
 قلع ونیکل درجه حرارت ذوب کدامیک لز همه کمتر است؟ -بیسموت-کادمیوم-در بین فلزات سرب -91

 د) کادمیوم         ج) بیسموت                  ب) قلع        الف) سرب و نیکل   

 درجه حرارت ذوب قلع چه درجه اي است؟ -92

                                                                درجه سانتی گراد 320ب)       درجه سانتی گراد  300الف) 
 درجه سانتی گراد 330د)           درجه سانتی گراد 230ج) 

 درجه حرارت ذوب کادمیوم چند درجه است؟  -93

                                                                              درجه سانتی گراد    230ب)       درجه سانتی گراد321الف) 
 درجه سانتی گراد 350د)                 سانتی گراد 330ج) 

اجزاي دم بوري طالوجواهرسازان که از آن براي لحیم کاري استفاده می شود شامل چه قسمت هایی  -94
 است؟

                                                                            ب) دوعدد شلنگ مشعل           الف) مخزن بنزین 
  د) تمام موارد     ج) دم زیر پایی بادکنک 

 طالوجواهرسازان از آب تنه کار براي چه منظوري در لحیم استفاده می کنند؟ -95

 الف) براي روان سازي 

 لحیم روي قطعه کارب) براي قرارگرفتن و دویدن 

 ج) براي جلوگیري از اکسید شدن 

 د) هیچکدام 

چرا از تابش نور آفتاب و نورهاي شدید مستقیم بر روي قطعه کار در موقع لحیم کاري فلزات قیمتی باید  -96
 جلوگیري شود؟

 الف) چون باعث ایجاد خطاي دید چشم می شود 

 ب) نور آفتاب و نورهاي شدید تاثیري بر لحیم کاري ندارد 

 ور کار بر قطعه کار اثر می گذارد ج) چون ن

 د) هیچکدام 



در هنگام لحیم کاري روي یک قطعه طالوجواهر اگر قرار باشد چند نوع لحیم مورد استفاده قرار گیرد ابتدا  -97
 کار را با لحیم نرم شروع می کنند یا لحیم سخت؟ 

 د) با هر دو         ج) با لحیم نرم             ب) با لحیم سختالف) فرقی نمی کند      

 رنگ لحیم هاي پالتین و پاالدیوم چگونه است؟-98

 د) قرمز                  ج) سفید همرنگ آنها                  ب) سیاه       الف) زرد   

 کدام سنگ داراي باالترین درجه سختی می باشد ؟-99

 د) الماس                   ج) آهن            ب) مس         الف) طال 

 سنگ محک اگر روزنه هایش پر شود چگونه مجددا آماده می شود ؟ -100

                                                                    ب) با اسید پاك می کنیم                          الف) با آب پاك می کنیم  
 د) با نمک پاك می کنیم     پاك می کنیم ج) روي آن رابا تیزآب و نمک

 فرق اساس بین سنگ هاي بدلی و اصل چیست؟ -101

 د) هیچکدام              ج) کیفیت و قیمت             ب) قیمت              الف) کیفیت  

 آزادي چقدر است ؟5وزن سکه  -102

 66/26د)                    6/46ج)              66/30ب)               66/40الف) 

 طالي سفید با حرارت چه رنگی می شود؟  -103

                                                                                         ب) زرد می شود               الف)قرمز می شود
 د) سیاه رنگ (کدر)می شود               ج) سفید می شود  

 آیا طال با آهن مخلوط می شود؟ -104

                                                                                                      ب) خیر                                             الف) بله  
 د) هیچکدام     ج) اصوال آن با طال خالص مخلوط  می شود 

 آهن طال را شکن می کند ؟آیا  -105

                                                                        ب) اصوال آن با طال خالص مخلوط می شود                        الف) خیر   
 د) هیچکدام      ج) بله طال را خراب می کند



 آیا استیل طال را شکن می کند؟ -106

                                                                          ب) اصوال آن با طال خالص مخلوط می شود                                   الف) بله
 د) هیچکدام      ج) بستگی دارد به درجه حرارت 

 داخل آب سرد چیست ؟گچی تازه ریخته گري شدن توسط دستگاه سانتریفیوژ به  لبعلت انداختن قا -107

                                                     ب) براحتی از قاب جدا شود        الف) به خاطر این که گچ بترکد و از فلز جدا شود
 د) هیچکدام                         ج) گچ طال را محکم در برمیگیرد  

وات است این کوره در هر ساعت چند کیلو 0051توان مصرفی یک کوره برقی مخصوص موم زدایی داراي  -108
 وات برق مصرف می کند؟

                                                                               کیلو وات ساعت  5/2ب)      کیلو وات ساعت  2الف) 
  کیلو وات ساعت 5/1د)         کیلو وات ساعت  3ج) 

براي ریخته گري نسبت مصرفی گچ و اب به چه  لبطال وجواهر براي درست کردن دو عدد قاندگان ساز -109
 میزان باید باشد؟ 

 درصد آب 70درصد گچ و 30ب)   درصد آب  60درصد گچ و 40الف) 

  درصد آب30درصد گچ و 70د)      درصد آب  40درصد گچ و 60ج) 

 نشوند چه حالتی بوجود می آید؟ اگر قطعات زیورآالت به طور صحیح آبکاري-110

                                                        ب) روکش قطعات دو رنگ می شود      الف) روکش قطعات کدر می شود
 د) هیچکدام        ج) روکش قطعات قرمز می شود

 حداقل دماي وان آبکاري فلزات قیمتی چند درجه سانتی گراد است؟-111

 درجه سانتی گراد  90حداکثر  55الف) حداقل 

 درجه سانتی گراد  70حداکثر  35ب) حداقل 

 درجه سانتی گراد 70حداکثر  55ج) حداقل 

 درجه سانتی گراد  60حداکثر  50د) حداقل 

  




