
کارفرما فقط در موارد زیر می تواند از مزد کارگر برداشت کند؟ (   

مورادی که قانون طراحتا اجازه این کار را داده است. (1  

هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد. (2  

اقساط وام های که کارفرما برابر ظوابط مربوط به کارگر داده است. (3  

* تمامی موارد صحیح می باشد. (4   

 

مقدار نوردهی پنجره های مدارس: ؟ (  

   % فضای کالس22 (1

* % فضای کالس02تا  22 (2  

% فضای کالس02 (3  

% فضای کالس12 (4  

 

مزایای درل پنوماتیکی نسبت به درل برق چیست؟ (  

سرعت عمل (1  

ایجاد ضربه هنگام سوراخ کردن (2  

* کمی صدا و حجم و سبک بودن (3  

مقرون به صرفه بودن (4  

 

هدف از ساخت نرده در ساختمان کدامیک از موارد زیر است؟ (  

زیبایی نمای ساختمان (1  

مسدون کردن فضای بین تراس و پله (2  



حفاظت و ایمنی (3  

* تمامی موارد صحیح می باشد. (4  

 

بستان و دبیرستان و .... چه اندازه باید باشد؟فاصله دستگیره از کف در مهدکودک و آمادگی، د (  

* سانتیمتر با توجه به سن افرادی که استفاده میکنند متغییر می باشد. 50تا  112 (1  

سانت با توجه به سن افراد متغیر است. 02تا  122 (2  

سانت 122 (3  

سانت 02(4  

 

برای جلوگیری از تابیدگی چارجوب ها باید چه اقدامی کرد؟ (  

باید روی خرک ساخته شوند. (1  

* روی زمین صاف ساخته شوند. (2  

بستگی به اندازه چهارچوب دارد. (3  

در همه جا میتوان ساخت. (4  

 

مورد استفاده لوله های سه پارچه می باشد؟ (  

روی درب های دو لنگه ماشین رو (1  

روی دربهای یک لنگه حیاطی (2  

* روی دربهای سنگین کاراژی  (3  

همه موارد صحیح می باشد. (4  

 



مورد مصرف پروفیل سپری لب برجسته در چه قسمتهایی است؟ (  

در درب یک لنگه (1  

* در درب دو لنگه (2  

در درب های که از بیرون باز می شود. (3  

تمامی موارد غلط می باشند. (4  

 

پارچه صیحی می باشد؟جوشکاری لوله های سه کدام مورد  (  

* پاس های مشترک است. (1  

پاس های رو بهم است. (2  

پاس های مشترک و رویهم (3  

فرقی نمیکند. (4  

 

جهت در آوردن جای قفل و کشو مغزی از کدام روش استفاده میشود؟  (  

از تیغه ساب سنگ فرز استفاده می شود. (1  

از تیغه برش سنگ فرز استفاده می شود. (2  

* می شود از دریل و تیغه برش استفاده (3  

از تیزبر و چکش استفاده می شود. (4  

 

مورد مصرف لوالی قابلمه ای: (  

روی درب یک لنگه (1  

روی درب چوبی نصب می شود. (2  



* روی چهارچوب فلزی (3  

هیچکدام (4  

 

کدام روش در در و پنجره های چند لنگه جهت ثابت کردن درب های دو لنگه مورد استفاده قرار میگیرد؟ (  

از کشوی مغزی استفاده می شود. (1  

از کشوی پشتی استفاده می شود. (2  

از کشوی پایه بلند استفاده می شود. (3  

* تمامی موارد صحیح می باشد. (4  

 

؟صحیح می باشد پروفیل سنگه دریکدام یک از موارد زیر در مورد  (  

دارای لبه های ساده است. (1  

دارای لبه های برجسته است. (2  

* ای آن سداده و برجسته است.لبه ه (3  

تمامی موارد غلط می باشند. (4  

 

برای نصب لنگه درهای کوچک و معمولی کدام مورد استفاده می شود؟ (  

از لوالی یک پارچه استفاده می شود. (1  

* از لوالیی دو پارچه استفاده می شود. (2  

از لوالی سه پارچه استفاده می شود (3  

از هر سه نوع استفاده می شود. (4  

 



بادخور زیر لوله های لنگه درب باید چه مقدار باشد؟ (  

میلی 4 (1  

میلی 0 (2  

* سانتی 2 (3  

نیازی به باخور نیست. (4  

 

آشنایی با نقشه در کار شما چه تاثیری دارد؟ (  

کار را زیباتر می توان ارائه نمود (1  

سرعت کار افزایش خواهد داشت. (2  

ر بدون عیب و نقص ساخته خواهد شد.کا (3  

* تمامی موارد صحیح می باشد. (4  

 

برای ایجاد کالف زاویه های برش معموال چند درجه است؟ (  

* درجه 32 (1  

درجه 40 (2  

درجه 02 (3  

درجه 02 (4  

 

برای بریدن لوله، ورق، پروفیلها به کدام دیلی از تیغ اره با دنده های ریز استفاده می شود؟ (  

قدرت بیشتر تیغه اره (1  

سرعت عمل بیشتر (2  



* درگیر شدن تعداد بیشتری دندانه یا قطعه (3  

جلو گیری از شکسته شدن تیغ اره (4  

 

پروفیل ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ (  

سه گروه سنگین و نیمه سنگین و لوله ها (1  

* سه گروه شامل سبک، نیمه سنگین و سنگین (2  

نگیندو گروه سبک و س  (3  

تمامی موارد غلط می باشند. (4  

 

کدام دسته از عوامل طبیعی، جوشکاری در فضای باز را با مشکل رو به رو میکند؟ (  

* باران –باد  (1  

گرمای شدید خورشید (2  

در سایه آفتاب (3  

در هوای ابری و گرم (4  

 

 


