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 چِ کسی تا تکار تزدى سین تکسل در آساًسَر تَاًست ایوٌی آساًسَرّای کططی را دٍتزاتز کٌذ؟ - 1

a) رٍبیلیٌگر 

b) تَهاس ادیسَى 

c) جرج هتیٌگ ّارس 

d) ًیکَالتال 

  قطز تکسل کاتیي ٍ ٍسًِ تؼادل را تِ درستی ًطاى هی دّذ؟ کذاهیک - 2

a) ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶ 

b) ۱۰-۱۱-۱۳-۱۵-۱۶-۱۹-۲۲ 

c) ۱۱-۱۳-۱۴-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱ 

d) ۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰ 

 در ساختواى ّای تلٌذ اس سین تکسل ّای چٌذ رضتِ ای استفادُ هی ضَد؟ - 3

a) ۵ 

b) ۱۰ 

c) ۸ 

d) ۱ 

 رایج تزیي ساختار سین تکسل ّا در جْاى چیست؟ - 4

a) سیل- ٍاریٌگستَى 

b) سیل 

c) ٍاریٌگتَى 

d) بیتلْن 

 رٍغي هَرد استفادُ تزای رٍغي کاری سین تکسل ّا چیست ٍدر چِ دهایی هَرد استفادُ قزار هیگیزد؟ - 5

a) ِ۳۸تا  ۳۴ ٍیسکَزیت SSU درجِ ۲۱۰ دهای در 

b)  ِ۴۰ تا ۳۴ٍیسکَزیت SSU  درج۲۰۰ِدر دهای  

c)  ِ۴۵ تا ۳۴ٍیسکَزیت SSU  درج۲۰۰ِدر دهای  

  درج۲۰۰ِدر دهای  SSU ۵۰ تا ۳۴ٍیسکَزیتِ 

 فاصلِ کزپی ّا طثق استاًذارد چٌذ تزاتز قطز تکسل ّاست؟ - 6

a) ۱۰ برابر 

b) ۸ برابر 

c) ۹ برابر 

d) ۵ برابر 

  هتز تز ثاًیِ اس چِ سین تکسلی استفادُ هیطَد؟2٫5تزای سزػت ّای تاالتز اس  - 7



2 
 

a) سین بکسل کششی 

b) سین بکسل جبراًی 

c) سین بکسل گاٍرًر 

d) سین بکسل ّن جْت 

 چِ ًَع تکسل ّایی تَسط کلیپس هحکن هیطَد؟ - 8

a) کششی 

b) جبراًی 

c) گاٍرًر 

d) ّن جْت 

    ػوز سین تکسل ّای آساًسَر کطتی تِ چِ چیشی تستگی دارد؟  - 9

a) قطر فلکِ کشتی 

b) تعذاد دفعات سین 

c) جْت خوش ّای سین 

d) ّوِ هَارد 

  تِ هؼٌای؟۸×(1۹/۹/1)سین تکسل تا ضوارُ - 10

a) ۸ ٍ ِعذد تک سین ۱۹ رشت 

b) ۱۹  ٍ ِعذد تک سین۸رشت  

c) ۹ ٍ ِعذد جفت سین۱۹رشت  

d) ّیچکذام 

 طثق استاًذارد حذاقل چٌذ تست تزای تستي اًتْای سین تکسل تِ کاتیي ٍ قاب ٍسًِ تؼادل السم است؟ - 11

a) ۴ بست 

b) ۳ بست 

c) ۵ بست 

d) ۶ بست 

 . حذاقل تارگسیختگی سین تکسل است……………هقاٍهت سز سین تکسل دست کن هؼادل  - 12

a) ۸۰ درصذ 

b) ۷۰ درصذ 

c) ۵۰ درصذ 

d) ۶۰ درصذ 

 ضزیة اصطحکاک ٍافقی تیي سین تکسل ٍ فلکِ کططی چقذر است؟ - 13

a) ۰/۲ 

b) ۰/۱ 

c) ۰/۳ 
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d) ۰/۴ 

 تافت سین تکسل گاٍرًز در ساختواى ّای تلٌذ ٍ هزتفغ اس چِ ًَع هی تاضذ؟ - 14

a) ّستِ فَالدی 

b) سیسال 

c) ٍریٌگتَى 

d) سیل 

 هیلیوتز تاضذقطز فلکِ حذاقل چقذ است؟10در صَرتی کِ هقذار سین تکسل یک آساًسَر  - 15

a) ۶۴۰ هیلی هتر 

b) ۷۰۰ هیلی هتر 

c) ۵۰۰ هیلی هتر 

d) ۷۵۰ هیلی هتر 

 در کاتیي ّایی کِ یَک آى ّا تِ صَرت لیفتزاکی است تایذ اس چِ چیشی استفادُ کزد؟ - 16

a) کفشک ّای غلطکی 

b) ّیذرٍلیک هستقین 

c) هتر بِ گیر 

d) کفشک ّای لغسشی 

 فاصلِ تیي کاتیي هتؼلقات تاٍسًِ تؼادل چٌذ ساًتی هتز است؟ - 17

a) ۱۰ 

b) ۳۰ 

c) ۲۰ 

d) ۴۰ 

 ساٍیِ خویذگی تزای حفاظْای سیز کاتیي ًثایذ چقذر تاضذ؟ - 18

a)  درج۷۰ِکوتر از  

b)  درج۶۰ِبیش از  

c) درجِ ۶۰ کوتر از 

d)  درج۸۰ِبیش از  

 هجوَػِ یَک تاالیی در کجا هًَتاص هیطَد؟ - 19

a) ُدر باالی چا 

b) ُدر ٍسط چا 

c) ُدر پاییي چا 

d) ُدر بیرٍى چا 

 کذاهیک اًَاع کفطک ّا در آساًسَر را تِ درستی ًطاى ًوی دّذ؟ - 20

a) غلطکی 
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b) Uشکل 

c) لغسشی 

d) شیشِ ای 

 هطاتق تا استاًذاردچٌذ هتز هزتغ هی 400 ٍ 600حذاکثزهساحت هویشکاتیي آساًسَر تِ ظزفیت اسوی  - 21

   تاضذ؟

a) ۱/۸-۱/۲ 

b) ۱/۶-۱/۱۷ 

c) ۱/۱۷-۱/۶ 

d) ۱/۷-۱/۶ 

 چقذر است؟۸1فضای هَرد ًیاس تزای جاى ًاُ رٍی کاتیي هطاتق استاًذارد - 22

a) ۵۰×۸۰×۶۰ 

b) ۱۰×۵۰×۶۰ 

c) ۱۰۰×۵۰×۶۰ 

d) ۵۰×۸۰×۱۰ 

 هتز تز ثاًیِ چقذر است؟1ظزفیت کاتیي آساًسَر ضیة دار تا سزػت  - 23

a) ۱۰  ًفر۵۰تا  

b) ۴ ًفر ۱۰۰ تا 

c) ۱۰۰ ًفر 

d) ۱۲۰ ًفر 

 هتزتز ثاًیِ هٌاسة است؟1٫0چِ ًَع ضزتِ گیزی تزای سزػت ّای کوتز اس  - 24

a) ضربِ گیر هتر 

b) ضربِ گیر الستیکی 

c) ضربِ گیر شیشِ ای 

d) ٍگسیٌِ یک ٍ د 

 آساًسَرّایی کِ قاتلیت حول تخت تیواررا دارًذچِ اتؼادی دارًذ تِ هیلی هتز؟ - 25

a) ۱۴۰۰×۱۸۰۰ 

b) ۲۴۰۰×۱۴۰۰ 

c) ۱۴۰۰×۲۲۰۰ 

d) ۱۳۰۰×۲۰۰۰ 

 کذام یک جش اًَاع ضزتِ گیزهحسَب هیطَد؟ - 26

a) فٌری 

b) ّیذرٍلیکی 

c) َّایی 
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d) پلی یَرتاى 

 چقذر است؟ (300kg) سیلٌذر 6اتؼاد کاتیي آساًسَر خَدرٍ تز تزای خَدرٍ ّای  - 27

a) ۲/۲×۵×۲/۴ هتر 

b) ۳×۵×۳ هتر 

c) ۲/۲×۳×۲/۲ هتر 

d) ۲/۲×۵/۵×۲/۵ هتر 

 درصذ اس ظزفیت آى تذٍى حزکت 25تا تیص اس  (ٍسى تار یا هسافز)در کذام حالت کاتیي تا ظزفیت ًاهی - 28

   ٍ سزخَردى در تزاس پاییي تزیي تَقف تایستذ؟

a) حالت Emergency stop 

b) حالت Emergency 

c) حالت Loading 

d) حالت usability 

در کذام حالت کاتیي آساًسَر تایذ تتَاًذ تذٍى سزخَردگی سین پیکسل ّا اس پاییي تزیي تَقف  - 29

 ساختواى تا سزػت ًاهی خَد تاال رٍد؟

a) Loading 

b) Emergency stop 

c)  usability 

d) car staued 

  حذاقل چٌذ درصذ سزػت ًاهی است؟ سزػت ػولکزدگاٍرًز تزای ایوٌی کاتیي - 30

a) ۵ درصذ 

b) ۱ درصذ 

c) ۱۵ درصذ 

d) ۲۵ درصذ 

 گیزتکس ّای حلشًٍی در آساًسَر تا چِ سزػتی ػولکزد تْتزی دارًذ؟ - 31

a) ۲ 

b) ۳ 

c) ۱ 

d) ۲/۵ 

 تزهش ایوٌی لحظِ ای تزای چِ سزػت ّایی هَرد استفادُ قزار هیگیزد؟ - 32

a) ۱ 

b) ۰/۸ 

c) ۰/۶۳ 

d) ۰/۵ 

 ًویثاضذ؟ P.U.S کذام یک اس هَارد سیز اس هشایای - 33
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a) هقاٍم بَدى در برابر هَاد شیویایی 

b) هقاٍهت در برابر زًگ خَردگی 

c) عذم اشتغال 

d) تغییر شکل دادى در برابر حرارت 

 حذاکثز هقذار تار کططی اًکزتَلت در یک تتي تزکذار در هقایسِ تا یک تتي تی تزک چقذر است؟ - 34

a) ۶۵ % ۷۷ تا % 

b) ۶۵ %  ۸۰تا % 

c) ۷ %  ۸تا % 

d) ۵ %  ۷تا % 

 تزاکت ّا در تٌایی کِ دیَارُ چاُ آساًسَرآى اس ًَع تتًَی اس چِ طزیقی رٍی آى ًصة هیطَد؟ - 35

a) پیچ 

b) اًکربَلت 

c) رٍلَلت 

d) پرچ 

 تؼذ اس سلشلِ حذاکثز تار قاتل تحول اًکزتَلت دیَار تتٌی چٌذ درصذ کاّص هی یاتذ؟ - 36

a) ۲۰  ۵۰تا 

b) ۲۰  ۶۰تا 

c) ۳۰ ۸۰ تا 

d) ۸۰ 

ًوًَِ سَاالت فٌی حزفِ ای  ) هقذار ضزیة اصطحکاک درریل ّای رٍغي کاری ضذُ چقذر است؟ - 37

 ( آساًسَر

a) %۴۵ 

b) %۲۵ 

c) %۳۵ 

d) %۱۵ 

 ٍسى است؟.…ٍسى ٍسًِ تؼادل هؼادل ٍسى کاتیي خالی تِ اضافِ  - 38

a) ۴۰ درصذ است ۵۰ درصذ بار کِ هعوَال ۵۰ تا 

b) ۱۰ درصذ هیساى بار کابیي 

c) ۶۰ درصذ هیساى بار کابیي 

d) ۲۰ درصذ هیساى بار کابیي 

 تؼذاد سین ّای ضستی طثقات تا چِ فزهَلی هحاسثِ هی گزدد؟ - 39

a) n+G22 

b) n+10 

c) n+8 
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d) n+G22+8 

 4000ضوا هی تَاًیذ در صَرت ًیاس ًوًَِ سَاالت فٌی ٍ حزفِ ای آساًسَر را تا پزداخت هثلغ ًاچیش  - 40

ّشار تَهاى داًلَد کٌیذ ارسش ٍاقؼی سَاالت آساًسَر تسیار تیطتز اس ایي تَدُ ٍ تٌذُ خَد تزای تْیِ ی آى 

  تَهاى را پزداخت ًوَدُ ام45000هثلغ گذاف 

 ّز فَت تزاتز تا چٌذ ایٌچ هی تاضذ؟ - 41

a) ۱۲ ایٌچ 

b) ۱ ایٌچ 

c) ۱۰۰ ایٌچ 

d) ۵ ایٌچ 

 کذاهیک اس هشیت هتِ ّای هارپیچ ًسثت تِ هتِ ّای تزگی ًیست؟  - 42

a) زٍایای برادُ برداری هٌاسب 

b) ِیکٌَاخت هاًذى قطر هت 

c) ّذایت درست هتِ در داخل سَراخ 

d) ّذایت زٍایای برادُ بِ خارج 

 دًثالِ هتِ هؼوَال تِ چِ ضکلی ٍ تا چِ قطزی است؟ - 43

a)  هیلیوتر۱۲ کوتر از –هخرٍطی  

b) هیلیوتر۱۳بسرگتر از  – استَاًِ ای  

c)  هیلیوتر۱۲ کوتر از –استَاًِ ای  

d)  هیلیوتر۱۲ بیش از –هخرٍطی  

 کذام قسوت هتِ تِ هٌظَر ّذایت تزادُ تِ تیزٍى اس قطؼِ دٍ ضیار ، هارپیچ تز رٍی تذًِ ایجاد هی ضَد؟ - 44

a) ِفاز هت 

b) ِزٍایای سر هت 

c) ِدًبالِ هت 

d) ِشیار هت 

 140 تا ۸0کذام قسوت هتِ جْت سَراخکاری هَرد استفادُ قزار هی گیزد ٍ هؼوَال سٍایای سز هتِ اس  - 45

 درجِ هی تاضذ؟

a) ِفاز هت 

b) ِزٍایای سر هت 

c) ِدًبالِ هت 

d) ِشیار هت 

 تِ تزجستگضی ًاسک کِ در کٌار ضیار هتِ ٍجَد دارد چِ گفتِ هی ضَد؟ - 46

a) ِفاز هت 

b) ِزٍایای سر هت 
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c) ِدًبالِ هت 

d) ِشیار هت 

 .گَیٌذ.. …………………فاصلِ تیي دٍ ضیار هتِ را  - 47

a) ِفاز هت 

b) ِجاى هت 

c) ِشیار هت 

d) ِدًبالِ هت 

 درجِ تَدُ ٍ تزای سَراخکاری هَاد ًزم استفادُ هی ضَد ٍ 40 تا 35  کذام ًَع هتِ دارای ساٍیِ هارپیچ - 48

  درجِ است؟40راس درجِ آى 

a) ًَع W 

b) ًَع N 

c) ًَع H 

d) ًَع WS 

 درجِ تَدُ ٍ تزای سَراخکاری الستیک ٍ فَالد سخت تکار 13 تا 10  کذام ًَع هتِ دارای ساٍیِ هارپیچ - 49

  درجِ است؟۸0هی رٍد ٍ راس درجِ آى 

a) ًَع W 

b) ًَع N 

c) ًَع H 

d) ًَع WS 

 درجِ تَدُ ٍ تزای سَراخکاری فَالد ٍ چذى استفادُ هی 30 تا 16  کذام ًَع هتِ دارای ساٍیِ هارپیچ - 50

  درجِ است؟11۸ضَد ٍ راس آى 

a) ًَع W 

b) ًَع N 

c) ًَع H 

d) ًَع WS 




