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نگاه كلي* 

و به زحمت مي توان يم فني و نقشه كشي طرح شده استت از مباحث مورد انتظار و از كتاب ترس     سؤاالخوشبختانه تمامي   

 در كتاب رسم فني رشته هنر در چند  كه مطلبي در مورد آن178سؤالحتي در مورد . سبت دادموردي را به خارج از اين مأخذ ن

 از كتـاب قـديمي ترسـيم فنـي و     فـصل فـضا  ( اسـت »ارگونـومي «عاد و مقيـاس انـساني   از بحث ابولي برداشتي سال اخير نداريم   

ايـن   برخـي از دروس،      با توجه به نقـد همكـاران در       .ايمداشته) 164سؤال (90 را در كنكور سال      سؤالشابه همين   و م )كشينقشه

. تقدير استيشايستهآزمون از اين جهت 

:تسؤاالندي بودجه ب

167-165-164-162-161ت سؤاال:فصل دايره و بيضي-

168-163ت سؤاال:اهفصل چندضلعي-

169-166ت سؤاال: احجام هندسيفصل-

172سؤال:اع خط و صفحهانو-

173-171-170ت سؤاال:)نماسه(بعدي ل تصاوير دوفص-

176-175-174ت سؤاال:يابيولمجه-

180-179-178-177ت سؤاال: معماريكشيشهنق-

 از فصل دايـره  سؤال5اي كاش به جاي طرح     .وجه بيش از حد به يك فصل و غفلت از ساير مباحث هستيم             ت شاهدم  باز ه 

 بـين دو  يزوايـه (با يك مـضمون  )165و  164،  161 (سؤال3طرح  لزوم   اصالً ؛شد اكتفا مي  167سؤال مخصوصاً   سؤالتنها به دو    

 بوده نه نكات و مطالب سؤالرح رسد كه تنها عنوان مبحث مالك طميرنظچنين به.يستدرك نقابل)وتر در داخل و بيرون دايره    

بـه فـصل    بـر فـصل دايـره و بيـضي          عالوه (.هاي تحصيلي هنر، كاربردي هستند    ها كه اتفاقاً در بسياري از رشته      ارزشمند اين فصل  

.) گيرندمي از لحاظ اهميت كجاي اين فصل قرار168و 162ت سؤاالها رجوع كنيد تا ببينيدضلعيچند

از فـصل   و!سال اخيـر نـدارد  ت چهارسؤاال جايي در پكتيوپرسراطي هستيم كه مبحث كليدي نظير       در حالي شاهد چنين اف    

. خبري نيست، در اين آزمونايم داشتهسؤالسال گذشته همواره از آن سه سهابزار و تجهيزات كه در 

ـ  رياضي است و مـي  درك عموميسباتي در درس محا يت هندسه سؤاالپذيريم كه جاي    چرا نمي   بـراي درس ترسـيم   دباي

تغيير داد و   »محاسبات فني «را به   » ترسيم فني «كرد بهتر است نام درس       اين روي  ي با ادامه  .، ترسيمات هندسي را لحاظ نمود     فني

رياضـي و  ت درس درك عمـومي  سـؤاال كـه تعـداد    توان راه ديگري را برگزيد و آن اين       بته مي ال.»ها دوباره رياضي  بچه«شايد هم   

ت سؤاال نوعدور از انصاف است كه نگوييم تعداد اينه  البته ب. تغيير دادسؤال15يم فني را به      و درس ترس   سؤال35فيزيك را به    

 از اين نوع را مي بايست به بخش رياضي منتقل سؤاليافته ولي به نظر حقير، حتي يك هاي گذشته كاهش  نسبت به سال  محاسباتي

. نمود

گرديـده و بـا شـعار       نيز بسيار سطحي و از سطرهاي اين فصل طـرح         )180و  179،  177 (يكشي معمار فصل نقشه سؤال3

 اطالعـات عمـومي     حـد تـر در  خورد و بيش  ميچشم البته اين ضعف در كليت آزمون به       .ر تناقض دارد  ت كنكو سؤاالبودن  هوميمف

، 163تسـؤاال  مي تـوان  .ساله نيستتالش يك به نيازيشود كهكه به داوطلبان كوشا چنين القا مي   طوريهماند ب ميداوطلبان باقي 
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.آزمون محسوب كرداين تسؤاالعنوان ارزشمندترين  را به176 و 175، 167

. دو جواب درست خواهيم داشت175 و 169سؤالدو ن برايچنيهم

.استشدهسايت سازمان سنجش انجامC اساس دفترچه ليل زير برتح:تذكر

بودن كره هيچ شكي نيست و كره تنها حجمـي     فردهبكه در منحصر  چندتوان پذيرفت هر   را مي  4و  1يگزينههر دو   :169سؤال-

امـا در كتـاب     . ندارد و تماماً منحني است بنابر اين خاص و يكتاست         ) و بدون انحنا   صاف و هموار  (هندسي است كه سطح مستوي    

مكعب حجم استثنايي است كه در كنار كره داراي ويژگي خاصي است و             «كشي فصل احجام هندسي آمده است     ترسيم فني و نقشه   

فـرد  بهيگانـه و منحـصر  هـم واقـع احجـام افالطـوني    در. ان احجام افالطوني قرار دارددر مي و  باشند   آن مشابه هم مي     انواع يهمه

)56، ص1391، چاپ 78/359ترسيم فني و نقشه كشي كد.( نيز مي تواند جواب باشد1ي گزينهاينبنابر» .باشندمي

ت سـؤاال  مخـصوصاً در     ،كنـد  را طلـب مـي     سؤالتري از طرح خود      مهارت بيش  سؤالهاي يك   گاهي طراحي گزينه  :175سؤال-

.باشيم كافي داشت تا بيش از يك جواب نداشتهي تجربهديبايابي ميمجهول

 را 3يكـه سـايت سـنجش فقـط گزينـه     چندهر. رگزيـد شـده ب نماي داده دو،عنوان نماي سومتوان به را مي3و 1يگزينههر دو   

.استهپذيرفت

و 1يكه هر دو گزينه   طوريه ب ،گرفت و دو جواب متفاوت داشت     نظرتوان دو حالت را در    و نما براي صفحه يك مي     يابي د با صفحه 

. صحيح باشد3

←1ينه زگ

ديگر نيـز ترسـيم     ت حجم است كه جهت درك بهتر آن پرسپكتيو حجم از سمت             اي پش جود در دو نما، متعلق به انحن      چين مو خط

.پذيرش است الزم به ذكر است كه وضعيت پشت حجم نيز در هر دو حالت قابل.گرديد

3←ينه گز
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:173سؤالب نادرست در جوا يك و

اسـت كـه بـا حجـم         را پذيرفتـه   3ينجش گزينـه  سايت سازمان س  

4ي و تمامي شواهد نشان از درستي گزينـه        شده مطابقت ندارد  داده

.استشدهكه در ترسيم اين گزينه اندكي اغراقچنددهد هرمي

هم شـبيه هـستند ولـي صـفحات          بسيار به  4 و   3هاي دو نماي    حجم

 و اسـت  اندكي به سمت داخل مايل شـده      4يجانبي حجم در گزينه   

.شودميدليل از نماي باال ديدههمينبه

: دادز سه روش زير كافي است تا وضعيت حجم را تشخيصيكي ا

.بود با هم متقاطع خواهند4يو در گزينه با هم موازي3يينهامتداد خطوط مايل در گز

ربع قاعده باالي حجم در گزينـه   قطر م 

 با ضلع قاعده پائيني آن برابر اسـت         3

، قطـر قاعـده   4در حجـم گزينـه   ولـي  

باالي حجم از ضلع قاعـده پـائيني آن         

. كوچكتر است

هــاي جــانبي مطــابق چــه مثلــثچنــان

، بر سطح افقي عمود باشـند      3يگزينه

از رأس آن مي كــه امتــداد خطــي قــائ

كنـد  گذرد ضلع قاعده را نصف مـي      مي

 آن را   4يكه در حجم گزينه   صورتيدر

.ندكبه دو تكه نابرابر تقسيم مي

!تمامي عزيزانوفقيت به اميد م
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ي جناب حميدرضا شيردلقد كارشناسانهنبا سپاس از 

»شر دريافتن«


