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  cad/cam1سواالت امتحاني 

  
  براي ايجاد رزوه در سوراخ از كدام دستور زير استفاده مي شود؟ .1

  - الف      

 -ب

 -ج

   -د
مي خوايم سوارخي هاي مانند شكل مقابل به تعداد دلخواه به صورت خطي در راستاي افقي و . 2

  كنيم؟عمودي تكرار كنيم از كدام دستور زير استفاده 
  

 - الف

 -ب

 -ج
 هر سه مورد  -د       

 
 
 
مي خوايم سوارخي هاي مانند شكل مقابل به تعداد دلخواه به صورت دايره اي  تكرار كنيم از . 3

  كدام دستور زير استفاده كنيم؟

 - الف

 -ب

 -ج
  هر سه مورد  -د       

  
  
  
از كدام فرمان  assembly designمحيط براي حركت دادن قطعات درراستا هاي مختلف در  .4

  استفاده مي شود؟



 - الف

 -ب

 -ج

  - د
  براي ايجاد تيغه تقويت كننده در قطعه كار از كدام دستور استفاده مي شود؟ - 5
 Shaft -الف

 Rib -ب

 -Slot ج

 Stiffener -د

  شكل از كدام دستور استفاده مي شود؟ v براي ايجاد يك سوراخ و خزينه . 6
 Pad -الف

 Pocket -ب

 Hole -ج

  Slot -د
 براي ايجاد پوسته از قطعات طراحي شده از كدام دستور استفاده مي شود؟ .7

 shell -الف

 Pocket -ب

 Hole -ج

  Slot -د
  
براي بعد دادن به يك پروفيل در امتداد يك مسير از پيش تعيين شده از كدام دستور استفاده . 8

 مي شود؟

 Shaft -الف

 Rib -ب

 -Slot ج

  Stiffener -د
 براي دوران يك شكل حول محوري از كدام دستور استفاده مي شود؟. 9

 Shaft -الف

 Rib -ب

 -Slot ج

  Stiffener -د
 براي ايجاد يك سوراخ دايره اي در قطعه كار از كدام دستور مي توان استفاده كرد؟. 10



 Pad -الف

 Pocket -ب

 -Hole ج

  گزينه ب و ج -د
  ترسيمه دو بعدي از كدام دستور زير استفاده مي شود؟ براي بعد دادن به يك. 11
 Pad -الف

 Pocket -ب

 Hole -ج

  Slot -د
 

  نرم افزار كتيا كداميك از قابليت هاي زير را دارد؟ .12
 )أ   Cad 
 Cam  )ب 
 Cae  )ج 
 هرسه مورد  )د 

 محيط ترسيم دو بعدي در نرم افزار كتيا كدام است؟. 13
 )أ   drafting  
 sketch  )ب 
  assembly design  )ج 
 part design  )د 

  
 كداميك از گزينه هاي زير مفهوم طراحي به كمك كامپيوتر را مي رساند؟ .14

 )أ   Cad 
 Cam  )ب 
 Cae  )ج 
  هرسه مورد  )د 

 كداميك از گزينه هاي زير مفهوم ساخت به كمك كامپيوتر را مي رساند؟ .15

 )أ   Cad 
 Cam  )ب 
 Cae  )ج 
  هرسه مورد  )د 

 كداميك از گزينه هاي زير مفهوم مهندسي به كمك كامپيوتر را مي رساند؟. 16

 )أ   Cad 



 Cam  )ب 
 Cae  )ج 
  هرسه مورد  )د 

 براي مونتاژ دو قطعه با هم ديگر از كدام محيط كتيا استفاده مي شود؟.  17
 )أ   drafting  
 sketch  )ب 
  assembly design  )ج 
 part design  )د 

  
 براي دريافت سه نما از قطعه طراحي شده به كدام محيط نرم افراز كتيا بايد مراجعه كرد؟ .18

 )أ   drafting  
 sketch  )ب 
  assembly design  )ج 
 part design  )د 

 
ترسيمه اي را در محيط دو بعدي ايجاد كرده ايم براي تبديل آن به سه بعدي از كدام محيط . 19

 استفاده مي شود؟
 )أ   drafting  
 sketch  )ب 
  assembly design  )ج 
 part design  )د 

  
  براي داشتن ديدي عمود به صفحه كاري در محيط اسكچ از كدام دستور استفاده مي شود؟. 20

  - الف

  -ب

  -ج

   - د
  

 part محيط  در بعدي سه مدل به تبديل قابل بتنهايي ،sketch  محيط فرمان كدام. 21
design باشد؟ نمي  
 Circle -الف
  Rectangle -ب
 Ellipse -ج
  Line -د



  ميشود؟ استفاده بعدي دو به بعدي سه هاي المان تبديل براي فرمان كدام. 22

  project 3D element  -الف
 
   intersect 3D element -ب
 

  project 3D silhouetted edges  -ج
 
  موارد تمام -د

 b از منظور(است؟ شده ايجاد فرمان كدام با شده داده نشان تبديل كانال در bو aقسمت . 23
  )باشد مي كلي شده خالي حجم
 multi section solid & shell -الف
 combaine & shell -ب
 multi section solid & remove multi section -ج
  combaine & pocket -د
  
  
  

 ايد،هنگام داده انجام ويرايش آن قطعات روي بر و ايد كرده باز را مونتاژي فايل كنيد فرض. 24
  ميكنيد؟ انتخاب را گذينه كدام مجدد دخيره سازي

 SEVE  - الف
  SAVE AS -ب
 SAVE ALL -ج
  SAVE MANAGEMENT -د

  شود؟ نمي استفاده بعدي سه مدل داشتن بدون كشي نقشه براي ابزار نوار كدام .25

  -الف
 

 -ب
 



  -ج
 

   - د
 قابليت پسوند كدام با شوند مي ايجادcatiaافزار نرم draftingمحيط  در كه هايي نقشه. 26
  .دارند شدن را ذخيره
 catdrawing.* -الف
 Pdf -ب
 Dwg -ج
  موارد تمام -د

  نمي توان انجام داد؟ عمل را با نوار ابزاركدام . 27
  جدولي گذاري اندازه -الف
 هندسي گذاري تلرانس -ب
 مبنايي گذاري اندازه -ج
  خودكار گذاري اندازه -د

  از كدام نوار ابزار براي نوشتن متن و ايجاد عالئم جوشكاري استفاده مي شود؟. 28

  -الف

  -ب

 -ج

   -د
از كدام دستور محيط part design محيط براي دريافت نما از قطعه طراحي شده در . 29

drafting استفاده مي شود؟  



 projection view- الف

 front view -ب

 detail view -ج

  view creation -د
ايجاد كرده ايم كدام فرمان  draftingبراي ايجاد نماي جانبي از نماهايي كه قبال در محيط . 30

 استفاده مي شود؟

 projection view- الف

 front view -ب

 detail view -ج

  view creation -د
  

موس را نگه داشته باشيم و موس را جابجا كنيم كداميك از دستورات زير  scrollهنگامي كه . 31
  اجرا مي گردد؟

 Pan  - الف
 Rotate  -ب
 Zoom in -ج
  -Zoom out د

  از كدام فرمان استفاده مي شود؟ assembly designبراي فيكس كردن يك قطعه در محيط . 32

 - الف

  -ب

  -ج

  - د
از  assembly designدر محيط براي چسباندن دو سطح از دو قطعه مختلف به يكديگر  . 33

  كدام فرمان استفاده مي شود؟

  -الف

  -ب



  -ج

  - د
از كدام  assembly designدر محيط  componentبراي ايجاد يك زاويه معين بين دو . 34

  فرمان استفاده مي شود؟

  -الف

  -ب

  -ج

  - د
از كدام  assembly designدر محيط  componentبراي ايجاد قيد هم محوري بين دو . 35

  فرمان استفاده مي شود؟

  -الف

  -ب

  -ج

  - د
از كدام  assembly designدر محيط  componentبراي ايجاد قيد موازي بودن بين دو . 36

  فرمان استفاده مي شود؟

  -الف

  -ب

  -ج

  - د
  :براي ايجاد حفره  تا فاصله مشخص نسبت به يك سطح . 37
 استفاده نمود  POCKETمي توان از دستور  -الف

را  POCKETنموده وسپس  OFFSET، سطح را  SURFACEبه كمك دستورات محيط  -ب
 تا سطح جديد ايجاد مي كنيم

 استفاده نمود  HOLEمي توان از دستور  -ج



  مورد هر سه - د
حجم داد به  CENTRE CURVEرا در مسير PROFILEمي توان يك  RIBدر دستور . 38

  :نحويكه 
 ثابت بماند CENTRE CURVEو  PROFILEزاويه  -الف

 .هاي باز يا بسته باشندCURVEميتوانند  CENTRE CURVEو  PROFILE -ب

 .حركت نمايد CENTRE CURVEدر يك جهت معلوم درمسير  PROFILE -ج

  مورد هر سه - د
  براي بدست اوردن مركز جرم يك مجموعه از چه دستوري استفاده مي شود؟. 39
 CREATE DATUM -الف

 MEASURE ITEM -ب

 MEASURE INERTIA -ج

  هيچ كدام - د
  چه عملي انجام مي دهد؟ ASSEMBLYدر محيط    SYMMETRYدستور . 40
 MIRROR -الف

 TRANSLATION -ب

 ROTATION -ج

  هرسه -د
  

  كدام فرمان برا ي ايجاد نماي انفجاري از مدل مونتاژي استفاده مي شود؟. 41

  -الف

  -ب

  -ج

  -د

  بكار مي رود؟كدام نوار ابزار براي مهار درجات آزادي قطعه و قراردهي در موقعيت دقيق كاري . 42

 - الف

 -ب



 -ج

   -د
  به چه معناست؟ dimensionگسترش دادن از نوع  pad , pocketدر فرمان هاي . 43
 تا آخرين سطح امتداد مي دهد -الف
 تا آخرين صفحه امتداد مي دهد -ب
 با سطح انتخابي امتداد مي دهد تا آخرين صفحه -ج
  بر اساس اندازه داده شده امتداد پيدا مي كند - د

  به چه معناست؟ up to planگسترش دادن از نوع  pad , pocketدر فرمان هاي . 44
 تا آخرين سطح امتداد مي دهد -الف
 تا آخرين صفحه امتداد مي دهد -ب
 دهدتا آخرين صفحه با سطح انتخابي امتداد مي  -ج
  بر اساس اندازه داده شده امتداد پيدا مي كند - د
  

  به چه معناست؟ up to lastگسترش دادن از نوع  pad , pocketدر فرمان هاي . 45
 تا آخرين سطح امتداد مي دهد -الف
 تا آخرين صفحه امتداد مي دهد -ب
 تا آخرين صفحه با سطح انتخابي امتداد مي دهد -ج
  بر اساس اندازه داده شده امتداد پيدا مي كند - د

  كداميك از موارد زير از ايرادات يك اسكچ براي ايجاد يك حجم توپر محسوب مي شود؟. 46
 روي هم افتادن المان ها  - الف
 باز بودن المان ها -ب
 تقاطع المان ها  -ج
  هر سه مورد - د

  محسوب نمي گردد؟كدام نوار ابزار ازنوار ابزارهاي عمومي كتيا . 47

 - الف

  -ب



  -ج

   -د
در كداميك از محيط هاي زير مي توان اسكچ ايجاد كرد، به طوري كه قابليت تبديل شدن به . 48

  سه بعدي را داشته باشد؟
 Part design -الف
 Sheet metal -ب
 Shape -ج
  هرسه مورد - د

چپ يا راست موس را فشار  نگه داشته باشيم و يك بار دكمه موس را scrollهنگامي كه . 49
 دهيم و موس را جابجا كنيم كداميك از دستورات زير اجرا مي گردد؟

 Pan  - الف
 Zoom in -ب
 -Zoom out ج
  گزينه ب و ج-د
  

همراه با دكمه چپ يا راست موس نگه داشته باشيم و موس را  موس را scrollهنگامي كه . 50
 گردد؟جابجا كنيم كداميك از دستورات زير اجرا مي 

 Pan  - الف
 Rotate  -ب
 Zoom in -ج
 -Zoom out د
  
 


