
اداره كل آموزش فني و حرفه اي    - 2نمونه سواالت درودگر درجه 
  2درجه  درود گر: رشته                           

  8- 4/2/06/12 : استانداردكد                           
     

  
  )عرض*طول*ارتفاع(حداقل فضاي الزم براي هر كارگر در محيط كار چقدر است؟-1

  2*2*4متر16:د    4*2*2متر  16:ج      2*2*3متر12:ب    3*2*2متر 12: الف 
  ازچه خاموش كننده اي استفاده مي شود؟Dدن آتش كالس براي خاموش كر-2

  كپسول توليد كننده كف:ب                      آب و كپسول اسيد سودا:الف
  كپسول كازكربنيك مايع:د          كپسولكپسول تتراكلروردوكربن: ج
  جنس گيره هاي رو ميزي از چيست ؟-3

  چدن:د      فوالد:ج      فوالد و چدن : ب      آهن سخت : الف 
  اجزاي متر كدام است؟-4

  مگامتر,كيلومتر,دكامتر؛هكتوكتر:ب        ميكرومتر,ميليمتر,دسيمتر؛سانتيمتر:الف
  ميليمتر,كيلومتر؛ دسيمتر؛سانتيمتر: د        دكامتر؛هكتوكتر, دسيمتر؛سانتيمتر: ج
  بهترين فصل برش در كشور ما چه فصلي است؟- 5

  زمستان:د      پاييز :ج      تابستان :ب        بهار:الف 
  ؟....طع زنيق-6

  عمل قطع كردن گرده بينه به طول هاي مشخص را قطع زني گويند:الف
  عمل قطع كردن شاخه ها را قطع زني گويند:ب
  عمل قطع كردن گرده بينه را قطع زني گويند: ج
  عمل قطع كردن شاخه ها به طولهل مشخص را قطع زني گويند: د
  درختان به چند گروه اصلي تقسيم مي شوند؟-7

  )نرم چوب(،سوزني برگ)سخت چوب(پهن برگ -دو گروه:ب    پهن برگ ، نرم برگ، سوزني برگ -سه گروه: الف
  )سخت چوب(،سوزني برگ)نرم چوب(پهن برگ-دو گروه:د    سخت چوب ،نرم چوب، متخلخل - سه گروه:ج
  مقدار رطوبت مناسبجهت كار در كارگاه چقدر است؟-8

  رصدصفرد:د    درصد 8:ج      درصد15:ب      درصد30:الف
  دندانه هاي اره به چند دسته تقسيم مي شوند؟-9

  سه دسته ميان بر،عمودبر،عقب بر:ب      جلو بر،عقب بر،عمود بر–دسته  3:الف
  جلو بر،عمودبر-دو دسته:د        جلو بر،عقب بر–ده دسته :ج
  ......................اره ظريف برپشت دار- 10

  طول داندانه است دندانه هاي خيلي ظريفي داردكه فصله آن نصف:الف
  براي بريدن چوب در جهت الياف كاربرد دارد:ب
  براي برش تحت زارويه و به صورت ظريف كاربرد دارد:ج
  يكنوع اره قطع كن است با تيغه اي كه دندانه هاي آن خيلي ظريف است:د

  تعريف گوه و انواع آن كدام است ؟-11
  يك طرفه و دو طرفه وجود دارد لبه هاي بيضي شكل را گوه مي نامند وبه دو صورت:الف
  لبه هاي صاف را گوه مي نامند وبه سه صورت يك طرفه و دو طرفه و سه وجهي وجود دارد:ب
  اشكال مثلثي شكل را گوه مي نامندو تعداد بي نهايت گوه وجود دارد: ج
    بدون لبه تيز وجود داردلبه هاي تيز را گوه مي نامند و به سه صورت يك طرفه و دو طرفه با لبه تيز و دو طرفه :د

  كار بن فشار در در رنده چيست؟-12
  محكم كردن تيغه دركوله رنده:ب      فشار واردكردن به تيغه جهت جركت به جلو:الف
  هدايت كردن رنده:د            عبو پوشال از دهانه رنده:ج
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  استفاده مي شود؟........................رنده دو راهه براي -13
  براي ايجاد شكاف:ب          ركردن دوراهه پهن و عميق ت:الف
  براي هم سطح كردن چوب:د          براي پله دار كردن لبه چوب:ج

  متداولترين گونيا ها كدامند؟- 14
  مركزياب-مركب -ساده:ب          فارسي-متحرك- مركب–ساده :الف
  متحرك–معمولي -نقاله دار:د          مركب-فارسي-متحرك-معمولي:ج

  خطوط موازي بر روي چوب كدام است ؟ بهترين وسيله براي ترسيم- 15
  نقاله:د    خط كش تيره دار:ج        گونيا:ب    خط كش فلزي:الف 

  كار مغار چيست؟-16
  برش دادن و خط انداختن روي چوب:شكاف دادن ،ايجاد حفره ،خارج كردنم قسمتهايي از چوب                             ب:الف 
  تراش دادن و شكافتن چوب:د            دوراهه كردن و قطع كردن چوب:ج

  مغار از نظر فرم تيغه به جند دسته تقسيم مي شود؟-17
  ساده و دو پهن:ب            ساده و پروفيلي يا ابزار:الف
  دوپهن و پخ دار:د                ساده و پخ دار:ج

  اتصال چوبي بسته به نوع كار به چند دسته تقسيم  ميشود؟-18
  فاق و زبانه ،دم چلچله، كام و زبانه،نيم و نيم : ب      كام و زبانه  اتصاالت عرضي،طولي،:الف
  اتصاالت عرضي،طولي،گوشه اي،قاب،طبقه به بدنه:د      اتصاالت قاب، طبقه به بدنه،عرضي: ج

  قوي ترين اتصال در صنايع چوب كدام است؟-19
  دم چلچله:د        فاق و زبانه :ج      يك رو فارسي:ب      كنجشكاف:الف
  يع چوب كدام است؟متداول ترين مته در صنا- 20
  مته برگي:د      مته كوكس:ج      مته تخت:ب      مته مارپيچ:الف
  براي سوراخ كاري عمودي يا تحت زاويه چه بايد كرد؟-21
  از گونيا استفاده مي كنيم:ب                  با دست دريل را عمود و يا بازاويه تنظيم مي كنيم:الف
قطعه كار را تحت زاويه يا عمود مي :د              و سوراخ كاري مي كنيم   به كمك زاويه سنج زاويه مناسب را تعيين كرده:ج

  بنديم
  .مي باشد.............................از مهمترين نكات ايمني هنگام كار با سنگ ابزار استفاده از -22
  سنگ نو وسالم:د                          دستكش ايمني:ج                     عينك ايمني:ب      سرعت مناسب:الف
  در اتصال فاق و زبانه ضخامت، زبانه چقدراست ؟-23

      يك چهارم ضخامت چوب :ب              سانتيمتر 5الي 2الف 
  سانتيمتر 3الي  1:د              يك سوم ضخامت چوب: ج

  با كمك كدام اتصال مي توان پهناي چوب را افزايش داد؟- 24
  اتصال عرضي:د    ه اياتصال گوش:ج      اتصال قاب:ب      اتصال طولي:الف
  درهنگام تيز كردن مته اگر راس مته خارج از مركز باشد چه اتفاقي مي افتد؟- 25
  قطرسوراخ كوچك تر از اندازه اسمي مي شود:ب        قطر سوراخ بزرگتر از اندازه اسمي مي شود:الف
  اشكالي خاصي به وجود نمي آيد:د        فقط يكي از لبه هاي برنده عمل مي كند:ج

  ي و نرمي سوهان بر چه اساس سنجيده مي شود؟زبز-26
  برحسب تعداد دندانه هادريك اينج مريع:ب      برحسب تعداددندانه ها در يك سانتيمتر مريع:الف
  برحسب تعداد دندانه ها در طول چوبسا:د          برحسب بزرگي و كوچكي دندانه ها:ج

  در چه شرايطي چسب بهترين چسبندگي را دارد؟-27
  زمان و غلظت مناسب:ب              ت مطلوبفشاروحرار:الف
  الف  و   ب:د    چسب اگر سالم باشد درشرايط مختلف قدرت چسيندگي مناسبي دارد:ج
  
  



 ارديبهشت   –اداره كل آموزش فني و حرفه اي     - 2نمونه سواالت درودگر درجه 

  براي بستن قاب ها و كالف ها از چه گيره اي استفاده مي شود؟-28
گيره هاي :د    تنگ دستي:ج      شكل Cگيره هاي :ب    گيره هاي سه فكي:الف

  تسمه اي
  ام درزكردن و ساخت صفحات از دو طرف تنگ دستي بسته مي شود؟به چه علت هنگ-29
براي جلو گيري ازتاب برداشتن وبيرون زدن قطعات از داخل تنگ :ب                                 براي راحتي كنترل كار: الف

  دستي
  براي حفظ گونايي بودن كار و عدم پيچيدگي كار:د      براي كنترل صافي سطح كار: ج

  پرداخت كاري نهايي  سطوح چوبي از چه ابزاري استفاده مي شود؟ جهت-30
  ليسه:د    دستگاه سنباده لرزان:ج    به باال 400سنباده :ب      رنده پرداخت :الف
  انواع سنباده از نظر مواد ساينده به چند دسته تقسيم مي شوند؟-31
  سيليسيم و چخماغ:د     و كم تراكم پرتراكم: ج    مواد سبك و مواد سنگين:ب            طبيعي و مصنوعي:الف
  مواد تشكيل دهنده بتونه همرنگي كدام است ؟-32
  چسب چوب،آب ،سريشم ،پودرهاي معدني:ب          پودر هاي معدني،سريشم،آب: الف
  آب ،چسب چوب، خاك اره نرم:د              تينر،سريشم ،مل:ج

  رنگ اخرا و سينكا كدام است؟-33
  قهوه اي تيره و سفيد:ب          بي تيرهقرمز مايل به قهو ه اي   و آ:الف
  قهوه اي تبره و آبي تيره:د          قرمز مايل به قهو ه و سفيد: ج

  اگر روي رنگ فوري رنگ روغني زده شود چه اتفاقي مي افتد؟- 34
  رنگ نمي سوزد و لي رنگ نهايي كدر مي شود:ب            رنگ فوري مي سوزد:الف
و لي رنگ نهايي روشن تر مي  رنگ نمي سوزد: د            رنگ روغني مي سود"ج

  شود
  آستر هاي نفتي با چه حاللي به كار مي روند؟- 35
  تربانتين:د      الكل:ج      تينر فوري:ب      تينر روغني:الف
  .............................................در پيستوله اگر پيچ هوا باز شود -36
  رنگ گرد مي شود=رنگ+ هواي زياد:ب        رنگ بيضي مي شود=رنگ +هواي زياد:الف
  رنگ گرد مي شود=رنگ+هواي كم:د          رنگ بيضي مي شود=رنگ+هواي كم:ج

  كدام يك از درختان زير پهن برگ هستند؟-37
  راش،گردو،بلوط،افرا:ب            نراد،راش،ممرز،ملچ،گردو:الف
  كاج ،نراد،روسي،فوفل:د            كاج،توسكا،تبريزي،فوفل:ج

  ط به چند اليه ها مي باشد؟كدام يك از اندازه ها مربو-38
  360*180*18تا3:ج    220*180*18تا6:ب    220*95*18تا3:الف

  360*220*18تا6:د  
  ...............................خط نازك خطي است -39
  خطي است ضخيم و پر كه براي معرفي دورظاهري شكل به كار مي رود:الف
  مي رود براي نمايش خط اندازه ،هاشور و خطوط كمكي به كار:ب
  براي نمايش خطوط نديد به كار مي رود:ج
  براي نمايش محل هاي برش خورده به كار مي رود:د

  فاصله كف زمين تا جاي كليد روي قفل چقدر است؟-40
  100تا90:د      105تا100:ج      110تا95:ب      110تا100:الف
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