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 ترسيم فني

نام خدا هب

بدون ، هشد به سبك و سياق سال گذشت ي مي بينكه پيش طورفني آزمون جامع اول سنجش همان     سيم   هاي تر  سؤال

تكـرار  پـور و نيـز    كپي از تمرينات كتاب ترسيم فني عمومي آقـاي متقـي          ،  سؤاالتصرف وقت و اندكي خالقيت در طراحي        

بنـدي طراحـي    گونـه جـامعيتي در بودجـه       بـدون هـيچ    )مـون جـامع   آز(خالف نـام آن     اي و بـر   مرحلـه هاي آزمون سؤاالت

.استگرديده

تنها در سنجش ميـزان آمـادگي دواطلبـان         نامه كامالَ مشهود است و نه      و توضيحات پاسخ   سؤالضعف در طراحي    

رسـد  نظـر مـي   چنين به . كندافزايد بلكه وي را دچار سردرگمي و اشتباه نيز مي         ناتوان است و چيزي بر دانش داوطلب نمي       

عـدم طـرح   .  نـدارد ) سال گذشـته  6حداقل در (  اصالً اشرافي بر مباحث ترسيم فني و نيز كنكور سراسري   سؤالكه طراح   

كه تنهـا يـك     ) رنگكتاب سبز ( معماري گروه آزمايشي هنر      يكشي جديد رشته   از كتاب ترسيم فني و نقشه      سؤالحتي يك   

هـاي ديگـر    شد و از فصل    را شامل مي   سؤال4نكور سراسري سال گذشته،     در ك ) كشي معماري فصل نهم نقشه  (فصل آن   

. ايم گواهي اين مدعاست داشتهسؤالآن نيز 

ايـن مـسئله مـورد      (اسـت   شـده  داده سؤال3 سال گذشته كنكور سراسري تنها       6و در   كه از مبحث پرسپكتي   حاليدر

سـؤال 5طرح  ).  براي آزمون سراسري   سؤال يك يا دو     هم در حد  تر به اين بخش الزامي است آن      انتقاد است و توجه بيش    

.منطقي استدليل وغيركامالً بيهم در آزمون جامع ، آن) 177-173-170-169-168سؤاالت(پرسپكتيو

؟باشدتواند داشتهاي چه توجيهي مي جواب از آزمون هاي مرحله6و عيناً همان هاي تكراري با گزينهسؤال6تكرار -

 آزمون اول152سؤالتكرار 173سؤال-

 آزمون ششم 154ؤالس تكرار 176سؤال-

 آزمون چهارم 157سؤال تكرار 177سؤال-

 آزمون پنجم150سؤال تكرار 178سؤال-

 آزمون پنجم159سؤال تكرار 179سؤال-

 آزمون ششم155سؤال تكرار 180سؤال-

ها در آزمونهاي قبلي به داوطلب كـد داده شـده اسـت تـا               ي را اضافه كنيد كه جهت مطالعه آن       سؤاالتو به اين تعداد،     

.شاهد باشدرا ! بخش حضورش در آزمونهاي مرحله اي و پيشرفت تحصيلي اش؟نتيجه ثمر 

هايش از مجموعه تست كتاب ترسيم فني عمومي آقاي متقي پور چـه سنجـشي از    همراه گزينه  به سؤال6كردن  كپي

كـه  ايـم   كـد داده اي به داوطلبهاي مرحله؟ مخصوصاً كه در آزمونداشتمراه خواهدهميزان آمادگي و دانش داوطلبان به     

)178-167-166-165-164-163سؤاالت(.ماستنظر محدود، بدون اندكي تغيير مداين مجموعه
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همراه با تصويري كه بازهم از كتاب ترسيم فني آقاي          » كتيوي است پرسپتصوير روبرو چه نوع   «سؤالتكرار  :168سؤال

 از انـواع ديگـر   تصويريسؤالوعدم طرح حتي يك  ) ايزومتريك(است و همگي تنها يك جواب دارند        پور انتخاب شده    متقي

پكتيوهاي خوب محض رضاي خدا حداقل يك نگـاهي بـه بخـش پرسـ          ! ؟...هاي امسال   ي موازي در كل آزمون    هاپرسپكتيو

 بدهيد تا داوطلب عـادت نكنـد هـر    سؤالكتاب آقاي متقي پور بياندازيد و از ساير انواع پرسپكتيو هاي اين كتاب يك نمونه             

.پرسپكتيو موازي را ايزومتريك بداند

صـفحه !) ؟( را صرف اين مسئله كند كه بفهمد منظـور از صـفحه افـق        سؤال بايد تمام زمان مربوط به       داوطلب:169سؤال

.ط افقتصوير است يا خ

نامـه ايـن     و پاسـخ   سـؤال اسـت و طـرح      گرفتـه  قرار سـؤال  آزمون سـنجش مـورد       4 صفحات خاص در     تعداد:172سؤال

دهنـده يـك    خاص چيست و تمام صفحات تـشكيل      داند صفحه خاص و غير    دهد كه اصالً خود طراح نمي     ها نشان مي  آزمون

.نداردحجم را خاص مي پ

شـده و   اشـاره )14(دهنـده شـكل     نامه بـه تعـداد صـفحات تـشكيل        در پاسخ :)آزمون جامع (172سؤال

. است13خاص است و جواب صحيح شده غيركه صفحه تيرهحاليشده در پذيرفته)15 (1يگزينه

كه در حجم يـك     حالياست در شدهپذيرفته)11(4ينامه گزينه در پاسخ :) دوم يآزمون مرحله (144سؤال

.صحيح است) 10 (3ياب گزينه داريم و جوخاصصفحه غير

):آزمون مرحله اول(153سؤال

):آزمون مرحله سوم(144سؤال

.نامه غلطي روبرو باشيم صفحه غير خاص نداريم تا باز هم با پاسخسؤاله در حجم هر دو خوشبختان

كـه جـواب   چند هر ناپـذير اسـت    صحيح است و پذيرش آن اجتناب      )ابليك (2يها، گزينه ر بين گزينه  كه د هرچند:173سؤال

دهـد  فقي تغيير شكل نميها فقط در تصوير ابليك صفحه ابين گزينه« توجه كنيدزمون آ به پاسخ ولي.بايد پالن ابليك باشد   

باشيم تا مخاطب بدانـد كـه   آيا بهتر نيست؟ حداقل در جوابيه توضيح كاملي داشته     ».شودمين زوايا ديده  و نماي آن با هما    

شود و هر گاه اين صفحه در نمـا باشـد بـه آن نمـا ابليـك      ميتنها يكي از نماهاي پرسپكتيو ابليك با فرم حقيقي نشان داده          

 صـفحات افقـي در نمـا ابليـك هرگـز بـا فـرم حقيقـي نـشان          شـود و ، پالن ابليك ناميـده مـي  گر در پالن باشد گويند و ا  مي

.شودميصورت حقيقي نشان دادهو تنها در پالن ابليك به.شودنميداده
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