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  گيري دقيق اندازه

  ميزان خطاي مجاز طراح كدام است؟‐۱
  خطا)۴  دامنه)۳  تلرانس)۲  كاليبراسيون)۱  

  مورد استفاده پرگار كشويي كدام است؟‐۲
  وح ناهمواررسم دايره روي سط)۴  ها گيري فاصله بين سوراخ اندازه)۳  هاي بزرگ رسم قوس)۲  رسم خطوط موازي)۱  

  ايم؟ ار را به كمك صفحه صافي كنترل كنيم، صفحه صافي را به عنوان كدام وسيله به كار بردهدر صورتي كه مستقيمي سطح قطعه ك‐۳
  مرجع)۴  گير اندازه)۳  كاليبراسيون)۲  كنترل سطح)۱  

  ؟نيستگير  كدام مورد از اصول انتخاب وسايل اندازه‐۴
  نوع كار)۴  روش ساخت قطعه)۳  جنس قطعه كار)۲  اندازه)۱  

  شود؟ ت جداره لوله از كدام ميكرومتر استفاده ميگيري ضخام براي اندازه‐۵
  ساعتي)۴  داخلي)۳  حدي دوقلو)۲  سركروي)۱  

  دهد؟  داده شده كدام كنترل را نشان ميلشك‐۶
    تختي)۱  
  توازي)۲  
  راپورتر)۳  
  صافي)۴  

  اندازه در شكل داده شده چند اينچ است؟‐۷
  ۱(۶۱۴/۰  
  ۲(۶۳۶/۰  
  ۳(۶۲۵/۰  
  ۴(۶۳۹/۰  

  شان داده شده در شكل كدام  است؟مقدار زاويه ن‐۸
  ۱(5347 ′°,  ۲(5360 ′°,  
  ۳(5260 ′°,  ۴(5337 ′°,  

  گيري شكل داده شده مناسب است؟ كدام ميكرومتر براي اندازه‐۹
  اي تيغه)۱  
  فك كروي)۲  
  ديجيتال)۳  
  فك بشقابي)۴  

  معرف كدام است؟چين  شده خط در شكل داده‐۱۰
  وسيله كنترل)۱  
  گير وسيله اندازه)۲  
  قطع كار)۳  
  وسيله مرجع)۴  
  ۲ و ۱ي محاسبات فن

   شكل داده شده كدام است؟هشيب قطع‐۱۱
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 ۱۲۵هـا     تـرين قطـر مـؤثر چـرخ         متـر و كوچـك       ميلي ۲۵۰ها    ترين قطر مؤثر چرخ     اي، بزرگ   هاي مخروطي تسم    ير پله نتقال حركت غ  ستگاه ا ددر  ‐۱۲
  شترين تعداد دوران محور متحرك چند دور بر دقيقه است؟يب. است  دور بر دقيقه ۷۲۰محور محرك متر و تعداد دوران  ميلي

  ۱(۱۶۲۰  ۲(۱۴۴۰  ۳(۳۶۰  ۴(۲۴۰  
 دور ۵/۳متر باشد مقدار حركـت طـولي ميـل دندانـه در       ميلي۸اگر مدول آن  . كند   دنده حركت مي   ۱۵ه وسيله  چرخ دندانه      اي ب   ميل دندانه شانه  ‐۱۳

  متر است؟ چرخ دنده چند ميلي
  ۱(۸/۱۳۱۸  ۲(۸/۳۷۶  ۳(۴۲۰  ۴(۶۴۰  

  )تر در هر دقيقه استم  ميلي۶۵سرعت برشكاري (زمان برشكاري قطعه شكل داده شده با گاز اكسي استيلن چند دقيقه است؟ ‐۱۴
  ۱(۲/۵۲    
  ۲(۷/۳۵  
  ۳(۵/۴۸  
  ۴(۲/۷۲  

  متر است؟ بست لوله شكل داده شده چند ميليساخت طول مواد اوليه الزم براي ‐۱۵
  

  ۱(۳۶۸  
  ۲(۳۸۴  
  ۳(۳۷۸  
  ۴(۳۴۳  

هاي تعويضي      دندانه داشته باشد و چرخ دنده      ۲ي در هر اينچ      هادي ماشين تراش    اگر ميله ‐۱۶
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  متر است؟ چند ميلي
  ۱(۵/۳  ۲(۳  ۳(۵/۲  ۴(۲  

  متر است؟  مقدار پيشروي به ازاي هر لبه برنده چند ميلي. متر است  ميلي۴۵۰ و قطر آن ۲۴ تيغچه داري تعداد لبه برنده تيغه فرز‐۱۷
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  ۱(۰۷۸/۰  ۲(۵۴/۰  ۳(۰۶۴/۰  ۴(۲۵/۰  
   در شكل داده شده كدام است؟Zتعداد دندانه چرخ ‐۱۸

mmaZZmmm III 60030506 ====  
  ۱(۵۰  
  ۲(۷۰  
  ۳(۶۰  
  ۴(۴۰  

  براي ساخت ظرف روغن شكل داده شده، چند دسي متر مربع ورق مصرف شده است؟‐۱۹
  ۱(۸۸/۱۱۰  
  ۲(۶/۲۲  
  ۳(۰۶/۳۳  
  ۴(۳۶/۱۲۴  

  گرم است؟ فوالدي شكل داده شده چند كيلوهجرم قطع‐۲۰

                                                              38 dm/kg=ρ  
  ۱(۸/۰  
  ۲(۶۲/۰  
  ۳(۲/۶  
  ۴(۸  
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سرعت متوسط پيستون چند . باشد  دور بر دقيقه مي۶۰۰۰متر و تعداد دوران ميل لنگ آن    ميلي۳۵طول كورس پيستون در يك موتور اتومبيل ‐۲۱
  انيه است؟متر بر ث

  ۱(۳  ۲(۵  ۳(۴  ۴(۷  
  متر مفتول مورد نياز است؟ براي ساخت هر حلقه زنجير شكل داده شده چند ميلي‐۲۲

  ۱(۵۲/۹۴  
  ۲(۵۲/۹۲  
  ۳(۴۲/۹۰  
  ۴(۵۲/۸۸  

اي دو زمان اصلي انجام كار بر. متر در دقيقه است  ميلي۱۰۰متر و سرعت پيشروي ميز   ميلي۶۰۰در يك كار فرزكاري طول مسير فرزكاري ‐۲۳
  مرحله برش چند دقيقه است؟

  ۱(۶  ۲(۱۲  ۳(۱۸  ۴(۲۴  
   در شكل داده شده كدام است؟γمقدار زاويه ‐۲۴

  ۱(0242 ′°,    
  ۲(0480 ′°,  
  ۳(0457 ′°,  
  ۴(0328 ′°,  

  متر است؟  با مشخصات داده شده چند ميلياي مقدار تلرانس اندازه قطعه‐۲۵
mm25= ،اندازه اسميmµ41=  ،انحراف باالييmµ20=انحراف پايين  

  ۱(۰۸۱/۰  ۲(۰۱۶/۰  ۳(۰۶۵/۰  ۴(۰۲۱/۰  
   ماشيناجزاي

  هاي اتوماتيك كدام هستند؟ كالچ‐۲۶
  اي و ارتجاعي پوسته)۲    هته سانتريفوژ، يك ج ايمني،)۱  
  اي ـ محوري ديسكي ـ صفحه)۴    اي و اصطكاكي چند صفحه)۳  

  .است. . . وظيفه مكانيزم لنگ، تبديل و انتقال حركت ، ‐۲۷
  دوراني به خطي)۴  دوراني به دوراني)۳  مستقيم به خطي)۲  افقي به عمودي)۱  

  ؟كند نميكدام ياتاقان غلتشي، بار محوري را تحمل ‐۲۸
  مخروطي)۴  محوري)۳  اي شانه)۲  اي تكي استوانهغل)۱  

  دليل شابركاري سطوح راهنماها پس از سنگ زني كدام است؟‐۲۹
  تنظيم لقي)۴  سهولت در تميزكاري)۳  جذب روغن)۲  ايجاد سطح صاف)۱  

  كالچ قطع و وصل كننده كدام است؟‐۳۰
  االستيكي)۴  فالنچي)۳  مفصلي)۲  اي  يك صفحه)۱  

  گردد؟ ي پايين آوردن جسمي، انرژي موجود به چه نوع انرژي تبديل شده و باعث توقف مي برا در سيستم ترمز،‐۳۱
  جنبشي ـ حرارتي)۴  پتانسيل ـ حرارتي)۳  حرارتي ـ پتانسيل)۲  حرارتي ـ جنبشي)۱  

  شوند؟  كدام وسيله به هم متصل مي باها ، كفشكدر ترمزهاي سروو‐۳۲
  يمپيچ قابل تنظ)۴  فنر)۳  پيچ معمولي )۲  ميله)۱  

  .است. . . . . . . . . . . . هاي سانتريفوژ ايجاد ارتباط بين دو محور  ترين ويژگي كالچ مهم‐۳۳
  ها به طور دائم در كليه سرعت)۲  به طور اتوماتيك در يك سرعت مشخص)۱  
  فقط در دور پايين به صورت غير اتومات)۴   صورت غير اتومات در دور باال،)۳  

  .كنند تبديل مي. . . . . . . . . . .  هستند كه حركت ها عضوي از ماشين بادامك‐۳۴
  مستقيم را به حركت خطي)۴  مسقتيم را به دوراني)۳  دوراني را به مستقيم)۲  دوراني را به دوراني)۱  

  .را انتقال دهندزيادي . . . . . . . . . . . . . توانند بار  باشند مي. . . . . . . . . . . . هاي فالنچي  پلينگچنانچه دو محور كو‐۳۵
  در يك امتداد ـ پيچشي)۴   ـ پيچشيافرمتن)۳  در يك امتداد ـ خمشي)۲  متنافر ـ خمشي)۱  
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  شناخت و خواص مواد
  در كوره بلند براي ذوب و تصفيه، كدام سوخت مناسب است؟‐۳۶

  گاز شهري)۴  كك)۳   الكتريكيقوس)۲  زغال سنگ)۱  
  گيرد؟ نجام ميفسفاته كردن فوالد، با كدام روش روكش كردن ا‐۳۷

  گالوانيزه)۴  ور كردن در فلز مذاب غوطه)۳  پخت)۲  شيميايي)۱  
  دهد؟ كدام عنصر دوام لبه برنده ابزار، را افزايش مي‐۳۸

  واناديم)۴  سيليسيم)۳  ولفرام)۲  منگنز)۱  
  شود؟  كدام ويژگي فوالد كم مي در اثر افزايش كربن،‐۳۹

  نندگيشك)۴  سماجت)۳  استحكام كششي)۲  استحكام برشي)۱  
  كند؟ در آهن خام سفيد كدام عنصر نقش عمده را بازي مي‐۴۰

  سيليسيم)۴  فسفر)۳  منگنز)۲  گوگرد)۱  
  دهد؟ يك خاصيت شيميايي ماده را نشان مي كدام‐۴۱

  خوردگي فلزات)۴  ذوب شدن يخ)۳  بخار شدن آب)۲  تغيير ماده پايه)۱  
  كنند؟ با كدام روش فلز روي را غليظ و پر عيار مي‐۴۲

  احياء)۴  شناورسازي)۳  تقطير)۲  شته كردنبر)۱  
  دهد؟ كدام عناصر قابليت جذب ازت در فوالد را افزايش مي‐۴۳

  ولفرام، سرب، روي)۴  نيكل، واناديم، منگنز)۳   مس، گوگرد قلع،)۲  كرم، موليبدن، آلومينيوم)۱  
  شود؟ ه مييتتيس فوالد فنر باعث خاصيت االسوجود كدام عنصر در‐۴۴

  سيليسيم)۴  منگنز)۳  كرم)۲  نيكل)۱  
  حلبي ورق فوالد نرم با پوشش نازكي، از كدام عنصر خالص است؟‐۴۵

  مس)۴  سرب)۳  قلع)۲  روي)۱  
   رسم فني

  كدام نوع ترسيم صحيح است؟‐۴۶
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
   گزينه درست كدام است؟،اي مطابق شكل براي قطعه‐۴۷

  ۱()   ،      (     
  ۲        )(،(        
  ۳      )(  ،(    
  ۴      )(        ،   ،(  

  ؟شود نميطور مستقيم در نقشه داده  كدام مشخصه به‐۴۸
  مقياس)۴  ها تلرانس)۳  انطباقات)۲  آبكاري فلزات)۱  

  ترتيب سوار كردن قطعات در تصوير داده شده كدام است؟‐۴۹
    ۵ـ۴ـ۲ـ۱ـ۳)۱  
  ۵ـ۴ـ۲ـ۳ـ۱)۲  
  ۵ـ۴ـ۳ـ۲ـ۱)۳  
  ۵ـ۴ـ۳ـ۱ـ۲)۴  

  در كدام تصوير كاربرد دارد؟خط محور داده شده ‐۵۰
   ـ نيم ديدنيم برش)۲  متقارن)۱  
  نيم صفحه)۴  نيم نما)۳  

   درست قالويز داده شده كدام است؟گذاري زهاندا‐۵۱
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
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۲ 

۳ 

۴ ۵ 
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  كدام مورد معرف سطح پيچ است؟‐۵۲
  اي استوانه)۴  داخلي)۳  اي اره)۲  چند راهه)۱  

  هاي مكاني است؟ در نقشه از اندازههاي داده شده  يك از اندازه كدام‐۵۳
  ۱( a  
 ۲( b  
  ۳(c  
 ۴(d 

  دهند؟ در نقشه محلي را كه بايد عمليات حرارتي و پوشش انجام گيرد چگونه نمايش مي‐۵۴
  با خط و نقطه)۱  
  با خط ضخيم در امتداد محور)۲  
  با خط نازك با توضيح الزم)۳  
   اصليمتر از خط  ميلي۱ تا ۵/۰با خط و نقطه به فاصله )۴  

  نماي جانبي درست كدام است؟‐۵۵
  

۱( ۲(  
  

  
۳(  ۴(  
  

   كدام است؟c-cدر شكل داده شده برش مقطع ‐۵۶
  

  ۱(  ۲(  
    
  ۳(  ۴(  

  
76عالمت ‐۵۷ H,rمشخص كننده كدام انطباق است؟   

  فيت)۴  پرس)۳  بازي دار)۲  رواني)۱  
  در شكل داده شده جانمايي درست كدام است؟‐۵۸

  ۱(  ۲(    
  

  ۳(  ۴(  
  
   كدام است؟zRمفهوم ‐۵۹

    هاي زبري در يك طول نمونه معدل بلندترين ارتفاع)۱  
  متوسط ارتفاع خشن سطح در يك طول نمونه آزمايش)۲  
  بري سطح در يك طول نمونه آزمايشهاي ز معدل فواصل ارتفاع)۳  
   طول نمونهها در يك هاي سر و ته دندانه شعاع قوس)۴  

  كند؟ حروف بزرگ در عالئم انطباقي كدام مورد را معرفي مي‐۶۰
  محل ميدان تلرانس ميله نسبت به خط صفر)۲    كيفيت تلرانس)۱  
  محل ميدان تلرانس سوراخ نسبت به خط صفر)۴    مقدار انحراف)۳  

  تكنولوژي كارگاه

  .است. . . . . . . . . . .  كار ايجاد ههدف از زدن آج بر روي سطح قطع‐۶۱
  اصطكاك بيشتر)۴   سطح كاراستحكام)۳  سفتي سطح كار)۲  سختي سطح كار)۱  
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  هاي آج كدام است؟ ترين معيار براي انتخاب قرقره مهم‐۶۲
  توان دستگاه و نوع كار)۴  كوچكي و بزرگي كار)۳  قطر، طول، فاصله تقسيمات)۲  سختي و نرمي كار)۱  

  ؟باشد نميكدام مورد از مشخصات مخروط كامل ‐۶۳
  زاويه شيب)۴  قطر كوچك)۳  قطر بزرگ)۲  طول مخروط)۱  

  شود؟ براي دقيق شدن سطح سوراخ كدام عمليات انجام مي‐۶۴
  سنباده زني)۴  خزينه كاري)۳  سوراخ كاري دقيق)۲  برقوكاري)۱  

  . برابر قطرشان باشد. . . . . . . . .ها بيش از  قطعات بلند قطعاتي هستند كه پس از بسته شدن روي ماشين تراش طول آن‐۶۵
  ۱(۲  ۲(۴  ۳(۳  ۴(۵  

  ترين معيار جهت انتخاب مته مرغك كدام است؟ مهم‐۶۶
   كارهطول قطع)۴   كارهقطر قطع)۳  قطر مته مرغك)۲  قطر سوراخ)۱  

  كند؟ زاويه مارپيچ در تيغه فرز با نرم شدن جنس كار چه تغييري مي‐۶۷
  .صفر است)۴  .كند تغييري نمي)۳  .شود كمتر مي)۲  .شود بيشتر مي)۱  

  شود؟ حركت اهرم نوسان كننده در دستگاه صفحه تراش توسط كدام قسمت انجام مي‐۶۸
  لقمه داخل اهرم)۴  الكتروموتور)۳  چرخ طيار)۲  چرخ دنده بزرگ)۱  

  متر است؟ حداكثر بار به ازاء هر كورس از دستگاه صفحه تراش در هنگام شيار تراشي چند ميلي‐۶۹
  ۱(۲/۰  ۲(۳/۰  ۳(۴/۰  ۴(۵/۰  

  گيرد؟ ياتاقان و ديواره دستگاه با كدام قطعه انجام مي كار و ه تيغه فرز غلتكي به قطععمل تنظيم‐۷۰
  جاي خار، روي محور درن)۴  مهره تنظيم درن)۳  بوش تنظيم)۲  مخروط انتهاي درن)۱  
   ۲فيزيك 

متر  گيري آن چند ميلي  تقسيم شده، دقت اندازه  درجه۵۰به ي كالهك پيچ  متر و هر لبه كه پاي پيچ آن يك ميلي) ميكرومتر(در يك ريزسنج ‐۷۱
)mm (است؟  

  ۱(۰۲/۰  ۲(۰۱/۰  ۳(۱/۰  ۴(۲/۰  
  باشد؟ هاي زير اسكالر مي يك از كميت كدام‐۷۲

  فشار)۴  شتاب )۳  دما)۲   حركت  اندازه)۱  
ه در ثانيه پنجم به مسافت طي شـده در ثانيـه   آيد، نسبت مسافت طي شد  جسمي از حال سكون با شتاب ثابت بر مسير مستقيم به حركت در مي             ‐۷۳

  سوم حركت، كدام است؟

  ۱(
9
5  ۲(

5
9  ۳(

3
5  ۴(

9
25   

كننـد، بـه ترتيـب     ن سرعت اوليه سقوط مـي بدو) در شرايط خالء(دو گلوله از ارتفاع مساوي، يكي مجاور سطح ماه و ديگري مجاور سطح زمين    ‐۷۴
  زمان سقوط و سرعت نهايي گلوله در ماه نسبت به گلوله در زمين چگونه است؟

  تر تر، كم كم)۴  تر  تر، بيش كم)۳  تر  تر، كم بيش)۲  تر  تر، بيش بيش)۱  
. كنيم بنديم و از آب خارج مي پت را با انگشت مي ي بااليي پي در آب فرو برده و سپس دهانه       cm15 را تا ارتفاع     cm25پت به ارتفاع      يك پي ‐۷۵

  .)متر جيوه است  سانتي۷۵فشار هواي خارج (شود؟  متر كم مي پت چند ميلي ارتفاع آب درون پي
  ۱۴)۴  ۴/۱)۳  ۱۴/۰)۲  صفر)۱  

تـوان بـه يـك     اي كه مي   ترين وزنه   بيش. شكل در حال افقي و تعادل است      ي نازك مطابق       روي دو لبه   W و وزن    Lي يكنواختي به طول       ميله‐۷۶
  انتهاي ميله آويزان كرد تا هنوز افقي بماند، كدام است؟ 

  ۱(w
2
3  

  ۲(w2  
  ۳(w  

  ۴(w
2
1  

350متر مكعب چوب به چگالي       را با چند سانتي    gr140 و جرم    320cmيك قطعه فلز به حجم      ‐۷۷ cm/gr/  در آب   متصل كنيم، تا مجموعـه 

31به چگالي  cm/grور بماند؟   غوطه  
  ۱(۲۶۰  ۲(۱۸۰  ۳(۲۴۰  ۴(۲۸۰  
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1 4

1 

G 
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شدن ريسمان، چوب با چـه شـتابي سـمت بـاال حركـت         با پاره . ريسماني در آب شناور است    ي     چوبي به چگالي نصف چگالي آب به وسيله         قطعه‐۷۸
  كند؟  مي

  ۱(g  

  ۲(
2
g

−  

  ۳(g2  

  ۴(
2
g  

 s5 نيوتن در خالف جهت حركت گلوله به مدت ۱/۰اگر نيروي . كند  بر مسير مستقيم حركت مي   s/m10 با سرعت    gr20اي به جرم      گلوله‐۷۹
  رسد؟  ميSIي حركتش به چند واحد  بر آن وارد شود، اندازه

  ۱(۳/۰  ۲(۲/۰  ۳(۴/۰  ۴(۱  
نيرويي كـه   .  افزايش طول در آن ايجاد كرده است       cm40ت كشيده و     نيوتن بر متر اس    ۲۵۰ورزشكاري دو انتهاي فنري را كه ضريب ثابت آن          ‐۸۰

  كند، چند نيوتن است؟ هاي او وارد مي فنر بر هر يك از دست
  ۱(۵۰  ۲(۵/۶۱  ۳(۱۰۰  ۴(۱۲۳  
     ۳رياضي 

b(A,(ي  اگر نقطه‐۸۱    كدام است؟bها باشد، مقدار y روي محور +51
 ۴)۴  رصف)۳  ‐۱)۲  ۱)۱  

  كند؟ هاي زير، يك تابع را مشخص مي يك از رابطه كدام‐۸۲

  ۱(53 =− yx  ۲(12 22 =+− xxy  ۳(32 =+ yx  ۴(012 =−+ yx  

ي تابع  دامنه‐۸۳
2
1

+
−

= x
x)x(fكدام است؟   

  ۱(),[],( +∞−−∞ 12 U  ۲(],( 12−  ۳(),[),( +∞−−∞ 12 U  ۴(),[ +∞1  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۴
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)x(fحاصل .  تعريف شده است)(f
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   كدام است؟−2

  ۱(
2
1  ۲(۲  ۳(۲‐  ۴(

2
1

−  

حاصل ‐۸۵
34

1
2

2

1 +−

−
→ xx

xlim
x

  كدام است؟ 

  +∞)۴  صفر)۳  ۱)۲  ‐۱)۱  

حاصل ‐۸۶
20 3

1

x
xcoslim

x

−
→

   كدام است؟

)۲  صفر)۱  
3
1  ۳(

6
1  ۴(

3
2  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۷






≥−

<−
=

13

12
2 xx

xxb
)x(fر به ازاي كدام مقدا.  تعريف شده استb تابع fپيوسته است؟   

  ۱)۴  ‐۲)۳  ‐۱)۲  صفر)۱  

323اگر ‐۸۸ +−= mxx)x(f 81 و =−′′ )(f مقدار mكدام است؟   
  ۱(۳‐  ۲(۷‐  ۳(۳  ۴(۷  

23اگر ماكزيمم تابع ‐۸۹ axxy    كدام است؟a باشد، ۴ برابر =−−
  ۱(۳‐  ۲(۲‐  ۳(۲  ۴(۱  

+=6 كه h و ارتفاع rدر يك مخروط به شعاع قاعده ‐۹۰ rhماكزيمم حجم مخروط كدام است؟. باشد  مي  

  ۱(
3

16π  ۲(π8  ۳(
3

32π  ۴(π12 


