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آمـوز  ت از مبحث صنايع دستي و ابزارشناسي هنري بود، از اين جهت به نفع دانـش               سؤاالتر  كه بيش  به اين  امسال با توجه  

البته اشـكاالت زيـادي   . باشدتر ميتر و ملموسآموز هنر كاربرديشد كه براي دانش    داده سؤالبوده است و چون حداقل از بخشي        

 را بلد بود بـه اشـتباه   سؤالكه آموز با اينبود و دانشها دقت كافي نشدهت بود مثالً در انتخاب گزينه  سؤاال در   -ر سال مثل ه -نيز

كرد كه فالكس نام ديگر كمك ذوب است و اكـسيد بـور هـم يكـي از كمـك          بايد توجه مي   سؤالحا طر ،244سؤال مثل   ؛افتادمي

!! و بور هر دو بودندها فالكسگزينهتواند باشد، در ها ميذوب

 مواد مقاوم موجود در چوب، در برابر موجودات دريايي را پرسيده بـود و بـا توجـه بـه         سؤال:  بود 251سؤالمشكل بعدي   

و مواد فنلي موجـود   ) صمغي(اي كه اين نقش را دارد مواد رزيني         ترين ماده قش را دارند و بيش    كه مواد استخراجي چوب، اين ن     اين

و مـواد  ) هاكربنات(ي مواد قليايي دهند وجود گزينهها يك درصد وزن خشك را تشكيل مي مواد سيليسي و كربنات   در آن است و     

.!!ت سيليسي خيلي عجيب و غلط است بودن تركيباسيليسي و مواد صمغي با هم و بعد درست

جو كنيد و الين را در اينترنت جستنام اواي به  مهجور و دور از ذهني است كافي است اسم ماده          سؤالبسيار  :252سؤال-

سطوخودوس جز مواد رايج مورد اسـتفاده در مرمـت آثـار هنـري        البته روغن بزرك و ا    ! هيچ پاسخي نبينيد  

!!دانمها است نميسم تركيب اينهستند اما چرا اوالين ا

د، چون مثل اين است كـه       شو مي سؤالهاي البرز مركزي    خيلي عجيب است كه رنگ سنگ آذر آواري كوه        :254سؤال-

 به وسـعت    آموز با توجه  دانشيعني  .!!گ بند كفش مقتول پرسيده شود     در فيلمي كه موضوع جنايي دارد رن      

است حاال   هنر بزرگي    شدي اطالعات درس خواص مواد وقتي بتواند سنگ آذر آواري را بشناسد خو            دامنه

 دانـشگاه هنـر ايـن را    اندات واقعـاً چنـد درصـد اسـ    ؛مكنچرا بايد رنگ سنگ اين منطقه را بداند تعجب مي     

!دانندمي

ي كـاش طراحـان   ت متوسط بـود، امـا ا  سؤاالباشم بايد بگويم سطح ت داشتهسؤاالطح ي ساگر بخواهيم ارزيابي كلي درباره   

ي هنر هفت درس اختـصاصي دارد و        كردند كه داوطلب رشته   كمي به اين موضوع فكر مي     خصوص در درس خواص مواد       به السؤ

 هنـري يكـي از پركـاربردترين        موقـع كـار   كـه در دانـشگاه و در       توجه به اين   شود و با  خواص مواد درس ضريب يك محسوب مي      

آمـوز را  كردند كـه دانـش  رخورد مياي با اين درس بگونه بهسؤالقدر خوب بود اگر طراحان ها، خواص مواد خواهد بود، چهدرس

عات وسيعي ي اطالقدر دامنهترين ميانگين را دارد چون آن اين درس توجه كنيد پاييند، اگر به ميانگينننكااميد از نتيجه گرفتن نن

رود و ديگر براي ايـن      ز ذهن استفاده شود واقعاً مسير اين درس به ناكجاآباد مي          ت مهجور، شخصي و دور ا     سؤاالرا دارد كه اگر از      

.ايمهاي اين درس محروم كردهآموز را از دانستهماند و عمالً دانشنمياقيبدرس رقابتي در كنكور 

 مثالً سواد يـك      در نظر بگيرند   سؤالآموز را موقع طرح      دارم اين است كه شرايط يك دانش       سؤالخواهشي كه از طراحان     

 بـراي   257 و   252ت  سـؤاال اگر لطف كنيـد و مـثالً از         ! باشيدمدنظر داشته را  است  اي كه هنوز دانشگاه نرفته     ساله 18آموز  دانش

كـم  ؛ امـا دسـت  نيستماللي .  ما را هم باخبر نكرديددانستند؟خودتان آمار بگيريد و ببينيد در سطح كشور چند نفر جوابش را مي  

كـس نتوانـد   تي طرح كنيد كـه هـيچ  سؤاالاي دارد چه فايده.براي سال آينده كمي احتياط و ماليمت را چاشني طرح سؤاالت كنيد  

.پاسخ دهد

����� ���	


