بسمه تعالی
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تاریخ آزمون 1303/00/04 :

نام :

کالس :

مدت آزمون  35 :دقیقٍ

نام خانوادگی :

شماره ردیف :

تعداد صفحه 2 :

آمًزشگاٌ راَىمایی
ومًوٍ بیاضیان يایقان

متن سواالت

ردیف

تارم

با تًجٍ بٍ مفًُم روگ َای ایمىی صحیح یا غلط بًدن مًارد زیر را مشخص کىیذ .
1

الف ) ّویشِ تزای هحافظت اس چشن ّا اس ػیٌک ایوٌی استفادُ شَد (رًگ سرد)

ص غ

ب ) اتشارّا را تِ ّیچ ٍجِ در جیة تاى ًگذاریذ (رًگ قزهش )

ص غ

ج ) اتشارّا را در لثِ هیش قزار ًذّیذ ( .رًگ آتی)

ص غ

0/75

گسیىٍ صحیح را با عالمت × مشخص کىیذ .
ّ ) 1زچِ جسن دارای هقاٍهت تیشتزی تاشذ تِ ّواى ًسثت الکتزیستِ را .............

2

ب ) کمتر از خود عبور می دهذ 
د ) در خود رخیره می کنذ 

الف ) بیشتر از خود عبور می دهذ
ب ) اصال از خود عبور نمی دهذ 

0/5

 ) 2کذاهیک اس ٍسایل تزقی سیز تِ تزتیة تا تزق  ٍ ACکذاهیک تا  DCکار هی کٌٌذ ؟ راست تِ چپ

الف ) چرخ گوشت ـ پنکه 

ب ) بخاری برقی ـ رادیو 

ب ) یونولیت بر ـ دوربین  د ) اتو ـ جاروبرقی 

مشخص کىیذ کٍ َریک از تًضیحات پاییه مربًط بٍ کذامیک از مًارد زیر می باشذ 5( .مورد اضافه است)

1ـ پانچ 2 ،ـ سنبه نشان 3 ،ـ خم کاری 4 ،ـ آج 5 ،ـ قیچی ورق بر 6 ،ـ اره آهن بر ،
7ـ سوزن خط کش 8 ،ـ پرچکاری 9 ،ـ پیچ ومهره 11 ،ـ سوهان کاری 11 ،ـ دریل و مته
الف ) تزای خط کشی رٍی فلشات استفادُ هی شَد )................................( .

3

ب ) در تزشکاری فلشات  ،تزای تزیذى ٍرق ّا ٍ هفتَل ّای ًاسک استفادُ هی شَد ()................................

1/5

ج ) تِ دًذاًِ ّای سطح آى آج گفتِ هی شَد ()................................
د ) تا اػوال ًیزٍّای هٌاسة تز رٍی فلش ٍ قطؼِ هَرد ًظز اًجام هی گیزد ()................................
ر) تزای اتصال قطؼاتی تا ضخاهت کن استفادُ هی شَد ()................................
س) تزای سَراخکاری ٍرق ّای ًاسک استفادُ هی شَد ()................................

جاَای خالی را با کلمات مىاسب پر کىیذ .
الف ) در هیاى فلشات  ................................. ،کارتزد تیشتزی دارد .

4

ب ) پیچ ّای دًذُ  ...............................هتذاٍل تزیي ًَع پیچ است ٍ کارتزد فزاٍاًی دارد .
الف ) پٌجویي هزحلِ ی طزاحی ٍ ساخت  ................................. ،هی تاشذ .

ادامه سواالت در صفحه بعد
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ادامه سواالت

ردیف

تارم

هٌظَر اس اختالف پتاًسیل تِ دٍ قطة  – ٍ +یا اختالف پتاًسیل تیي دٍ ًقطِ اس هذار چیست ؟

5
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فَالد (آّي) تِ چِ شکل ّایی ػزضِ هی شَد ؟ (هٌظَر اًَاع ًیوِ ساختِ ّا )

6

0/5

در هَرد ًحَُ ی تَلیذ  ،اًتقال ٍ تَسیغ تزق تَضیح دّیذ ؟

7

0/75

سین اتصال تِ سهیي چگًَِ اس تزق گزفتگی جلَگیزی هی کٌذ ؟

8

0/5

یک الهپ رشتِ ای تا تَاى ٍ 100ات در هذار ٍجَد دارد کِ جزیاى  2آهپز اس آى ػثَر هی کٌذ  ،هقذار هقاٍهت چٌذ
اّن است ؟

9

موفقیت و سربلندی شما آرزوی قلبی ماست

0/5

نوری

جمع نمرات  6 :نمره

