
  تعریف صحیح کارگاه کدام است؟-1
  . زندان به بررسی دستگاه هاي صنعتی می پردآمحلی که در )الف
  .ن قطعات فرسوده را فراوري می کنندآمحلی که در )ب
  .ن قطعه اي را تولید یا تعمیر می کنندآمحلی که در )ج  ▄  
  گزینه الف وب)د
  صحیح نیست؟کارگاه کدام گزینه زیر در مورد مقررات و ایمنی در -2

  .نظم و انضباط در محیط کار الزمه اطمینان و جلوگیري از خطرات است)الف
  .زاد نگه داشته شود تا بدین وسیله از برخورد جلوگیري شودآمحل هاي عبور و مرور کف کارگاه ها باید )ب
  .باید از روي محل نصب خود برداشته شود در موقع کار حفاظ و ایمنی ماشینها)ج ▄
  .ر دادن مواد اولیه و یا هر چیز اضافی که باعث سقوط ازاد اشیا گردد باید جلوگیري کرداز قرا)د
  شرایط فیزیکی یک محیط کار کدام است؟-3

  .مصالح به کار رفته در ساخت محل کار ،محل کار  ،سقف کارگاه )الف
  یچکدامه)د      گزینه الف و ب)ج      تهویه،  ابزار االت و لوازم، یز کارم، نور)ب ▄ 

  پوشانده می شود؟هنی که روي میز کار استفاده میشود با چه رنگی آورق -4
  رنگ صنعتی سبک)د          رنگ اپوکسی    )ج ▄     یآبرنگ )ب   رنگ زرد                     )الف  
  روي میز کار کدام است ؟طرز قرار گرفتن ابزار-5
   

  )ب                                      )                                  الف
  
  )د  ▄)                                                                        ج
  
  .مناسب ترین لباس کار کدام گزینه است-6

  .لباس کار دو تکه و جیب هاي کافی براي قرار دادن ابزار داشته باشد)الف
  .هاي زیاد باشدکار یک تکه با جیب س لبا)ب
  همه موارد صحیح است)د        .لباس کار یک تکه و با جیب هاي کم و دگمه هاي سفت باشد)ج  ▄
  مناسب ترین ارتفاع گیره موازي از سطح زمین چه قدر است؟-7

  سانتیمتر85)د      سانتیمتر            100)ج  ▄                        سانتیمتر90)ب    سانتیمتر80)الف

  
  داشته باشد چه قدر است؟باید با آرنج گیره  که مناسب ترین فاصله اي8

  سانتیمتر15-12)د       سانتیمتر             8-5)ج ▄               سانتیمتر10- 9)سانتیمتر            ب12-10)الف
  ......گیره موازي داراي دو فک موازي است که)9

  .    کی ثابت و دیگري متحرك استی) ب ▄                                               هر دو فک ثابت است)الف    
   .یک فک متحرك و فک دیگر حالت شعاعی دارد)یک فک ثابت و فک دیگري حالت شعاعی دارد    د)ج       

  عرض فک هاي گیره موازي چقدر است؟)10
  سانتیمتر150-100)میلی متر               د200-50)ج ▄       سانتیمتر200-150)متر               ب100-70)الف 

  یره موازي عموما از چه جنسی است گ)11
    آهن خالص و آهن آلیاژي: ب  آهن خالص و کروم   : الف  

  فوالد پر کربن: چدن خاکستري و فوالد                   د : ج    ▄  
  جنس گیره آهنگري کدام گزینه است؟)12

  آهن آلیاژي)د              چدن خاکستري          )ج          فوالد)ب  ▄     کروم    آهن خالص و )الف
  براي خم کاري و چکش کاري معمو ال از کدام گیره استفاده می شود؟-13

 گیره لوله گیر)د                            گیره آهن)ج ▄  گیره رو میزي)ب       گیره موازي        )الف
 
  



  م مورد دربستن قطعه کار به گیره صحیح نیست؟کدا)14
           قطعات نازك براي جلوگیري از ارتعاش و ایجاد سرو صدا بایدبه صورت بلند به گیره بسته شود)الف ▄

     .لبه گیره ها باید داراي آج باشد)ب  
    .م دادقطعه بلند را باید فقط روي قسمتی از آنها که به گیره بسته شده کار انجا)ج     

  قطعه را باید در وسط گیره بست   )د      
  ؟از گوه باچه زاویه اي استفاده می شود  ،براي دررفتن سرچکش ازدسته به ته)15

  درجه  45زاویه )د  ▄                        درجه      70زاویه )ج درجه  50زاویه )ب          درجه  65زاویه)الف
  ؟ن آنها کمترازیک کیلو گرم باشد چه می گویند به چکش هاي فوالدي که وز)16

  چکش دستی)د ▄                وشکاري                   کش ج)ج          پتک)ب             چکش آهنگري  )الف  
  ؟داشتن قشر اضافی قطعه ویاتقسیم آن به قطعات کوچکتراز کدام وسیله استفاده می شودبر براي)17

  قلم  ) د ▄                     برقو    )ج         سوزن خط کشی) ب                         گوه          )الف 
  .......زاویه بین سطح گوه قلم وسطح براده برداري شده را)18

  بگزینه الف و)د                          زاویه آزا)ج ▄            زاویه گوه) ب           چکش قلم کاري    )الف  
  ؟گویند به چکش هایی که که وزن آنها از یک تا دو کیلو گرم است چه می)19

 چکش تبري )د                        چکش آهنگري       ) ج ▄   چکش پالستیکی ) ب              چکش دستی  )ف ال 

  
  ؟براي براده برداري از سطوح و قطع کردن قطعه کار از کدام قلم استفاده می شود) 20

  قلم میان بر )ج                                   قلم تخت)ج ▄                    قلم شیار)ب                    م لب گقل)الف 
  ؟می گویند ............. دبه چکش هایی که وزن  آنها دو کیلو گرم به باال باش) 21

     پتک ) د ▄             فوالدي وسربی           کشچ)ج             چکش چوبی)ب          کروي      چکش)الف 
   ؟حنی در داخل قوطی ها این قلم مورد استفاده قرار می گیردبراي خطوط مستقیم ومن)22

   قلم لب پران ) د                            قلم لب گرد       ) ج▄              قلم شیار ) ب        م تخت        قل)الف 
  ؟ي درآوردن شیار داخل سطوح منحنی وشیارهاي رغن از کدام قلم استفاده می شود برا)23

  قلم میان بر)د                                  قلم لب گرد)ج                  قلم شیار)ب  ▄               قلم تخت    )الف 
  ؟زاویه بین قلم ومیز کار کدام است گزینه است )24

  درجه  70تا75)د             درجه                30تا35)ج▄   درجه  45تا 50)ب           درج 95تا 95 )الف 
  ؟جنس سوهان فلز کاري چیست )25

  فوالد ابزارسازي پرکربن )د ▄                   کروم                )ج           آهن خالص)ب     چدن                ) الف
  ؟وبراده برداري مواد نرم ماننده آلومنیوم از کدام سوهان استفاده می شود براي سوهان کاري )26
  ردیفی2آجه 2سوهان هاي )د   ه        جآ2سوهان هاي )ج         سوهان تک آجه)ب  ▄     سوهان فرز کاري     )ف ال

  ؟ادمی کنندزاویه اي نسبت به محورسوهان ایج چه آجه روییوردیفی آجه زیرین 2آجه2در سوهان هاي )27
  هیچکدام)د             درجه                    90تا55)ج              درجه  70تا40) ب       درجه     71تا45)لف ا ▄
  ؟تعداد آج موجود دریک سانتیمتر ازطول سوهان معرف چیست )28

  آجه بودن سوهان 2)د        ظرافت سوهان           )ج ▄   تک آجه بودن سوهان )ب    ن بودن سوهان   خش)الف  
  ؟عالمت مشخصه کدام سوهان صحیح نمی باشد )29

   0خیلی خشن )د                                  4خیلی ظریف)ج                 1 ظریف)ب ▄           2متوسط )الف 
  ؟به باال کربن ذاشته باشد چه می گویند/. 1به آهنی که از  )30

  نیکل )د                                فوالد        )ج ▄                      قلع )ب              چدن          )الف 
  ؟ي چندزاویه می باشداارد آهن برتیغه اره )31

  )آزاد (یک زاویه )ب)                               براده -آزاد(دوزاویه )الف   
   هیچکدام)د                      )     براده-گوه-آزاد(سه زاویه )ج ▄  

  ؟دندانه درهراینچ استفاده می شود .........براي بریدن فوالد وفوالدریخته گري از تیغه اره )32
 12تا18)د ▄                                      24تا28)ج                        20تا22)ب                  10تا14)الف 

 




