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  )74 –سراسري(  هاي معماري كدام است؟ مقياس معمول براي نقشه - 1

1(100
1  2(500

1  3(1000
1  4(2500

1  

200اي با مقياس متر را در نقشه سانتي370ي اندازه - 2
 )74 –سراسري(  كنند؟ متر ترسيم مي ميلي چند 1

1(47 /  2(518 /  3(74  4(185  

400اي با مقياس طول خطي كه در روي نقشه - 3
200ي متر است، روي نقشه ميلي1،25

  )75 –سراسري(  متر خواهد بود؟ چند سانتي1

1(5  2(256 /  3(10  4(512 /  

287ي واقعي خطي اندازه - 4 50ي متر است، طول اين خط در نقشه/
  )75 –سراسري(  متر است؟ ليچند مي 1

1(6145 /  2(3144 /  3(6143 /  4(3142 /  

4015طول ديواري - 5 50متر است، در مقياس/
 )76 –سراسري (  شود؟ ترسيم مي چقدر1

415)4  متر سانتي38)3  متر ميلي78)2  متر ميلي308)1   متر سانتي/

50اي را كه در مقياس اگر نقشه - 6
  )77 –سراسري (  ي جديد كدام است؟ برابر كنيم، مقياس نقشه5ترسيم شده، 1

1(5
1  2(10

1  3(250
  .كند تغيير نمي) 4  1

 )77 –سراسري (  شود؟ برابر كنيم، سطح آن چند برابر مي3ي يك سطح دايره شكل را اگر مقياس نقشه - 7

1(3  2(6  3(9  4(3  

5در نقشه - 8
2در نقشه. متر است ميلي76طول خطي1

 )78 –سراسري (  متر است؟ همان خط چند سانتي1

1(19  2(38  3(215 /  4(413 /  

125در يك نقشه به مقياس - 9
 )79 –سراسري (  است؟ چقدرء  ي واقعي شي اندازه. متر ترسيم شده است ميلي8ء  ، طول يك شي1

  متر سانتي120)4  متر سانتي250)3  متر1)2  متر2)1

100000كيلومتر است، در ترسيم نقشه با مقياس10ي دو روستا فاصله -10
  )80 –سراسري (  شود؟ متر ترسيم مي اين فاصله چند سانتي 1

1(1  2( 11  3 (10  4 (110  
501اي مقياس نقشه -11   )81 –سراسري (  متر است؟ متر از نقشه چند سانتي ميلي12است،:

1(60  2(90  3(105  4(120  

  مقياس
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1/بلندي قد مردي -12 1:بلندي تصوير او با مقياس. متر است 73  )86 –سراسري (  متر خواهد بود؟  ، چند ميلي50

1(/33 34  
2(/34 6  
3(/35 6  
4(/36 4 

 )86 –سراسري (  ي ساختماني مقابل، كدام است؟ مقياس ترسيم در ديتايل نقشه -13

1(:1 150  
2(:1 200  
3(:1 250  
4 (:1 100  

2نسبت طول يك اتاق به عرض آن  -14
متـر   چه طولي بـر حسـب ميلـي    1:75پالن آن با مقياس . استمترمربع  24و مساحت آن  3

 )89 –سراسري(  دارد؟

1 (85  2 (80   3 (75  4 (70  
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1هاي معماري از مقياس براي رسم نقشه    »1«ي گزينه .1
1هاي اجرايي را با مقياس البته نقشه(شود  استفاده مي 100

تـر   كـه دقيـق  50

  .)كنند باشد، رسم مي مي
خواهـد، پـس در    متـر مـي   را بر حسب ميلـي  جوابمتر داده است و  دقت كنيد كه سؤال، اندازه را بر حسب سانتي    »2«ي گزينه  .2

 :كنيم متر تبديل مي متر را به ميلي سانتي370ابتدا

mmcm 370010370   

mm/xx 518200
3700

3700200
1

 

400مقياس    »1«ي گزينه .3
200به1

 . تبديل شده، يعني مقياس نقشه نصف شده است؛ پس حاصل كار دو برابر قبل است1

cmmm                              :                                                                        لذا خواهيم داشت 550225  

متـر تبـديل    ، متر را به ميليابتداتوانيم  خواهد، پس مي متر مي سؤال، اندازه را به متر داده است و حاصل را به ميلي    »1«ي گزينه .4
 : كنيم

cmm/ 728100287   
mm728010728   

mm/xx 614550
7280

728050
1

 

   »1«ي گزينه .5

cmm/ 15401004015   

mmcm/xx 3081083050
1540

154050
1

 

50اي را كه در مقياس اگر نقشه«: هميشه صورت سؤال را به دقت بخوانيد    »2«ي گزينه .6
ي  برابر كنيم، مقياس نقشه5رسم شده، 1

شود يعني مخرج كسـر   برابر بزرگ مي5حاصل كار. كنيم نه مقياس را را پنج برابر مي» نقشه«. »جديد كدام است؟
 . گونه شود برابر كوچك شده باشد كه حاصل، اين5بايد ) مقياس(

  
1 5 5 1

50 1 50 10  

نسبت تمامي واحدهاي طولي دو شكل مشابه يـا مجـانس بـا    . باشند ديگر مي ها متشابه و متجانس يك تمامي دايره    »3«ي گزينه .7

 :باشد، لذا داريم مي 2kهاي اين اشكال برابر با ضريب و نسبت مساحتkضريب

 

R SK K
R S
 
    23 9 

 در نقشه
 در واقعيت

 ي دومي دايره
 ي اولي دايره

 ي دومي دايره
 اولي  ي دايره

 در نقشه
در واقعيت

 در نقشه
در واقعيت

  ي مقياسنامهپاسخ
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5«: طبق صورت سؤال داريم    »1«ي گزينه .8
پس ابتدا طول كل خـط را بـه   » . . . متر است ميلي76، برابر)xيعني خط (طول خطي 1

 :آوريم دست مي

mm380576   
2در نقشه، . . . «: ي سؤال داريم در ادامه

متـر خواسـته    سؤال، حاصل را به سانتي» متراست؟ همان خط چند سانتي1

  :است، پس

192382
1

خط                     cmmm 3810380   

 :واحد حاصل كار را مشخص نكرده است ،دقت كنيد كه صورت سؤال    »2«ي گزينه .9

mcmmm
x

1100100012588
125
1

 

 :خواهد، پس داريم مترمي صورت سؤال اندازه را به كيلومتر داده است و حاصل را به سانتي    »3«ي گزينه .10

mkm 10000100010   
cmm 100000010010000   

cmxx 10100000
1000000

1000000100000
1

 

      » 1«ي گزينه .11

cmmmx
x

6010600600125012
50
1

   

   »2«ي گزينه .12

  . اند تصوير را فقط براي متفاوت جلوه دادن سؤال ارائه كرده
/ m mm 1 73   قد انسان1730

63450
1730

173050
1 /xx

 مقياس  

   »4«ي گزينه .13

رسم  1:50يا  1:100هاي  هاي ساختماني را با مقياس ؛ نقشهدر صورت سؤال توجه كنيد» ي ساختماني نقشه« به عبارت 
  .كنند مي

ي واقعي داده  نداشت و چون فقط در شكل، اندازه» ي ساختماني ديتايل نقشه«ي كنكور  صورت سؤال در دفترچه(
 دست آورد؛ يعني جهت گويي بايد خط ترسيم شده را اندازه گرفت كه بشود مقياس را به شده بود، براي پاسخ

  . )احتماالً صورت سؤال ناقص تايپ شده است!! نمود كش، الزامي مي گويي، همراه داشتن خط پاسخ
 »2«ي گزينه .14

ba
a
b 232

3
  

aaSa/bab 2
3512

3
  

4162
324 2

2
 aaa  

mmbmbb 60001000664
24

  

mmxx 80600075
1

  

 در واقعيت
در نقشه

 در واقعيت
 در نقشه

  در نقشه
  در واقعيت 

  ي ترسيمي اندازه
 ي واقعي اندازه 

b.aS 

b

a
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  )67 –سراسري(  تر است؟ يك از مدادهاي زير از بقيه نرم كدام - 1

1(N  2(B  3(F  4(NO  
  )67 –سراسري(  :متر برابر است با بر حسب ميليA3ابعاد كاغذ - 2

1(297 210  2(420 297  3(230 300  4(310 460  
  )79 –سراسري (  گزينه صحيح است؟ كدام ،در مورد مشخصات نوك مداد - 3

  .استHتر از سختBنوك) 2  .ي نرم هستندها جزء نوكBوB2نوك) 1
  .استHتر از نرم H3نوك) 4  .استHBتر از نرمHنوك) 3

  )79 –سراسري (  است؟ صحيحكدام گزينه در مورد ابعاد كاغذ،  - 4

594عبارتست ازA3ي كاغذ اندازه) 1 210عبارتست ازA2كاغذي  اندازه) 2  840 297  
  .استA3دو برابر A2كاغذ) 4  .استA1تر از بزرگA2كاغذ) 3

  )81 –سراسري (  :برابر است با A5كاغذ  ي اندازه - 5

1(105 148  2(148 210  3(148 297  4 (210 297  
 )84 –سراسري (  تري شود؟ ي رسم بايد در مقابل ضربه و صدمه، حفاظت بيش ي تخته كدام لبه - 6

  پايين) 4  باال) 3  چپ) 2  راست) 1
 )84 –سراسري (  باشد؟ تر مي يك از خصوصيات ذكر شده در مورد يك تخته رسم، مهم كدام - 7

  هاي تخته ن لبهمستقيم بود) 2    ي چپ مستقيم بودن لبه) 1
  ديگر ها با يك توازي لبه) 4  ديگر هاي تخته نسبت به يك گونيايي لبه) 3

 )86 –سراسري(  كدام عبارت در مورد شابلون درست است؟ - 8

  .شود مدت زمان ترسيم يك شكل به كمك آن كم مي) 1
  .هاي تكراري را مشابه رسم كرد توان شكل به كمك آن مي) 2
  .باشد سط آن خيلي دقيق نميابعاد شكل ترسيم شده تو) 3
  ي موارد همه) 4

  )87 –سراسري(  چيست؟ » درافتينگ« - 9

  نوعي شابلون) 4  دستگاه هاشور زدن) 3  دستگاه ترسيم خطوط) 2  گونياي متحرك) 1
 )87 –سراسري(  ي تخته رسم بايد كامالً مستقيم باشد؟  كند، كدام لبه براي كسي كه با دست چپ كار مي -10

1 (a      
2 (b  
3 (c      
4 (d  

  )87 -سراسري (   ؟كدام عبارت صحيح است -11

  .منحصراً بايد در جاي خود استفاده شود  از هر وسيله) 1
  .االمكان از وارد كردن ضربه به وسايل بايد خودداري كرد  حتي) 2
  .بعد از استفاده در جاي خود قرار گيرد بهتر است  اگر هر وسيله) 3
  .توان از تي يا گونيا استفاده كرد يبراي برش كاغذ فقط با احتياط كامل م) 4

كشي ابزار و مقدمات نقشه
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 )90 –سراسري(  هاي چندتايي موجودند؟ هاي راپيد در سري قلم -12

  9و 8و  4) 4  9و 7و  4) 3  7و 5و  3) 2  9و 7و  5) 1

 )91 –سراسري(  كدام كاغذ استاندارد است؟ -13

1 (105 76  2 (105 148  3 (107 141  4 (279 210  

 )91 –سراسري(  : رنگي بودن شابلون به دليل -14

  .است چشم تر كم خستگي نتيجه در و چشم با بهتر هماهنگي) 1
  .است كار انجام سرعت براي ديگر، يك از ها شابلون تفكيك) 2
  .است رسم موقع در شكل هر موقعيت و فرم خيصتش) 3
  .هواست و نور مقابل در رنگي مواد تر بيش مقاومت) 4

 )92 –سراسري(  چيست؟ زيري  نام قطعه -15

  بدنه) 1
  ذغال  )2
  مفتول) 3
  گيره) 4

 )92 –سراسري(  شوند؟ مدادها به چند گروه تقسيم مي -16

  ز مداددو گروه از نظر سختي مغ) 2    چهار گروه از نظر رنگ) 1
  سه گروه از نظر سختي مغز مداد ) 4    دو گروه از نظر رنگ) 3

 )92 –سراسري(  رسم قرار دهند؟ تي را در كجاي تختهكش  خطكنند بهتر است  هنرجوياني كه با دست چپ كار مي -17

  در پايين) 2    در باال) 1
  سمت راست ) 4    سمت چپ) 3
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B)ي آن باشد كه با باال رفتن شماره مي Bاي گروهترين مدادها مربوط به مداده نرم    »2«ي گزينه .1 به نرمي نوك مداد افـزوده   6(
 .شود مي

توانيد حفظ كنيد و به تمامي سؤاالت طرح  ها، به راحتي مي ي آن جدول استانداردهاي كاغذ را با در نظر گرفتن رابطه    »2«ي گزينه .2
 .پاسخ دهيد» كاغذ«مبحثشده از 

  
  
  
  
  

  
  

تـر   رنـگ  تـر و كـم   تر باشد، مداد سخت بيش Hي شوند كه هر چه شماره شخص ميم Hمدادهاي سخت با حرف    »1«ي گزينه .3
B)تر باشد بيش Bي شوند كه هر چه شماره مشخص مي Bمدادهاي نرم با حرف. خواهد بود تـر و   مـداد نـرم  6(

 .تر خواهد بود پررنگ

Aي كاغذ است؛ اندازه A3دو برابر كاغذ A2كاغذ    »4«ي گزينه .4  2 594 Aو كاغذ 420  3 420  .باشد مي 297

1كه برابر با A5ي كاغذ اندازه    » 2«ي گزينه .5
210برابر با  ،باشد مي A4كاغذ 2  .است ميلي متر 148

ي رسـم،   بـر روي يـك تختـه   . كننـد  تعيين مـي » قانون«ها  المللي توليد، هميشه براي راست دست در سيستم بين    »2«ي گزينه .6
شود و به صورت ريلي، چسبيده به سطح تختـه بـه    و يا دستگاه درافتينگ، به سمت چپ آن متصل ميTكش خط

  .افظت كردلذا بايد سمت چپ تخته را مح. كند سمت باال و پايين حركت مي
ترين عامل در تخته رسم، مسـتقيم بـودن    مهم! گويا شباهت دو سؤال در يك آزمون، به ترسيم فني هم رخنه كرده    »1«ي گزينه .7

 .تر توضيح داديم ي چپ آن است كه دليل آن را پيش لبه

هـاي   سهيل در ترسـيم نقشـه  گردد لذا از آن جهت تسريع و ت تكرار اشكال مشابه آسان مي» شابلون«ي  به وسيله    »4«ي گزينه .8
تواند در شابلون قرار بگيرد، اشـكال رسـم    اي مي كه نوك قلم با هر زاويه با توجه به اين. شود مهندسي استفاده مي
  .هاي كانون مطرح شده است ي اين سؤال در آزمون نمونه. چنان كه بايد دقيق نيستند شده با شابلون، آن

كش تي و  كه به جاي خط شود كشي نصب مي كه روي ميز نقشه استقابل تنظيم متحرك  نوعي گونياي» درافتينگ«    »1«ي گزينه .9
  .اي رسم كرد توان كليه خطوط را تحت هر زاويه آن مي  رود و به وسيله گونيا به كار مي

تي  كش افراد راست دست با دست چپ خط. مشابه اين سوال در كنكور سراسري دو سال پيش هم مطرح شده است    »2«ي گزينه .10
تخته رسم بايد كـامالً   راستسمت  ،دست براي افراد چپ؛ پس راستدهند و افراد چپ دست با دست  را حركت مي

 .پاسخ سوال است  bدر شكل داده شده سمت . صاف و مستقيم باشد

     »1«ي گزينه .11

  .منحصراً بايد در جاي خود استفاده شود  از هر وسيله) 1
  .يل بايد خودداري كرداز وارد كردن ضربه به وسا حتماً) 2
  .در جاي خود قرار گيرد بايدبعد از استفاده   هر وسيله) 3
  .منحصراً بايد در جاي خود استفاده شود  از تي يا گونيا استفاده كرد بلكه از هر وسيله نبايدبراي برش كاغذ ) 4

  كاغذ متر ي كاغذ به ميلياندازه
8411189  A  

841 594  A1  
594 420  A2  
420 297  A3  
297 210  A4  
210 148  A5  
148 105  A6  

  كشي ي ابزار و مقدمات نقشهنامهپاسخ
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هاي مختلف براي نوك قلـم راپيـد را    ه اندازههاي چندتايي نيز موجود است ك هاي راپيد در بازار به صورت بسته قلم    »4«ي گزينه .12

  .موجودندتايي  9و 8و  4هاي در سريمعموالً هاي راپيد  قلم .شوند شامل مي

  .است A6كاغذ مربوط به» 2« ي ، گزينهAبا توجه به كاغذهاي استاندارد سري     »2«ي گزينه .13

ها نيز به دليـل   شفاف بودن آن. م استيص فرم و موقعيت هر شكل در موقع رسها به خاطر تشخ شابلون بودن يرنگ    »3«ي گزينه .14

  .هاست ي زير آن ديده شدن نقشه

  .است» ذغال«تصوير داده شده مربوط به يك     »2«ي گزينه .15

تـرين مـدادها،    ترين و نـرم  پررنگ. كنند گروه سخت، متوسط و نرم تقسيم مي 3جه به مغز مداد، به مدادها را با تو    »4«ي گزينه .16

B)ي آن باشد كه با باال رفتن شماره ميBمدادهاي گروه   .شود به نرمي نوك مداد افزوده مي6(

تـر و   تـر باشـد، سـخت    بـيش Hي شوند كه هر چه شماره مشخص مي Hرنگ با حرف مدادهاي سخت و البته كم

  .معرفي شده است  HBمداد متوسط يا ميانه هم با حرف.  تر خواهد شد رنگ كم

ـ  كنند، پس خط  چون با دست چپ مداد را گرفته و خطوط را رسم مي    »4«ي گزينه .17 ت راسـت روي تختـه رسـم    كش تي را با دس

  . كش را در سمت راست تخته رسم يا ميز رسم قرار دهند دهند، لذا بهتر است خط حركت مي

شود و به  و يا دستگاه درافتينگ، به سمت چپ آن متصل مي Tكش ي رسم، خط به طور معمول بر روي يك تخته

ها حتماً بايد سمت لذا براي راست دست. كند باال و پايين حركت مي صورت ريلي، چسبيده به سطح تخته به سمت

  . چپ تخته را محافظت كرد
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 )67 –سراسري(  در ترسيم فني نسبت ضخامت خطوط در كدام گزينه صحيح است؟ - 1

  
1(  2(  3(  4(  
  
  

  )74 –سراسري(  ي چيست؟ در ترسيم فني نشانه زيرخط  - 2

    خط نامرئي) 2    خط اندازه) 1
  ي شيبدار ي صفحه لبه) 4    خط محور) 3

 )75 –سراسري(  گيرد؟ يك از خطوط زير در هاشور زدن مورد استفاده قرار مي كدام - 3

    ي نازك نقطه  خط) 2    چين خط) 1
  خط پر نازك) 4    ي ضخيم خط نقطه) 3

 )79 –سراسري (  شود؟ براي خطوط اندازه و هاشور از چه خطي استفاده مي - 4

    ممتد متوسط) 2    ممتد نازك) 1
  چين خط) 4    مختلط نازك) 3

 )84 –سراسري (  :كشي، تركيبي است از ترسيمات نقشه - 5

  بعدي و چند تصويري دوبعدي تك تصويري سه) 2  بعدي تصويري دوبعدي و چند تصويري سهتك ) 1
  .باشد كه نمايانگر يك موضوع يا سوژه معين مي) 4  بعدي چند تصويري اعم از دوبعدي و سه) 3

  )85 –سراسري (  در يك خانه، چيست؟» فلوچارت«منظور از  - 6

    مسير دسترسي) 2    مسير ورودي) 1
  پالن) 4    تماندياگرام ساخ) 3

 )86 –سراسري(   هاست؟ ي كاربري اراضي، معموالً جزء كدام دسته از نقشه ي نحوه نقشه - 7

  تجاري ) 4  اداري ) 3  مسكوني ) 2  شهري ) 1
 )86 –سراسري(  شود؟  برش عمودي در ساختمان به چه منظور انجام مي - 8

  ها مشخص شدن وضعيت پله) 2  ها نماياندن ارتفاع درها و پنجره) 1
  ي موارد همه) 4  هاي توپر و توخالي مشخص كردن قسمت) 3

  )87 –سراسري(   منظور از مبلمان قابل حمل چيست؟  - 9

    وسايل قابل حمل) 2    ميز و صندلي) 1
  ي وسايل يك خانه مجموعه) 4  ي وسايل نشستن مجموعه) 3

  )88 –سراسري(   .است. . . ، مربوط به محل زيرابعاد داده شده تصوير  -10

  گاز  اجاق) 1
  سرو غذا) 2
  يخچال بزرگ) 3
  ) آشپزخانه(ميز كار ) 4

 معماري كشي نقشه
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  )88 –سراسري(  ت؟ ي سرويس معرفي شده كدام اس حدود اندازه -11

1(/ /0 95 1 25  
2(/ /0 9 1 35  
3(/ /1 00 1 20  
4(/ /1 00 1 40  

  )88 –اسريسر(   .است. . . رو،  قسمت مشخص شده در تصوير روبه -12

  حفاظ باالي تخت) 1
  حفاظگاه و  نوعي تكيه) 2
  محل مخصوص نگهداري تخت) 3
  فضا براي قرار دادن اشياي الزم) 4

  )88 –سراسري(   برش مناسب براي پالن در يك ساختمان يك طبقه مطابق شكل، كدام است؟ -13

1(A A  
2(B B  
3(C C  
4(D D  

  )88 –سراسري(  د؟نا ترتيب كدام به cو b,aرو، مطابق تصوير روبه -14

  گاز، يخچال و لباسشويي) 1
  گاز، لباسشويي و يخچال) 2
  يخچال، گاز و لباسشويي) 3
  لباسشويي، يخچال و گاز) 4

 )89 –سراسري(  هاي بهداشتي و آشپزخانه، معموالً به كدام منظور است؟  سرويس نزديك هم قرارگرفتن -15

    ها دسترسي آسان به آن) 2    ي مشترك تهويه) 1
  ها ها از ساير قسمت جداسازي آن) 4  كشي ي لوله كاهش هزينه) 3

 )89 –سراسري(  جمع اعمال عمده در آشپزخانه چند است؟ -16

1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  

 )89 –سراسري(  رو، كدام مورد معروف به جزيره است؟ در شكل روبه -17

1 (A  
2 (B  
3 (C  
4 (D  
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 )89 –سراسري(  بر حسب متر، كدام است؟ مقابلمحيط مناسب براي مثلث داده شده در شكل  -18

1 (6  
2 (7  
3 (6/7  
4 (8  

 )90 –سراسري(  است؟ تر كمدر كدام مورد بلندي پله  -19

  ) داخلي(اداري ) 4  )حياط(مارستاني بي) 3  )داخلي(مسكوني ) 2  )حياط(مسكوني ) 1
 )90 –سراسري(  شود؟ كدام مورد به طور معمول در پالن مبلمان داده مي -20

  عرض درها) 4  كد عرضي) 3  ميز) 2  كد ارتفاعي ) 1
 )91 –سراسري(  است؟ مجازي خط كدام شكل، به توجه با -21

1 (a    
2 (b  
3 (c    
4 (d  

 )91 –سراسري(  )cmبر حسب(است؟  حدودي چه در معموالً ها پنجره قاب ضخامت -22

  15تا 7) 4  12تا 8) 3  13تا 6) 2  7تا 5) 1
 )91 –سراسري(  باشد؟ مي 2فاز هاي نقشه وظايف از مورد كدام -23

  ديوار به ها پنجره اتصال چگونگي) 2  معمار توسط فضاها طراحي) 1
  بعدي  سه نماهاي و پرسپكتيوها معرفي) 4  كارفرما به طراح كلي هاي ايده ي ارائه) 3

 )92 –سراسري(  . استفاده كند. . . جمله با كدام عبارت كامل خواهد شد؟ يك گلخانه  -24

  بايد از نور مصنوعي هم) 2    بايد از نور طبيعي هم) 1
  تواند فقط از نور مصنوعي مي) 4    حتماً بايد از نور طبيعي) 3

 )92 –سراسري(  يباتر از طرف طراح، كدام پيامد را در پي دارد؟ي نماي بيروني ز ارائه -25

  سرعت پيشروي ساختمان) 2    جلب رضايت سازنده) 1
  تر مجوز دريافت سريع  )4    جلب نظر كارفرما) 3
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. باشـد » خط نازك«است پس بايد » اندازه«مربوط به aخط ،با توجه به شكل    »4«ي گزينه .1

چـين   خـط . باشد» خط ضخيم«بايد  ومربوط به محيط مستطيل است bخط
cلـذا  . باشد» چين خط«باشد، پس بايد  نيز چون مربوط به قسمت نامرئي مي

 .صحيح است» 4«ي گزينه

، براي »خط نازك«براي خط اندازه از . رود كار مي براي نشان دادن محور تقارن اشكال متقارن به» ي نازك خط نقطه«    »3«ي گزينه .2
 .شود استفاده مي» خط نازك«دار از  ي شيب ي صفحه و براي لبه» چين خط«خط نامرئي از 

براي محور » ي نازك خط نقطه«براي خطوط نامرئي، » چين خط«. شود استفاده مي» خط پر نازك«براي هاشور زدن از     »4«ي گزينه .3
 .شود براي نشان دادن سطوح عمليات استفاده مي» ضخيم ي خط نقطه«تقارن و 

  . شود استفاده مي) ممتد نازك(نازك پر براي خطوط اندازه و هاشور از خط     »1«ي گزينه .4
چنـد  . . . بعدي حجم و  كه معموالً ضمن كشيدن تصوير سه. . . ساختماني، صنعتي و : كشي انواع مختلفي دارد نقشه    »2«ي گزينه .5

  .دهند هاي مختلف آن را نيز ارائه مي ي از نماتصوير دوبعد
     »2«ي گزينه .6

مسير «، دياگراماين ها با يكديگر است،  ي ارتباط آن و نحوه ي فضاها شكل سادهگر  دياگرامي كه بيان: فلوچارت
  .نام دارد» دياگرام عملكردي«يا » فلوچارت«يا » دسترسي

هاي شهر براي عملكردهاي مختلف مورد نيـاز شـهر،    بندي و استفاده از زمين ي منطقه يعني نحوه» كاربري اراضي«    »1«ي گزينه .7
هـاي   هاي مربوط به مجموعـه نقشـه   كه از جمله نقشه... مثالً مشخص نمودن مناطق مسكوني، تجاري و آموزشي و 

  .است» شهرسازي«
ي ارتفـاع درهـا و    اع طبقات، قطر سقف، اندازهي ارتف ها در برش عمودي يا قائم در ساختمان، اندازه ترين اندازه مهم    »4«ي گزينه .8

هاي توپر و توخالي سـاختمان   ها و ارائه و بررسي قسمت بام، عمق فندانسيون، ارتفاع پله انداز پشت ها، دست پنجره
  . باشد مي

مانند ميز، صندلي،  .گويند يا پرتابل مي» مبلمان قابل حمل«باشند را  جايي مي وسايلي كه در منزل قابل حمل و جابه    »2«ي گزينه .9
  ...كمد و 

تر از اين دست را در كتاب درسي ترسيم  موارد بيش. باشد مي» سرو غذا«ي داده شده مربوط به محل  شكل و اندازه    »2«ي گزينه .10
 .توانيد بيابيد كشي مي فني و نقشه

  .باشد كشي مي تصوير داده شده مربوط به كتاب درسي ترسيم فني و نقشه    »2«ي گزينه .11
35190ي مورد نظر  دازهان //   استمتر.  
  
  

  معماريكشيي نقشهنامهپاسخ
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  .كشي ببينيد را در كتاب درسي ترسيم فني و نقشهاز اين تصاوير تر  موارد بيش    »3«ي گزينه .12

  
  
  

به طور كلي برش براي فهميدن جزئيات داخل هر حجم است و برشي     »3«ي گزينه .13
دو بـرش  . ذاردترين جزئيات را به نمايش بگ تر است كه دقيق صحيح

AA,BB  دهند، بـرش   فقط پنجره را نشان ميDD  
بهتـرين  . كند و پنجره را فرامـوش كـرده   هم فقط در را مشخص مي

CCبرش، برش      است كه موارد مهم ايـن سـاختمان يعنـي در و
  .زمان در نظر گرفته است پنجره را هم

كشي هم داريم كه پالن يك ساختمان عبارت است از يك برش فرضي افقـي از   كتاب درسي ترسيم فني و نقشه در
ها را در بـر بگيـرد و    شود، جايي كه درها و پنجره ترين مشخصات ساختمان از آن ارتفاع ديده مي ارتفاعي كه بيش

  .شود حداكثر عناصر ساختمان ديده مي
  

رفشويي و اجاق رئوس اين مثلث را يخچال، سينك ظ. باشد در آشپزخانه مي» مثلث كار«مربوط به  تصوير داده شده    »1«ي گزينه .14
اين مثلث كه عمده كار آشپزخانه در آن صورت . مربوط به لباسشويي است Cدهند كه البته تصوير  گاز تشكيل مي

 . متر داشته باشد 6/6تر  گيرد، نبايد محيطي بيش مي
 

كشي آب سرد و گرم بهداشتي و دفـع فاضـالب،    ها به لوله هاي بهداشتي با توجه به نياز آن الت و سرويسحمام و تو    »3«ي گزينه .15
كشي و اتالف انرژي حرارتي تقليل  ي لوله گيرند تا هزينه ديگر و نزديك به آشپزخانه قرار مي معموالً در مجاورت يك

 . يابد
  

سـازي بـراي    آمـاده -2نگهداري و سرد كردن مواد غذايي  -1. پذيرد ام ميطور عمده در آشپزخانه چهار عمل انج به    »4«ي گزينه .16
  شوي مواد و ظروف و شست -4پخت غذا  -3پخت 

تماشاي و ) شويي توسط ماشين لباس(وشوي لباس  هاي ديگري مثل صرف غذا، شست البته ممكن است عملكرد
  . تر باشد يني شده و ابعاد آن نيز بزرگب تلويزيون صورت پذيرد كه در اين صورت تجهيزات الزم آن بايد پيش

  

باشد كه اگر در كنار ديوار قـرار نگيـرد، جزيـره     گاز مي اجاق Cيخچال و Dمثلث كار، Bشويي، لباس  ماشين A    »3«ي گزينه .17
 . شود ناميده مي

  

گاز كه به ترتيب محل نگهداري و سرد كردن مواد غذايي،  اگر سه قسمت اصلي آشپزخانه يخچال، ظرفشويي و اجاق    »1«ي نهگزي .18
ي كـار   آيـد كـه عمـده    وجـود مـي   ديگر وصل شوند مثلثي به باشد به يك وشو و پخت غذا مي سازي و شست آماده

متـر   6/6تـر از   هور است و مجموع سه ضلع آن بايد كـم كار مش به مثلث  اين مثلث. گيرد آشپزخانه در آن انجام مي
  .صورت طرح آشپزخانه مناسب نيست باشد در غير اين
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تـر بيمـاران در    راحت ي هاي ديگر دارند كه براي استفاده تري نسبت به پله ها، ارتفاع كم هاي ورودي بيمارستان پله    »3«ي گزينه .19

   .كنند موالً بيماران از آسانسور استفاده ميهنگام ورود و خروج است؛ در داخل بيمارستان مع

  .شود معرفي ميميز و اطالعات آن غالباً در پالن مبلمان،     »2«ي گزينه .20

  

برده وجود دارند  ي خطوط نام بقيه. ، مربوط به مسير حركت درب استCخط     »3«ي گزينه .21

  .و فرضي نيستند
  

  

 15تـا   7در حـدود   معمـوالً ها متفـاوت و   بازشوها، تعداد لَت و ضخامت آني پنجره، نوع  به طور كلي شكل و اندازه    »4«ي گزينه .22

  . متر است سانتي

ي كلـي يـا    طور خالصه در فاز صفر، ايده به. ها به ديوار است ، چگونگي اتصال پنجره2هاي فاز  از جمله وظايف نقشه    »2«ي گزينه .23

  .شود رائه ميهاي پالن و نما بدون جزئيات ا ، نقشه1و در فاز ... اسكيس و 

بايست از نـور مصـنوعي هـم    يك گلخانه حتماً بايد از نور طبيعي استفاده كند هرچند كه براي برخي محصوالت مي    »3«ي گزينه .24

  . بهره جست

  .ي نماي بيروني زيباتر از طرف طراح، در جلب نظر كارفرما بسيار موثر است ارائه    »3«ي گزينه .25
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  )62 –سراسري(  :توان گفت ها مي ي بين مساحت آن در مورد رابطه. شوند يك دايره و يك مثلث ديده مي زيردر تصوير  - 1

  .مساحت مثلث با نصف مساحت دايره مساوي است) 1
  .تر است مساحت مثلث از نصف مساحت دايره كم) 2

3مساحت مثلث از) 3
  .تر است مساحت دايره بيش5

1مساحت مثلث برابر با) 4
  .مساحت دايره است3

  )63 –سراسري(  تر است؟ يك از اعداد زير نزديك به كدام ،ارتفاع رأس قوس بلند - 2

7/حدود ) 1   متر5
  متر10حدود) 2
6/حدود) 3   متر5
  متر5حدود ) 4

)با توجه به سلسله اعداد زيردر مربع  - 3 وووو )
1 1 1 11 2 4 8   )63 –سراسري(  . . . فهميم كه  مي16

  .ها صادق است اين سلسله در نسبت بين مساحت مربع) 1
  .ها صادق است اين سلسله در نسبت بين مساحت مثلث) 2
  .ستدر هر دو صادق ا) 3
  .كدام صادق نيست در هيچ) 4

  )66 - سراسري(  ي چه قوسي قابل ترسيم است؟ به وسيله زيرشكل  - 4

  قوسي از دايره) 1
  قوسي از بيضي) 2
  قوسي از مارپيچ) 3
  قوسي نامشخص) 4

 )67 –سراسري(  :ضلعي منتظم برابر است با ي رأس هشت زاويه - 5

1(108  2(120  3(135  4(150  
  )68 –سراسري(  ها برقرار است؟ اي بين مساحت مثلث اوساط دو ضلع آن هستند، چه رابطه »نو م «كه نقاط  زيردر مستطيل  - 6

  .هر چهار تا مساوي هستند) 1
  .تر است ب از ج و ج از د بيش الف از ب،) 2
  .تر است الف از بقيه بيشفقط ) 3
  .ترند الف و ب با هم مساوي و از ج و د بيش) 4

منطبق شود، مجموع زواياي چهارضلعي حاصل چند Cبر Aي داريم، اگر آن را طوري تا كنيم كه نقطه زيركاغذي به شكل مثلث  - 7
  )74 –سراسري(  درجه است؟

1(360      
2(330  
3(335      
4(270  

  هندسه
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  )75 –سراسري(  شكل مقابل از چند مكعب به وجود آمده است؟ - 8

1(64  
2(50  
3(45  
4(48  

  )75 –سراسري(  است؟ چقدردر شكل مقابل نسبت سطح رنگ شده به سطح مربع  - 9

1(1
6    2(1

8  

3(1
12    4(1

10  

 )75 –سراسري(  دام اشكال هندسي كافيست؟براي ساختن نقش مقابل تكرار ك -10

    مربع) 1
    مربع و لوزي) 2
    مربع و لوزي و ستاره) 3
  مربع و ستاره) 4

  )75 –سراسري(  است؟ چقدربه كل مكعب ABCDهرم نسبت حجم -11

1(1
1تر از بيش) 2    3

3  

3(1
1تر از كم) 4    4

4  

 )77 –سراسري (  تري دارد؟ يك حجم كم كدام -12

  aيالمكعبي به ) a    2اي به قطر كره) 1
  .حجم هر سه مساوي است) a  4و ارتفاع  aاي به قطر قاعده استوانه) 3

  )81 –سراسري(  است؟ غلطكدام گزينه  -13

  .سوم است ي دو برابر زاويه ،مجموع هر دو زاويه ،االضالع در هر مثلث متساوي) 1
  .تر است كم 90الساقين از  هر مثلث متساوي ي زاويه مجاور به قاعده) 2
  .تر است سوم آن بزرگ ي از زاويه ،هر مثلث ي و زاويهمجموع د) 3
  .تر است كم180هر مثلث از ي مجموع دو زاويه) 4

  )81 –سراسري(  .كند مساحت آن مثلث را به دو قسمت مساوي تقسيم مي ……در هر مثلث  -14

  غير قائمه ي ي متساوي الساقين، نيمساز هر زاويه قائم الزاويه) 1
  تروقائم الزاويه، ارتفاع وارد بر ) 2
  قائمه ي قائم الزاويه، نيمساز زاويه) 3
  الساقين، ارتفاع وارد بر وتر ي متساوي  الزاويه قائم) 4

  )82 –سراسري(  عبارت صحيح كدام است؟ -15

  .ي محاطي آن برابر است قطر مربع با قطر دايره) 1
  .يگرندد قطرهاي متوازي االضالع با هم مساوي و منصف يك) 2
  .قطرهاي متوازي االضالع محورهاي تقارن آن هستند) 3
  .كند هاي مساوي تقسيم مي قطرهاي متوازي االضالع آن را به چهار مثلث با مساحت) 4
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 )84 –سراسري(  نسبت مساحت مربع به مثلث كدام است؟. االضالع مساوي است محيط يك مربع با محيط يك مثلث متساوي -16

1(3  2(3
2  3(3 2

2  4(3 3
4  

 )84 –سراسري(  متر است؟ چند سانتي a. باشد ميcm290مساحت سطح مقابل -17

1(2 2      
2(2 3    
3(3 2      
4(3 3  

 )84 –سراسري(  :مجموع زواياي هر كنج محدب -18

      .درجه است360برابر با) 1
   .تر است درجه كم360از) 2
    .تر است بيشدرجه 360از) 3
  .بستگي به تعداد وجوه دارد) 4

مشخص كنيم، كـدام رابطـه صـحيح    Mو محيط دايره را باPاگر محيط مربع را با. مساحت يك دايره و يك مربع مساوي است -19
  )85 –سراسري(   است؟

1(P M  2(P M  3(M P  4(M P
2

2  

باشد، مقدارEDخط موازي با پارهABخط اگر پاره -20
____
CE 85 –سراسري(  است؟ چقدر(  

1 (3/8  
2 (2/8  
3 (1/8  
4 (0/8  

  )85 –سراسري(  است؟ چقدرباشد، حجم هرم Vمستطيل جم منشور مكعباگر ح -21

1(V

3    

2(V

4    

3(V

6    

4(V

8  

  )85 –سراسري(  تر است؟ كدام عبارت، صحيح -22

  .اي براي تقليد از طبيعت نيست لههنر وسي) 1
  ها هاست، براي به يادگار نهادن خالقيت هنر بيان زيبايي) 2
  .پسند ندارد هنر تعريف جامع و مانعي ندارد، يعني تعريف همه) 3
  .كنيم هرگاه بخواهيم مفاهيم علمي و فلسفي را بيان كنيم، از هنر استفاده مي) 4
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در ايـن  . آوريـم  سه عمود بر سه ضلع مثلث فرود مي Mي از نقطه. مفروض است ABCو مثلث Mخواهي دل ، نقطهOي دايره -23
 )86 -سراسري (  : صورت پاي عمودها

  .اند روي يك قوس دايره )1
  .دهند تشكيل يك نقطه مي) 2
  .وضعيت مشخصي ندارند) 3
  .گيرند روي يك خط مستقيم قرار مي) 4

)مساحت يك دايره برابر است با -24 ) 2 3 2  )86 -سراسري (  ، قطر اين دايره كدام است؟2

1(( )2 2  2(( )2 2 2  3(( )3 2  4(( )2 3 2  

 )86 -سراسري (  : در اين صورت. برابر است Oي با محيط دايره ABCاالضالع محيط مثلث متساوي -25

  .مساحت دو شكل مساوي است) 1
  .تر از مساحت مثلث است مساحت دايره بيش) 2
  .تستر از مساحت دايره ا مساحت مثلث بيش) 3

2مساحت مثلث) 4
  .مساحت دايره است 3

 )86 -سراسري (  . . .  ي سازهاي دو زاويه نيم -26

    .متمم، بر هم عمودند) 2    .مجاور، بر هم عمودند) 1
  .متقابل به رأس، با هم موازيند) 4    .مكمل، بر هم عمودند) 3

 )86 -سراسري (   :اين دو چند ضلعي همواره. متر است ميلي 20تعداد اضالع دو چند ضلعي برابر و هر ضلع معادل -27

  كدام هيچ) 4  .قابل انطباق هستند) 3  .برابر هستند) 2  .مشابه هستند) 1

 )86 -سراسري (   ت؟كدام عبارت درست اس -28

  .هر مثلث حداقل يك محور تقارن دارد) 1
  .ثلث استها، مركز تقارن م محل تالقي عمودمنصف) 2
  .ي محاطي است ي همرسي نيمسازهاي مثلث، مركز دايره نقطه) 3
  .ديگر مساوي هستند ي مساوي با يك دو مثلث با داشتن دو ضلع و يك زاويه) 4

  )87 -سراسري (   ؟تي دو كانون چقدر اس فاصله. باشد مي 60و قطر كوچك  100در يك بيضي قطر بزرگ  -29

1(90  2 (80  3(70  4(60  

  )87 -سراسري (   :همواره -30

  .مثلث محاطي يك دايره، مثلثي قائم الزاويه است) 1
  .سه خط دلخواه واقع در يك صفحه، متقارب هستند) 2
  .اي با شعاع معين، مماس بر دو خط موازي رسم كرد توان دايره مي) 3
  .اي مماس بر سه خط دلخواه واقع در يك صفحه، رسم كرد توان دايره مي) 4
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 )87 -سراسري (   ي صحيح كدام است؟ گزينه. مساوي است DEFGبا محيط مربع  ABCاالضالع   محيط مثلث متساوي -31

  .حت مثلث استتر از مسا مساحت مربع بيش) 1
  .تر از مساحت مربع است مساحت مثلث بيش) 2
  .ها برقرار است بين مساحت 3به2نسبت) 3
  .مساحت دو شكل مساوي است) 4

aقطر مربعي -32   )88 -سراسري (  باشد، مساحت آن كدام است؟  مي6

1(a22  
2( a23  
3(a22  
4(a26  

  )88 -سراسري (  : تنها مثلثي كه فقط يك نيمساز و يك ارتفاع آن بر هم منطبق است عبارتست از -33

  درجه30ي الزاويه با زاويه قائم) 4  االضالع  متساوي) 3  الزاويه قائم) 2  الساقين متساوي) 1
  )88 -سراسري (   از برخورد نيمسازهاي زواياي داخلي يك متوازي االضالع، كدام شكل به وجود خواهد آمد؟ -34

  متوازي االضالع) 4  مستطيل) 3  لوزي) 2  مربع) 1
  )88 -سراسري (   اند؟ طور تقريبي چند درجه ي غير قائمه به ، دو زاويه)5و3،4با اضالع(ي معروف مصري  در مثلث قائم الزاويه -35

  60و 30)4   55و35)3  48و42)2  36و54)1
 )87 –سراسري(   متر است؟ يال آن چند ميلي. باشد ميcm2400ي مكعبي،  كل سطح جعبه -36

1 (25 2    
2 (25 5  
3 (40 2    
4 (40 5  

  )88 –سراسري(    اي مكعبي و بدون در ساخته شود، حجم آن كدام است؟ رو، جعبه هاي مربع روبه با برداشتن چهار مربع از گوشه دباي -37

1(a31
9    2(a31

18    

3(a31
27    4(a32 2

27   

  )88 –سراسري(  . است. . . نسبت حجم جسم مكمل بر حجم كلي  -38

1(/0 55      
2(/0 61  
3(/0 65      
4(/0 72  

 )89 –سراسري(  ، چقدر است؟ dباشد، مساحت سطح هاشورخورده بر حسب  dها مساوي  گر قطر دايرهدر شكل زير، ا -39

1( / d20 18  
2 (d22  
3 (/ d20 215  
4 (/ d21 312  
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Âدر شكل زير اگر  -40 10 ،AB=BD  وBC=CD باشد، مقدارĈ 89 –سراسري(  چند درجه خواهد بود؟( 

1 (120      
2 (135  
3 (140      
4 (150  

 )89 –سراسري(  هاشورخورده، كدام است؟  ، مساحت سطحمقابلدر مربع شكل  -41

1 (a21
4    2 (a23

8  

3 (a22 3
15    4 (a25

18  

 )89 –سراسري(  كدام عبارت، صحيح است؟ . برابر محيط دايره است Lدر شكل زير،  -42

  .مساحت دايره برابر مساحت مثلث است) 1

2مساحت مثلث ) 2
3   . مساحت دايره است 

  .استمحيط مثلث دو برابر محيط دايره ) 3
  . قسمت مشترك دو شكل، نصف مساحت مثلث است) 4

 )90 –سراسري(   : ها آن هاي مثلث درست است؟ كدام مورد در خصوص ارتفاع -43

  اند اندازه هم) 4  متعامدند) 3  همرسند) 2  اند رأس هم) 1

:داريم ABCدر مثلث -44
___ ___
AE AC

1
، اگر3

___
ED / 2 ي باشد، اندازه 5

___
BC  90 –سراسري(   چيست؟( 

1 (/7 5  
2 (/6 5  
3 (/7 25  
4 (/6 25  

 )90 –سراسري(   : ي اراي يك زاويهكه د يك مقعر است؟ آن ، كدامبا اضالع برابر ضلعي شش از چند -45

  .درجه است 200) 4  .درجه است 160) 3  .درجه است 120) 2  .درجه است 60) 1
 )91 –راسريس(   است؟  تر بيش كدام مساحت .برابرند ها محيط زير، هاي شكل در -46

  

1 (  2 (  3 (  4 (  
 

 )91 –سراسري(   : توان گفت در رابطه با يك چندضلعي در يك دايره مي -47

  . تواند برابر قطر دايره باشد فقط يكي از اضالع مثلث مي) 1
  . تر از قطر دايره باشد ترين ضلع چندضلعي بايد كوچك بزرگ) 2
  . ي باشدتواند با قطر دايره مساو فقط قطر يك مربع مي) 3
  . تواند با قطر دايره مساوي باشد ترين ضلع چندضلعي مي بزرگ) 4

A

B C

D E

BCDE
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 )91 –سراسري(   : در بيضي همواره -48

1 (f f a b 1 2    2(  b f f 1 22  

3 (b f f 1 22    4 (a b (f f ) 2 2 2
1 2

1
4  

  

 )91 –سراسري(   است؟ كدام االضالع متساوي مثلث مساحت باشد، dدايره قطر اگر ،زير شكل در -49

1 (d23 3
16    2 (d23

4  

3 (d23 2
16    4 (d25 3

12  
  

 )91 –يسراسر(    :توان گفت رو، مي با توجه به شكل روبه -50

  .ها دو شكل متنافرند آن) 1
  . اند ها دو شكل قرينه آن) 2
  . اند ها دو شكل متشابه آن) 3
  . مساحت شكل بزرگ دو برابر شكل كوچك است) 4

 )91 –سراسري(   با توجه به شكل مقابل، كدام گزينه صحيح است؟ -51

1 (MA.MB MC.MD    

2 (MB.MC ME
2  

3( CE.DE MC.MD    

4 (MD.MA ME  
 )91 –سراسري(   چه كسري از مكعب باقي مانده است؟. در شكل زير، شش سوراخ راه به در، در شش سمت مكعب ايجاد شده است -52

1 (1
3    2 (2

3  

3 (3
8    4 (1

2  
  

 )91 –سراسري(   باشد، محيط آن كدام است؟ cm230رو اگر مساحت سطح روبه -53

1 (12 5    2 (14 5    

3 (16 5    4 (30  
  

OHاگر -54 10 وABCD  92 –سراسري(   مربع باشد، سطح هاشورخورده كدام است؟( 

1 (37  
2 (47  
3 (57  
4 (67  




