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 متوسط(-5)توانایی  .....................است.نزدیکتر باشد ،سنباده .................و دارای با ت  844هر چه عدد سنباده به  (36

 زبرتر-ترنرم -الف

 ریزتر-درشت تر  -ب 

 زبرتر-درشت تر  -ج 

 نرمتر -زبرتر  -د 

 

 متوسط(5)توانایی  به چه علت از نمد در زیر سنباده استفاده میشود. (37

 سنباده حالت انعطاف پذیر پیدا میکند. -الف

 میکند.سنباده به راحتی حرکت   -ب 

 برای اینکه سطح سنباده نرم شود.  -ج 

 برای جلوگیری از یسیب دید  سنباده  -د 

 

 متوسط(-6)توانایی  پد یا نمد به کدامیک چسبانده میشود.؟ (38

 سنباده -الف

 نمد  -ب 

 زیر دیسک  -ج 

 روی دیسک  -د 

 

 

 متوسط(-6نمیشود؟)توانایی کدامیک از این گزینه ها در مرحله جال داد  استفاده  (39

 سنباده -الف

 نمد  -ب 

 پودر جال  -ج 

 داپ  -د 

 

 متوسط(-7نام دیگر دستگاه ارتعاشی تامبلر  چیست؟)توانایی  (41

 چرخشی -الف

 روتاری  -ب 

 ویبراتوری  -ج 

 تامبل  -د 

 

 

 متوسط(-7)توانایی کدامیک از این دستگاههای تامبلر کار پولیش را سریعتر انجام میدهد؟ (41

 ویبراتوری -الف

 چرخشی  -ب 

 روتاری  -ج 

 تامبل  -د 

 

 متوسط(-7سنگهایی که با تامبل کرد  بدست میایند در چه مواردی قابل استفاده است؟)توانایی  (42

 در کارهای ساختمانی -الف

 در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.  -ب 

 جواهراتبرای تزئین یکواریوم و گلدانها و تزئین   -ج 

 برای پیکر تراشی و ساخت مجسمه  -د 

 

 متوسط(-8مهمترین مبهول روش رشد گرمابی چیست؟)توانایی  (43

  یروزه -الف

 زمرد  -ب 

 عقیق  -ج 

 کوارتز  -د 

 

 متوسط(-8تریبلت نیست؟)توانایی -کدامیک از ابزارهای دوبلت (44

 چسب ایپوکسی -الف

 شیشه های رنگی  -ب 

 مختلف رنگیکانی های   -ج 
 چرم  -د 

 متوسط(-9کدامیک جزء وسایل مورد نیاز برای ترمیم سنگ نیست؟)توانایی  (45

 چسب اهن -الف

 دیسک سنباده  -ب 
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 دستگاه تراش  -ج 

 پودر جال  -د 

 

 متوسط(-14کدامیک از ابزار خطاطی میباشد؟)توانایی  (46

 دستگاه  رز دستی و انواع مته های خطاطی -الف

 سنبادهدیسک   -ب 

 دستگاه مته برقی  -ج 

 مغار  -د 

 

 متوسط(-11کدامیک از نقوش مورد استفاده در حکاکی میباشد؟)توانایی  (47

 اسلیمی-ختایی -الف

 ختایی-اسالمی  -ب 

 اسالمی-اسلیمی  -ج 

 ختایی-اسالمی  -د 

 

 

 متوسط(-11مته الماسه چند نوع دارد؟)توانایی  (48

 و متخلخلچند الیه  -تک الیه الماس -الف

 متخلخل-تک الیه الماس  -ب 

 انگشتی-الیه3  -ج 

 متخلخل و سه  انگشتی  -د 

 

 متوسط(-13)توانایی  (عوامل مهم در درجه بندب تراش ..............میباشد.49

 

 توز -الف(تناسب

 ریتم-ب(وز 

 تنوع-ج(تعادل

 درخشندگی-تناسب-تقار د(

 

 متوسط(-13)توانایی  یک..........است که با بزرگنمایی.................بیشترین استفاده را دارد.(مهمترین ابزار گوهر شناسی 54

 14-ذره بین دستیالف(

 14-ب(میکروسکوپ ساده

 04-ج(میکروسکوپ نوری

 14-د(میکروسکوپ جواهر شناسی

 

 

 

 




