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 سواالت تخصصی برق ساختمان
 5شماره 

 
 زاویه قیچی به طور معمول چند درجه می باشد ؟ -1

 درجه 12تا  9 –الف 
 درجه 15تا  9 –ب 

 درجه 14تا  8 –ج 
 درجه 15تا  10 –د 

................... عبارت است از فرم دادن بدون براده برداري که در آن  -2
ا حرارت دادن و یا بدون حرارت دادن قسمتی از مواد را با حفظ سطح مقطع ب

 از مسیر اصلی خارج کرده و به مسیر دلخواه بیاورند .
 حدیده کاري –الف 

 قالویز کاري –ب 
 خم کاري –ج 
 برشکاري –د 

 کدام نوع دستگاه خم کاري براي خم کردن گونیاها به کار می رود ؟ -3
 انبردست دم پهن –الف 

 اهرم دو طرفه –ب 
 رفهاهرم یک ط –ج 
 دستگاه خم کن –د 

کدام نوع دستگاه خم کاري براي نگهداري و خم کردن مقاطع مناسب  -4
 به کار می رود ؟

 انبردست دم پهن –الف 
 دو طرفه –ب 

 یک طرفه –ج 
 دستگاه خم کن –د 

کدام نوع دستگاه خم کاري براي پیچاندن مقاطع چهارگوش و یا  -5
 مستطیلی به کار می رود ؟

 دم پهنانبردست  –الف 
 دو طرفه –ب 

 یک طرفه –ج 
 دستگاه خم کن –د 

براي خم کاري با دستگاه فک خم کن باید چند برابر ضخامت کار باشد  -6
 ؟

 برابر 2حداقل  –الف 
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۳۷ 
 

 برابر 5/1حداکثر  –ب 
 برابر 5/1حداقل  –ج 
 برابر 2حداکثر  –د 
 جنس پیچ ها از چیست ؟ -7

 فوالد –الف 
 فوالد آبکاري –ب 

 چدن –ج 
 الف و ب –د 

 یک پیچ به چه شکل هایی وجود ندارد ؟ -8
 گوش 4 –گوش  6 –الف 

 عدسی –گرد  –ب 
 استوانه اي –خزینه اي  –ج 
 نیم گرد –مخروطی  –د 

..................... عبارتست از ایجاد شیارهایی به صورت مارپیچ و به شکل  -9
 ود ؟می ش مثلث ، مربع ، ذوزنقه و نیم دایره که با کولیس اندازه گیري

 خزینه –الف 
 حدیده –ب 

 دنده کاري –ج 
 قالویز کاري –د 

کدام نوع پیچ ها از نظرشکل متداول تراز بقیه است و براي اتصال هاي  -10
 مکانیکی به کار می رود ؟

 دنده مثلثی –الف 
 دنده مربع –ب 

 دنده ذوزنقه –ج 
 دنده اره اي –د 

ده رکت و نیرو مورد استفاکدام نوع پیچ از نظر شکل ، براي انتقال ح -11
 قرار می گیرد ؟

 دنده مثلثی –الف 
 دنده مربع –ب 

 دنده ذوزنقه –ج 
 دنده اره اي –د 

کدام نوع پیچ ، شکل دنده هاي آن ذوزنقه قائم الزاویه است و براي  -12
 انتقال حرکت و نیرو در یک جهت به کار می رود ؟

 دنده مثلثی –الف 
 دنده مربع –ب 

 قهدنده ذوزن –ج 
 دنده اره اي –د 
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کدام نوع پیچ ، براي اتصاالت و تحت فشار که کمتر بازو بسته می شود  -13
 به کار می رود ؟

 دنده مثلثی –الف 
 دنده مربع –ب 

 دنده ذوزنقه –ج 
 دنده اره اي –د 

کدام نوع پیچ براي قطعاتی که در معرض ضربه قرار می گیرند مورد  -14
 استفاده قرار می گیرد ؟

 نده مثلثید –الف 
 دنده گرد –ب 

 دنده ذوزنقه –ج 
 دنده مربع –د 

کدام نوع پیچ ها در دو انتهاي خود دنده شده اند و در مواقعی که  -15
 امکان استفاده از مهره نباشد مورد استفاده قرار میگیرد ؟

 پیچ هاي دو سر –الف 
 گوش 6پیچ با سر  –ب 

 گوش 4پیچ با سر  –ج 
 پیچ هاي سر استوانه اي –د 

 کدام نوع پیچ جزء رایج ترین پیچ ها می باشند ؟ -16
 پیچ هاي دو سر –الف 

 گوش 6پیچ با سر  –ب 
 گوش 4پیچ با سر  –ج 
 پیچ هاي سر استوانه اي –د 

 کدام نوع پیچ ها براي اتصاالتی که باز نمی شوند کاربرد دارد ؟ -17
 پیچ هاي دو سر –الف 

 گوش 6پیچ با سر  –ب 
 گوش 4پیچ با سر  –ج 
 پیچ هاي سراستوانه اي –د 

کدام نوع پیچ به صورت فشاري یا با نیروي زیاد در کارها جا زده می  -18
 شوند و سپس مهره روي آنها بسته می شوند ؟

 پیچ هاي سرچکشی –الف 
 پیچ سراستوانه اي –ب 

 پیچ سرچاکدار –ج 
 پیچ هاي دو سر –د 

ر سرپیچ متداد قطکدام نوع پیچ در قسمت سر این نوع پیچ ها شکافی درا -19
 براي داخل کردن سر پیچ گوشتی ایجاد شده است ؟

 پیچ هاي سرچکشی –الف 
 پیچ سراستوانه اي –ب 

 پیچ سرچاکدار –ج 
 پیچ دو سر –د 
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 کدام یک از انواع مهره ها محسوب نمی شود ؟ -20
 لب بریده –گوش  6مهره سر  –الف 

 گرد بزرگ –گرد  –نیم گرد  –ب 
 دم خروسی –گرد شیاردار  –گرد سوراخ دار  –ج 
 ناجی شیاردار –کالهک  –د 

کدام نوع انبردست براي صاف کردن یا تاباندن سیم ها به یکدیگر و فرم  -21
 دادن به آنها استفاده می شود ؟

 انبردست مرکب –الف 
 انبردست دم تخت –ب 

 انبردست دم باریک –ج 
 انبردست دم کج –د 

دن عه کار و لخت کردن یا بریکدام نوع انبردست براي نگه داشتن قط -22
 سیم استفاده می شود ؟

 مرکب –الف 
 دم تخت –ب 

 دم باریک –ج 
 دم کج –د 

وسیله اي که شبیه انبردست است با این تفاوت که نوك آن بلندتر و  -23
 باریک تر است.

 مرکب –الف 
 دم تخت –ب 

 دم باریک –ج 
 دم کج –د 

ي دو فک چهارگوش و وسیله اي که جهت فرم دادن سیم ها که دارا -24
 پهن است ؟

 دم گرد –الف 
 دم پهن –ب 

 دم باریک –ج 
 دم کج –د 

وسیله اي که نوك آن خم شده است و براي بیرون کشیدن خارهاي  -25
 دایره اي شکل به کار می رود .

 دم گرد –الف 
 دم پهن –ب 

 دم باریک –ج 
 دم کج  –د 

 



 
  )3کارگر عمومی برق کار درجه (
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