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 باشد؟چه رنگی میبه   Sketcherهای کار در محیط تصویرسازی از لبه .   ۱

 د( ارغوانی ج( سبز ب( قرمز الف( زرد

 

 کند؟روی دو موضوع عمل می Sketcherکدام یک از دستورات قیود در محیط    . ۲

 محور تقارن Symmetry الف(

 هم مرکز نمودن Concentricityب( 

 گیری روی قطر بزرگ بیضیاندازه Semi Major Axisج( 

 گیری روی قطر کوچک بیضیاندازه Semi Minor Axisد( 

  

 رنگ سفید موضوعات چه معنایی دارد؟    .۳

 ب( موضوع کامالً مقید شده است  الف( موضوع کامالً مقید نشده است

 های موضوعات تصویرسازی شده استد( لبه ج( موضوع بیش از حد مقید شده است

  

 در کدام نوار ابزار قرار دارد؟Chamfer و  Filletدستورات .   ۴

 Operationد(  Profileج(  Sketcher Baseب(  Viewالف( 

 

 در کدام نوار ابزار وجود دارد؟Pan ابزار    . ۵

 Insertد(  Toolsج(  Viewب(  Profileالف( 

 

 تبدیل کرد؟ Padباید چه شرایطی داشته باشد تا بتوان آن را به   Sketch.   ترسیم  ۶

 قطع کنند  را نباید یکدیگر الف( اجزاء ترسیم

 باز باشند نباید اجزاء ترسیمب( 

 دیگری غیر از ترسیم اصلی باشدء ج( ترسیم نباید شامل اجزا

 ی مواردد( همه

 

 باشند؟.   ترسیمات مقید شده چه رنگی می۷

 د( ارغوانی ج( سبز نارنجی ب( الف( آبی

 

 باشد.، قید ............... میTangency قید    .۸

 د( قید موازی ج( قید مماس ب( قید اندازه محوریالف( قید هم

 

 باشد................ می Horizontal.   کاربرد قید  ۹

 افقی( جهت ایجاد قید ب الف( جهت ایجاد قید عمودی
 هم مرکزی( جهت ایجاد قید د موازی( جهت ایجاد قید ج
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 شود؟.   جهت مقید کردن دو موضوع به صورت موازی از کدام قید استفاده می۱۱

 Tangency ب( Coincident الف(

 Parallelism د( Horizontal ج(

 

 در کدام نوار ابزار وجود دارد؟  Trim, Chamfer, Corner.   دستورات ۱۱

   Sketch Tools ب( Profile الف(

   Constraint د( Operation ج(

 

 شود؟.   برای پنهان کردن و نمایش درخت طراحی از کدام کلید میانبر استفاده می۱۲

 F2ب(  F5 الف(

 F1د(  F3ج( 

 

 باشد؟موضوع یا موضوعات انتخاب شده به صورت پیش فرض چه رنگی می.   ۱۳

 د( مشکی ج( نارنجی ب( سبز الف( سفید

 

 در کدام نوار ابزار وجود دارد؟  Zoom, Rotate.   دستورات ۱۱

   Operation ب( View الف(

   Visualization د( Constraint ج(

 

 شود؟.   برای مقید کردن قطر بزرگ بیضی از چه قیدی استفاده می۱۵

   Tangency ب( Semi Major Axis الف(

   Angle - Fix - Parallelism د( Semi Minor Axis ج(

  

 پذیر است؟ از کدام روش امکان Searchفرمان .   ۱۱

   Ctrl + U ب( Ctrl + C الف(

   Ctrl + Z د( Ctrl + F ج(

  

 شود؟  .   برای بستن و کامل کردن یک کمان یا بیضی از چه دستوری استفاده می۱۷

 Break(د Trim ج( Close ب( Complement الف(

 

 باشد؟می  Catiaبرنامه در دامتنظیمات ک برای  Option          Display         Visualization.   گزینه ۱۸

 ب( تنظیمات ترسیم اشکال Viewیمات ظتنالف( 

 هاظیم رنگد( تن ج( تنظیم قیدها
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 توان استفاده کرد؟( از کدام کلید میانبر میProperty.   جهت نمایش ویرایش خواص )۱۹ 

 Alt + F8ب(  F3الف( 

 Shift + F1د(  Alt + Enterج( 

  

 چیست؟ Sketch Toolsدر نوار ابزار  Construction     Standard Element.   وظیفه آیکون ۲۱

 ب( فعال شدن حالت قیدگذاری بندی الف( نمایش و عدم نمایش شبکه

 کدامد( هیچ تبدیل ترسیمات اصلی به کمکی و بالعکسج( 

 

 شود؟اجرا نمی   Connectحنی کدام یک از موارد زیر روی من   .۲۱

 ب( ویرایش الف( قیدگذاری

 Trimد(  ج( انتقال به موضاعات دیگر

 

 شود؟.   کدام  گزینه جهت رساندن دو موضوع به هم و ایجاد گوشه تیز استفاده می۲۲

 Closeد(  Quick Trimج(  Scaleب(  Trimالف( 

 

 در کدام نوار ابزار قرار دارد؟ Construction     Standard Elementگزینه .   ۲۳

 Sketch Toolsب(  Profileالف( 

 Constructionد(  Operationج( 

 

 باشد؟برای رسم چه شکلی می Oriented Rectangle.   دستور ۲۱

 د(شش ضلعی ج( مستطیل مایل االضالعب( متوازی الف( مکعب

 

 وجود دارد؟  Menu)نمایش زمینه کف( در کدام   Groundفرمان    .۲۵

 Insertب(  Viewالف( 

 Toolsد(  Analyzeج( 

  

 شود.جهت  .............  استفاده می F3.   از کلید ۲۱

 کردن درخت طراحی On   Offالف( 

 Zoomب( عمل 

 ج( نمایش خواص

 د( جستجو

   

 شود؟انجام می Properties        Graphic .   چه تنظیماتی در پنجره ۲۷

 د( خواص اجسام Partج( محیط  Sketcherب( محیط  الف( قیدها
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 چه کاربردی دارد؟  Infinite Lineدستور .   ۲۸

 الف( رسم خط در امتداد میانگین دو خط

 نهایترسم خط با طول بیب( 

 دهدطول جسم انتخاب شده را به جسم جدید می ج(

 گرفتن از هندسه اجسام موجود برای رسم خطد( کمک 

 

 هدف از قیدگذاری ترسیم چیست؟    .۲۹

 ب( تنظیم خواص اجسام  الف( امکان ویرایش ترسیم دو بعدی

 د( گزینه الف و ج ج( جلوگیری از تغییرات ناخواسته

  

 شود..   جهت هم مرکز کردن دو دایره یا دو کمان از این دستور استفاده می۳۱

 Concentricityب(  Tangencyالف( 

 Coincidentد(  Symmetryج( 

 

 گردد؟چه نوع قیدی است و بین چند موضوع برقرار می  Symmetryقید .   ۳۱

 بین دو موضوع –قید تقارن  ب( بین سه موضوع –قید تقارن  الف(

 بین دو موضوع –راستایی قید هم د( بین سه موضوع –راستایی قید هم ج(

 

 شود؟به چه منظور استفاده می  3D Geometry.   نوار ابزار ۳۲

 جلوگیری از تغییرات ناخواسته الف(

 قیدگذاری ب(

 امکان ویرایش ترسیمات دو بعدی ج(

  Sketcherتصویر کردن موضوعات روی صفحه  د(

 

 باشد؟انتخاب موضاعات به چه صورت امکان پذیر می .   ۳۳

 ب( استفاده از نمودار درختی موضاعاتالف( کلیک چپ ماوس روس 

 ی مواردد( همه ج( استفاده از نوار ابزار

 

 شود؟.   از کدام گزینه جهت نمایش یا عدم نمایش درختچه طراحی استفاده می۳۱

  Specificationگزینه  -View الف( از منوی 

  Groundگزینه  - View( از منوی ب

  Specificationگزینه  - Format( از منوی ج

 Groundگزینه  -Format ( از منوی د
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 چیست؟ Translateدر فرمان  Duplicate.   کاربرد گزینه ۳۵

 جهت منتقل شدن قیود خارجی به موضوع کپی الف(

 ب( جهت ایجاد کپی در حین انتقال

 ج( جهت منتقل شدن قیود داخلی به موضوع کپی

 د( جهت دادن مقیاس به موضوع

 

 شود.نمایی ترسیمات، با استفاده از فرمان ............... انجام مینمایی و کوچکمیزان بزرگ   .۳۱

 Scaleب(  Translateالف( 

  Mirrorد(  Rotateج( 

 

 چگونه است؟  Symmetryترتیب انتخاب در قید .   ۳۷

    الف( ترتیب وجود ندارد

 شوندمیب( موضوع دوم و سوم نسبت به موضوع اول متقارن 

 شوندج( دو موضوع اول نسبت به موضوع سوم متقارن می

 شوندد( موضوع اول و سوم نسبت به موضوع دوم متقارن می

 

 دهد؟چه کاری انجام می Constraint Modeگزینه  Auto Constraint.   در پنجره ۳۸

 کند( تعداد قیدها را تعیین میالف

 باشدشود قید اضافه وجود نداشته ب( باعث می

 کندی تولید قیدهای اندازه را کنترل میج( شیوه

 ی مواردد( همه

  

 شود؟های برداری از کدام گزینه زیر استفاده میجهت ترسیم منحنی.   ۳۹

 Conicد(  Arcج(  Splineب(  Connectالف( 

 

 باشد؟برای ترسیم چه نوع خطی می Infinite Line.   دستور ۱۱

 د( خط مورب ج( نیم خط نیمسازب(  الف( خطوط نامحدود

 

 کرد؟  On/Offرا  Sketcherبندی در محیط توان شبکه.   با استفاده از کدام دستور می۱۱

 Snap To Pointب(  Snapالف( 

 Gridد(  Diagnosticsج( 
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با فعال بودن کدام گزینه در صورت مقید بودن اجسام،   Sketcher در محیط  Visualization.   در نوار ابزار ۱۲

 شود؟شکل سبز آن نمایش داده می

 Diagnosticsب(   Usualالف( 

  Geometrical Constraintد(   Dimensional Constraintج( 

 

 آید؟کنیم چه حالتی بوجود میاستفاده می Pan.   هنگامی که از فرمان ۱۳

 کندماند و موضوعات گرافیکی حرکت میالف( نمای دید ثابت می

 ماندکند و موضوعات گرافیکی ثابت میب( نمای دید حرکت می

 کنندج( نمای دید و موضوعات گرافیکی با هم حرکت می

 مانندثابت مید( نمای دید و موضوعات گرافیکی هر دو 

 

 کرد؟انتخاب  Insertتوان از منوی  .   کدام یک از دستورات زیر را نمی۱۱

  Profileد(   Constraintج(  Operationب(  Viewالف( 

 

 ی چیست؟ای در قیدگذاری نشانه.   رنگ قرمز و قهوه۱۵

 ب( قید اضافی وجود دارد الف( قیدگذاری کامل است

 د( تضاد در قیدگذاری ج( قیدگذاری کامل نیست

 

 ی چیست؟.   رنگ سفید در قیدگذاری نشانه۱۱

 ب( قیدگذاری کامل نیست کامل استالف( قیدگذاری 

 د( تضاد در قیدگذاری ج( قیدگذاری وجود دارد

 

 شود؟.   جهت گرفتن پرینت از کدام کلید میانبر استفاده می۱۷

  Ctrl+Cد(  Ctrl+Sج( Ctrl+Pب(  Ctrl+Oالف( 

 

از کدام گزینه استفاده  (Part Design)و وارد شدن به محیط سه بعدی  Sketcherبرای خروج از محیط .   ۱۸

 شود؟می

  Grooveب(  Exit Workbench الف(

 Shaftد(  Pocketج( 

 

 شود؟.   برای ترسیم خطی مماس بر دو شکل موجود از چه دستوری استفاده می۱۹

  Lineب(  Infinite Line الف(

  Bisecting Line  (د Bi-Tangent Lineج( 
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 شود؟شکل مستقیم از چه دستوری استفاده می.   برای ترسیم شیار لوبیایی ۵۱

  Parallelogram (ب  Elongated Hole الف(

  Hexagon ج(  Cylindrical Elongated Hole (ج

 

 توان استفاده کرد؟از کدام کلیدهای میانبر می Pan.   جهت عمل ۵۱

  Shift+Arrowد(  Ctrl+Arrowج(  Ctrl+Shiftب(  Ctrl+A (الف

 

 شود.دستور ................ انتخاب می View.   جهت کنترل نورپردازی از منوی ۵۲

 Render Styleد(  Nearج(  Lightب( Lightingالف( 

 

 صحیح است؟ Animate Constraint.   کدام گزینه در مورد کاربرد دستور ۵۳

 الف( تغییر اندازه و زوایا

 ایصورت دریچه محاورهها به ب( اعمال تعداد زیادی از محدودیت

 ها و زوایای دلخواه و رویت تغییرات به صورت انیمیشنج( تغییر اندازه

 Sketcherد( تصویر نمودن یک شکل سه بعدی در صفحه 

 

کاربرد دستور .   ۵۱ چیست؟

 ب( برش با صفحه دید الف( برش قطعات

 کردن یک صفحه کاری Offsetد(  ج( ایجاد صفحه کاری روی بدنه استوانه

 

 توان نقطه را با ورود مختصات ترسیم کرد؟.   با کدام دستور می۵۵

 Projection Pointب(  Pointالف( 

  Point By Using Coordinates د( Intersection Pointج( 

 

 کند؟.   شکستن یک عضو از نقطه دلخواه کاربرد کدام یک از دستورات زیر را بیان می۵۱

  Quick Trimد(  Trimج(  Complementب(  Break (الف

 

 شود؟از کدام دستور استفاده می Sketcherموضوعات در محیط جا نمودن و یا کپی نمودن .   جهت جابه۵۷

  Moveد(  Copyج( Rotateب(  Translateالف(

 

 کند؟.   اتصال دو عضو به یک دیگر توسط یک کمان، کاربرد کدام دستور را بیان می۵۸

  Arcد(  Three point Arcج(  Chamferب( Cornerالف( 
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و                .   ۵۹ نماید؟ه ترتیب عالئم اختصاری کدام قیدها را بیان میب

  Parallel و  Perpendicular ب(  Coincidenceو Perpendicular الف(

 Coincidence و  Parallelد( Concentricity و  Parallelج(

 

 چیست؟ Compass.   کاربرد ابزار ۱۱

های انحنادار ابزار، توسط ماوس انتخاب و چرخش داده ( که برای اجرای فرمان باید قسمتRotationالف( اعمال دوران دید )

 شود

  Draft Analysisب( تعیین راستای آنالیز برای دستوراتی همچون

 ج( الف و ب

 د( خط نمایش نام فایل جاری

 

 درست نشان داده شده است؟ Isolate.   در کدام گزینه مسیر دسترسی به فرمان ۱۱

  Insert        Operation        Isolateالف(

 Insert        Operation         Profile        Isolateب( 

 View       Isolateج( 

 Insert        Operation         3D Geometry         Isolate د(

 

 باشد؟صحیح نمی Sketcherها در محیط .   تعریف کدام گزینه در مورد رنگ۱۲

 الف( رنگ ارغوانی : اجسام دارای قیود اضافی

 ب( رنگ سبز : اجسام کامال مقید شده

 ج( رنگ نارنجی : انتخاب اشیاء

 د( رنگ قرمز : قیود ایجاد شده به اندازه کافی

 

 شود.بودن کدام گزینه قیود هندسی روی ترسیمات اعمال می.   در صورت فعال ۱۳

 Snap To Pointب(   Gridالف(

  Dimensional Constraintد(   Geometrical Constraintج( 

 

 توان تمام خط ترسیم کرد؟.   با استفاده از کدام دستور می۱۱

  Bi-Tangent Lineب(   Infinite Line الف(

  Bi Sexting Lineد(  Line Normal To Curveج(

 

 باشد؟انتخاب شود ترسیم به چه صورت می  Polygon Trapدستور  Select.   در صورتی که در انواع ۱۵

 عد(کلیک روی موضو ج( خط رد شونده از موضوعات ب( ترسیم چند ضلعی الف( ترسیم مربع

 



11 
 

 شود؟استفاده می Padای در دستور گزینه.   برای ضخامت دهی موضوعات تا یک صفحه غیر تخت از چه ۱۱

  Up To Surfaceب( Up To Planeالف( 

 Up To Vertexج(  Up To Lastج(

  

 شود؟.   ایجاد پوسته با استفاده از کدام دستور انجام می۱۷

  Loftد(  Padج(  Surfaceب(  Shellالف(

  

 نماید.این تفاوت که حجم خالی ایجاد میباشد با می Shaft.   دستور .......... مانند دستور ۱۸

  Grooveد(  Loftج(  Slotب(  Ribالف(

 

 شود؟جدید از کدام منو استفاده می Body.   برای ایجاد یک ۱۹

  Editد(  Viewج(  Insertب(  Toolsالف(

 

 کلیدهای ترکیبی برای بزرگنمایی تصویر چیست؟.   ۷۱

  Ctrl+Zب(  Ctrl+Page Up, Page Downالف(

  Shift+ Page Up, Page Downد(  Ctrl+A, pج(

 

 باشد؟کدام دستور زیر موجود نمی Dress-Up Feature.   در نوار ابزار۷۱

  Shellب(  Filletالف(

  Rotationد(  Remove Faceج(

 

 شود؟از کدام دستور استفاده می  Part Design.   جهت مقیاس دادن به موضوع در محیط ۷۲

  Draft Angleب(  Scalingالف(

  Brokenد(  Thicknessج(

 

 شود.ای را رزوه کنیم از دستور ............ استفاده میکه بتوانیم میله.   برای این۷۳

  Remove Faceب(  Holeالف(

  Thread/Tapد(  Solid Combineج(

 

 شود؟استفاده می های موجود در صفحه نمایش از چه دستوریی کل مدل.   جهت مشاهده۷۱

  Rotateب(  Fit All Inالف(

  Pan , Zoom د(  Normal To Planeج(

  

 شود؟.   از کدام دستور جهت ضخامت دهی به پروفایل )ترسیم( استفاده می۷۵

  Stiffenersد(  Padج(  Slotب(  Ribالف(
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 شود.های دوار از دستور .......... استفاده می.   جهت ایجاد مدل۷۱

  Shaftد(  Padج(  Shellب(  Stiffenersالف(

  

ای بر روی مسیری منحنی شکل از دستور ......... استفاده .   جهت ایجاد حجم به کمک حرکت پروفایل صفحه۷۷

 شود.می

  Panد(  Shaftج(  Padب(  Ribالف(

 

 شود؟جهت ایجاد سوراخ سر تخت استفاده می Hole.   کدام گزینه از دستور۷۸

 د( گزینه ب و ج  Counter Sunkج(   Counter Boredب(  Taperedالف(

 

مختلف ترسیم شده است از چه دستوری  Plane.   جهت ایجاد مدل بر مبنای تلفیق دو پروفایل که در دو ۷۹

 شود؟ استفاده می

  Slot , Ribد(  Shellج(  Stiffenersب(  Solid Combineالف(

 

 شود؟های تلفیقی از کدام دستور استفاده میگوه و دیواره.   برای ایجاد تیغه، ۸۱

  Shellد(  Shaftج(  Padب(  Stiffenersالف(

 

 شود؟از چه دستوری استفاده می Part Design.   برای ایجاد پخ در محیط ۸۱

  Cornerب(  Edge Filletالف(

  Face-Face Filletد(  Chamferج(

 

 مدل در راستای دلخواه، کدام دستور کاربرد دارد؟.   برای ایجاد شیب در یک ۸۲

  Threadد(  Draft Angleج(  Stiffenersب(  Shellالف(

 

 شود؟ها استفاده می.   کدام دستور جهت ایجاد رزوه در سوراخ۸۳

  Slotد(  Splitج(  Tapب(  Holeالف(

 

 شود؟از کدام گزینه استفاده می Filletها در دستور های گرد گوشهبه منظور کنترل طول اثر گذاری لبه.   ۸۱

  Cornerب(  Blend Cornerالف(

  Limiting Elementد(  Limiting Cornerج(

 

 باشد؟.   هر قطعه دارای چند درجه آزادی فیزیکی می۸۵

 درجه۰۱د(  درجه ۶ج(  درجه ۲ب(  درجه ۳الف( 
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 شود؟از کدام دستور استفاده میها به صورت دورانی .   جهت ایجاد حفره۸۱

  Shellد(  Grooveج(  Ratioب(  Extensionالف(

 

 شود؟های مدل از کدام دستور استفاده می.   به منظور گرد کردن لبه۸۷

  Edge Filletد(  Chamferج(  Ribب(  Sellالف(

 

 در مقاطع مختلف باشد، برای این منظور کدام گزینه کاربرد دارد؟ Object.   اگر هدف ترسیم چند ۸۸

  Grooveد(  Stiffenersج(  Ribب(  Multi-Sectionالف(

 

های آنها کوپل      و شکستگی ها را نسبت به طول اجزاء، منحنیMulti-Sectionکدام گزینه در دستور .   ۸۹

 کند؟می

  Spineد(  Verticesج(  Tangencyب(  Ratioالف(

 

  شود؟، برای تعیین یک یا چند راهنما استفاده میMulti-Section.   کدام گزینه در دستور۹۱

  Verticesد(  Guidesج(  Couplingب(  Spineالف(

 

    شود؟به منظور حذف تداخل دوگانه )دوبله( انتخابی از کدام گزینه استفاده می Fillet.   در دستور ۹۱

  Tangencyد(  Cornerج(  Bland Cornerب(  Trim Ribbonالف(

 

 .   کدام گزینه برای اعمال ماده به شیء استفاده خواهد شد؟۹۲

  APL Mastد(   Apply Materialج(  Applyب(  Materialالف(

 

 توان یک دستگاه مختصات جدید در شرایط قرارگیری دلخواه تعریف نمود..   توسط دستور .......... می۹۳

  Create Datumب(  Compassالف(

  Axis Systemد(  Measureج(

 

.   نام دستور ۹۱ ها به صورت صحیح بیان شده است؟در کدام یک از گزینه

  Stiffenersد(  Slotج(  Ribب(  Sweepالف(

 

 .   کدام دستور قادر به تهیه قرینه اشکال است؟۹۵

  Symmetry Lineب(  Mirrorالف(

  Define in Work Objectد(  Translationج(

 

 



13 
 

 تر قطعه از قالب، کدام فرمان کاربرد دارد؟   .   برای ایجاد شرایط خروج راحت۹۱

  Draft Angleد(  Angleج(  Rotateب(  Scaleالف(

 

 نماید؟باشد، با این تفاوت که حجم منفی تولید میمی Loft.   کدام دستور دقیقاً مشابه دستور ۹۷

  Multi Section Solidب(  Removed Multi Section Solidالف(

  Slotد(  Removed Loft Solidج(

 

.   نام دستور ۹۸ باشد؟کدام یک می

  Pocketد(  Shaftج(  Grooveب(  Loftالف(

 

 شود؟کدام قسمت انتخاب می Lateral Faceدر قسمت  Thread/Tap .   در دستور۹۹

 انتخاب سطح باالی استوانه ب( الف( انتخاب سطح جانبی استوانه

 د( انتخاب مرکز استوانه ج( انتخاب راستای عمل قالویز

 

 شود؟.   جهت بستن محیط جاری از کدام میانبر استفاده می۱۱۱

  Alt+F2د(  Ctrl+F4ج(  Ctrl+F2ب(  Alt+F4الف(

 

 ای بین دو موضوع را انجام داد؟ زاویهگیری )حداقل فاصله ( طولی و توان عمل اندازه.   توسط کدام دستور می۱۱۱

  گزینه ب و جد(   Measure Inertiaج(  Measureب(  Measure Betweenالف(

 

 گزینه پیچ چه کاربردی دارد؟ Hole.   در دستور ۱۱۲

 د( گام پیچ ج( ارتفاع پیچ ب( قطر پیچ الف( ارتفاع سوراخ

 

 چیست؟ Close Surface.   کاربرد دستور ۱۱۳

 ای به مدل حجمیتبدیل یک مدل از نوع رویهالف( 

 ایب( برش، قطع یک مدل توپر به کمک سطح رویه

 ج(ترسیم سطوح

 د(تبدیل یک رویه به حجم توسط کشیدگی سطح

 

 باشد؟.   متحد )یکی کردن چند حجم با یکدیگر( کاربرد کدام یک از دستورات زیر می۱۱۱

 Intersectد(   Remove Lumpج(  Addب(  Union Trimالف(

 

 شود؟از کدام مورد استفاده می Pad.   در جهت ضخامت دهی تا یک سطح تخت دستور ۱۱۵

 Blendد(   Up To Planeج(  Up To Lastب(  Nextالف(
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.   نام دستور ۱۱۱ در کدام گزینه درست بیان شده است؟

  Draft+Fillet Pocketب(  Draft Angleالف(

  Draft Fillet Angleد(  Draft Fillet Padج(

 

 شود؟در ضخامت دهی پروفیل باز، به چه منظوری استفاده می Neutral Fiberی زینه.   گ۱۱۷

 کند.الف( دو سر پروفیل باز تا اولین سطح برخورد امتداد پیدا می

 شود.ب( مقدار ضخامت دهی به دو طرف اعمال می

 شود.ج( جهت ضخامت دهی عوض می

 شود.دهی مشخص می ی ضخامتد( محدوده

 

 شود؟.   به منظور گرد کردن لبه با شعاع متغیر کدام گزینه استفاده می۱۱۸

  Face-Face Filletب(  Edge Filletالف(

  Variable Filletد(  Tri Tangent Filletج(

 

 رود؟چه زمانی به کار می Stiffenersدر دستور  From Side.   روش ۱۱۹

 جانبی برای ایجاد تقویتیالف( ایجاد پروفیل 

 ب( ایجاد پروفیل فوقانی برای ایجاد تقویتی

 ج( تعویض جهت ضخامت دهی

 کدامد( هیچ

 

 شود؟اصلی، از کدام گزینه استفاده می Bodyاز  Bodyها جهت کم کردن یک Body.   در تلفیق ۱۱۱

 Trimد(   Intersectج(  Removeب(  Addالف(

 

 قرار دارد. Assembly در کدام منوی محیط Bill Of Material.   فرمان ۱۱۱

 Analyzeد(   Toolsج(  Viewب(  Insertالف(

 

 در کدام نوار ابزار قرار دارد؟ Catalog Browser.   دستور ۱۱۲

 Toolsد(   Editج(  Viewب(  Insertالف(

 

 .   در محیط مونتاژکدام روش برای حرکت قطعه مناسب است؟ ۱۱۳

 گزینه الف و جد(   Manipulationج(  Panب(  Compassالف(

 

 شود؟.   جهت فراخوانی قطعات مدل سازی شده در مونتاژ از کدام دستور استفاده می۱۱۱

 Insert/Existingد(  Insertج( Componentب(   Existing Componentالف(
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 شود؟می .   برای هم محور کردن دو قطعه در محیط مونتاژ از چه قیدی استفاده۱۱۵

  Coincidence ب(  Coincidence Constraintالف(

  Flexibleد(  Contact Constraint ج(

 

.   نام دستور ۱۱۱ چیست؟

 Joinد(   Snapج(  Explodeب(  Manipulationالف(

 

 قرار دارد؟ در محیط مونتاژ در کدام نوار ابزار Symmetry.   دستور ۱۱۷

  Annotation ب(  Assembly Featuresالف(

  Viewsد(  Constraint Creation ج(
  

 رود؟به چه منظوری به کار می Fix Together.   قید ۱۱۸

 الف( وابسته کردن یک موضوع از لحاظ موقعیت به موضوع دیگر

 ب( تثبیت یک موضوع

 ج( قیدگذاری خودکار چند موضوع نسبت به نقطه مبنا

 د( متحرک سازی قیود

 

 رنگ زرد نشانگر چیست؟ Clash.   در دستور ۱۱۹

 د( لقی ، پرسی و برخورد ج( لقی ب( تماس الف( برخورد
 

 رنگ سبز نشانگر چیست؟ Clash.   در دستور ۱۲۱

 کدامد( هیچ ج( لقی ب( تماس الف( برخورد

 

توان محصول اسمبل شده مورد نظر را به صورت انفجاری یا باز شده می Scene.   توسط کدام فرمان از پنجره ۱۲۱

 مشاهده کرد؟ 

 Createد(   Assemblyج(  Extractب(  Explodeالف(

 

 رود؟جهت کدام دستور به کار می Generate Numbering.   فرمان۱۲۲

 ها روی نمودار درختیجایی مکان شاخهالف( جابه

 های یک فایلزیر شاخهگذاری برای شماره Assemblyب( 

 ج( بارگذاری فایل

 د( تکثیر )کپی کردن( فایل
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طور را به Offset, Angle Parallelism, Contact, Coincidenceتوان قیود.   توسط کدام دستور می۱۲۳

 اعمال نمود؟  هوشمند

  Change Constraint ب(  Quick Constraintالف(

  Sceneد(  Reuse Pattern ج(

 

 شود؟برای ثابت کردن موقعیت یک جسم نسبت به دستگاه محور مختصات از کدام دستور استفاده می   .۱۲۱

  Quick Constraint ب(  Fix Componentالف(

  Sceneد(  Change Constraint ج(
 

 های زیر استفاده کرد؟توان جهت کدام یک از گزینهمی Component Constraint.   از دستور ۱۲۵

 Part Designالف( نشان دادن قیود محیط 

 ی قیدهاب( نمایش همه

 ج( گزینه الف و ب

 د( نشان دادن قیدهای مرتبط با قطعه به طور موقت

 

 باشد؟چند روش برای حرکت قطعه موجود می Manipulation.   پس از انتخاب دستور ۱۲۱

 روش ۰۲د(  روش ۸ج(  روش ۶ب(  روش ۴الف( 

 

 را اجرا نمود؟ Manipulationتوان دستور روش نمی.   با کدام ۱۲۷

  Insert        Move       Manipulation الف(

    Edit        Move       Manipulation ب(

  Viewو انتخاب دستور  Manipulationج( 

 د( گزینه ب و ج

 

 درکدام نوار ابزار قرار دارد؟    Formula.   دستور ۱۲۸

  Constraintsد(   Viewج(  Knowledgeب(  Formulaالف(

 

 شود؟از کدام دستور استفاده می Catiaافزار .   جهت فراخوانی قطعات استاندارد در نرم۱۲۹

  ISO Catalogs ب(  Catalog Browserالف(

  Assembly Features د(  Macro ج(
 

 شود؟قطعه با کدام رنگ مشخص میگردد در صورت تداخل در اجرا می Clash.   هنگامی که دستور ۱۳۱

 د( آبی ج( قرمز ب( سبز الف( زرد
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 قرار دارد؟ Draftingدر کدام یک از نوار ابزارهای محیط  Front View.   دستور۱۳۱

  Drawingد(   Dress-upج(  Viewب(  Viewsالف(
 

 شود؟های زیر استفاده می.   برای تنظیمات کاغذ از کدام یک از گزینه۱۳۲

 Standardد(   Page Typeج(  Page Styleب(  Page Setupالف(
 

 شود؟.   برای پر کردن یک محدوده خاص با سطح رنگی و هاشور از کدام دستور استفاده می۱۳۳

 Sectionد(   Balloonج(  Arrowب(  Area Fillالف(

 

 فعال بودن چه رنگی است؟گیرد در صورت کادری که اطراف نماها قرار می Drafting.   در محیط ۱۳۱

 د( مشکی ج( سبز ب( قرمز الف( آبی

 

 در کدام نوار ابزار قرار دارد؟ Area Fill.   دستور ۱۳۵

 Detailsد(   Dress-upج(  Viewب(  Viewsالف(
  

 شود؟ .   برای ایجاد صافی سطح از کدام دستور استفاده می۱۳۱

  Datum Feature ب(  Roughness Symbolالف(

  Geometrical Tolerance د(  Text With Leader ج(

 

 شود؟از کدام نوار ابزار استفاده می Draftingجدید در محیط  Sheet.   جهت ایجاد ۱۳۷

 Toolsد(   Drawingج(  Draftingب(  Viewالف(
 

را ببینیم از کدام که بقیه نما دیده نشود و فقط نمای آن جزء طوری.   برای نشان دادن جزئی از یک نما به۱۳۸

 شود؟گزینه استفاده می

 Breakout Viewد(   Clipping Viewج(  Broken Viewب(  Detail Viewالف(

 

 شود؟.   برای وارد کردن کادر و جدول در صفحه از کدام گزینه استفاده می۱۳۹

  Edit       Working      Views ب(  Edit        Propertiesالف(

  Edit        Sheet Back Ground د(  Edit        Drawing      Views ج(
 

 .   جهت تهیه نمای جانبی از کدام گزینه باید استفاده شود؟۱۱۱

  Sectionsد(   Isometric Viewج(  Auxiliary Viewب(  Projectionالف(
 

 رود؟های زیر به منظور برش موضعی به کار میکدام یک از گزینه.   ۱۱۱

 Broken Viewد(   Clipping Viewج(  Breakout View ب(  Detail Viewالف(
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 شود؟.   برای تهیه نمای گسترده از کدام گزینه استفاده می۱۱۲

  Front View ب(  Unfolded Viewالف(

  Isometric د(  View From 3D ج(
 

.   آیکون ۱۱۳ چه کاربردی دارد؟ Draftingدر محیط 

  کندسوراخ پیچ ایجاد می ب(  کندایجاد می Holeالف( سوراخ 

  کدامهیچ د(  کندعالمت رزوه و قالویز ایجاد می ج(

 

 شود؟از کدام یک از مسیرهای زیر استفاده می Bill Of Material.   برای ایجاد ۱۱۱

   Insert        Generation       Bill Of Material الف(

  Insert        Annotation       Bill Of Material ب(

   Tools       Generation       Bill Of Material ج(

 ) View       Generation        Bill Of Materialد

 

کاربرد دارد و قطعات تولید شده توسط ورق باز کرده،  Sheet Metal.   دستور  ................. برای محیط ۱۱۵

 دهند.نمایش می

  View From 3D ب(  Unfolded Viewالف(

  Advance Front Viewد(  Auxiliary ج(
 

 توان قسمتی از دایره را مشخص کرد و جداگانه با مقیاس بزرگتر نمایش داد؟.   با استفاده از کدام دستور می۱۱۱

  Detail View Profile ب(  Detail View الف(

  Broken View د(  Clipping ج(

 

 توان انجام داد؟های زیر را میکدام یک از گزینه Thread Dimensions.   با استفاده از دستور ۱۱۷

 گذاری زاویه بین دو خطالف( برای اندازه

 دهدب( اندازه قطر دایره را می

 دهدرا نمایش میج( اندازه )مشخصات( رزوه 

 باشدگذاری پخ مید( برای اندازه

 

 شود؟مشخص می Drafting)مرجع( در محیط  Reference .   توسط کدام فرمان،۱۱۸

   Create Reference ب(  Datum Featuresالف(

  Create Datumد(  Create Tolerance ج(
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 توان در نقشه جدول ایجاد کرد؟.   با کدام دستور می۱۱۹

  Symbolsد(   Textج(  Add Leaderب(  Tableالف(
 

ایجاد شده باشند به طور اتوماتیک در  CAT Productهایی که در فایل .   با کلیک روی کدام آیکون بالون۱۵۱

 شود؟نمای فعال ایجاد می

    Text Properties ب(  Generate Balloonsالف(

  Balloonد(  Geometry Creation ج(
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 کلید واژه
 

 سؤال الف ب ج د
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 سؤال الف ب ج د
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 سؤال الف ب ج د

    ۹۲ 
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 سؤال الف ب ج د
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 سؤال الف ب ج د
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 باشد.ی الف صحیح مینیز گزینه ۱۵۱و  ۱۱۹های سؤال

 

 

 

 

مؤفق باشید               

 


