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نگاه كلي* 

 آموزش بسياري از مباحث كليدي و مهـم  ياي است كه انگيزهگونهت در چند سال اخير بهسؤاال گزينش و طراحي     ينحوه

كـه طبـق سـنوات اخيـر ايـن رويـه       هرچنـد  . گيرد چه برسد به برخي از داوطلبان ناشكيباي امروزيترسيم فني را از مدرسين مي 

 و  178ت  سؤاالطور مثال   ه ب .) تاكنون 84از كنكور   (ت به اين اندازه مستقل از منابع هنرستاني نبوده          وقبيني است ولي هيچ   پيشقابل

ي ب ترسيم فني هنرستان، تنها حافظـه      كردن بخش ابزار و تجهيزات كتا     جاي لحاظ بهآورد كه طراح  وجود مي ه اين شبهه را ب    179

گرفتن تالش داوطلباني است كه به دقـت         اوج ناديده  177سؤالاست و   مودهترين مطالب را گزينش ن    خود را لحاظ نموده و ابتدايي     

.ه سنجش ميزان دانش ابزارشناسي اوكشاندن داوطلب است و نتر به چالشاند و هدف آن بيشاين بخش و نكات آن را فراگرفته

اي ه اين درس تخصـصي، توجـه ويـژه   نگر و كم تالش را در پي دارد و نه داوطلبي كه ب اين روند، تنها رضايت افراد سطحي     

كه در روز است خسته نباشيد گفت، وقتي   ماراتني كه خود را تمام و كمال آماده كرده         يتوان به دونده  راستي چگونه مي  هب. اندداشته

اسـت و  شـده  دادهاندام به اوآيا اصالً فرصت عرض. بيند در خط پايان ميبيقرهمراه جمع كثيري نانزده خود را به   مسابقه استارت 

.استشدهش دادهرقيبكردن گزينه به ناجز سياهبرعكس، زحمتي به

ت درك عمومي رياضـي، جهـت ارزيـابي ميـزان     سؤاالت دو سال گذشته نيز به اين موضوع اشاره شد كه آيا سؤاالدر نقد   

بنـدي   بايد درگير آن باشد و اصـالً مرز  بار ديگر داوطلب در ترسيم فني نيز      دانش هندسه محاسباتي داوطلبان كافي نيست كه يك       

) 173 و 168، 165، 164، 163، 162، 161ت سؤاال. (ت از درس درك عمومي رياضي چه ضرورتي داردسؤاالاين 

توجهي به تنها بار ديگر شاهد بي آزمون ندارند و نهسؤال20ترين مباحث ترسيم فني جايي در ست كه اساسيو اين درحالي

تـوجهي نـسبت بـه مباحـث     هستيم بلكه شاهد كم) هاي هنرهاي تجسمي، كاربردي و نمايشي     رشته(مرايا هنرستان   كتاب مناظر و    

اسـت  ت عيناً از متن آن طرح شدهسؤاال يك چهارم    91كه در كنكور    حاليباشيم در كشي هنرستان نيز مي   كتاب ترسيم فني و نقشه    

از طـال  «ها نيز مورد انتقاد است و با اين رونـد بايـد گفـت       بودن آن حيكه سط ) 91 كنكور   180،  179،  178،  171،  161ت  سؤاال(

».ايم مرحمت فرموده ما را مس كنيدگشتن پشيمان گشته

و » تـر از مبحـث پرسـپكتيو اسـت؟        تر و كاربردي  شده مهم  طرح سؤالكدام  « داشت كه    سؤالتوان پاسخي براي اين     آيا مي 

 اين مبحث وجود دارد؟ي ساله3راستي چه توجيهي براي حذف هب. تواند جاي آن را در آزمون بگيردمي

گيري، برش، تقارن، مقياس، سايه و انعكـاس چـه تـوجيهي            يابي، اندازه ي ترسيمي، مجهول  هندسهنشدن مباحث   لحاظجهت  

 محاسباتي را در درس درك عمـومي رياضـي ببنـديم و در ترسـيم فنـي بـه                    يبهتر است مبحث هندسه   ،ندهبنظر  به  ارد؟وجودد

. ترسيمي و ساير مباحث مرتبط و تخصصي ترسيم فني بپردازيميهندسه

هاي ابتكاري و نوپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي بيان آن اندكي متفاوت اسـت و   هرچند كه متشابه سؤاالت كنكور اداوار گذشته هستند ولي نحوه169 و   162سؤاالت

ي ولي نمونـه  . شودبار دركنكور سراسري مطرح مي     براي اولين  172چنين نكته سؤال    هم. اندشدهدر سطحي باالتر مطرح   

.ايمآن را در كنكورهاي آزمايشي شاهد بوده
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي كنكـور حـضور داشـتم ممكـن بـود از            گيري را برشمرد، هرچندكه اگر حقير در جلـسه        توان سؤال دشوار يا وقت    نمي

كردم و به شخصه اين دو سؤال را جزء سـؤاالت           خودداري مي ) 175حداقل سؤال    ( 177 و   175گويي به سؤاالت    پاسخ

.دانمدارد ميغيراستان

:ت آزمونسؤاالتحليل 

.سط و تكراري درك عمومي رياضي استت سطح متوسؤاال فوق جزء سؤال:161سؤال-

اي از داوطلبان شايد انـدكي   براي عده2 ميزان راديكال  ي سطحي متوسط دارند و تنها محاسبه      سؤال هر دو    :162 و   163 سؤال   -

.زا باشداسترس

. نيز سطحي ساده دارد و جزء مباحث تكراري درك عمومي رياضي استالسؤ اين :164 سؤال -

گويي به است كه شمار زيادي از داوطلبان در پاسخ نيز بسيار ساده است هرچندكه تجربه ثابت كردهسؤال سطح اين :165 سؤال -

.ت نيز عاجز هستندسؤاالاين دسته 

هـا   در سطحي بـاالتر از آن سؤالهاي گذشته يافت ولي اين اي مشابه از آن در كنكور سالتوان نمونهچند كه مي هر:166 سؤال   -

.قرار دارد

 درك داوطلب نسبت به بخـش رولـوه   تواند سنجش درستي از ارزشمند آزمون است كه مي    تسؤاال يكي از معدود     :167 سؤال   -

.باشد) برداشت وضع موجود(

راسـتي ايـن   هاست كه از همين حاال منتظر تكرار آن در سال آينده هستم ب      سالها تكرار شده    در اين  سؤال آنقدر اين    :168 سؤال   -

)91 كنكور 87،162 كنكور 86،173 كنكور 85،163 كنكور 161سؤال(.قدر مهم است كه هر ساله شاهد آن باشيمنكته آن

 و كنكورهـاي  87تكراري است و نمونه آن را در كنكور سؤالكه در نگاه اول داوطلب، احساس مي كند      با وجود آن   :169 سؤال   -

هـا لحـاظ    تك حالـت  تكشود تا شده موجب مي  آزمايشي پس از آن ديده است ولي عدم بيان حالت دايره مماس با دو دايره داده               

 خـوب و  سـؤال  يك توان گفت از يك نكته تكراري   كند و مي   مي سؤالدقت را وادار به گذر از اين        حوصله و بي  شوند و داوطلب كم   

.استشدهاستاندارد طرح

 مبحث انواع خط و صفحه در ده سال اخير همواره مورد توجه طراحان كنكور سراسـري بـوده و طـرح آن در ايـن                          :170 سؤال   -

. آزمون نيز دور از انتظار نبوده است

يابي تواند جاي خالي مبحث مجهول    رح آن نمي  ايم و ط  نيز داشته ) 165سؤال (90 را در كنكور سال      سؤال نمونه اين    :171 سؤال   -

. ولي در آزمون، خبري از آن نيست، داوطلبان استيترين دغدغهرا پركند، مبحثي كه در تمام طول سال بزرگ
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شـده مختـصات   دهد ولـي پاسـخ داده     روي داوطلب قرار مي   تري را پيش   شرايط سخت  سؤالكه صورت    با وجود آن   :172 سؤال   -

برخـي از   آيـد و ايـن امكـان را بـه         دست مي هراحتي ب هخط ب خط است كه از طريق ميانگين مختصات دو سر پاره         ي پاره  ميان ينقطه

. دهد تا به يك جواب درست برسندكنند ميهاي نامعقول و شانسي را امتحان ميشانس كه راهداوطلبان خوش

 براي برخي از داوطلبان وسواسي، چالش سؤالشده در صورت ياي مطرحشده با زواهاي تصوير ارائه برابرنبودن زاويه :173 سؤال   -

محاسبه است و راحتي قابله ضلعي محدب است كه ب5 مجموع زواياي داخلي يك سؤال كلي يكه نكتهبرانگيز خواهدبود درصورتي

. است165سؤالبايد متذكر شد كه سطح آن باالتر از 

ترين نكات ايـن مبحـث را نـشانه    است و يكي از مهمصفحه در فضا، طرح شده  خط و   فوق از مبحث وضعيت    سؤال:174 سؤال   -

. ارزشمند آزمون نام بردسؤالعنوان يك توان بهرفته است و از آن مي

توان توجيهي براي طرح آن در  مرجعي در بين يكي از كتب ترسيم فني بيان كرد نميسؤال حتي اگر بتوان براي اين :175 سؤال -

سـوزي در راه سـنجش   ندارد و تنهـا فرصـت  آوردي را درپيتي از اين دست هيچ دستسؤاالگونه داشت و طرح   درس و بدين  اين  

.داوطلبان است

شـده  طراحـي ) كشي معمـاري بخش نقشه (145يكشي صفحه از متن كتاب ترسيم فني و نقشهسؤال هرچندكه اين    :176 سؤال   -

.رسدنظر نميود در اين بخش، منطقي به است و طرح آن از بين اين همه مطلب و نكته موجپاافتادهاست ولي بسيار سطحي و پيش

.ماندميت ابتدايي و عمومي باقيسؤاال نيز در سطح سؤال اين :178 سؤال -

قـدر  نتـرين اسـتدالل ممكـن اسـت و آ         دادن به آن با كم    شده ولي پاسخ   از متن كتاب انتخاب    سؤالي هرچند نكته  :179 سؤال   -

)84 كنكور سال 174و 167سؤال، 87 كنكور سال176سؤال(  سال كنكور سراسري باشيم 3اهميت ندارد كه شاهد تكرار آن در 

 در حد تمرينات ابتدايي بخش تصاوير سه نماست و حتي داوطلباني كه اصـالً آشـنايي بـا ايـن مبحـث                   سؤال سطح   :180 سؤال   -

.كردن آن استتر از گلزدن اين فرصت سختكه بيرونطوريهبندارند نيز از عهده آن بر مي آيند 

!پاينده و پيروز باشيد
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