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  نگاه کلی* 
  

قبـول   بندي مورد انتظار، مرتبط با منابع هنرسـتانی و بـا رویکـردي قابـل          ت ترسیم فنی مطابق با بودجه     سؤاالدر نگاه کلی،      
 و انتخاب 165 و 163، 161ت نظیر سؤاالها در معدودي از   یا عدم انتخاب درست گزینه    سؤال طرح   ي  است و تنها نحوه     شده طرح

 محاسـباتی کـه در   ي ت هندسهسؤاالبختانه تعداد  خوش.  از وزن آن کاسته است   173 و   162 نظیر   تسؤاالسطحی برخی دیگر از     
انتقـاد  ) بـا وجـود درس درك عمـومی ریاضـی و فیزیـک     (ها در درس ترسیم فنی  هاي گذشته همواره نسبت به طرح آن    نقد سال 

هـا در سـطح    چنان، معـدودي از آن  ولی هم. است ت هندسه ترسیمی جایگزین آن شده  سؤاال به حداقل رسیده و به درستی        ،شد  می
. مانـد  ارج مـی  گونه زحمات داوطلبان کوشا در فراگیري مطالـب مهـم و کـاربردي بـی          مانند و بدین    دانش عمومی هندسه باقی می    

یـه و  ي ترسـیمات اول  یـادگیري نحـوه   «هاست، هدف اصلی این فصل        شده از چندضلعی    طرح سؤال که تنها    167 سؤالنمونه،  طور  به
  .کند را تأمین نمی» پایه

مناظر و ( کتاب هنرستان که یکی از دو  درحالی، سال گذشته 5در  )  بعدي 3تصاویر   ( از پرسپکتیو  سؤالعدم طرح حتی یک       
  .است جاي تأمل دارد شده کشی به آن اختصاص داده و یک فصل از کتاب ترسیم فنی و نقشه) مرایا

  
  :بودجه بندي سؤاالت

  162و  161ت سؤاال: سیمات دو بعديمقدمه هندسه و تر -  
  166و  165، 164، 163ت سؤاال: ترسیمات پایه و مثلث -  
  167 سؤال: ها چندضلعی -  
  176 و 170، 169، 168ت سؤاال: دایره و بیضی -  
  178، 172، 171ت سؤاال):  نما3( تصاویر دوبعدي -  
  175، 174، 173ت سؤاال: کشی معماري نقشه -  
  177 سؤال: ابزار و تجهیزات -  
  179 سؤال: یابی مجهول -  
  180 سؤال: شناسی حجم -  

  
  :ت تکراريسؤاال -

  91 کنکور 173 سؤال متشابه 180 سؤال -  
  93  کنکور168 سؤال متشابه 167 سؤال -  
  93 کنکور 167 سؤال متشابه 168 سؤال -  
  93 کنکور 171 و 170ت سؤاال متشابه 172 و 171ت سؤاال -  
  .است شدههاي گذشته تکرار اضی و فیزیک سالت درك عمومی ریسؤاال به وفور در 176 و 166ت سؤاالمتشابه  -  
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  هاي ابتکاري و نو پرسش* 
  

ت تکراري چند سال اخیر کنکورهاي سؤاالبار در کنکور سراسري مطرح گردید هرچند که از   پله براي اولیني رابطه :175 سؤال -
) 93 کنکـور  178 سـؤال  و 90 کنکـور  164 سـؤال (مورد پله طبق روال چنـد سـال اخیـر     در   سؤالآزمایشی سنجش بوده و طرح      

  .بینی بود پیش قابل
  

  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 
  

  رو، نماي درست کدام است؟ با توجه به دید روبه :178 سؤال -

  
  

  1 ي گزینه :پاسخ
شـده کـه    اي رسم   موجود در آن با هوشمندي به گونه       ي  حجم و حفره  

بیننـد و بـه اشـتباه شـکل را      بسیاري از داوطلبـان آن را دفرمـه مـی        
هــا،  شــکل گزینــه L فــرم  در صــورتی کــه .پندارنــد نادرســت مــی

اي  گونه به.( است نظرهد که نماهاي جانبی چپ و راست مد       د  می نشان
 2که در این بین گزینه ) بینید که در نماهاي دو طرف شکل مقابل می 

 با نماي راسـت حجـم مطابقـت دارد ولـی            1 ي  با نماي چپ و گزینه    
 موجب نادرستی آن    2 ي  شکل گزینه  L ي   صفحه چین در  امتداد خط 

شـکل مقابـل جهـت درك     . صـحیح اسـت  1 ي  و تنها گزینهشود می
  .است شده غییراتی در ابعاد ترسیمشده با ت تر حجم داده راحت

  

  :جواب اشتباه در کلید اولیه
  

حداقل باید چندبار از پرگـار  .  درجه تقسیم کنیم10هاي  زاویه درجه را تنها به کمک پرگار به       80 ي  هباید یک زاوی   :165 سؤال   -
  استفاده کرد؟

  1 (6  2 (8  3 (10  4 (12  
  

  2 ي گزینه: در کلید اولیه شده فتهپذیر ي گزینه
  

  1نهایتاً  :جواب صحیح
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. راپـذیرفت ) بار 6حداقل  ( 1 ي بایست گزینه که نهایتاً می حالی، دراست را پذیرفته)  بار8حداقل  (2ي   سنجش گزینه  اسخپ  
 عمـل ترسـیمی نیـز    12 بار استفاده از پرگار و 5تر، حتی با حداقل   درجه با تعداد کم   10هاي    درجه به زاویه   80 تقسیم زاویه    البته

  :صورت زیر است پذیر است که روش آن به امکان
تـا دو    Rرأس زاویه و به شـعاع دلخـواه          Oرسم قوسی به مرکز     ) 1 

  .آید دست هب B و A ي نقطه
تـا   Rو بـه شـعاع    Aو  Bدیگـر بـه مرکـز     رسم دو قوس) 3 و 2  

  .قطع کنند  Fو  Eو قوس اول را در نقاط  C ي یکدیگر را در نقطه
 20 ي زاویه به چهار زاویـه   O ي  با اتصال نقاط حاصل به نقطه     ) 6 تا   4  

  .شود درجه تقسیم می
هـاي   تـا قـوس   Fو  Eو به مرکز     Rرسم دو قوس به شعاع      ) 8 و 7  

  .قطع کنندNو  G ،H ،M ي دوم و سوم را در چهار نقطه
کــدام از  هرO ي بــا اتــصال نقــاط حاصــل بــه رأس زاویــه) 12 تـا  9  

  .داشت  درجه خواهیم10 ي شده و هشت زاویه  درجه نیز نصف20هاي  زاویه
  

 قسمت کاربرد دارد و در زاویاي دیگر ماننـد  8 درجه به 80 ي   روش فوق تنها براي تقسیم زاویه      ،شدکه ذکر طور  ولی همان  
، دو، چهار:  قسمتn2( قسمت 2هاي  اي را به توان توان هر زاویه ساز می  ولی با استفاده از پرگار و رسم نیم، درجه کاربرد ندارد90

 و  اسـت رپـذی   عمل ترسیمی امکان14 بار استفاده از پرگار و 6این کار با : تقسیم کرد..) .، شصت و چهار و دو وهشت، شانزده، سی 
  . را پذیرفت1 ي توان گزینه می

تـا دو   Rرأس زاویه و بـه شـعاع دلخـواه     Oرسم قوسی به مرکز  ) 1  
  .آید دست هب Bو  A ي نقطه

تا یکدیگر  Rو به شعاع Aو  Bدیگر به مرکز  رسم دو قوس) 3 و 2  
  .قطع کنند C ي را در نقطه

 D ي هسـاز زاویـه و نقطـ       نـیم  O ي  بـه نقطـه    Cبا اتـصال نقـاط      ) 4  
  آید می دست هب

 و سوم   مهاي دو  تا قوس  Rو با شعاع     Dرسم قوسی به مرکز     ) 6 و 5  
  .قطع کند Fو  Eرا در نقاط 

 قـسمت تقـسیم   4تا زاویه به  O به مرکز F و Eاتصال نقاط ) 8 و   7  
  .آید دست ه بH و Gشود و نقاط 

هـاي   تا قوس R و به شعاع     H و G رسم دو قوسی به مرکز    ) 10 و   9  
  .قطع کنندN و K ،L ،M سوم و چهارم را در نقاط ،دوم

 قـسمت مـوردنظر   8تـا   O مرکـز    اتصال نقاط حاصـل بـه      )14 تا   11  
  .آید دست هب
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 :تري داشتند ها نیاز به دقت بیش هاي آن تی که طراحی گزینهسؤاال
  

  است، چیست؟ کرده هاي نو، اهمیت خود را حفظ  اقلیدسی، با وجود تولد هندسهي هکه هندس دلیل آن :161 سؤال -
  هاي بزرگ یت آن در مقیاسکل) 2  محدودیت فضاي زیست انسان) 1  
  مجهزبودن آن به برهان و اثبات) 4  هاي نو هاي موجود در هندسه محدودیت) 3  

  
  1ي  گزینه: شده در کلید اولیه  پذیرفتهي گزینه

اي کاربرد دارنـد و از ایـن بابـت     هاي ویژه هاي نو در مقیاس  اقلیدسی مبتنی بر برهان و اثبات است و هندسه         ي  هرچند که هندسه  
ي اقلیدسـی در   هندسـه «دسی نیستند، بلکه طبـق مـتن کتـاب    ها موجب حفظ اهمیت هندسه اقلی   کدام آن   ولی هیچ  ،دود هستند مح

چنـان اهمیـت و قـدرت خـود را      هـاي جدیـد هـم     از آن رو بـا وجـود کـشف هندسـه         .مقیاس فضاي زیست انسان کـاربرد دارد      
 انسان موجب حفـظ اهمیـت آن اسـت و نـه محـدودیت فـضاي        اقلیدسی در فضاي زیست  ي  پس کاربرد هندسه   »است کرده حفظ

کـه    درحـالی ؛اسـت  شده  بلکه به ناچار پذیرفته،رسد نظرنمی  درکلید اولیه منطقی به1 ي  توان گفت پذیرش گزینه    زیست انسان و می   
پاسـخ    را بـی سؤالرد و خاطر تناقض موجود، این گزینه را نپذی  به،کوشی که متن را با دقت به یاد دارد        ممکن است داوطلب سخت   

  .سنگ شود تالش هم  با داوطلبان کمسؤال دیگري را برگزیند و نهایتاً در این ي که به اشتباه گزینه بگذارد و یا این
  

   4ي   گزینه:163 سؤال -
، از این سؤال تصویر ي شکی نیست و داوطلب با دیدن دوباره   ) اشد ب PMتر از     باید بیش  PBطول   (2 ي  در درستی گزینه    

کـه جـواب   .)  باید قطـري از دایـره باشـد   PB (4 ي شود تا از گزینه ها موجب می شود و عدم بررسی سایر گزینه   بابت مطمئن می  
  .)ترین وتر دایره است  درجه، قطر است و قطر، بزرگ90 محاطی ي  زاویهوتر مقابل به( . غافل بماند،شود تري را شامل می جامع

که در هر باشد   میdروي خط M ي و یا رسم عمود از نقطه dبیرون خط  P ي شده روش رسم عمود از نقطه تصویر داده  
اي اسـت کـه سـطح آن را از اطالعـات تخصـصی        گونـه  ها بـه    انتخاب گزینه  ي   ولی نحوه  ،بود قطر دایره خواهد   PBدو حالت خط    

  .دهد تري است تنزل می  محاطی که جزء اطالعات عامي  ترسیمی به سطح ویژگی زاویهي هندسه
  
  
  
  

  !به امید موفقیت تمامی عزیزان
  

  حميدرضا شيردل 
  
  

  ي جناب حمیدرضا شیردل با سپاس از نقد کارشناسانه
  »تدریاف رنش«


