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  نگاه کلی* 
  

مستحـضرید و در   کـه طور  همان.نداردنظیر  ها ز این حیث در بین تمام آزمونا منابع ویژگی شاخص کنکور هنر استتعدد    
سو و حذف و به کنار نهادن   از یک)در حد انتظار(شده و منابع آزاد  خارج از منابع معرفی   ،سؤالبینید طرح    نقد همکاران گرامی می   

ت سـؤاال خوشـبختانه در   .جاسـت  به دیگر موجب گالیه و رنجش عزیزان و داوطلبان گرامی است که الحق  ز سوي   کتب هنرستانی ا  
نباشید به طراح محتـرم کنکـور       دلیل بگذارید یک خسته    همین  به .دیک مورد نیز وجود ندار    دری حتی   سؤال ترسیم فنی امسال چنین   

  .ادب است تا از ته دل نباشید بیشتر از روي عرض ولی این خسته! »نباشید سرور گرامی خسته« .بگوئیم
هایمان  حساسیت ت آموزشگاهی نیز گاهیسؤاال بیگانه نیستیم حتی در مورد    سؤال ران با سختی هاي طرح    بنده و همه همکا     

  .باشیم ه چرا نباید از شما چنین انتظاري را داشت،ی طرح شود که الیق سنجش داوطلبان باشدسؤالشود تا  تبدیل به وسواس می
شـده بـراي برتـر       اسـت و شاخـصی     کـرده هـا را پر    ت کنکور صفحات رسانه   سؤاالبودن   چند سالی است که بشارت مفهومی       

عالی برخالف انتظار دانش خود و داوطلبان را  بینیم که حضرت   مانیم و می    ما نیز منتظر می    .دادن آزمونی نسبت به ادوار گذشته      جلوه
توجه  ،این مسئله .اید  نه مفهومی از سطر سطر کتاب و بدون اندکی دخل و تصرف پرداخته  ،سطحیت  سؤااللحاظ نکرده و به طرح      

آزمـون را شـامل   % 30ت سـؤاال چنـد ایـن     هر ،کنـد  دار مـی   ستایش است را خدشه    کشی که قابل   شما به کتاب ترسیم فنی و نقشه      
هـاي متوسـطه بـاقی     طالعات عمومی و ابتدایی سایر رشتهست که در سطح ا    اي گونه  به سؤالمابقی نیز طرح    % 70ولی در   شوند   می
است آنانی که تنها به قصد انداختن تیري در تاریکی جاي بهتر از آن  دهماند و انگار رعایت حال گروهی بی خبر از کنکور هنر ش   می

یی آزمون بـه پایـان رسـیده و    ها گو قدر زیاد است که پس از برخاستن آن کنند و نسبتشان به تعداد واقعی کنکور هنر آن      پیدا نمی 
بـا ایـن رویکـرد     .برخیزند خواهد که  ها می  شده و مدام از آن     سوهان روح بقیه  ) ها  شهرستان ي  در حوزه ( نشده آزمون  مراقب توجیه 

  .دانید تا تخصصی تر درس عمومی می رسد که حضرتعالی ترسیم فنی را بیش نظر می چنین به
شـده محـل    با توجه بـه مطالـب ذکر  سؤالو تنها گزینش و طرح      خوب است    سبتاًباید اقرار کنم که بودجه بندي آزمون ن         

کشی معماري   کتاب ترسیم فنی و نقشه134 صفحه -178 سؤال(سطحی  سؤالجاي انتخاب دو     و چه خوب بود که به      .اشکال است 
تنها یک پارگراف فاصله  تاب با همها در ک  آني که نکته)  همان صفحه سطر چهارم ستون دوم-179 سؤالو سطر آخر ستون اول     

آیا براي حذف دوساله پرسـپکتیو کـه از مباحـث مهـم      .پرداختید  رولوه و برش می،هاي دیگر کتاب نظیر پرسپکتیو  دارند به بخش  
  ؟ توان توجیهی داشت  می،هاي هنري است وکاربردي رشته

و نام منـاظر    بهکتابی  ...   و )پشتیبانی صحنه (دي و نمایشی     کاربر ،هاي هنرهاي تجسمی   آموزان رشته  دانشدانید اکثر    آیا می   
  ؟ان داشتتو  چه توجیهی براي حذف این کتاب می.مرایا دارند

 نهادن به تالش داوطلبانی است که نسبت به سنوات گذشته ت ارجسؤاالتوجه شما به آزمون ادوار گذشته کنکور در برخی           
  .ها آتی مقبول باشد ت سالسؤاالدر روند بهبود امیداوارم مطالبی که عرض شد  . تشکر داردکه جاي تقدیر و ،اند توجه نبوده بی
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  آزمونت سؤاالتحلیل 
  

  معماري  کشی  کتاب ترسیم فنی و نقشه8 سطر 124صفحه  :161 سؤال -
صـورت جاگـذاري بـراي داوطلبـان      ه ترسیم فنی و بسؤالعنوان اولین   سطحی ساده دارد ولی قرارگیري آن بهسؤالکه  با وجود آن 

  .است نفس داوطلبان را مورد سنجش قرار داده بهتر اعتماد منتظره بوده و بیشغیر
  

  . را پذیرفت)دایره( 4 ي بایستی گزینه) مربع( 2 ي جاي گزینه پاسخ آن نادرست است و به :162 سؤال -
 .ي باشد مساحت بیشتري داردتر تر و داراي تعداد اضالع بیش  چنانچه محیط چند شکل هندسی باهم برابر باشند شکلی که منتظم          

 -)173 سـؤال ( 87سـال   در آزمون سراسري سؤال نکته این .ترین مساحت را دارد دایره یک بی نهایت ضلعی منتظم است و بیش 
  . نیز مطرح گردیده است)161 سؤال( 85 -)163 سؤال( 86

  

 کنکـور  172 سـؤال  و به نوعی 87 کنکور  163 و   161ت  سؤاال با سطح انتظار کنکور هماهنگ است و متشابه          سؤال :163 سؤال -
  . است90

  

  .دهد ت دشوار قرار میسؤاال ي  فوق را در زمرهسؤالها و شرایط حاکم بر جلسه آزمون  نزدیکی گزینه :164 سؤال -
  

  . است87 آزمون سال 162 سؤال سطحی متوسط دارد و متشابه سؤال :165 سؤال -
  

حـساب   تـوان آن را راحـت بـه   ه است که ب شده  سطحی متوسط دارد و آنقدر در درس ریاضی به آن پرداخته   سؤال :166 سؤال -
  )تالش توجه داوطلبان کم قابل( .آورد

  

 ولـی تجربـه     ، سـطحی سـاده دارد     سـؤال . کـشی معمـاري     کتاب ترسیم فنی و نقـشه      156 هاي صفحه  متشابه شکل  :167 سؤال -
  .بینند  ساده را نمیسؤالکرده بسیاري همین  ثابت

  

و  166 سـؤال  ،سـؤال  این  و به جاي؟ ریاضی ببینیمسؤال 30ولی بهتر نیست آن را در بین  . متوسط است سؤالسطح   :168 سؤال
  .باشیم کتاب را داشتهاحث ها و سایر مب ضلعی چند،ی از ترسیمات کاربردي بخش دایره و بیضیسؤال 174

  

 سطحی متوسط دارد و با سطح مطلوب کنکـور         سؤال .کشی معماري  نقشه کتاب ترسیم فنی و      3-6 شکل   29صفحه   :169 سؤال -
  .هماهنگ است

  

  .کشی معماري  کتاب ترسیم فنی و نقشه182صفحه  :170 سؤال -
  . سطحی متوسط دارد و با سطح مطلوب کنکور هماهنگ استسؤال

  

  .  سطحی ساده داردسؤال .کشی معماري تاب ترسیم فنی و نقشه ک178 صفحه :171 سؤال -
  

  . است85 کنکور 179 و 167ت سؤاال سطحی متوسط دارد و متشابه سؤال :172 سؤال -
  

  .را دشوار دانست  آزمون می توان آني به لحاظ دشواري درك حجم در شرایط جلسه :173 سؤال -
  

  .ست ا84 کنکور سال 162 سؤال و متشابه  سطحی ساده داردلسؤا :174 سؤال -
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  .توان دید هاي گذشته می  و متشابه آن را در تمام کنکورهاي سال سطحی ساده داردسؤال :175 سؤال -
  

  .توان دید هاي گذشته می  و متشابه آن را در تمام کنکورهاي سال سطحی ساده داردسؤال :176 سؤال -
  

هـاي گذشـته     سـال متـشابه آن را در کنکـور       . و با سطح مطلوب کنکور هماهنگ اسـت         سطحی متوسط دارد   سؤال :177 سؤال -
  .توان دید می

  

  .کشی معماري نقشه  سطر آخر ستون اول کتاب ترسیم فنی و،9 -12 شکل 134 صفحه :178 سؤال -
  !! تنها به این دلیل که در جمله مربوط به شکل جاي ندارد؟ را نپذیریم4 ي گزینه اما چرا ، شکی نیست3 ي بودن گزینه در درست

شـدن   مسیر بازCشود در شکل حرف  هاي مجازي یا معرف استفاده می  اصر از خط  جهت معرفی بهتر عملکرد و موقعیت برخی عن       
دهنـده پنجـره    هـاي نـازك نـشان    ولـی خـط   است شده زي نشان دادهاست با خط مجا کرده شدن اشغالباز در و فضاي که در هنگام  

هـا همگـی خـط     و محور ستون ها لهخوردن پ دهنده محل برش دهنده جهت صعود از پله و دو خط مورب نشان          چنین فلش نشان   هم
  .گردند  رسم میبوده و نازك مجازي

  

   .کشی معماري نقشه جم ستون دوم کتاب ترسیم فنی و سطر پن134صفحه  :179 سؤال -
  

  .کشی معماري نقشه  سطر دوم کتاب ترسیم فنی و125صفحه  :180 سؤال -
  
  !با تشکر و آرزوي توفیق

  

  ميدرضا شيردلح 


