
 

 

 (چهارمنمونه سواالت طال سازی )سری                                         

 

 شًْذ؟دٌُذ چَ ًاهیذٍ هیُایی کَ در ًْر آـحاب پذیذٍ ـلْرضاًص از خْد ًشاى هیدر جْاُرشٌاضی ًگیي( ۱

 ( ترلیاًطید  ( تارّکج  پیکَ (ب  ( جاگرالؿ

 تاشذ؟الوللی هعادل کذام عیار ایراًی هیتیي ۶۶۶عیار  (2

 ۱۶( د               ۱۶( ج  ۱۱( ب   ۱۱( الؿ

 تاشذ؟کاری در کذاهیک از ظرّؾ زیر قاتل اًجام هیعولیات رّؼاب(3

 هطی د(  رّی ج(  آلْهیٌیْهی ب(  ( آٌُیالؿ

 تاشذ؟هقاتل حرارت هقاّم ًوی ُا زیر کذاهیک دراز ضٌگ (۱

 اجوی اجریشی د(            الواش ج(  زهرد ب(  یاقْت الؿ(

 کٌذ، چیطث؟گری کَ تَ ّضیلة ًیرّی گریس از هرکس عول هیًام دیگر دضحگاٍ ریخحَ (۱

 ضواّر هْم د(  ضاًحریفْژ ج(         اّلحراضًْیک ب( ّلکاًیسر الؿ(

 ُای ضث چیطث؟ّیژگی جیػ ارٍ (۶

 ضخین ّ هقاّم ب(    پیچذار ّ ًازک الؿ(

 هقاّم ّ داغ ًشذى د(                 پیچذار ّ هقاّم ج(

 عیار ّ قطر ضکَ تِار آزادی چقذر اضث؟ (۶

 هیلیوحر ۰۰۱-۱۰ ب(    هیلیوحر ۰۹۹-22 الؿ(

 هیلیوحر ۶۱۹-2۱ د(    هیلیوحر ۰۰۰-22 ج(

 ًوایٌذ؟ُا ترای جعییي عیار طال تَ جای ضٌگ هحک اضحفادٍ هیـرّشیُای زیر در طال ّ جْاُر از کذاهیک از ضٌگ (8

 عقیق د(  زترجذ ج(       یشن ب(   لعل الؿ(

 یاتذ؟کَ تَ قثَ جثذیل شْد حذّدًا چَ هقذار کاُش هیای شکل ـلسات قیوحی در صْرجیقطر پْلک دایرٍ (۰

 ( یک دّمد  ( یک پٌجنج  ( یک چِارمب  ( یک ضْمالؿ

 گیرد؟لؽساًذى دیْارٍ جاًثی ریژٍ کحاتی در کذام جِث صْرت هی (۱۹

 در جوام جِات  (د  ( اـقیج  ( هایلب  ( عوْدیالؿ

 کذام درجَ حرارت ّاى آتکاری ـلسات قیوحی هْجة کذر شذى رًگ رّکش طال خْاُذ شذ؟ (۱۱

 درجَ ۶۹( تیشحر از ب    درجَ ۶۹( کوحر از اجؿ

 درجَ ۶۹شحر از ( تید    درجَ ۶۹( کوحر از ج

 ُر ضْت تراتر کذام هْرد زیر اضث؟ (۱2



 

 

 گرم ۱( د  گرم۱/۹ (ج  گرم ۹۱/۹(ب  گرم ۹۹۱/۹( الؿ

 شْد؟جِث رـع شکي طال کذام ًوک اضحفادٍ هی (۱3

 ضْدا  (د              ( ضیاًیذ پحاضینج            ( کلریذ ضذینب   ( زاجاجؿ

 ث؟ّاحذ ضاخحاری کذام ضٌگ کرتي اض (۱۱

 زترجذ  (د                          یاقْت  (ج              ( زهردب            الواش  لؿ(ا

 ، عیار جذیذ کذام اضث؟22گرم طالی  ۱۶تَ  ۱۶گرم طالی  ۱۱تا اـسایش ( ۱۱

 22( د   ۱۰( ج   ۱8( ب   ۱۶( الؿ

 شْد؟اضحفادٍ هی 8۹تَ  ۱۹۹از کذام اتسار زیر جِث کاُش ضطح هقطع هفحْل از در ( ۱۶

 ( ضٌذاًچَد  پرش ج(  حذیذٍ ب(  ( قالة خْشَالؿ

 جر اضث؟ًورٍ هٌاضة ۱/۹کذام اتسار زیر جِث اـسایش ًورٍ حلقَ تَ اًذازٍ ( ۱۶

 ( ترجک حلقَد  ( حلقَ ًورٍج  ( هیل اًگشحرب  ( هیل ًورٍالؿ

 رّد؟اجالیسگر( تکار هیدٌُذٍ ضرعث ّاکٌش )ککذام ـلس در صٌایع شیویایی تَ عٌْاى اـسایش (۱8

 ( رّید   ( ًقرٍج  ( پالجیيب   طال الؿ(

 طالی ضثس ّ ضفیذ تَ جرجیة از جرکیة کذام ـلسات تا طال ضاخحَ شذٍ اضث؟ (۱۰

 ( رّی ّ پاالدیند           ج( ًقرٍ ّ ًیکل          ( آلْهیٌیْم ّ ًیکلب         هص ّ پاالدین  (الؿ

 کردى هْم چٌذ درجَ اضث؟ جریي زاّیَ شاخَهٌاضة (2۹

 درجَ ۱۱ د(  درجَ 8۱( ج  درجَ 3۱ ب(  درجَ ۰۹( الؿ

 گْیٌذ؟دٌُذ چَ هیالعول قْی ًشاى هیتَ ـلساجی کَ در تراتر اکطیژى ُْا عکص (2۱

 ( ـلسات ًجیةد                    ًجیةر ج( ـلسات ؼی            ( ـلسات گراًقیوثب    ( ـلسات ضٌگیيالؿ

 هلؽوَ یعٌی: (22

 ( شْرٍ کردىب   الؿ( جرکیة طال تا جیٍْ

 ُواى پرداخث طال  (د   ( جرکیة طال تا اضیذ تْریکج

 اًذ؟کاری چَ هصٌْعاجی هٌاضةدًذاًَ در ُر ایٌچ ُطحٌذ ترای ارٍ ۱8ُایی کَ دارای جیػ ارٍ( 23

 ارُای هعوْلی( قطعَ کد  ( ـلسات ًرمج   ( ـلسات ضخینب  ُا ّ قطعات تسرگ( لْلَالؿ

 شْد چیطث؟علث ایٌکَ شوش هٌجوذ شذٍ ـلسات تَ راححی از ریژٍ خارج هی (2۱

 ( اًثطاط ریژٍد          ( اًقثاض ریژٍج             ( اًثطاط شوشب         ( اًقثاض شوشالؿ

 عاهل اصلی زهاى پخث الضحیک کذام گسیٌَ اضث؟ (2۱

 ُای الضحیکاهث ّ جعذاد الیَ( ضخب                     الؿ( هذل کار 



 

 

 ( جٌص الضحیکد  ج( درجَ حرارت دضحگاٍ

 شْد؟ُا زرگری از چَ رّشی اضحفادٍ هیترای جویس کردى عاج ضُْاى (2۶

 دُین جا تطْز( حرارت هیب  شْیین( تا هْاد شیویایی ّ ًفحی هیالؿ

 شْیینتعذ تا آب هی( در اضیذ اًذاخحَ ّ د               کٌین( تا ترش ضیوی جویس هیج

 کٌٌذ؟ُای آُي را ٌُگام رّب چگًَْ جذا هیضْالَ (2۶

 ( جْضط حرارتد          کتا اضیذ ًیحری  (ج                رتا( تا آُيب         جْضط اضیذ ضْلفْریک الؿ(

 اـحذ؟فاقی هیکاری چَ اجاگر ًقطَ رّب آلیاژ لحین تاالجر از ًقطَ رّب ـلس اصلی تاشذ در زهاى لحین (28

 شْد( لحین زّدجر از ـلس اصلی رّب هیب  شًْذ.( لحین ّ ـلس اصلی ُوسهاى رّب هیالؿ

 شْد( ـلس اصلی زّدجر از لحین رّب هید  شْد( ـلس اصلی دیرجر از لحین رّب هیج

 دّ عذد ضکَ اًص چٌذ گرم شوش دارد؟( 2۰

 8۹۹/۱3( د    3۹۹/۶8(ج  ۱۱3/۶۹(ب  2۹۶/۶2(الؿ

 هفرغ آلیاژ چَ ـلساجی اضث؟ (3۹

 رّی ّ قلع د(    هص ّ قلع ًیکل ّ رّی         ج(هص ّ  ب(          الؿ( هص ّ رّی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

۱- 

 

 ب -۱۶ الؿ

 د -۱۶ ج -2

 ب -۱8 د -3

 ج -۱۰ ب -۱

 د -2۹ ج -۱

 د -2۱ د -۶

 الؿ -22 الؿ -۶

 د -23 ب -8

 الؿ -2۱ الؿ -۰

 ب -2۱ ج -۱۹

 ج -2۶ د -۱۱

 ب -2۶ الؿ -۱2

 د -28 ج -۱3

 الؿ -2۰ الؿ -۱۱

 ج -3۹ ج -۱۱

 

 


