
 

 "ازمون اتوکد فنی و حرفه ای"

 :شناخت آزمون های فنی و حرفه ای

کند و در انتها هایی را جهت ارزیابی مهارت آموزان برگزار میکشور آزمون ایفنی و حرفه هر ساله

 .ای اعطا خواهد کردگواهینامهبه افرادی که حداقل نمره قبولی را کسب کنند 

ها ارزشی ندارد، اما این موضوع را بدانید که گواهینامه شاید در ابتدا فکر کنید که این گواهینامه

 .ترین مدارک در رزومه پژوهشی شما خواهد بودای یکی از با ارزشفنی و حرفه

و این مهارت شما را ای بودن شما در یک فن بخصوص است چون این گواهینامه به منزله حرفه

 176ای( محک زده و به شما گواهینامه معتبر ارائه کرده که در یک سازمان دولتی )فنی و حرفه

 .کشور جهان مورد استناد خواهد بود

 :ارزش های مالی و معنوی گواهینامه فنی و حرفه ای

  فنی و اگر شما بخواهید به جهت همکاری با یک سازمان دولتی یا غیردولتی مثل دفاتر

گیرترین موضوعی که به های مهندسی رزومه خود را ارسال کنید، اولین و چشمشرکت

 .ای شماستشود گواهینامه فنی و حرفهآن توجه می

 ای قابل ای را داشته باشید، گواهینامه فنی و حرفهاگر قصد مهاجرت به یک کشور دیگه

کفه ترازوی رزومه شما  ترجمه و ارائه خواهد بود که این موضوع باعث سنگین شدن

 .خواهد شد

 توانید وام ای میعالوه بر دو مورد باال شما با استفاده از گواهینامه فنی و حرفه

تواند از کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگیرید که این موضوع هم می

 .نظر مالی و کارآفرینی به شما کمک شایانی کند
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 کت کنیم و گواهینامه بگیریم؟ها شرچگونه در آزمون

توانیم در آزمون فنی و این پرسش همیشه در ذهن بعضی از افراد وجود دارد که چطوری می

 ای شرکت کنیم؟حرفه

 :ای شرکت کنیدهای فنی و حرفهتوانید در آزمونراه می 2شما از 

 ایهای آموزشی زیر نظر فنی و حرفهشرکت در دوره: 

کنند که در هایی برگزار میهای عالی زیر نظر این سازمان، دورهآموزشگاهای یا خود فنی و حرفه

شود، که اگر مهارت آموزان بتوانند نمره های عملی و تئوری برگزار میها آزمونانتهای این دوره

 .ای ارائه خواهد شدقبولی کسب کنند به آنها مدرک فنی و حرفه

 های ادواریشرکت در آزمون: 

اقع افرادی هستند که بصورت خودآموز به یک مهارت، تسلط پیدا کردند مثل اتوکد در بعضی از مو

 … یا

ای شرکت کنند و گواهینامه فنی و حرفه ازمون اتوکد فنی و حرفه ای خواهند درحاال می

 .بگیرند

ای شهر خودتان مراجعه کنید و اطالعات بدست بیارید که برای این موارد شما باید به فنی و حرفه

 ای در شهر شما کی هست؟؟اریخ آزمون فنی و حرفهت

کنند و های ادواری برگزار میای شهرهای ایران چندین مرتبه آزمونمعموالً هر ساله فنی و حرفه

ای المللی اتوکد فنی و حرفهها و قبول شدن گواهینامه بینتوانید با شرکت در این آزمونشما می

 !!!را بدست بیاورید
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های شهرهای مختلف که بستگی به وسعت و جمعیت آن اییادآوری هست که فنی و حرفهالزم به 

 !های متفاوتی در طول یک سال دارندشهر دارد، تعداد برگزاری آزمون

 ایشرکت در آزمون ادواری فنی و حرفه

 

 د؟شوآزمون به چه شکل برگزار می

 .در پاسخ به این سوال باید بگم که نحوه آزمون دادن بصورت آنالین و عملی هست

برید سازمان و در شما در یک تاریخ مشخص تشریف می ازمون اتوکد فنی و حرفه ای مثالً برای

 .شویدکنید و اگر نمره قابل قبولی کسب کردید وارد مرحله دوم میآزمون آنالین شرکت می

 .شما باید آزمون عملی بدهیددر مرحله دوم 

اساس این موضوعی شود و باید برتی به شما داده میمثالً یک پالن ساختمانی یا یک قطعه صنع

که به شما اعطا شده شروع به ترسیم کنید و بعد از پایان آزمون عملی، نمره شما با نمره آزمون 

 .شودآنالین جمع می

روز تا  45گیرد. )حدوداً بعد از مه اتوکد به شما تعلق میاگر نمره قابل قبولی کسب کردید، گواهینا

 دوماه(

 چگونه باید در آزمون شرکت کنیم؟

قبل از آزمون دادن، شما باید کارت ورود به جلسه تهیه کنید که برای این کار باید مبلغ خیلی 

 .ای بپردازید و کارت ورود به جلسه تهیه را کنیدکمی به خود فنی و حرفه
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کند باید به سازمان ای تعیین میگرفتن کارت، در یک زمان مشخص که فنی و حرفه بعد از

 .مراجعه کنید و آزمون آنالین یا عملی بدهید

 !کارت ورود به جلسه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشید حتماً  :نکته

 کارت ورود به جلسهلینک خرید 

 

 :سواالت ازمون اتوکد فنی و حرفه ای

در اکثر مواقع مشابه به هم هستند و در قسمت  ازمون اتوکد فنی و حرفه ای سواالت معموالً

ای از آنها آمده را برای شما ها قسمت عمدهزیر صد سوالی که بی برو برگرد در تمام آزمون

شرکت کنید و  ازمون اتوکد فنی و حرفه ای بتوانید در اینایم تا بدون مشکل گردآوری کرده

 .نمره قابل قبولی کسب کنید

 !!!آیدصد سوالی که بدون شک در ازمون اتوکد فنی و حرفه ای می

 باشد؟کدام یک مربوط به تکثیر موضوعات می -1

1. Copy 
2. Offset 
3. Array 

 همه موارد .4
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 شوند؟می های پشتیبان اتوکد با چه پسوندی ذخیرهفایل -2

1- Dwg. 

2- Dwt. 

3- Bak. 

4- Tmp. 

 شود؟گیری مورب از کدام فرمان استفاده میبرای اندازه -3

1- Linear 

2- Leader 

3- Angular 

4- Aligned 

 ی ترسیم چه دستوری کاربرد دارد؟برای تعریف محدوده -4

1- Limits 

2- Dimension Style 

3- Plot Style 

4- Units 

 چه کاربردی دارند؟Orbit   3Dدستورات نوار ابزار  -5
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 ی ترسیمجایی صفحهجابه 

 تغییر مکان مبدأ مختصات 

 های سه بعدیترسیم مدل 

 دی دیهای مختلف تغییر زاویهوشر 

 به چند نقطه نیاز داریم؟mirror   3Dبرای انجام -6

1. 4 
2. 3 
3. 2 
4. 1 

 نظر را جاری ساخت؟توان الیه مورد با چه فرمانی می Layer در فرمان -7

1- New 

2- Freeze 

3- On 

4- Set Current 

 شود؟با چه کلید تابعی فعال می Osnap فرمان -8

1- F8 

2- F3 

3- F4 
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4- F7 

 کند؟چه امکانی را فراهم می Zoom از فرمانP یانتخاب گزینه -9

 ی ترسیمنمایش محدوده .1

 نمایش کل ترسیمات .2

 نمایش آخرین موضوع ترسیمی .3

 آخرین موضوعات ترسیمینماش  .4

 ؟شودوط از کدام گزینه استفاده میبرای تعیین ضخامت خط -10

1- Line Weight 

2- Line Type 

3- Text Style 

4- Ltscale 

 باشد؟ی ترسیم میجا کردن صفحهکدام یک برای جابه -11

1- Move 

2- 3DMove 

3- Pan 

4- Pedit 

 چه کاربردی دارد؟ Oops دستور -12
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  آخرین دستور اجرا شدهلغو 

 لغو آخرین دستور Erase 

 تنظیمات ابزارهای کمک ترسیمی 

 دیدن موضوعات ترسیم از جهات مختلف 

 باشد؟کدام یک مربوط به تکثیر موضوعات می -13

1. Copy 
2. Offset 
3. Array 

 همه موارد .4

برای معکوس کردن یک موضوع در محیط سه بعدی از کدام دستور استفاده  -14

 شود؟می

1- Mirror 

2- Rotate 

3- 3DMirror 

4- 3DRotate 

 15-Vertical باشد؟جزء از روش اجرای کدام دستور می 
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1- pol 

2- el 

3- a 

4- xl 

 شود؟جهت ترسیم چند ضلعی منتظم از چه فرمانی استفاده می -16

1- Rectangle 

2- Polygon 

3- Ellipse 

4- Circle 

 باشد؟ای میکرکرهدر کدام منوی  Ray دستور -17 

1- Format 

2- Modify 

3- Draw 

4- Tools 

 شود؟استفاده می Option ی کادربرای تغییر رنگ محیط ترسیم از کدام زبانه -18

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

1- Open And Save 

2- Drafting 

3- Display 

4- Files 

 چیست؟ Stretch منوی خط فرمان دستور -19

1- st 

2- s 

3- r 

4- t 

 گردد؟با کدامیک از کلیدهای زیر فعال می OR THO فرمان -20

1- F7 

2- F8 

3- F9 

4- F10 

 شود؟می استفاده …ی برای چرخش یا دوران خطوط امتداد از گزینه -21

1- Vertical 
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2- Mirror 

3- Rotate 

4- Horzintal 

 شد؟جهت ترسیم شبکه چند ضلعی سه بعدی از چه دستوری استفاده می -22

1- 3DMesh 

2- Cone 

3- Cylinder 

4- Sphere 

برای ایجاد ناحیه و یا چند خطی با استفاده از سطوح بسته کدام گزینه زیر مناسب  -23

 است؟

1- Cone 

2- Cylinder 

3- Box 

4- Boundary 

 توان نیم خط ترسیم نمود؟با کدام فرمان می -24

1- Ray 
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2- Solid 

3- Spline 

4- Trace 

 شود؟نامحدود از کدام گزینه زیر استفاده میجهت ایجاد خطوط  -25

1- XLine 

2- PolyLine 

3- SpLine 

4- MLine 

ای در حالت سه بعدی از کدام دستور جهت تهیه کپی موضوعات به شکل دایره -26

 شود؟استفاده می

1- 3D Array 

2- 3D Solid 

3- 3D Trace 

4- 3D Move 

 دهد؟چه عملی را انجام می Properties دستور -27

 تغییرات در رنگ و الیه و نوع خط 

 ایجاد الیه 
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 جهت ایجاد کپی از قسمتی از ترسیم 

 انتقال قسمتی از ترسیم 

کند و های مساوی تعیین شده تقسیم میکدام دستور موضوع مورد نظر را به فاصله -28

 ؟دهدیا بلوک مورد نظر را قرار میدر محل تقسیم نقطه 

1- Divide 

2- Measure 

3- Explode 

4- Ddedit 

در کدام فرمان با دوران موضوع دو بعدی حول یک محور یک جسم صلب ایجاد  -29

 شود؟می

1- Revolve 

2-Extrude 

3- Torus 

4- Slice 

 شود؟برای رفتن به صفحه متن در اتوکد از چه کلیدی استفاده می -30

1- F1 
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2- F2 

3-F3 

4- F4 

 شود؟در اتوکد از کدام گیره شیئی استفاده میبرای انتخاب محل تالقی دو شی  -31

1- Midpoint 

2- Endpoint 

3- Extension 

4- Intersection 

 است؟ …حسب ها برتوکد برای ترسیم جهت زاویهپیش فرض ا -32

 های ساعتحرکت عقربه 

 های ساعتخالف جهت عقربه 

 رادیان 

 درجه و دقیقه 

 جا کرد؟بدون تغییر روی صفحه نمایش جابهتوان نقشه را با کدام دستور زیر می -33

1- Regen 
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2- Redraw 

3- Zoom-Window 

4- Pan 

 شود؟برای دیدن کل نقشه ترسیمی استفاده می Zoom کدام گزینه در فرمان -34

 Extents 

 All 

 Previous 

  3و  1گزینه 

 دارد؟های زیر برای استفاده از پنجره دید هوایی کاربرد کدام یک از فرمان -35

1- Zoom 

2- Window 

3- Aerial View 

4- Pan 

 شود؟های متعدد بوسیله فرمان کپی از کدام گزینه استفاده میبرای تهیه کپی -36

1- Mtext 

2- Multiple 

3- Multi Line 

4- Multi Copy 
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 های زیر به ترتیب برای رسم کمان و دایره کاربرد دارند؟کدامیک از فرمان -37

 Ellipse و ARC 

 Circle و ARC 

 Circle  و Ellipse 

 Ellipse  و Circle 

 شود؟برای چرخش اشیا با زاویه معین از چه فرمانی استفاده می -38

1- Pan 

2- Trim 

3- Rotate 

4- Mirror 

 خواهیم شیئی را دو برابر کنیم از چه فرمانی استفاده کنیم؟می -39

1- Move 

2- Rotate 

3- Pan 

4- Scale 

 شود؟برای پهنا دادن به اشیا از کدام گزینه استفاده می PLine دستوردر  -40

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

1- Width 

2- Height 

3- Length 

4- ARC 

 شود؟برای رسم یک هشت ضلعی منتظم از کدام فرمان استفاده می -41

1- Polyline 

2- Polygon 

3- Multiple 

4- Mline 

 به چه معناست؟ Polygon در فرمان Edg گزینه -42

 تعداد اضالع 

 اندازه اضالع 

 شعاع دایره محاطی 

 شعاع دایره محیطی 

اگر بخواهیم با معرفی یک نقطه موقعیت یک موضوع موازی را  Offset در فرمان -43

 کنیم؟تعیین کنیم از کدام گزینه استفاده می
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1- Reference 

2- Through 

3- Chang Point 

4- Effect Dist 

 دکمهDelete Source Object ؟ در پاسخ به سوالاگر  Mirror در فرمان -44

Yes را انتخاب کنیم …! 

 شودرسم اولیه حذف می. 

 شودرسم قرنیه شده حذف می. 

 شوداز فرمان خارج می. 

 شوندکلیه رسم ها حذف می. 

 باشد؟می Construction Line کدام فرمان معادل فرمان -45

1- Mline 

2- Pline 

3- Vline 

4- Xline 

 توان سبک متن را تغییر داد؟با کدام گزینه می Text دستور در -46
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1- Justify 

2- Scale 

3- Style 

4- Fit 

 کدامیک از تعاریف زیر غلط است؟ -47

 با کلید F7 دستور Grid شودفعال می. 

 عمل کلید Enter و Space Bar در اتوکد یکسان است. 

 با کلید F9 دستور Ortho شودفعال می. 

 با کلید F6 شودمختصات کرسر فعال می. 

 شود؟می استفاده …برای چرخش یا دوران خطوط امتداد از گزینه  -48

1- Vertical 

2- Mirror 

3- Rotate 

4- Horzintal 

 شود؟برای اندازه گذاری شعاعی از کدام روش زیر استفاده می -49

1- Radial 
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2- Liner 

3- Geometry 

4- Format 

های رسم شده در انتهای خط اندازه را مشخص گیری اندازه فلشاندازهکدام متغیر  -50

 کند؟می

1- Dimasz 

2- Dimaso 

3- Dimexo 

4- Dimexe 

 شود؟می استفاده …جهت تقسیم صفحه گرافیکی به چند پنجره دید از دستور  -51

1- MView 

2- MSpace 

3- VPorts 

4- VPlayer 

 رود؟ای بکار میجامد استوانهکدام دستور زیر جهت ترسیم جسم  -52

1- 3DMesh 
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2- Box 

3- Cylinder 

4- 3DPoly 

برای رسم نیم خط به طوری که نقطه ابتدا مشخص و نقطه انتها نامحدود باشد کدام  -53

 باشد؟گزینه زیر مناسب می

1- Ray 

2- 3DPoly 

3- 3DFace 

4- MLine 

لبه پیوسته آن را معرفی نمائیم ای که چهار توانیم شبکهتوسط کدام فرمان می -54

 ترسیم کنیم؟

1- Cylinder 

2- Box 

3- Edgesurf 

4- 3DFace 

 باشد؟جهت ترسیم یک جسم حجم دار گوه شکل کدام دستور زیر مناسب می -55

1- Sphere 
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2- Wedge 

3- Spline 

4- Sketch 

دستور ای در حالت سه بعدی از کدام جهت تهیه کپی موضوعات به شکل دایره -56

 شود؟استفاده می

1- 3DArray 

2- 3DSolid 

3- 3DTrace 

4- 3DMove 

 جهت انتقال موضوع کدام دستور زیر کاربرد دارد؟ -57

1- Copyclip 

2- Cutclip 

3- Pasteclip 

4- DDRename 

 شود؟جهت تقسیم یک موضوع به طور مساوی از چه دستوری استفاده می -58

1- Intersection 
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2- Distance 

3- Measure 

4- Divide 

 شود؟برای تقسیم صفحه گرافیکی به چند پنجره دیگر از چه دستوری استفاده می -59

1- VPorts 

2- View 

3- MView 

4- VPlayer 

 مربوط به کدام نوار ابزار ذیل است؟ Hatch دستور -60

1-Modify 

2- ModifyII 

3- Draw 

4- Render 

 رود؟بگیرد امکان ویرایش ترسیمات آن از بین میالیه در کدام وضعیت قرار  -61

1- Off 
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2- Freeze 

3- Lock 

4- Thaw 

 ؟…توان می AREA بوسیله دستور -62

 مختصات یک نقطه را بدست آورد. 

 مختصات ترسیماتی را استخراج نمود. 

 مساحت یک موضوع را بدست آورد. 

 مساحت یک محیط بسته را بدست آورد. 

 توانمی …توان یک مجموعه یکپارچه ایجاد نمود، با دستور می Block با دستور -63

 کرد؟ جدا هم از را مجموعه این اشیاء

1- Seperate 

2- Insert 

3- Explode 

4- Erase 

 را بزرگنمایی حداکثر اشیاء تمامی دادن نشان بر عالوه …با گزینه  Zoom دستور -64

 دهد؟یم انجام نیز

1- All 
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2- Center 

3- Previous 

4- Extent 

 شود؟جهت خروج از اتوکد بدون ذخیره نقشه از کدام دستور استفاده می -65

1- Exit 

2- End 

3- Quit 

4- Save 

 شود؟باعث می Command در جلوی End اجرای دستور -66

 شودبدون ذخیره کردن فایل از اتوکد خادج می. 

 شودفایل را ذخیره کرده از اتوکد خارج می. 

 ماند فایل را ذخیره کرده در اتوکد باقی می. 

 دهدمحتویات فایل را نمایش می. 

درجه قرار دارد از کدام  90ای از دایره که روی زاویه برای مشخص کردن نقطه -67

 کنیم؟گزینه استفاده می

1- Insert 

2- Intersection 
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3- Midopoint 

4- Quadrant 

 رود؟ای بکار میجسم جامد استوانهکدام دستور زیر جهت ترسیم  -68

1- Dmesh3 

2- Box 

3- Dpoly3 

4- Revolve 

 شود؟می استفاده …جهت ترسیم یک شبکه چند ضلعی چند وجهی از فرمان  -69

1- Dpoly3 

2- Pface 

3- Cone 

4- Box 

 برای انتخاب یک پاراگراف بعنوان یک موضوع کدام دستور زیر کاربرد دارد؟ -70

1- Sphere 

2- Sketch 

3- Text 

4- Mtext 
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 باشد؟کدام مورد به مفهوم اشتراک دو ناحیه می -71

1- Intersect 

2- Union 

3- Spline 

4- Subtract 

 کند؟کدام فرمان شی را به تعداد دلخواه در سطح افقی یا عمودی ایجاد می -72

1- Array 

2- Region 

3- Spline 

4- Union 

 رود؟تجزیه موضوعات بکار میکدام دستور زیر برای  -73

1- Sketch 

2- Cone 

3- Explode 

4- Sphere 

 دهد؟چه کاری انجام می Fillet فرمان -74
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 پخ زنی موضوعات 

 هاگرد کردن گوشه 

 رسم کمان برای موضوعات 

 برش 

برای اینکه تغییر طول اشیا درصدی باشد از چه  Lengthen در فرمان ویرایشی -75

 شود؟میای استفاده گزینه

1- Delta 

2- Percent 

3- Total 

4- Dynamic 

 شود؟برای ویرایش خطوط چند الیه از چه فرمانی استفاده می -76

1- Mledit 

2- Xledit 

3- Pledit 

4- Vledit 

 شود؟می استفاده …برای تولید هاشور در ترسیمات از فرمان  -77

1- Batch 
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2- Match 

3- Hatch 

4- Katch 

 شود؟تولید بلوک در قالب یک فایل از چه فرمانی استفاده میبرای  -78

1- Wblock 

2- Vblock 

3- Block 

4- Dblock 

 شود؟ای از چه دستوری استفاده میبرای اندازه گذاری زاویه -79

1- Base 

2- Edit 

3- Angular 

4- Radius 

 شود؟در اتوکد از چه کلیدی استفاده می Ortho برای فعال شدن -80

1- F3 

2- F6 

https://ostovarsazan.com/%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d9%81%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

3- F7 

4- F8 

ای استفاده برای آوردن یک خط جدید از چه گزینه Line Type در فرمان -81

 شود؟می

1- Delete 

2- Load 

3- Current 

4- Hide 

 در کدام زیر دستور قرار دارد؟ Method گزینه Dimension style در دستور -82

1- Fit 

2- Text 

3- Primary 

4- Tolerances 

از کدام دستور استفاده  Dimension اندازه گذاری خطوط مورب در فرمانبرای  -83

 شود؟می

1- Diameter 
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2- Linear 

3- Aligned 

4- Base line 

 کند؟تغییر می Rectangle کدام مشخصه در فرمان Thikness با دستور -84

 محدوده ترسیم 

 اندازه کاغذ 

 نوع خطوط 

 ضخامت 

 داخلی برابر صفر باشد شکل چگونه خواهد شد؟اگر قطر  Donut در دستور -85

(Fill = on) 

 دایره توپر 

 دایره توخالی 

 بیضی توپر 

 بیضی توخالی 

 شود؟برای تغییر شکل ظاهری نقاط از چه دستوری استفاده می -86

1- Line Type 

2- Specify Point 

3- Point Style 
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4- Divide 

 قسمت مساوی تقسیم کرد؟ 6به را  40توان خطی بطول با کدام دستور می -87

1- Measure 

2- Divide 

3- Point 

4- Area 

 توان نوع خط را انتخاب کرد؟با کدام فرمان می -88

1- pline 

2- Mline 

3- Change 

4- Line type 

 دهد؟چه عملی را انجام می Rotation گزینه Ellipse در فرمان -89

 کندمتخصات محورهای بیضی را معین می. 

 کندمختصات مرکز بیضی را تعیین می. 

 کندمقدار چرخش محورهای بیضی را معین می. 

 کندزاویه داخلی بیضی را معین می. 

 شود؟برای متالشی کردن اشیای یکپارچه از چه فرمانی استفاده می -90
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1- Break 

2- Extend 

3- Explode 

4- Trim 

همدیگر از چه کلیدی استفاده به  Extend و Trim هایبرای تبدیل فرمان -91

 شود؟می

1- Shift 

2- Enter 

3- Spac 

4- Esc 

 شود؟برای تولید آرایه متعامد و مدور از اشیا از چه فرمانی استفاده می -92

1- Block 

2- Break 

3- Array 

4- Copy 

 برای استفاده از راهنما در اتوکد، کدام کلید را باید فشار داد؟ -93
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1- F1 

2- F2 

3- F3 

4- F4 

 کدام گزینه زیر جهت نوشتن مختصات به صورت دکارتی صحیح است؟ -94

 20،30>10 

 10،30،20 

 20>30>10 

 20>10،30 

 به قبول کدام یک از حاالت زیر است؟ ARC در دستور SER انتخاب -95

  شعاع – پایان –شروع 

  پایان – شروع –قطر 

  پایان – شروع –شعاع 

  پایان – شعاع –شروع 

 باشد؟به مفهوم طول وتر می ARC گزینه در دستور کدام -96

1- Direction 

2- Length 
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3- Continue 

4- Radiuse 

 دهد؟چه عملی را انجام می Pdmode متغیر Point در فرمان -97

 دهدشکل نقطه را تغییر می. 

 دهداندازه نقطه را تغییر می. 

 رودبرای رسم چند نقطه پشت سر هم بکار می. 

  سازددر یک راستا مرتب مینقاط را. 

را وارد کنیم چه اتفاقی  C حرف To Point اگر جلوی پیام Line در دستور -98

 افتد؟می

 شودفرمان قطع می. 

 دهیمنقطه انتها را با ابتدا وصل کرده و کار رسم خط را ادامه می. 

 کندآخرین خط رسم شده را حذف می. 

 ننقطه انتها را ابتدا وصل کرده و از فرما Line شودخارج می. 

 شود؟برای کشیدن یک مثلث توپر از کدام فرمان استفاده می -99

1- Solid 

2- Donut 

3- Line 

4- Regen 
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 توان قسمتی از یک موضوع را حذف کرد؟با کدام دستور می -100

1- Stretch 

2- Extend 

3- Erase 

4- Trim 

 شود؟میبا چه کلید تابعی فعال  Otrack فرمان -101

1- F8 

2- F11 

3- F4 

4- F7 

 فنی و حرفه ای به چه صورت است؟ گواهینامه
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شما 

 برای 

 

نمره قابل  ازمون اتوکد فنی و حرفه ای بتوانید بصورت کامل به اتوکد مسلط شوید و دراینکه 

قبولی کسب کنید و به راحتی مدرک این سازمان بگیرید، باید از شخصی اتوکد را بیاموزید که 

ای است و چند سالی به عنوان مدرس و طراح سواالت آزمون، خودش دارنده مدارک فنی و حرفه

 !!فنی و حرفه ای فعالیت میکردهدر سازمان 

بصورت کامل روند یادگیری و آموزش اتوکد را  آقای سید علی منتظری زیر پکیجدر 
 !آموزش خواهند دادبه شما 

 !!بر روی دکمه زیر کلیک کنید پکیج متخصص آموزش اتوکدبرای تهیه 

 خرید پکیج کامل آموزش اتوکد

 

 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : مصطفی یزدی

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :

 

توانیم به صورت کامل به اتوکد مسلط شویم و در آزمون اتوکد چگونه می

 فنی و حرفه ای قبول شویم؟

 

https://ostovarsazan.com/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af/
https://ostovarsazan.com/
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