
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

نقشه كشي عمومي

يك ۱ ۲۰۵۰ ۰۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي
)۱۱۲۲۰۱۲

براي قطر اسمي سوراخ پيچ و قطر داخلي پيچ از چه نوع خطي استفاده مي شود؟

خط زنجیري نازكخط چینپر نازكپر کلفت

1

۱234

-

....

کدام يک از برخورد خطوط زير صحيح رسم شده است؟ 2

۱2

34

-

..

..

در اندازه گذاري نقشه ها کدام گزينه صحيح است؟ 

همواره باید خط اندازه ها را بیرون تصویر رسم نموددو خط اندازه هرگز نباید یکدیگر را قطع کنند
هرگز نباید از خط تقارن بجاي رابط اندازه استفاده کردهرگز نباید خط اندازه، رابط اندازه را قطع کند

3

۱2

34

-

..

..

کدام گزينه نشان دهنده طول کمان است؟ 4

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

نقشه كشي عمومي

۲۰۵۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي
۱۱۲۲۰۱۲(

 است؟ نادرستکدام گزينه 

تصویر یک خط روي صفحه تصویر می تواند یک نقطه باشد
تصویر یک خط روي صفحه تصویر می تواند خطی کوچکتر از خط اصلی باشد

تصویر یک خط روي صفحه تصویر می تواند خطی برابر با خط اصلی باشد
تصویر یک خط روي صفحه تصویر می تواند خطی بزرگتر از خط اصلی باشد

5

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

6 مي باشد.Aکدام تصوير شکل از زاويه ديد 

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

نقشه كشي عمومي

۲۰۵۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي
۱۱۲۲۰۱۲(

با توجه به تصاوير جلو و باالي رسم شده کدام گزينه تصوير چپ صحيح نمي باشد؟ 7

۱234

-

....

کدام سطح شيب دار است؟ 

ABCD

8

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

نقشه كشي عمومي

۲۰۵۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي
۱۱۲۲۰۱۲(

کدام دو سطح با هم خط مشترک دارند؟ 

5 و 63 و 11 و 23 و  1

9

۱234

-

....

کدام گزينه نشان دهنده صفحه نوع دوم است؟ 

در صفحه باال چند ضلعی، در صفحه جلو چند ضلعی ، در صفحه مجاور خط مورب

در صفحه باال چند ضلعی، در صفحه جلو خط موازي با محور ، در صفحه خط موازي با محور

در صفحه باال چند ضلعی، در صفحه جلو چند ضلعی ، در صفحه مجاور چند ضلعی

در صفحه باال چند ضلعی، در صفحه جلو خط مورب ، در صفحه خط موازي با محور

10

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

نقشه كشي عمومي

۲۰۵۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي
۱۱۲۲۰۱۲(

ندارد؟در شکل زير کدام گزينه وجود خارجي 

7-6-9-2-1صفحه 9-6-5-4-3  صفحه 4-3-2-1صفحه 8-7-6-5 صفحه 

11

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

نقشه كشي عمومي

۲۰۵۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي
۱۱۲۲۰۱۲(

کدام گزينه تصوير چپ شکل زير مي باشد؟  12

۱2

34

-

..

..

در تصوير مجسم از ايزومتريک، طول تصوير براي هر محور چند درصد طول واقعي مي باشد؟

758290100

13

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

نقشه كشي عمومي

۲۰۵۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي
۱۱۲۲۰۱۲(

در رسم تصاوير مجسم کدام گزينه نشان دهنده خط نوع اول است؟  14

۱2

34

-

..

..

وجود کدام خط چين در شکل زير الزم است؟ 

1234

15

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

نقشه كشي عمومي

۲۰۵۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

مهندسي صنايع,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ),مهندسي صنايع (چندبخشي ),مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي
۱۱۲۲۰۱۲(

کدام گزينه صحيح است؟

اگر صفحه برش موازي با صفحه تصویر قائم باشد، برش متقارن در تصویر چپ رسم  می شود
اگر صفحه برش موازي با صفحه تصویر قائم باشد، برش متقارن در تصویر باال رسم  می شود

اگر صفحه برش موازي با صفحه تصویر جانبی باشد، برش متقارن در تصویر جلو رسم  می شود
اگر صفحه برش موازي با صفحه تصویر قائم باشد، برش متقارن در تصویر چپ رسم  می شود

16

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

اگر جسم در وضعيتي باشد که قسمت هاي خالي آن در يک راستا قرار نداشته باشند و نتوان براي آن برشي ساده در نظر
گرفت، از چه نوع برشي استفاده مي شود؟ 

برش شکسته شعاییبرش شکسته سادهبرش ساده نا متقارنبرش متقارن

17

۱234

-

....

کدام گزينه صحيح است؟ 

خارها در تصویري که صفحه برش موازي با سطح خار باشد هاشور نمی خورند

گوه ها در تصویري که صفحه برش عمود بر سطح گوه ها باشد هاشور نمی خورد

میله ها در برشی عرضی که صفحه برش عمود بر محور استوانه باشد هاشور نمی خورند

دسته ها در هیچ حالتی هاشور نمی خورند

18

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

نمي باشد؟کدام گزينه جزو مستثناهاي برش 

پیچیاتاقانپرچغلطک

19

۱234

-

....

به كدام قسمت يك پيچ هليس گويند؟ 

منحنی پیچدنده پیچمیله پیچگام پیچ

20

۱234

-

....
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