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 آقای حميدرضا شيردل – 1395 رسم فني كنكور هنرهای پرسش  نقد

 
 

 نام خدا به

 نگاه كلى:

شناس بایست قدردور از انصاف است و میهب التاؤسازمان سنجش در قالب نقد س تادانروزی کارکنان و اسهر چند که ارزیابی تالش شبانه

 آنان نیز حساس باشیم. یداوطلبان و ثمربخشی تالش چندین ساله حقّ یبایست نسبت به اداگزار عزیزان باشیم ولی میو سپاس

هنرستانی و کارکرد  های استانداردی باشیم که مباحثهای آینده به کار آید و شاهد آزمونامیداست مطالب زیر در جهت طراحی آزمون

 .دانشگاهی در آن لحاظ شده باشد هایسها در درآن

باطل خیالهیزآن مصداق  یارهبمان روشن کرده بود که چرخش دوند سال اخیر اندک امیدی را در دلدر چ سؤاالتروند بهبود طراحی 

تی روبرو سخ سؤاالتعنوان با هیچبه ،کنیمی دریافت میچه که از بازخورد داوطلبان کنکور هنر در درس ترسیم فنه برخالف آنالبتّ ،است

چه که موجب بروز چنین واکنشی از سوی داوطلبان اند ولی آندر سطحی معقول از لحاظ دشواری طراحی شده سؤاالتایم و نبوده

 ارزیابی دانش ترسیم فنیها با سنجش و پیش پا افتاده است که فرسنگ سؤاالتدر انتخاب برخی از  «گی محضسلیقهبی»شود می

 اند.منتیجه میداوطلبان کوشا در یادگیری مباحث مهم و کاربردی این درس بی یطوری که تالش یک سالههب ،داوطلبان فاصله دارد

یه فقط از یک فصل )ترسیمات پا سؤال ۲۰از  سؤال ۷محاسباتی و یا داشتن  سؤال ۴این همه اصرار برای داشتن  ی، با وجود درس ریاض

توان طور بخش تصاویر دوبعدی ) سه نما( را چگونه میدایره و بیضی و همین ،هاضلعیتفاوتی نسبت به مسائل ترسیمی چندمثلث( و بی و

ندسه های مختلف دانشگاهی نظیر هاوتی نسبت به اهمیت و کاربرد این مسائل در دروس رشتهفتغفلت و یا بی ؟ آیا دلیلی جزتوجیه کرد

 توان داشت.های صنایع دستی و طراحی فرش و ... میخصوص در رشتهبهو  ۲و 1دسه هن، نقوش

ول مهم یکی از اص رامند بودیم زیرا آنگله (پرسپکتیوبعدی )تصاویر سهاز بخش  سؤالگذشته همواره نسبت به نبود  چندسالدرنقد 

حال آیا صالح  ؛مهم در دنیای هنر دانست یآن را یکی از ده واژه یواژه ،توان تنهاطوری که میبه ،دانیمهای هنری میبسیاری از رشته

اند یک بحث مهم نما طراحی شدهسطحی و نخ الا صورت کام( که به 1۷۵و  1۷۳ سؤالتئوریک پیش پا افتاده ) سؤالاست که تنها با دو 

 ؟تفاوت بودتخصصی بی طح درک داوطلبان در یک بخش کامالاو نسبت به سنجش س مفهومی و عملی را بست کامالا 

از  سؤال ۵حوصله زده و بیترسیم فنی در میان است که اینگونه شتاب سؤاالتشاید اجباری در پذیرش مسئولیت طراحی  ،دانیمنمی

اند و گزینش شده ،گویی جهت رفع تکلیف ؛استشده های کتاب ترسیم فنی برگزیدهی در مواردی از پاراگراف اول فصلمه و حتّمقدّ

 ،ل باشندفص تواند جایگزین مطالب کلّ ر ما ترسیم فنی یک درس تئوریک است که تعاریف ابتدایی یک فصل میخالف تصوّشاید بر

ایم تا مطمئن شویم که تصادف در این مورد نقشی ندارد. آیا در ده عنوان درسی دیگر شاهد روندی که در سال گذشته نیز شاهد آن بوده

 گی هستیم؟  صلهزدگی و بی حوچنین شتاب

 

 : هاپرسشبودجه بندی 

 1۷۹و 1۶۸ ، 1۶۶ ، 1۶۵ ، 1۶۴ ، 1۶۳ ، 1۶۲ ، 1۶1 سؤاالتترسیمات پایه و مثلث: 

  1۶۷ سؤالانواع خط و صفحه: 

 1۷۰و  1۶۹ سؤاالتمجهول یابی: 

 1۷۵و  1۷۳ سؤاالتتصاویر سه بعدی )پرسپکتیو(: 

  1۷۲و  1۷۴ سؤالبرش:  

 1۷۸و  1۷۶ سؤاالتنقشه کشی معماری: 

 1۷۷برداشت و تهیه نقشه از بناهای موجود ) رولوه(: 

 1۸۰احجام هندسی: 
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 ،هاچند ضلعی ،های مهمی چون دایره و بیضیهستیم که فصل ترسیمات پایه و مثلث()ل کتاب از فصل اوّ سؤال  ۷در حالی شاهد طرح 

 امسال ندارند. سؤاالتهمی در و یکی دو مبحث دیگر س تصاویر دو بعدی)سه نما( ،ابزار و تجهیزات

 

 اند:ي كه شتاب زده طرح شدهسؤاالت

کشی معماری نقشه یکشی رشتهکتاب ترسیم فنی و نقشه ۸۲و  ۹۹فصل هشتم  و هفتم )صفحه  خط اولاز   1۷۴و  1۷۳ سؤالانتخاب 

  (۳۵۳1شماره درس 

 

 
 

 

 

 

 

 یکشی رشتهکتاب ترسیم فنی و نقشه 11۶ای  )صفحه صفحه ۳۰از فصل  ،خط دهم صفحه اول ،فصل نهم یاز مقدمه 1۷۸ سؤال

 (:۳۵۳1کشی معماری شماره درس نقشه

 یکشی معماری شمارهنقشه یکشی رشتهکتاب ترسیم فنی و نقشه ۹هندسه پایه و مثلث( )صفحه از بخش دوم فصل اول ) 1۶۵ سؤال

پذیرش قابل سؤاالت( و بحث پراکندگی سؤال ۷حدود  مطرح شده از این فصل) االتسؤه به تعداد ه این مورد با توجّ( البتّ ۳۵۳1درس 

 است.:
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 های غيراستاندارد:پرسش

 ها نیاز به دقت بیشتری داشتند:های آنهایی که طراحی گزینهپرسش

 .طلبدت بیشتری را مید و نگاه و دقّرسچندان معقول به نظر نمی 1۷۶و  1۷۴ سؤاالتسازی  بدین شیوه در بازی با کلمات و گزینه
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سال  ۵های سمبولیک مصالح ساختمانی که از نمونه سؤالطرح 

است به چه معنی است؟ اشتباه بودن حذف پیش از کتاب حذف شده

 آن؟ 

است که داوطلب با از بر کردن اگر چنین است حداقل انتظار این

فوق را  سؤالگویی به های این قسمت توانایی پاسختمام شکل

ها ها در بین این شکلکدام از گزینهباشد در صورتی که هیچداشته

 یآجر با نمونه یخاطر شباهت زیاد نمونهبه جایی نداشته و  نهایتاا

بته شود. ال)شن و ماسه( امتیاز منفی نصیب داوطلب کوشا می سؤال

ح طراکه مطابق انتظار بود و آن رتوان متصوّحالت دیگری نیز می

فنی دیگری به غیر از گروه های ترسیمکتاب داوطلب ،محترم

ک فنی گروه صنعت نظیر الکترونیتحصیلی هنر نظیر کتاب ترسیم

( ۲۶۸۸کد  ۷۵( و یا رشته ساختمان ) صفحه ۲۰۷۳کد  ۸۳)صفحه 

 را نیز مطالعه کرده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 تكراری: هایپرسش

 ۹۴آزمون سال  1۶۴ سؤالتکرار  1۶۳ سؤال -

 ۹۴آزمون سال  1۶۵ سؤالتکرار  1۶۴ سؤال -

 اوت است.فگویی آن متپاسخ یطرح شده است ولی نحوه ۷۴درک عمومی ریاضی و فیزیک آزمون سال  سؤالاز روی  1۶1 سؤال -

 .درس درک عمومی ریاضی و فیزیک سالیان گذشته یافت سؤاالتتوان در را می 1۸۰ سؤالمتشابه  -

 

 دشوار : هایپرسش

 .: به دلیل خارج بودن از منابع امتحانی  1۷۲ السؤ

  .گویی برای گروهی از داوطلبان مشکل خواهد بود: تحلیل روش پاسخ 1۶1 سؤال

 دشوار است. سؤالاقیت وی را نشانه گرفته است از این رو سطح سنجش خلّ ،جای محفوظات داوطلببه :1۶۴ سؤال
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 :)كليد اوليه( پاسخ های نادرست

 
 :1۶1 سؤال -

 پذیرفته شود. ) تالس(1فیثاغورس( را پذیرفته است در صورتی که می بایست گزینه ) ۲سازمان سنجش گزینه 

را خواهیم داشت که  1Bو  Cدو مثلث  ،سطح داده شده مساحت برابر دارند در نتیجه با رسم قطر مربع ۳

 خواهدبود. Cو در نتیجه نصف مثلث Bنصف قسمت  1Bمساحت مثلث 

 

𝑆توجه به فرمول مساحت مثلث )با  =
1

۲
 𝑎 × ℎ𝑎   و برابری ارتفاع های دو مثلث )C  1وB توان نتیجه  می

بین قاعده های دو مثلث برقرار است. حال چنانچه میزان مساحت مربع و یا مساحت  1و  ۲گرفت که نسبت 

( و در  1Bو  Cارتفاع مثلث های )هرکدام از سه قطعه داده شده را داشته باشیم. می توان میزان ضلع مربع 

نتیجه 
۲

۳ 
و  

1

۳
 را داشت. که در این صورت اصالا نیازی به قضیه ای نیست. aاین مقدار یعنی  

را به روش ترسیمی بدست آوریم می بایست ضلع پائین  aولی چنانچه بخواهیم به روش صحیح مسئله مقدار 

واحد  ۳ست خطی به طول بایکار تنها به روش تالس امکان پذیر است. بدین صورت که میتقسیم کنیم  که این 1و  ۲مربع را به نسبت 

(  از یک سر ضلع مربع رسم کرده و انتهای خط را به سر دیگر ضلع متصل کنیم و از محل جدایی دو تکه  ۲+1= ۳قسمت برابر)  ۳یا با 

 بدست آید. aتقسیم کند و مقدار  1و ۲به موازات خط ترسیم شده خطی بکشیم تا ضلع مربع را به نسبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیروز و پایدار باشید                                  

 حمیدرضا شیردل
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