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نگاه كلي* 

 و آرزوي توفيـق روز افـزون        90اندر كـاران كنكـور سراسـري سـال          با عرض سالم و خسته نباشيد خدمت دست       

.ي عزيزانبراي همه

شـود  هاي آتي مطالبي چند در قالب نقد سـؤاالت امـسال عـرض مـي    جهت بهبود در روند طرح سواالت كنكور سال 

.اميد است مورد توجه عزيزان واقع شود

) اي دارنـد دو سؤال قالب متشابه (175 و 174 و يكي از سؤاالت 172 و 171، 163، 162رح سؤاالتي نظير سؤال   ط- 1

.سازدجاي تقدير و تشكر دارد و انتظارات اين درس را برآورده مي

اي است كه داوطلب كنكـور خـود را در بخـش سـؤاالت درك     گونهطرح بسياري از سؤاالت در بخش رسم فني به        - 2

اسـت ايـن سـؤال را مطـرح      بـه بعـد اعمـال شـده    84اين روند كه از كنكور سال     . كندي رياضي احساس مي   عموم

ي كافي به اين مباحث پرداخته نشده كه بار ديگر در سؤاالت رسم              سؤال رياضي به اندازه    25سازد كه آيا در     مي

.180 و 177،178، 176، 172، 170، 169، 167سؤاالتي نظير سؤال . فني به آن بپردازيم

تـر  سطح بسياري از سؤاالت ذكر شده در حدي اسـت كـه نيـاز بـه مطالعـه تخصـصي ايـن درس نـدارد و بـيش                - 3

شود و اجحافي است در حق داوطلبـان  ي هندسه و رياضي را شامل مياطالعات عمومي و ابتدايي افراد در زمينه     

 كثيري كه تا روز امتحان حتـي يـك بـار بـا              اند و گروه  ي اين درس پرداخته   تخصصي هنر كه يك سال به مطالعه      

كه داوطلبان واقعي كنكـور هنـر   در صورتي. دهندها پاسخ ميراحتي به آناند به رو نشده سؤاالت كنكور هنر روبه   

هـر  .180،  178 و   164،  167گيرند سـؤاالت    ي عكس مي  رو شده و نتيجه   در مواجهه با اين سؤاالت با چالش روبه       

دچار سـردرگمي   در برداشت از درس ترسيم فني       ، و بعد از آن    84هاي قبل از     به سؤاالت سال   داوطلبي با نگاهي  

چه جايگاهي در ايـن  ) يابيمجهول(و نماي سوم )  نما3(هايي چون تصاوير دوبعدي راستي بخش كه به  شدخواهد

كـه درس رسـم فنـي و    شده در حـالي  آن پرداخته به 173 و   171بند در سؤاالت    صورت نيم درس دارد كه تنها  به     

توجهي به اين بخـش در چنـد سـال اخيـر            توجهي و گاهي بي   روند كم .شودها خالصه مي  كشي نهايتاً در آن   نقشه

خواهـد حـداكثر    برد چه برسد به داوطلبي كـه مـي        را در مدرس مربوط از بين مي      ي پرداختن و آموزش آن    انگيزه

.باشدي خود داشتها از زمان مطالعهبرداري ربهره

يكـي از  » پرسـپكتيو «ي كـه تنهـا واژه  نداشتن حتي يك سؤال از بخش پرسپكتيو و تصاوير مجسم با توجه به اين           - 4

ترين واژگان مباحث هنري است و دانستن و آگاهي از روش ترسـيم و تـشخيص صـحت و نادرسـتي آن از                     مهم

هايي چون انعكاس، سايه و غيـره  پرداختن به اين بخش به همراه سرفصلن.ي هر هنرجوي استهاي ويژهمهارت

بعـدي از كتـاب ترسـيم فنـي و     يعني حذف كامل كتـاب علـم منـاظر و مرايـا و بخـش پرسـپكتيو و تـصاوير سـه                  

در مقابل مطالب باال پرداختن كامل به بخش هندسه و ترسيمات هندسي با آوردن              .كشي آموزش و پرورش   نقسه

 كــه 180 و 179، 178، 177، 176، 175، 174، 172، 167، 161شــامل ســؤاالت ) ســؤاالت% 50( ســؤال 10حــداقل 

)سؤاالت% 60يعني ( را نيز به اين مجموعه افزود 170 و 169توان سؤاالت مي

شـوند نظيـر سـؤاالت    ي كتاب واقع مـي اي در يك قالب قرار دارند كه تقريباً در يك صفحه    آوردن سؤاالت متشابه  - 5

كـه تنهـا از بحـث مثلـث كـار و      آنجـايي . ايم البته نظير اين مسئله را در كنكور سال گذشته شاهد بوده175 و  174

تـوجهي چندسـاله بـه بخـش رولـده         انـد و در مقابـل بـي        سؤال داريم كه همگي در يك صـفحه واقـع          3آشپزخانه  
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باشـد كـه    و در عين حال سـاده مـي  هاي كاربردي و مهميكه از بخش) ي نقشه از مبناي موجود برداشت و تهيه  (

.فراگيري آن حتي براي افراد عادي جامعه نيز مفيد است

.توان خالصه كردخالصه مطالب فوق را در يك جمله مي

»توزيع نابرابر سؤاالت مباحث مختلف«

.ها را در سه دسته بررسي كردتوان آنجهت بررسي سطح سؤاالت مي

180 و 178، 177، 175، 174، 172 و 167، 166، 164،165، 163: سؤاالت راحت شامل-

173 و 176، 161، 162، 168، 169، 171: سؤاالت متوسط شامل-

179 و 170: سؤاالت سخت-

دليـل اسـتاندارد نبـودن سـؤاالت قابـل      چـه كـه بـه   با وجود قرارگيري اكثر سؤاالت در بخش راحـت و متوسـط آن     

.هاي صحيح استرصد پاسخبيني است پايين بودن آمار دپيش

!با تشكر و آرزوي توفيق
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