مبحث    شحتي به آموز  . (به صرف داشتن آن منبعي كه طراح به آن عالقمند بوده، تنها يك پاسخ ندارد              

از متوليـان محتـرم سـازمان     (. استاد در رشته تئاتر نشان دهيد تـا شـما را قـانع كننـد            2به  فقط   را   سؤالكاش اين   ) توجهي نشده 

).سنجش، چنين انتظاري را داريم

ر ها اهميت دارد، نبايد يـك نـاظ  ساز و براي خانواده آيا براي آزموني كه تا اين حد براي جوانان سرنوشت          كهه ديگر آن  نكت

سـنجش   محتـرم    باشد؟ امروزه نقش ويراستاران براي ارائه و نشر مطالب اهميت زيادي دارد كـه سـازمان               داشتهيا ويراستار وجود  

. نگاهي بيندازيد206سؤالاري نيز اعتقاد نداريد؟ براي نمونه به آيا به ويراست. كشور بايد به آن واقف باشد
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و نـه يـك مـوزه،    است كرده در اين رشته، تشخيص داده كه اين ديواركوب مربوط به يك فيلم      طراح گرامي و تحصيل    اگر

نقش ويراستار چيست؟

 پـس از    يـز نهاي ديگر در ايـران    هاي سراسري رشته  دانم در آزمون  هاي مهم در سراسر جهان و تا جايي كه مي         در آزمون 

حتـي نگـاه سرسـري نيـز بـه      به گمان من  هاي آشكار   ا با اين غلط   ما.اي وجود دارد  هكنند ناظر و بررسي   ،هاسؤالانتخاب و طراحي    

! و اين جاي بسي گاليه دارد؟استها نشدهسؤال

!تر و كارآمدترهايي سنجيدهبا سپاس و به اميد آزمون
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