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 2 :تعداد صفحبت      32 :سَاالت تعداد  ًقشِ كشی بِ كوك رايبًِ درس: صدٍقی دبیراى :

 :اهضبءٍ تبريخ بِ حرٍف (:8ًورُ بِ عددتئَري)

 بِ حرٍف (:12ًورُ بِ عددعولی)

 ببرم شرح سؤاالت رديف

 ًقطِ ّا سا تا چِ پسًَذی رخیشُ هی کٌذ؟Auto CADًشم افضاس  1

1)dwg                             .2) .dwt                            3).dxf                     4)ds3    . 
52./ 

2 
 تشای رخیشُ تشسین ّا اص کذام دستَس صیش استفادُ هی کٌین؟

 fileاصهٌَیsave(گضیٌِ file                                       2اصهٌَی  open(گضیٌِ 1

 fileاصهٌَیrecovery( گضیٌِ file                                       4اصهٌَی new( گضیٌِ 3

52./ 

 چیست؟CADدس  F1کاستشد کلیذ  3

1)Help2              اتَکذ)Help      خشٍج اص اتَکذ4(صفحِ هتٌی اتَکذ      3  ٍیٌذٍص) 

52./ 

4 
 دکوِ ّای کوک تشسیوی دس آى قشاس داسد. 

 Ucs(4  (خط فشهاى 3   (ًَاس ٍضؼیت2  (ًَاس اتضاس 1

52./ 

5 
 کذاهیک هختصات ًسثی است؟

1)4ٍ2                        2)33>2@              3)3ٍ2@                       4)2@ٍ4@ 

52./ 

 تشای تشسین دایشُ .......سٍش تشسین داسین.  6

 سٍش6(4   سٍش4(3   سٍش3(2   سٍش2(1

52./ 

 ( تشسین کٌین هختصات ًقطِ تؼذ کذام است؟4ٍ  13ساًتی هتش اص ًقطِ) 5اگشتخَاّین خطی افقی تِ طَل  7

1()15ٍ4)  2()15  ٍ9)  3)13  ٍ9)  4()5ٍ3) 

52./ 

 فشاخَاًی هی ضَد؟اصکذام هٌَ PLINEفشهاى  8

1)EDIT   2)DISPLAY  3)SETLINES  4)DRAW 

52./ 

 /.52 جْت تٌظین هحذٍدُ تشسیوی اص کذام فشهاى استفادُ هی ضَد؟ 9
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1)Grid   2)Snap  3)Osnap  4)Limits 

 تشای تشسین ایَاًْا ٍ گٌثذ ّا اص کذام فشهاى استفادُ هی کٌین ؟ 10

1)Line  2)Rectangle  3)Circle  4)Arc 

52./ 

 آیکًَْای هشتَط تِ تشسیوات دس کذام ًَاس اتضاس ٍجَد داسد؟ 11

1)Draw  2)Modify  3)View  4)Tools 

52./ 

 تشای تشسین خطَطی تا پٌْای دلخَاُ ،اص کذام فشهاى استفادُ هی کٌین؟ 12

1)line  2)Pline   3)Mline  4 1ٍ2(هَاسد 

52./ 

 ًقطِ ضشٍع ٍ هشکض ٍ هقذاس صاٍیِ داخلی کذام گضیٌِ صحیح است ؟دس تشسین کواى تا دسیافت هختصات  13

1)End -Center-Start     2)Length -Center-Start  3)Angel -Start –Center    4)  Angel -Center-Start  

52./ 

 جْت پیذا کشدى ٍسط یک پاسُ خط یا کواى اص کذام یک اص کوک سسن ّا استفادُ هی کٌیذ؟ 14

1 )Center  2)From   3)Nearest  4)Midpoint 

52./ 

15 
 تشای تشسین پاسُ خط دس جْت هَاصی هحَسّای هختصات :

 سافؼال هیکٌین.Ortho8F(کلیذ2   سافؼال هی کٌین. Ortho7F(تاکلیذ 1

 سافؼال هیکٌین. F8Grid( کلیذ4   سا فؼال هی کٌین. F7Grid( تاکلیذ 3

52./ 

 پاسُ خط اص کذام یک اص کوک سسن ّا استفادُ هی کٌیذ؟یک پای ػوَد جْت پیذا کشدى  16

1 )Perpendicular  2)From   3)Nearest  4)Midpoint  

52./ 

 تشای پخ صدى گَضِ ّای یک تشسین اص چِ فشهاًی استفادُ هی کٌین؟ 17

1)Trim  2)Fillet  3)Offset  4)Chamfer 

52./ 

 فشهاى است؟ًَاس اتضاس             هشتَط تِ کذام  18

 (کج کشدى گَضِ ّا4  (کطیذگی خط3  (چٌذ ضلؼی 2  (تغییش هقیاس1

52./ 

19 
 کذام فشهاًْا ٍجَد داسد ؟TOOSاص هٌَی  Inquiryدس تخص

 (استخشاج هطخصات اضکال2   (تغییش ٍاحذ ّای تشسین 1

 (ّاضَس هتي4   (تاصساصی ًوایص دس صفح3ِ

52./ 

 سا تِ دٍ قسوت هساٍی تقسین کٌین اص کذام فشهاى استفادُ کٌین؟ساًت  23هی خَاّین خطی تِ طَل  20

1)Break at point  2)Divide  3)Measure  4ّشسِ هَسد) 

52./ 

 سسن هی ضًَذ، تِ کاس هیشٍد؟ Pointکِ تَسیلِ فشهاى  قاطً ًوایص  ضکل تغییشکذام هتغیش )فشهاى ( تشای  21

1)single point  2)point size  3)point  4)point style 

52./ 

 کذام گضیٌِ ّوِ تشسین ّایی کِ تا پٌجشُ هزکَس تقاطغ داضتِ تاضذ سا اًتخاب هی کٌذ ؟ 22

1) Crossing  2)All  3)last   4)Window 

52./ 

 جْت تشیذى قسوتی اص یک تشسین اص کذام فشهاى استفادُ هی ضَد ؟ 23

1)Erase  2)Move   3)Trim   4)Break 

52./ 

تشسین ضذُ حزف کٌین اتتذا تایذ کذام فشهاى سا صادس  Plineدس صَستی کِ تخَاّین یکی اص اضالع هستطیلی سا کِ دستَس  24

 کٌین؟

52./ 
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1)Explode  2)Extend  3)Strech  4)Sketch  

 جْت جاتجا کشدى یک هَضَع اص یک ًقطِ تِ ًقطِ دیگش کذام دستَس سا استفادُ هی کٌین؟ 25

1)Offset  2)Copy   3) Move  4)Modify 

52./ 

26 
 جْت ایجاد آسایِ قطثی کذام گضیٌِ هٌاسة است؟

 Arrayگضیٌِ Polar(دستَس Rectangular    2گضیٌِ Array(دستَس 1

 Rectangularگضیٌِ Polar(دستَس Polar    4گضیٌِ Array(دستَس 3

52./ 

27 - Zoom Previous ..............یؼٌی 

1)Zoom         ًضدیکتشیي 2 تؼذی)Zoom   3)Zoom 4     قثلی)Zoom  هشکضی 

52./ 

 تشای تکشاس یک هَضَع دس حالت هستطیلی اص کذام دستَس صیش تایذ استفادُ کشد؟ 28

1)Rectangular Array  2)Polar Array   3)Rectangel  4)Copy 

52./ 

 فشهاى ...............................استفادُ هی کٌین.تشای اجشای ػولیات پاک ساصی فایل ّای اتَکذاص  29

1)Edit   2)Purge  3)Regen  4)Dimension 

52./ 

 تا کوک .................................... هساحت  ٍ هحیط یک هحذٍدُ ی تشسین سا تش سٍی ًقطِ تذست هی آٍسین. 30

1)Distance  2)Area   3)List  4)ID point 

52./ 

 تذست آٍسدى فاصلِ دٍ ًقطِ اص کذام یک اص دستَس ّای صیش استفادُ هی کٌیذ؟ 31

1)ID point  2)List  3)Area  4)Distance 

52./ 

 تشای سسن ّاضَس ّا اص کذام فشهاى استفادُ هی ضَد؟ 32

1) HATCH  2)Point   3)Chang  4)Offcet 

52./ 


