
Catia I  

  

 (Sketch)کند؟  گزینھ ھای زیر تقارن ایجاد نمی کدامیک از -١

١(Mirror  ٢(Symmetry 

٣(axis Semi major  ۴(tinpo istantuidqE  

  شود؟ میاستفاده از کدامیک از دستورات زیر  ژریگال نبرای ایجاد محل پی -٢

١(Profile ٢(Keyhole Profile  

٣(oleHElongated  ۴(Hexagon 

  نشانھ چیست ؟ ketchSخطوط زرد رنگ  در  -٣

١(Sketch  .٢  بھ طور کامل مقید شده است(Sketch  .کامل مقید نشده است  

  .ندنیست شده ھستند و قابل جابھ جایی rojectPلبھ ھای  )۴  قید اضافی دارد. )٣

  توان انجام داد؟ نمی ketchS درمحیط  کدامیک ازعملیات زیر را برای خطوط زرد رنگ -۴

١(Trim  ٢  کردن( Construction  کردن  

٣( Corner ۴  زدن( Drag کردن و جابھ جا کردن  

  شود؟ شده است از کدام از دستور زیراستفاده میترسیم  ketchSبرای نشان دادن حرکت یک مکانیزم کھ در محیط  -۵

١( Project 3D Element  ٢( Animate constraints  

٣(Sketch Analysis   ۴(Intersect 3D Element  

 (Part)   يك بوش چند پله كدام است؟بهترين دستور براي ترسيم  -۶

١( Pad ٢( Shaft 

٣(  Multi Section Solid ۴(Multi-Pad   

  شود؟ از كدام گزينه استفاده مي  olidS ectionSMultiبراي تعيين وضغيت ابتدا و انتها ي يك مدل در دستور  -7

١( Guide  ٢(Coupling  

٣( minateReli ۴( Spine 

  شود؟ با تعداد رئوس مختلف بكار برده مي ketchS 2براي ايجاد و مدل بين  كداميك از گزينه هاي زير -8

١(Ratio  ٢(Tangency  

٣( Vertices ۴( Tangency Then curvature 

  استفاده نمود؟ Padبه عنوان اولين دستور در دستور  Sketchدر چه صورت ميتوان از يك  -٩

 Thick   استفاده از گزینھ) ٢   Mirror extend استفاده از گزینھ )١

  Merge Ends  ) استفاده از گزینھNeutral Fiber  ۴  ) استفاده از گزینھ٣



  شود؟ دستور استفاده مي از كدام و دريك راستاي مشخص يك مدل با يك نسبت مشخص براي تغيير ابعاد -١٠

١( Scale ٢( Affinity 

٣(Axis to Axis ۴(User Pattern  

  كدام دستور براي ايجاد زاويه خروج از قالب استفاده ميشود؟ -11

١(Chamfer  ٢(filet  

٣( Draft Angle ۴( Thickness 

  شود؟ جام ناخواسته استفاده ميحها كدام دستور براي حذف ا Bodyدرعمليات مربوط به  -12

١(Union trim ٢(Remove 

٣(Remove lump ۴(ntersectI 

  شود؟ روشي استفاده مي هگوش از چ 6خور مهره در لبه آچار پخ  براي ايجاد -13

  Fillet) استفاده از دستورChamfer 2)استفاده از دستور ١

 Profileبه عنوان و استفاده از يك مثلث  Pocket) استفاده از دستور3

 Profileو استفاده از يك مثلث به عنوان   Grooveاستفاده از دستور) 4

  شود؟ براي بررسي اعوجاج ايجاد شده بر روي مدل از كداميك از دستورات زير استفاده مي -14

١(Feature Draft Analysis  ٢(Porcupine curvature Analysis  

٣( Connect checker Analysis ۴( urvature AnalysisC Surfacic 

 (Assembly) شود؟ سطح فرم دار از كدام دستور استفاده مي 2براي تماس  -15

١( Coincidence ٢( t constraintContac 

٣(Offset Constraint  ۴(Angle constraint   

  كدام است؟ Splitكاربرد دستور  -١۶

  حذف بخشي از يك قطعه نسبت به يك قطعه ديگر در مجموعه مونتاژي )١

 مجموعه مونتاژيحذف بخشي از  )2

  برش دادن يك مجموعه مونتاژي) 3

  سوراخ كاري در يك مجموعه مونتاژي )4

  براي بررسي تداخل رزوه پيچ و مهره در مجموعه مونتاژي از كدام گزينه استتفاده ميشود؟ -17

١ (ulesRlash C ٢( lashContact + C 

٣(Contact + Clash + Clearance  ۴(Authorized Penetration  



      (Drafting)شود؟ براي تنظيمات اطالعات داخل جدول نقشه از كدام گزينه استفاده مي -18

١( Groundack BSheet   ٢( text 

٣(Table  ۴(BILL OF Material  

  شود؟ كدام دستور براي ايجاد برش مقطعي مايل استفاده مي -١٩

١(Offset Section View  ٢(Aligned Section View  

٣( utCection SAligned   ۴( utCection SOffset   

  شود؟ براي اندازه گيري مختصاتي از كدام دستور استفاده مي -20

١(Stacked Dimension  ٢(Chained Dimension  

٣( imensionDCumulated  ۴( imensionDThread   


