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  عمومی ریاضی و فیزیکرك د 
  

، )جبـر (از مباحث عددي . است در آزمون جامع در نگاه کلی، ساختار و استاندارد یک آزمون سراسري رعایت شده         -1
هـاي قبـل خالقیـت و     در مقایسه بـا آزمـون جـامع در سـال     . است شده  مطرح سؤالنحو مطلوبی    هندسه و فیزیک به   

  . است ها خیلی بهتر بوده سؤالابتکار در طرح 

 از 155 و 151، 150، 146، 143، 142، 134ي هـا  سـؤال باشـند و   یفیت خوبی برخـوردار مـی    ي فیزیک از ک   ها  سؤال -2
  . باشند خالقیت خاصی برخوردار می

 و 149 و 138، 131ي هـا   سؤالمانند  . توان پیدا کرد   ت کنکور می  سؤاالهاي با    ، شباهت ها  سؤالاز نظر ساختار کلی      -3
 از هـا  سـؤال کننده در کنکور هنـر، در کـل سـطح     آموزان شرکت هاي تحصیلی دانش با توجه به پراکندگی نوع رشته  

  . باشد لحاظ دشواري، متوسط روبه باال می

ت مطـرح شـده در هـر    سـؤاال نشده، که در مقایسه با میانگین تعداد  تر طرح   بیش سؤالاز مبحث هندسه فضایی یک       -4
تر بـه روابـط طـولی در      از این قسمت کم بوده در هندسه دو بعدي کمسؤال، تعداد سؤال 5 تا 3سال از این قسمت   

 بهتـر بـود در آخـر    134 سـؤال  در ،شـده   به مساحت و محیط پرداختـه ها سؤالشده و اکثر   اشکال هندسی پرداخته  
هـم  آمـوزان بـا ف      که اکثـر دانـش     ،باشد ی دشوار و گنگ می    سؤال 142 سؤال. شد استفاده می » تقریباً«مساله از کلمه    

  .  مشکل دارندسؤال
  
ß جبر( محاسبات عددي(:  

  )149و142، 141، 140، 139، 138، 136، 134، 133، 132، 131(
  
ß بعديدو ي هندسه :  

  )155 و 153، 151، 150، 148، 147، 145، 143، 137، 135(
  
ß146(:  فضاییي  هندسه(  
  
ß152(:  تبدیالت هندسی(  
  
ß 154، 144(: تست هوش(  
  
ß160، امواج 152، الکتریسیته 158، گرما و انرژي 157، نیرو و حرکت 156 و عدسی آینه:  فیزیک  
  

  دیيرحمت مش 
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  فنیترسیم  
  

با وجود تمام مواردي که ذکر خواهدشد، از انصاف بدور اسـت کـه نگـوییم برخـی از سـؤاالت مطـابق بـا کنکـور                     
ها صرف نـشده اسـت و    گویی وقت چندانی براي طرح آن. شود دیده نمیها سراسري است هرچند که خالقیتی در طرح آن 

  . ر سراسري باشدتنها سعی شده سؤاالت متشابه با کنکو
  ابـزار و تجهیـزات،  (توان به آن وارد دانست توزیع نامناسب سؤاالت و عدم توجه به مباحث دیگـر              ایراد کلی که می     
هـاي معمـاري و    هاي نقشه کشی، بخش گذاري، وضعیت خط و صفحه نسبت به هم، برش، فضا، تاریخ و تحول نقشه       اندازه
ن به مباحث دیگر ایرادي است که بـه هـر آزمـونی حتـی کنکـور سراسـري وارد       فراوانی یک مبحث و نپرداخت . است) غیره
  :است

م فقط از پرسپکتیو موازي ابلیـک و خـالی گذاشـتن جـاي انـواع دیگـر        ه  از پرسپکتیو آن  ) 174-173-172( سؤال   3طرح   -
حی و بـدون هـیچ    بـسیار سـط  174 و  173سؤاالت  . پرسپکتیو موازي و مرکزي نمونه دیگري ازجامع نبودن آزمون است         

  .کشی بخش پرسپکتیو طرح شده است خالقیتی از متن کتاب قدیم ترسیم فنی و نقشه
  

  .  نیز کامالً نادرست است و جواب آن دیمتریک است نا کاوالیر172جوابیه سؤال  -
گاهی ( درجه 45 با خط افق صفر و Y و  Xدر کاوالیر زاویه محورهاي     

 بـا یکـی از ایـن دو    (Z)ائم است همچنین زاویه خـط قـ  )  درجه 60 یا   30
 درجه حقیقی باشـد کـه بـا امتـدان دادن خـط      90 بایستی Y و Xمحور  

بیایـد فـرض کنـیم کـه     . شود آن محرز می قائم زیرین شکل افقی نبودن      
شــکل در هنگــام جاگــذاري در صــفحه انــدکی چرخیــده باشــد در ایــن  
صورت باید محور قائم نیز اندکی در همـان جهـت چرخیـده باشـد کـه                 

 درجـه  90فاقاً چرخشی در محور قائم اما در جهت مخالف داریـم کـه      ات
حال اگر شـکل را    . کند  هاي شکل را در نماي جلو اثبات می         نبودن گوشه 

 را بـا خـط افـق    Y و Xهاي نـابرابر محورهـا    زاویه. طوري که محور قائم آن کامالً عمودي باشد    درست جاگذاري کنیم به   
  )  درجه42 و 7(بینیم  می

  

در بـین تمـام   ) پلـه ( یعنـی بـسنده کـردن بـه یـک موضـوع       176و به نوعی سؤال ) 179-178-175( سؤال از پله   3طرح   -
 تاریخ  کشی معماري، هاي نظیر نقشه کشی سراغ داریم فصل هاي مختلف کتاب ترسیم فنی و نقشه   موضوعاتی که در فصل   

  .بینیم  را در کنکور سراسري میها کشی، فضا و غیره که هر سال رد پاي آن و تحول نقشه
  

در چند سال اخیر شاهد طرح سؤاالت درس هندسه بـه آن صـورت کـه در درس درك عمـومی ریاضـی انتظـار داریـم                     -
جالـب  . هستیم که با وجود طرح این سؤاالت در ریاضی دیگر نیازي به مطرح شدن آن در درس ترسیم فنی وجـود نـدارد           

هم با تعداد قابل توجه که معموالً از لحـاظ    آنشود کنکور سراسري نیز مطرح می    اینجاست که این سؤاالت در ترسیم فنی        
گیرد و نیازي به مطالعه تخصصی آن وجود ندارد کـه هـدف اصـلی      سطح در رده آسان و اطالعات عمومی افراد قرار می         
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 توجـه فرماییـد و همچنـین شـباهت     171 و 166به سـؤاالت آسـان   . کند دار می آزمون که سنجش داوطلبان است را خدشه     
  . توان انتظار آن را داشت را ببیند اي است و در کنکور آینده نیز می  ریاضی که سؤالی کلیشه154  و161سؤال 

اي بـراي طـرح مبحـث     عنـوان مقدمـه   کشی وجود دارد ولـی بیـشتر بـه    این مباحث در کتاب جدید و قدیم رسم فنی و نقشه         
 سـؤال بـه   3در حـالی  ). و زاویـه و غیـره  هـا، تقـسیم خـط     نظیر نحوه ترسـیم انـواع چنـد ضـلعی    ( ترسیمی اشکال   هندسه
ذکـر    به هندسه ترسیمی پرداخته شده و قابل  162شود که تنها در سؤال        ترین نکته هندسی اختصاص داده می       افتادهپا پیش

، 172، 161سؤاالت هندسه ترسیمی شامل (ایم  است که در کنکور سراسري سال گذشته شاهد سؤاالتی از این مبحث بوده  
  ).90 کنکور سراسري 180 و 177، 177، 176، 170، 169 و سؤاالت هندسه شامل 179، 175، 174

  

  ) 168 و 164، 163( سؤال از مبحث انواع خط و صفحه 3طرح  -
کـه نهایتـاً سـنجش درسـتی را     . پور بدون اندکی دخل و تـصرف   از کتاب رسم فنی عمومی استاد متقی   167گزینش سؤال   

اسخ درست داوطلب را به درك او از مبحـث درسـی نـسبت دهـیم یـا تنهـا بـه یـاد داشـتن          دنبال ندارد چرا که نمیدانیم پ     به
  . شماره گزینه صحیح

  

) 170احتمـاالً سـؤال    (168، 165، 164پـور در سـؤاالت    طور استفاده از اشکال کتاب رسم فنی عمومی استاد متقی      همین -
هـاي چنـد سـؤال     ترین تصویر احجام جایگزین شـکل  ستکند که دم د بدون رتوش و اصالح تصاویر، این مسئله را القا می    

توانـد   حتی منفی میها را در درك حجم تأثیر مثبت و    چنین سطوح سایه زده شده این حجم       هم. است کنکور سراسري شده  
  .کاري را سراغ نداریم ي چنینرهاي سراس کدام از آزمون که در هیچ صورتیداشته باشد در

  
  

  شيردلميدرضا ح 


