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ظرح اولیو منوهو ،ظراحان -1
خود را 

 1س111ص کييد؟می آماده چگوهو 

 منایيد.اب هتیو هلضو از ظرح خودصان، اكدام ةو تولید منوهو اولیو می

 1س111گرید؟ صمی اجنام منظوری چو ةو اولیو منوهو هتیو -1

مهچينی ثرای  صود کو در ظورت هیاز، در جزئیات ای لک آن ظرح ابزىگری کييد.ةو این خاظر هتیو می

 مؼریف ظرح ةو اکرفرمااین، سفارش دىيدگان و مهاکران مه مورد اس تفاده است.

  3س111ص چیست؟( منوىک) ماکت -3

 است. (سازه یک ای ظرح یک از کوچکیساختو صده ) منوهو

 گویيد؟ ص111می چو کضی هلضو ضواةط و اظول ةو توجو اب ظيؼیت، ظراحان توسط صده ساختو اولیو منوهو ةو -4

  ماکت ؛4                    ؛ پالن3             مهکف ؛ هلضو1             ؛ اسکچ1

 ماکت ؛4

 111دارد؟ ص اکرثردی چو ماکت و هلضو -5

 .است اس تفاده مورد مهاکرانةو  و اکر دىيدگان سفارش اکرفرمااین، ةو ظرح مؼریف ارائو و ثرای



 

 

 111آید؟ صمی دست ةو ىایی(ظرح چو تجدیل )از ماکت چگوهو -6

 صود.از تجدیل ظرح دو ةؼدی )هلضو( روی اکغذ ةو ظرح سو ةؼدی و جحمی اجیاد می

 111ص  سازی ةو فراگریی ................ ةپردازید.ماکت از الزم است پیش -7

 خواین هلضو

 ص         غ     211صثرای ساخت یک ةيا هیاز ةو هتیو هلضو آن است. ص ای غ؛  -8

 حصیح

 111. صیک را انم ةربید اجزای ىر انمربده و صوهددس تو تلس می می مؼامری ةو چند ىایهلضو -9

ىای صامل هلضو ىا مضخط است واهدازه آن اةؼاد و ىا حمل دكیق فضاىا وهلضودراین هوع  :1فازالف: 

 است. ىای سو ةؼدی، ثرش، منا و ظرح)پالن(افلی 

 .ىا جزئیات اجرایی ظرح وضان داده صده استدر این هوع هلضو :1فاز ب:

 111ص ؟صودمی مضخط مورد کدام ،مؼامری (1)فاز هلضو در -11

 فضاىا اهدازه (4     ظرح اجرایی جزئیات( 3    فضاىا اةؼاد( 1     فضاىا رواةط و دكیق حمل (1

 ظرح اجرایی جزئیات( 3

 111چیست؟ ص( پالن) افلی هلضو -11

 یک ثرش افلی از ساخامتن است.

 است؟ ساخامتن از افلی ثرش هلضو کدام -11

 ةؼدی سو ظرح( 4               منا( 3                 ُثرش( 1                پالن (1

 پالن( 1



 

 

 ؟صودمی گرفتو هظر در حمیل چو در افلی ثرش -13

 .ابصد ممکن کو حمیل ىر (1

 .صود واكع مرةوظو هميدس توجو مورد کو حمیل( 1

 کيد. ارائو را اظالػات ترینةیش ةتواهد کو حمیل( 3

 .ابصد داص تو ثر در را ىزیيو مکرتین کو حمیل (4

 .کيد ارائو را اظالػات ترینةیش ةتواهد کو حمیل( 3

سعِح ثرش خورده وجود  ىایی است کو در ..........ىای افلى وضان دىيدۀ خطخط چنی در هلضو -14

 113صصود. ثرش دىده منى در دارد وىل

 ابالی

 113چیست؟ ص صلک ابم هلضو -15

 کيد.هوغی هلضو در ساخامتن است کو تعویری از ابالی ساخامتن را ارائو می

  114ص آید؟این مناىا چو اظالػایت ةدست می و از منای مؼامری چیست؟ -16

 .صوهداىای مؼامری خعوط خمفی ترس می منیمن کو دراین تفاوت  اب ترس می فین ىستند ىامن مناىای كامئ در

ىا، هوع معاحل و پیش آمدگی ای فرو رفتگی در سعح منا اس تخراج ىا، دیوارىا، پهلاظالػایت چون ارتفاع درىا، پيجره

 صود.می

 ؟صودمی اس تخراج اظالػایت چو مؼامری مناىای از -17

 معاحل هوع و ىاپهل ،دیوارىا( 1                               ىاپيجره و در ارتفاع (1

  موارد مهو( 4             منا سعح در فرورفتگی ای آمدگی پیش (3

 موارد مهو( 4



 

 

 114کييد؟ صمی گذاریانم چگوهو و کرده هتیو چزیی چو اس تفاده اب را مؼامری منای -18

کييد و اب توجو ةو هجت جغرافیایی کو در هلضو افلی آمده است هلضو افلی آن هتیو میاب اس تفاده از 

 صوهد.انمگذاری می

 114ص .داد وضان را................  ارتجاط حنوه توانمی معودی ثرش مکک اب -19

 (ظجلات)

 114ص ؟چیست متریین ماکت دیگر انم -11

 ُثرش( 4                  اتود( 3                  الگو      متد (1

 اتود( 3

 اكدام ةو ساخت ماکت چیست؟ ترین گام كبل ازهمم ( اولنی والف -11

  .تؼینی ملدار و هوع معاحل است ىا وهلضوثرریس و معالؼو 

  ساخت یک ماکت مؼامری را ةرتتیب ةيویس ید؟مراحل ب( 

 اتعال اجزاء -5اجرای سلف  -4ىا  پهل ىا وساخت دیوار  -3جرای کف روی تسرت  ا -1ساخت تسرت اظیل   -1

 114ص تفاوت ماکت متریین اب ماکت هنایی چیست؟ -11

صود این ماکت ابغث ماکت جزئیات هنایی ظرح حلاظ منی این هوع صود درخبضی از ظرح ساختو میین متام ای ماکت متری در

 .پذیر ابصدایی اماکنىای ظرح هنصود کيرتل جحممی

  .صودظرح اس تفاده می تردكیق تر واین ماکت ثرای منایش اکمل از و صودحلاظ میماکت هنایی جزئیات  اما در

114ص ؟اهددس تو چند ىاماکت ساخت و کیفیت هظر از -13

 اثهویو – اولیو( 4           گران - ارزان (3       هنایی - متریین( 1         پیرشفتو - ساده (1

 هنایی - متریین( 1



 

 

 114ىا کدامند؟ صاهواع ماکت ساخت هظر کیفیت و از -14

 ماکت هنایی  -1ماکت متریین ای اتود  -1

  114اهد؟ صىا چند هوعماکت اهدازه از هظر -15

 مه اهدازه  -3         ترثزرگ  -1           ترکوچک -1

 114ص اهد ... ؟ىا سو هوعساخت ماکت از هظر موكؼیت -16

 كبل و مهزمان و ةؼد از امتام پروژه و ظرح

 116و  115ص چند مورد از معاحل الزم ثرای ماکت سازی را انم ثرده وتوضیح دىید؟ -17

 .(اس تفاده میضود چس جاهدن آهنا از التکس )ثرای: ىافوم-1

 اکغذ و ملوا -1

 لوازم ثرش و حتریر -3

 صیضو و...  –گچ  –چوب  -مخری -پاپیو  -سایر معاحل ماهيد: گل رس  -4

 116ص ؟صودمی اس تفاده چو چزیی از ىافوم چس جاهدن ثرای -18

 .صودمی اس تفاده ، ای چسب چوبالتکس از ىاآن چس جاهدن ثرای

 115ص صود؟ می غرضو ظورت چو ةو ماکت ساخت ملوای و اکغذ -19

 ةو ظورت اکغذ و ملوای ىیپرو، اسفنجی، پارافنی خورده و ماکت.

 115ص پالس توفوم جزء کدام دس تو ازمعاحل ماکت سازی می ابص يد؟ پیل یوراتن و -31

 فوم

 



 

 

 115؟ صصوهدمی غرضو ابزار ةو ظورت چند ةو ىاومف -31

 موارد مهو( 4               یوهولیت( 3             پالس توفوم (1        یوراتن پیل (1

 موارد مهو( 4

 ؟است کدام ماکت هتیو در فوم اصاکل -31

 جحمی - ایوركو( 4           جحمی( 3              ةلویک - ایوركو( 1             ایوركو (1

 ةلویک – ایوركو (1

 116ص ةيویس ید؟ را ىافوم ویژه حماسن -33

 است. ىاثرش راحت و فرم دىی آسان آن

 116انمند؟ صمی چو گریدمی كرار فوم ىاآن وسط در کو را ملوایی الیو دو -34

 یوراتن ( پیل4               ( اس تایرو فوم3            یوهولیت (1 پالس توفوم                (1

 فوم اس تایرو( 3

 116صود؟ صمی اس تفاده ماکت هتیو در زیر موارد از یککدام -35

 موارد ( مهو4            و فلز چوب و ( گچ3           مخریىا اهواع و رس گل ( 1          پاپیو (1

 موارد مهو( 4

  ؟ابصد چگوهو ابید ماکت تسرت صودمی گرفتو هظر در مه اظراف حموظو و راه ساخامتن ثر ػالوه کو ىاییماکت ظرح در -36

       ماکت سعح از ترگسرتده( 1                                         ماکت اهدازه مه (1

 هیست همم تسرت اهدازه( 4                              ماکت سعح از ترکوچک( 3

       ماکت سعح از ترگسرتده( 1



 

 

 .صوداجیاد می .... جحمی ةؼدی و3روی اکغذ ةو ظرح  )هلضو( ةؼدی1از تجدیل ظرح  الف( -37

 ماکت

 است  ........... یک هلضو ترین هلضو فازاظیل ترین وهمم ب(

 ()هلضو افلی

 الزامی است.  ....... ىایىا وجود هلضوثرای ساخت ماکت لکی از ظرح ج(

 


