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  : رشته                       
  :کد استاندارد                              

  عدد 87    : تعداد سوال       مهارتآزمون کتبی                                                                                
                          

         
 چیست؟ Sketcherدر محیط  ELONGTED HOLE  CYLINDRICALکاربرد دستور 

 دستور ترسیم شیار دوار  - الف

 دستور ترسیم جاي کلید  -ب 

 دستور ترسیم شیار مستقیم  -ج 

  دستور ترسیم ذوزنقه  -د 
 

 چیست؟  Three Point Circleکاربرد دستور  )1

 دستور ترسیم دایره توسط مرکز و شعاع - الف

 شروع، نقطه پایان و یک نقطه روي محیط ط تعیین نقطهدستور ترسیم سیم کمان توس  -ب 

 دستور ترسیم دایره توسط ورود مختصات مرکز و شعاع  -ج 

 دستور ترسیم دایره توسط سه نقطه روي محیط آن  -د 
 

 شروع، نقطه پایان و یک نقطه روي محیط کاربرد دارد؟ تورات زیر براي ترسیم کمان توسط تعیین نقطهسکدام یک از د )2

 TRI- TANGENI CIRCLE - الف

 Circle Using Coordinates  -ب 

 THREE POINT ARC STARTING  -ج 

 Three Point Circle  -د 

 

 کاربرد دارد؟ Splineدستور اتصال دو شکل موجود به یکدیگر توسط کمان یا تورات زیر جهت سکدامیک از د )3

 SPLINE - الف

 HYPER BOLA BY FOCUS  -ب 

 CREA TES ACONIC  -ج 

  CONNECT  -د 

 
 چیست؟ BI – TANGENT LINEکاربرد دستور  )4

 موضوع دستور ترسیم خطی مماس بر دو  - الف



 ٢

 با طول بینهایتدستور ترسیم یک خط مستقیم   -ب 

 با مشخص کردن دو نقطعه دستور ترسیم یک خط مستقیم  -ج 

 نیمساز یک زاویه می گرددسبب ترسیم خط   -د 

 چیست؟  POINT INTERSECIONدستور کاربرد  )5

 دستور ترسیم یک یا چند نقطه در محل تالقی دو شکل  - الف

 دستور تصویر نمودن یک یا چند نقطه روي یک خط یا منحنی  -ب 

 دستور ترسیم تعداد نقاط دلخواه با فواصل مساوي روي یک خط یا منحنی  -ج 

 دستور ترسیم نقطه با ورود مختصات  -د 

 چیست؟ CONSTIONTد دستور کاربر )6

 …و یا میان اشکال، فاصله دو خط و  …اندازه گذاري روي المانها، خط، دایره و  - الف

 می گردد …سبب اعمال قیودي همچون مماس ، هم مرکز و   -ب 

 قید گذاري و ثابت نمودن دو موضوع  نسبت به هم  -ج 

  اندازه گذاري اتوماتیک  -د 

 
 می گردد؟ …یر سبب اعمال قیودي همچون مماس ، هم مرکز و کدامیک از دستورات ز )7

   CONSTIONT - الف

  CONSTIONTS  Contact  -ب 

 Auto Costraint  -ج 

  Animate Constraint  -د 

 چیست؟  Constraints Defined in Dialoged Boxدر دستور   Coincidenceکاربرد گزینه  )8

 عمود ساختن دو خط بر یکدیگر - الف

 مماس کردن دو موضوع  -ب 

 رساندن و اتصال دو موضوع   -ج 

 هم مرکز نمودن دو موضوع  -د 

 چیست؟  Constraints Defined in Dialoged Boxدر دستور   Perpendicularکاربرد گزینه  )9

 عمود ساختن دو خط بر یکدیگر  - الف

 مماس کردن دو موضوع  -ب 



 ٣

 رساندن و اتصال دو موضوع  -ج 

 هم مرکز نمودن  -د 

 Constraints Defined in Dialogedبیضی در دستور  اعمال اندازه روي قطر بزرگکدامیک از گزینه هاي زیر سبب  )10
Box  می گردد؟ 

  Semimajor axis - الف

 Semiminor axis  -ب 

 Symmetry  -ج 

 Midpoint  -د 

 ؟به چه مفهومی می باشد Sketcherرنگ سبز موضوعات در محیط  )11

 انتخاب شده - الف

 قید بیش از حد  -ب 

 کامالً مقید یا ثابت شده  -ج 

 متناقض   -د 

 چیست؟  Cornerکاربرد دستور  )12

 ترمیم مکمل کمان یا بیضی قطع شده - الف

 اتصال دو عضو یکدیگر توسط یک کمان  -ب 

 اتصال دو عضو به یکدیگر توسط خط راست  -ج 

 هیچکدام  -د 

 ورات زیر جهت حذف قسمتی از یک یا دو عضو توسط یک عضو انتخابی دیگر مورد استفاده قرار می گردد؟کدامیک از دست )13

  TRIM - الف

 BREAK  -ب 

 TRIM  Quick  -ج 

  CLOS  -د 

 چیست؟  Symmetryکاربرد دستور  )14

 با نگهداشتن شکل مبنا ساختن قرینه آینه اي  - الف

 مبنا  با حذف شکلساختن قرینه آینه اي   -ب 

 جابجا، یا کپی نمودن  -ج 



 ٤

 دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر  -د 

 چیست؟  Offsetکاربرد دستور  )15

 تهیه یک شکل همجوار، افست - الف

 تغییر اندازه حول نقطه مورد نظر   -ب 

 جابجا، یا کپی نمودن  -ج 

 دوران، چرخش یک شکل حول نقطه مورد نظر  -د 

 چیست؟  Intersect 3D Elementکاربرد دستور  )16

 Sketcherتصویر نمودن یک شکل سه بعدي در صفحه  - الف

 یافتن تالقی مدل با صفحه  -ب 

 تصویر نمودن مرزهاي یک شکل سه بعدي در صفحه  -ج 

 هیچکدام  -د 

 چیست؟ Project 3D Elementsکاربرد دستور  )17

  Sketcherتصویر نمودن یک شکل سه بعدي در صفحه  - الف

 یافتن تالقی مدل با صفحه  -ب 

 تصویر نمودن مرزهاي یک شکل سه بعدي در صفحه  -ج 

 هیچکدام  -د 
  

 چیست؟ Padکاربرد دستور  )18

 در یک راستاي مشخص Sketchکشیدن یک  -الف 

 حول یک محور Sketchدوران یک   -ب 

 روي مسیري مشخص  Sketchحرکت یک   -ج 

  به شکل هاي مختلف Sketchیا چند ایجاد حجم ما بین دو   -د 
 :باز   Sketchبراي یک  Padدر صورت اجراي دستور  )19

 بدون هیچ مشکلی اجرا می شود Padدستور  - الف

 اجرا نمی شود Sketchبه علت باز بودن  Padدستور   -ب 

 اجرا خواهد شد بصورت پوسته اي Padدستور   Thickدر صورت فعال نمودن گزینه   -ج 



 ٥

 نمی باشد Sketchنیازي به  Padبراي اجراي دستور   -د 

 چیست؟  PadِDrafted Filletedکاربرد دستور  )20

 در یک راستاي مشخص  Sketchکشیدن یک  - الف

 در یک راستاي مشخص به همراه اعمال شیب و فیلت Sketchکشیدن یک دستور   -ب 

 روي مسیري مشخص  Sketchحرکت یک   -ج 

 .تو در تو  با اندازه هاي متفاوت در یک راستاي مشخص Sketchند کشیدن چدستور   -د 

 چیست؟ Multi-Padکاربرد دستور  )21

 در یک راستاي مشخص  Sketchکشیدن یک  - الف

 در یک راستاي مشخص به همراه اعمال شیب و فیلت Sketchکشیدن یک دستور   -ب 

 روي مسیري مشخص  Sketchحرکت یک   -ج 

 . تو در تو  با اندازه هاي متفاوت در یک راستاي مشخص Sketchچند  کشیدندستور   -د 

 
 چه می باشد؟   Padدستور  Typeدر قسمت   Up to nextمنظور از گزینه  )22

 تا موضوع بعدي   - الف

 تا موضوع آخر  -ب 

 تا صفحه مورد نظر  -ج 

 تا سطح مورد نظر  -د 

 چیست؟   Pad در دستور   Mirrored extentمنظور از گزینه  )23

 طول مورد نظر جهت کشیدگی   - الف

 به یک میزان  Sketchامکان کشیدگی در دو طرف   -ب 

 جهت کشیدگی را می توان عوض نمود  -ج 

 با وارد کردن یک مقدار عددي خاص  -د 

 چیست؟   Padدر دستور    Reverse Directionمنظور از گزینه  )24

 طول مورد نظر جهت کشیدگی   - الف



 ٦

 به یک میزان  Sketchامکان کشیدگی در دو طرف   -ب 

 جهت کشیدگی را می توان عوض نمود   -ج 

 راستاي ایجاد کشیدگی  -د 

 چیست؟   Padدر دستور  Thickهدف از گزینه  )25

 خواهد بود  Sketchهمواره راستا، عمود بر صفحه  - الف

 ی کندکشیدگی را بصورت پوسته اي با اعمال ضخامت ایجاد م  -ب 

 جهت کشیدگی را می توان عوض نمود  -ج 

 راستاي ایجاد کشیدگی   -د 

 صحیح نمی باشد؟  Multi-Padکدام جمله در مورد دستور  )26

بوده با این تفاوت که چند محیط بسته در داخل یکدیگر را هر کدام را جداگانه با اندازه مشخص  Padهمانند دستور  - الف
 کشیدگی نمود 

 ي بسته نبایستی همدیگر را قطع نمایندمحیط ها  -ب 

 .اعمال اندازه هاي کشیدگی به هر یک از محیط هاي بسته  -ج 

 .قطع نمودن محیط هاي بسته اشکالی در اجراي دستور ایجاد نمی کند  -د 

 چه می باشد؟    Pocketدستور  Typeدر قسمت   Up to surfaceمنظور از گزینه  )27

 تا موضوع بعدي   - الف

 تا موضوع آخر  -ب 

 تا صفحه مورد نظر  -ج 

 تا سطح مورد نظر  -د 

 چیست؟ Shaftکاربرد دستور  )28

 در یک راستاي مشخص  Sketchکشیدن یک  - الف

 حول یک محور Sketchدوران یک   -ب 

 روي مسیري مشخص  Sketchحرکت یک   -ج 

  به شکل هاي مختلف Sketchایجاد حجم ما بین دو یا چند   -د 



 ٧

 :باز   Sketchبراي یک  Shaftدر صورت اجراي دستور  )29

 بدون هیچ مشکلی اجرا می شود Shaftدستور  - الف

 اجرا نمی شود Sketchبه علت باز بودن  Shaftدستور   -ب 

 خواهد شد  Shaftدستور  Sketchدر صورت عبور محور دوران از نقاط ابتدا و انتهاي   -ج 

 نمی باشد Sketchنیازي به  Shaftبراي اجراي دستور   -د 

 چیست؟  Shaftدر دستور   Axisهدف از گزینه  )30

 ترسیم شده بمنظور دوران و تولید حجم  Sketchامکان انتخاب  - الف

 ایجاد حجم بصورت پوسته اي با اعمال ضخامت درونی و بیرونی   -ب 

 . جهت دوران را عوض می کند  -ج 

 انتخاب محور دوران   -د 

 چیست؟ Grooveدستور  کاربرد )31

 حول یک محور  Sketchدوران یک  - الف

 حول یک محور بصورت کم شونده Sketchدوران یک   -ب 

 در یک راستاي مشخص  Sketchکشیدن یک   -ج 

 روي مسیري مشخص  Sketchحرکت یک   -د 

 چیست؟ Holeکاربرد دستور  )32

 حول یک محور  Sketchدوران یک  - الف

 ع مختلف سوراخ اعمال انوا  -ب 

 در یک راستاي مشخص  Sketchکشیدن یک   -ج 

 روي مسیري مشخص  Sketchحرکت یک   -د 

 چیست؟ Holeدستور  Bottomدر قسمت  V-Bottomو  Flatتفاوت گزینه  )33

 کف سوراخ کور می باشد V-Bottomکف سوراخ بصورت مسطح بوده ولی در گزینه  Flatدر گزینه  - الف

  کف سوراخ کور می باشد Flatکف سوراخ بصورت مسطح بوده ولی در گزینه  V-Bottomدر گزینه   -ب 



 ٨

  کف سوراخ بصورت زاویه دار است  Bottom-Vکف سوراخ بصورت مسطح بوده ولی در گزینه  Flatدر گزینه   -ج 

 ه دار استکف سوراخ بصورت زاوی Flatکف سوراخ بصورت مسطح بوده ولی در گزینه  V-Bottomدر گزینه   -د 

 چیست؟ Holeدستور  درPositioning sketch گزینه کاربرد  )34

 مشخصات نوع سوراخ  - الف

 جهت مشخص نمودن موقعیت دقیق سوراخ  -ب 

 جهت مشخص نمودن عمق سوراخ  -ج 

 جهت مشخص نمودن قطر سوراخ  -د 

 صحیح نمی باشد؟ Holeدستور در   Thread Definitionتوضیحات مربوط به کدام گزینه از قسمت  )35

 قطر سوراخ: : Thread Diameter - الف

 عمق رزوه: Thread Depth  -ب 

 .گام پیچ که بصورت اتوماتیک انتخاب می گردد: Pitch  -ج 

 تعیین راست یا چپ گرد بودن پیچ : Right/Left-Threaded  -د 

 چیست؟ Ribکاربرد دستور  )36

 در یک راستاي مشخص Sketchکشیدن یک  - الف

 حول یک محور Sketchدوران یک   -ب 

 روي مسیري مشخص  Sketchحرکت یک   -ج 

 روي مسیري مشخص بصورت کم شونده  Sketchحرکت یک   -د 

 مورد نیاز می باشد؟Sketch چه تعداد Ribبراي اجراي دستور  )37

 .می بایست باشد Sketchحداقل یک  - الف

 .می بایست باشد Sketchحداقل دو   -ب 

 .کافی می باشد Sketchوجود دو    -ج 

 .می بایست باشد Sketchحداکثر دو   -د 

 چیست؟ Slotکاربرد دستور  )38



 ٩

 در یک راستاي مشخص  Sketchکشیدن یک  - الف

 روي مسیري مشخص بصورت کم شونده Sketchحرکت یک   -ب 

 حول یک محور Sketchدوران یک   -ج 

 روي مسیري مشخص  Sketchحرکت یک   -د 

 چیست؟ Stiffenerکاربرد دستور  )39

 .دستور ایجاد تقویتی در دیواره ها - الف

 حول یک محور Sketchدوران یک   -ب 

 روي مسیري مشخص  Sketchحرکت یک   -ج 

 روي مسیري مشخص بصورت کم شونده  Sketchحرکت یک   -د 

 ثابت می باشد؟ایجاد گردیها در لبه قطعات با یک شعاع کدام یک از دستورات زیر جهت  )40

  Edge Fillet - الف

 Variable Radius Fillet  -ب 

 Face-Face Fillet  -ج 

 Tritangent Fillet  -د 

 چیست؟ Variable Radius Fillet کاربرد دستور )41

 دستور ایجاد گردیها در لبه قطعات با یک شعاع ثابت  - الف

 تفاوت در قسمتهاي مختلفدستور ایجاد گردیها در لبه قطعات با چند شعاع م  -ب 

 دستور اعمال فیلت پیشرفته بر اساس دو سطح   -ج 

 دستور اعمال فیلت بر اساس دو سطح از مدل با حذف سطح سوم از مدل   -د 

 چیست؟  Tritangent Filletکاربرد دستور  )42

 دستور ایجاد گردیها در لبه قطعات با یک شعاع ثابت  - الف

 در لبه قطعات با چند شعاع متفاوت در قسمتهاي مختلف دستور ایجاد گردیها   -ب 

 دستور اعمال فیلت پیشرفته بر اساس دو سطح   -ج 

 دستور اعمال فیلت بر اساس دو سطح از مدل با حذف سطح سوم از مدل   -د 



 ١٠

 چیست؟ Chamferکاربرد دستور  )43

 دستور اعمال پخ بر اساس انتخاب لبه یا صفحه - الف

 روي سطوح ) ثابت(د شیب با زاویه دلخواه دستور ایجا  -ب 

 ).گرد(روي سطوح فیلت دار ) ثابت(دستور ایجاد شیب با زاویه دلخواه   -ج 

 دستور ایجاد گردیها در لبه قطعات با یک شعاع ثابت   -د 

 روي سطوح می باشد؟) ثابت(ایجاد شیب با زاویه دلخواه کدام یک از دستورات زیر جهت  )44

  Edge Fillet - الف

 Chamfer  -ب 

   Draft Angle  -ج 

  Draft Reflect Line  -د 

 
 کاربرد دارد؟ اعمال ضخامت در سطوح مدلکدامیک از دستورات زیر جهت  )45

  Thickness - الف

  Shell  -ب 

 Thick Surface  -ج 

 Sew Surface  -د 

 ربرد دارد؟کدامیک از دستورات زیر جهت ایجاد پوسته و توخالی کردن مدل کا )46

   Thickness - الف

  Shell  -ب 

  Remove Face Features  -ج 

 Sew Surface  -د 

 چیست؟ Thread/Tapکاربرد دستور  )47

 دستور اعمال ضخامت دیواره و توخالی ساختن مدل  - الف

 دستور اعمال ضخامت در سطوح یا وجوه مدل  -ب 

 )جاي پیچ،قالویز(ارجی استوانه ها دستور ایجاد رزوه در سوراخها و دیواره خ  -ج 



 ١١

 هیچکدام از موارد فوق  -د 

 چیست؟ Mirrorکاربرد دستور  )48

 دستور جابجا نمودن حجم  - الف

 دستور دوران حجم حول یک محور تحت زاویه دلخواه   -ب 

 دستور ایجاد قرینه مدل و حذف مدل اولیه   -ج 

  یه دستور ایجاد قرینه مدل بدون حذف مدل اول  -د 

 موجود می باشد؟ CATIA V5نرم افزار  Part Designدر محیط  Patternچند نوع  )49

 Patternیک نوع  - الف

 Patternدو نوع   -ب 

  Patternسه نوع   -ج 

 Patternچهار نوع   -د 

 اربرد دارد؟ک)سطر و ستون(تکثیر یک مدل با آرایش ماتریسی کدامیک از دستورات زیر جهت )50

   ar Pattern Rectangul - الف

 Circular Pattern  -ب 

 User Pattern  -ج 

 Exploding Patterns   -د 

 اربرد دارد؟ک)بصورت قطبی(تکثیر یک مدل با آرایش دایره اي،روي محیط دوایر  کدامیک از دستورات زیر جهت )51

   Rectangular Pattern - الف

 Circular Pattern  -ب 

 User Pattern  -ج 

 Exploding Patterns  -د 

 چیست؟ Rectangular Patternدستور  درInstance(s)گزینه   کاربرد )52

 تعداد کپی ها در مسیر انتخابی   - الف

 فاصله بین دو موضوع  -ب 



 ١٢

 طول کلی موضوع  -ج 

 راستاي کپی موضوع  -د 

 چیست؟ Scalingکاربرد دستور  )53

 دستور تکثیر یک مدل  - الف

 یب اندازه مدل دستور تغییر ضرا  -ب 

 دستور جابجا نمودن مدل   -ج 

 دستور دوران مدل  -د 

 اربرد دارد؟اندازه گیري خواص هندسی،سطح،حجم،طول و غیره ک کدامیک از دستورات زیر جهت )54

 Measuring Between - الف

   Measuring Item  -ب 

 Measuring Inertia  -ج 

 Applying a Material  -د 

 اربرد دارد؟ک.اندازه گیري حجم،جرم،چگالی،ممان اینرسی و غیره ستورات زیر جهتکدامیک از د )55

  Measuring Between - الف

   Measuring Item  -ب 

  Measuring Inertia  -ج 

  Applying a Material  -د 

 چیست؟ Measuring Betweenکاربرد دستور  )56

   اندازه گیري طولی و زاویه اي میان دو موضوع - الف

 اندازه گیري خواص هندسی،سطح،حجم،طول و غیره  -ب 

 اندازه گیري حجم،جرم،چگالی،ممان اینرسی و غیره   -ج 

 تعریف، تغییر و نسبت دادن جنس،شکل و خواص به مدل سه بعدي   -د 

 چیست؟ Applying a Materialکاربرد دستور  )57

 اندازه گیري طولی و زاویه اي میان دو موضوع  - الف



 ١٣

 اندازه گیري خواص هندسی،سطح،حجم،طول و غیره  -ب 

 اندازه گیري حجم،جرم،چگالی،ممان اینرسی و غیره   -ج 

 تعریف، تغییر و نسبت دادن جنس،شکل و خواص به مدل سه بعدي   -د 
 

 کاربرد دارد؟ تهیه نماي اصلی از قطعه یا مجموعه طراحی شده  کدامیک از دستورات زیر جهت )58

 iew  Front v - الف

 Projection view  -ب 

 Auxiliary view  -ج 

 Isometric view  -د 

 کاربرد دارد؟ تهیه نماهاي جانبی از نماي اصلی  کدامیک از دستورات زیر جهت )59

   Front view - الف

  Projection view  -ب 

 Auxiliary view  -ج 

 Isometric view  -د 

 کاربرد دارد؟ از قطعه یا مجموعه طراحی شده ) ایزومتریک(نماي سه بعدي  تهیه کدامیک از دستورات زیر جهت )60

   Front view - الف

 Projection view  -ب 

 Auxiliary view  -ج 

  Isometric view  -د 

 کاربرد دارد؟ ایجاد نماي برشی  کدامیک از دستورات زیر جهت )61

   Section view - الف

 Projection view  -ب 

 Auxiliary view  -ج 

  Detail view  -د 

 چیست؟ Detail viewکاربرد دستور  )62

 ایجاد نماي برشی  جهت - الف

 ایجاد نماي برش جزئی جهت  -ب 



 ١٤

 ایجاد برش با عمق دلخواه جهت  -ج 

 ایجاد برش طولی در قطعات طویل جهت  -د 

 چیست؟  Broken Viewکاربرد دستور  )63

 ایجاد نماي برشی  جهت - الف

 ایجاد نماي برش جزئی  جهت  - ب

 ایجاد برش با عمق دلخواه  جهت  -ج 

 ایجاد برش طولی در قطعات طویل  جهت  -د 

 براي اندازه گذاري بصورت اتوماتیک از کدامیک از دستورات زیر استفاده می شود؟ )64

 Coordinate Dimension - الف

 Generate Dimensions   -ب 

  Generate Balloons  -ج 

  Dimension  -د 

  
 براي بالن گذاري بصورت اتوماتیک براي مجموعه هاي مونتاژي از کدامیک از دستورات زیر استفاده می شود؟ )65

 Coordinate Dimension - الف

   Generate Dimensions  -ب 

 Generate Balloons   -ج 

  Dimension  -د 

 
 چه روشی استفاده می کنیم؟ از  Draftingایجاد جدول طراحی در قسمت براي  )66

 Toolsاز منوي  Customizeگزینه  - الف

 Toolsاز منوي  Optionsگزینه   -ب 

 Editاز منوي  Sheet Backgroundگزینه   -ج 

 Editاز منوي  Working viewsگزینه   -د 

 
 
 



 ١٥

 چیست؟ Draftingاز محیط  Generationدر مجموعه دستورات  Bill of Materialکاربرد دستور  )67

 xlsبا پسوند  Excelبراي ایجاد پارت لیست در جدول  - الف

 TXTبا پسوند براي ایجاد پارت لیست   -ب 

 Htmlبا پسوند براي ایجاد پارت لیست   -ج 

  Draftingدر محیط براي ایجاد پارت لیست   -د 

 


