
 جوز نام دیگر کدام چوب می باشد؟

 الف:عناب

  ☑ ب:گردو

 ج:گالبی

  د:شمشاد

  

 از بین موریانه ها کدام دسته به چوب خسارت بیشتری وارد می کنند؟

 .الف:موریانه هایی که در زیر خاک زندگی می کنند

  ☑.ب: موریانه هایی که در درون چوب های خشک زندگی می کنند

 .ج: موریانه هایی که دردرون چوب های مرطوب زندگی می کنند

  د:هیچکدام

  

 مشتی چیست؟

 .الف:وسیله ای است که برای سوراخ کاری استفاده می شود

 .ب:بر روی کمان نصب می شود و برای برشکاری استفاده می شود

  ☑.ج:قطعه چوبی است که برای باز وبسته کردن خروسک های کمان اره استفاده می شود

  د:هیچکدام

  

 تر است بر روی چه چوبی تمرین کند؟برای اینکه هنرجو بتواند از ابتدا کار برشکاری را شروع کند به

 الف:چوب عناب

 ب:انواع چوب های سوزنی برگ

  ج:شمشاد

  ☑ د:سه الیی

  

 برای تعویض سنباده های دیسکی وتوپی از چه چسبی استفاده می شود؟

 الف:چسب چوب

  ☑ ب:چسب فوری



 ج:چسب دوقلو

  د:هیچکدام

  

دستی و همچنین پرداخت و براده برداری از داخل از کدام سوهان زیر برای تیز کردن دندانه اره های 

  شیارهای باریک استفاده می شود؟

  ☑ الف:سوهان دم کاردی با مقطع لوزی

 ب:سوهان تخت با مقطع مستطیل

  ج: سوهان نیم گرد

  د:سوهان چهار گوش

  

 کدام نوع پایه بیشتر برای مدل های تک نگین استفاده می شود؟ 

  ☑ الف:پایه چنگه ای

 ایه مهره ایب:پ

 ج:پایه حفره ای

  د:پایه تراز

  

 از عوامل به وجود آورنده آتش کدامند؟

 الف:مواد قابل اشتعال

 ب:حرارت

 ج: اکسیژن هوا

  ☑ د:هر سه مورد

  

 شمشاد و گالبی در ساخت زیورآالت استفاده می شود؟-گردو– به چه دلیل از چوبهای عناب

  الف:به دلیل ارزانی

 ب:به دلیل در دسترس بودن

  ☑ ج: به دلیل بافت محکم ورنگ آنها

  د: هیچکدام

  

 کدام یک از براق کننده های زیر زود ازبین می رود وقابلیت ضربه پذیری ندارد؟



  ☑الف:روغن جال

 ب:کیلر

 ج:نیم پلی استر

  د:هیچکدام

  

 جنس سوهان های دندانه ریز از چیست؟

  آهن – الف

 ب: چدن و ریخته گری

 ج:آلومینیوم

  ☑ د: فوالد ابزار سازی

  

برای زیبایی بیشتر کار وبرجسته شدن جلوه هنری زیورآالت چوبی وکارهای تزیینی چه کاری انجام می 

 دهیم؟

 الف:سنباده کاری

  ☑ ب:رنگ آمیزی

 ج:ماستیک کاری

  د: هیچکدام

  

  چه طرحی را باید برای ساخت کار انتخاب کنیم؟

  لف:اصیل باشدا

 ب:بدون اشکال باشد

 ج:از خطوط ساده تشکیل شده باشد

  ☑ د:هرسه مورد

  

 قرار دادن قطعه سنگ در داخل فلز یا چوب را چه می نامند؟

 الف:ماستیک کاری

  ☑ ب:مخراج کاری

 ج:سوهان کاری

  د:چوبساء کاری



  

 سنباده کاری بهتر است چگونه انجام شود؟

  ☑ الف:درجهت راه چوب

 در جهت خالف چوبب:

 ج:فرقی نمی کند

  د:همه موارد

  

 حالل کیلر وسیلر چیست؟

 الف:تینر روغنی

 ب:آب

  ☑ ج:تینر فوری

  د:گازوئیل

  

 .وسیله ای است که برای ثابت نگه داشتن اشیاء به کار می رود

 الف:سوهان

 ب:کمان اره

  ☑ ج:گیره

  د:لیسه

  

 انواع برشها برای یادگیری کدامند؟

  ☑ شکسته-دایره-منحنی-الف:برش صاف

 شکسته-دایره-ب:برش صاف

 صاف-ج:برش منحنی

  شکسته-منحنی-د:برش صاف

  

 کدامیک از عوامل زیر در شکسته شدن تیغ اره دخالت ندارد؟

  ☑ روغن زدن چوب-1



 سفت بستن تیغ اره-2

 شل بستن تیغ اره-3

 تغییر ناهانی تیغه-4

  

 عمل میکنیم؟برای ظرافت کار زیورآالت چونه 

 کار را سنباده می زنیم-1

 به آن حجم می دهیم-2

 از ابزارهای تزئینی استفاده می کنیم-3

  ☑همه موارد-4

  

 جهت دندانه های تیغ اره روی کمان باید به چه صورت باشد؟

 باال-1

  ☑ پایین-2

 فرقی ندارد-3

 یکی در میان-4

  

 ؟کاربرد سنباده برقی لرزان در انواع کار چوب چیست

 برش چوب-1

 نرم کردن چوب-2

 یک دست کردن چوب-3

 3و  2موارد -4

  



 بتونه کاری چه مزایایی دارد؟

 زیبایی کار-1

 مستحکم کردن کار-2

 آستر دادن به کار-3

  ☑ همه موارد-4

 ناودانی شدن به چه معناست؟

 ناهماهنگ بودن چوب-1

 تاب برداشتن چوب-2

 ترک برداشتن چوب-3

  ☑ همه موارد-4

  

 کاغذ پوستی خوب دارای چه مشخصاتی است؟

 یک طرف آن مات و یک طرف آن براق و ضد چربی است-1

  ☑ سفید رنگ و نسبتا نازک و اثر مداد بروی آن خوب بجا مانده و پاک نشود-2

 باید تصویر از زیر کاغذ دیده نشود-3

 در رنگهای متنوع و سفید رنگ است نسبتا نازک و شفاف-4

  

 ردن چوبهایی با ضخامت خیلی نازک در ساخت زیورآالت چوبی چیست؟علت انتخاب نک

 جلوگیری از شکستی قطعات هنگام برش و سوراخکاری-1

 جلوگیری از خورد شدن قطعه هنگام سنباده زدن-2

 به دلیل اینکه طرح و رنگ و نقش چوب خود را خوب نشان بدهد-3



  ☑ همه موارد باال موثرند-4

  

 شکل است؟ تیغ اره چوب بر به چه

  ☑ دو به دو نزدیک به یکدیگر قرار دارند-1

 دندانه های آن با فاصله یکسان از یکدیگر قرار دارند-2

 دندانه های آن کوتاه و بلند است-3

 دندانه ها به صورت یکنواخت است-4

  

 صدف طبیعی و صدف مصنوعی به ترتیب با چه تیغ اره ای برش می شوند؟

  ☑تیغ اره فلزبر و فلزبر-1

 تیغ اره فلزبر و چوب بر-2

 تیغ اره چوب بر و فلزبر-3

 تیغ اره چوب بر و چوب بر-4

  

 ماشینی که برای برشهای ظریف و قوس و فرم دار چوب استفاده می شود؟

  ☑ اره مشبک بر-1

 کمان اره دستی-2

 دریل-3

 اره نواری-4

  

 زمان برش گوشه یا زاویه در مدل بهتر است؟



  ☑ ته کمان را کمی سمت پایین بگیرید تا به ته کمان تماس کمتری داشته باشد-1

 ته کمان را کمی سمت باال بگیرید تا گوشه زود تر برش بخورد-2

 ته کمان را سمت چپ بگیریم-3

 ته کمان را سمت راست بگیریم-4

 


