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 هشتمفصل 

 كشي صنعتي نقشهاالت ؤمجموعه س
 

   ؟دام نمای باال صحیح استـ ك1

 

  

 

  
 

 
 

   ؟های داده شده كدام نمای باال صحیح است با توجه به شکل ـ2

 

 
 

 

 

 
 

 ؟نمای روبرو صحیح است مهای داده شده و جهت فلش كدا با توجه به شکل ـ3
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   ؟ام استنمایش صحیح از جهت دید فلش كد ـ4

  

 

 
 

 

 

 

 4د(                   3ج(               2ب(             1الف ( 

 

 ؟در كدام شکل اتصال پیچ مطابق استاندارد رسم شده است ـ5

 

 

 

 

 

 

 4د(                   3ج(               2ب(             1الف ( 
 

 با توجه به جهت دید كدام تصویر صحیح است؟    ـ6
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 با توجه به جهت دید نمای جانبی شکل داده شده را مشخص كنید؟ ـ 7
  

 

 

 

 
 

 

 باشد؟ چه اندازه می A5كاغذ  ـ8

 210×270 د( 200×297ج( 210×148ب( 210 × 297 الف(
 

   ؟می باشد aكدامیک از تصاویر  پرسپکتیو جسم داده شده از جهت  ـ9

 
 

 

 

 

 

 4د(                   3ج(               2ب(             1الف ( 

 

 ؟های زیر صحیح می باشد یک از شکل كدام ـ10

 

 

 

             

 د               ج             ب              الف          
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  ؟دهد دندانه متریک را نشان میگزینه های زیر كدام  در شکل ـ11

 

 

 

 

 ب             الف            د                   ج                 

 

 ؟های اتصال محور صحیح است یک از برش كدام ـ12

 

 

 
 

 د                     ج                  ب                        الف      

 

صـحیح را در ایـ    افقی رو رادر جهت پیکان می بینیم. كدام شکل نمای  هپرسپکتیو روب ـ13

 جهت نشان می دهد؟ 

 
 

صـحیح را در ایـ    افقی رو رادر جهت پیکان می بینیم. كدام شکل نمای  هپرسپکتیو روب ـ14

 دهد؟    جهت نشان می
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 صحیح كدام است؟   جانبی نمای ـ15

 

 

 

 

 
 

 دهد؟  یک از تصاویر زیر نمای از باالی پرسپکتیو را نشان می كدام ـ16
 

 

 

 

 

 

 

 

 را مطابق استاندارد نشان داده است؟شیار پیچ ترسیمات زیر  یک از كدام ـ17
 

 

 

 

 

 د                  ج             ب              الف                

 

 چقدر است ؟ A4سایز ورق  – 18

 210×270 د( 200×297ج( 210×148ب( 210 × 297 الف(

 

 د، چیست؟ كنن ای كه برای ساخت قطعات ابتدا با دست آزاد رسم می ـ نام نقشه19

 د( هندسي  ج( اختصاري ب( شماتيك الف( اسكچ
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 خطی كه بر صفحه تصویر عمود باشد ..... .  ـ تصویر پاره20

 تر است.  خط بزرگ ي پاره ب( از اندازه تر است  ي خط كوچك الف( از اندازه

 خط مساوي است. ي پاره د( با اندازه  باشد ج( يك نقطه مي
 

   ه تصویر موازی باشد ................  .تصویر سطحی كه با صفحـ 21

 تر است.  بزرگ از اندازه واقعي صفحه ب( تر است  كوچكاز اندازه صفحه الف( .

 با اندازه واقعي صفحه برابر نيستد(  با اندازه واقعي صفحه برابر است ج( 
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 هشتمفصل پاسخ تستي سؤاالت 

 كشي صنعتي نقشهاالت ؤمجموعه س
 

 د ج ب الف ردیف

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         
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 )براي سؤاالت نامفهوم( هشتمفصل يحي پاسخ تشر

 كشي صنعتي نقشهاالت ؤمجموعه س
 

شكلي كه با دست و فقط براي نشان دادن نماي كلي و اندازه ها رسم مي شود نقشه دستتي اوليته  ـ19

 يا اسكچ نام دارد . 

 

ديده مي قرار دارد از نماي باال فقط به صورت يك نقطه خط كه به صورت عمود بر صفحه  يك پاره ـ20

 شود . 
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