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دلیمِ 70ٍلت:             سؤال  55تؼذاد: 

تذکز مُم:

1ثزای ّز پبسخ غلظ،  -1
4

ًوزُ هٌفی هٌظَر هی ضَد.  

ضَد.  ضَد، پبسخ آى سؤال غلظ هطسَة هی در غَرتی وِ ثِ سؤالی، ثیص اس یه پبسخ دادُ -2
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ضَد؟ هیثزای ّن سغص وزدى سزپیر ثب سغص زَة، اس وذام هتِ استفبدُ  -101

 ( هؼوَلی. 4         ( خشیٌِ. 3        ( هبرپیر. 2       ( ضلشًٍی 1

 ضَد؟ ضلؼی، ساٍیِ ارُ فبرسی ثز، ثز رٍی وذام درخِ تٌظین هی 8ثزای سبخت یه لبة  -102

1 )30          2 )45            3 )5/22         4 )60 

تز است؟ هتز، وذام ارُّ هٌبست هیلی 16هتز اس خٌس تختِ زٌذ الیِ ثِ ضخبهت  سبًتی 20ثزای ثزیذى یه دایزُ ثِ لغز  -103

 ( گزد هیشی 3  ( گزد دستی ثزلی. 1

( ػوَد ثز 4      ( ًَاری 3

ًبم دیگز رًذُ دستگبُ، وذام است؟ -104

 ( خطی. 4          ( لبزی 3        ( دٍ تیغ. 2         ( ثلٌذ 1

ضخبهت ثبردّی در هبضیي وف رًذ، ثزاثز وذام فبغلِ است؟ -105

   فبغلِ تَپی رًذُ تب غفطِ ٍرٍدی   (1

اختالف ارتفبع دٍ غفطِ ٍرٍدی ٍ خزٍخی (2

فبغلِ ثیي غفطِ ٍرٍدی ٍ خزٍخی (3

فبغلِ تَپی رًذُ تب غفطِ خزٍخی. (4

ّبی وف غفطِ در هبضیي گٌذگی، دلیمبً در همبثل وذام لسوت لزار دارًذ؟ غلته -106

 دار.  ّبی سبدُ ٍ آج ( غلته2                   ( تَپی رًذُ. 1

دار. آج  ( ضبًِ ٍ غلته4             ّبی ػمت خلَ. وفطه( 3

گزدد؟ داضتي تیغِ ارُ گزد، هَخت ثزٍس وذام ایزاد در زَة هیتبة  -107

 ( خظ افتبدى سغص ثزش. 2         ( افشایص ػزؼ ضىبف ثزش. 1

 ( ًبغبفی سغص ثزش. 4             ( سَختگی سغص ثزش.3

ًوبیذ؟ هیتزی را ثِ هَتَر هبضیي اٍر فزسدستی ثزلی ٍارد  وذام ػبهل، خسبرت ثیص -108

 ( ػذم استفبدُ اس گًَیب. 2           ( ضزوت در خالف خْت. 1

 ( وٌذی تیغِ. 4           ( ضل ثَدى تیغِ در وَلت. 3

ثز رٍی پالن الىتزٍهَتَر هبضیي آالت، هطخع وٌٌذُ وذام ػبهل است؟ RPMضزٍف  -109

 ( ٍلتبص هػزفی. 2         ( تؼذاد دٍراى هَتَر ثز دلیمِ. 1

( ضزیت تَاى هَتَر. 4                  ( لذرت هَتَر. 3
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 ثبضذ، زیست؟ دلیل سفیذن سدى وِ اس هؼبیت رٍوص وبری ثب رٍوص عجیؼی هی -110

 ( ووجَد دهبی پزس. 2          اس ضذ زست.  ( هػزف ثیص1

 ( ووجَد سهبى پزس. 4            ( سیبد ثَدى فطبر پزس.   3

وبری ثب وذام زست لبثل اغالش است؟ ّبی عجیؼی پس اس رٍوص ثبدوزدگی رٍوص -111

1 )UF .         2 )MF         34     ی فَری.   ( تیٌز ), ,1 2 3

، وذام است؟MDFّبی سبختِ ضذُ اس پزٍفیل  تزیي اتػبل ثزای گَضِ لبة هٌبست -112

.( پیي دم زلسل2ِ ( ثیسىَیتی.   1

,( سز ثِ سز ثب زست 4( ًین ًین. 3 ,1 2 3

، در وذام لسوت اس فضبی هٌبسل هسىًَی وبرثزد دارد؟«خشیزُ»اغغالش  -113

( اتبق خَاة. 4         ( ضوبم. 3       ( آضپشخبًِ. 2       ( پذیزایی. 1

ثبضذ؟ ، هؼبدل وذام اغغالش هی«تي سٌدی»ٍاصُ  -114

1 )Ergonomy                   2 )physiology   

3 )Standard 4 )Anthropometry

هتز است؟ زٌذ سبًتیػوك وبثیٌت دیَاری آضپشخبًِ،  -115

 30تب  25( 4        35تب  30( 3        40تب  35( 2       45تب  40( 1

در هبضیي رًذُ ضخبهت گیز، ضذالل عَل لغؼِ وبر ثزای هبضیي وبری زمذر ثبیذ ثبضذ؟ -116

دٍ وفطه ػمت ٍ خلَ. ضذ فبغل ثیي (1

دار ٍ تَپی رًذُ.  ثزاثز فبغلِ ثیي غلته آج(2

ضذا فبغل ضبًِ هطبفظ ٍ تَپی رًذُ. (3

دار.  ثیي خظ الوزوشیي دٍ غلته سبدُ ٍ آج  ثزاثز فبغلِ(4

تز است؟ استفبدُ اس تیغِ خظ سى در هبضیي ارُ گزد دٍروي، ثزای ثزش وذام هبدُ هٌبست -117

غفطبت فطزدُ ثب رٍوص هالهیٌِ. (1

2)MDF  .ثب دٍ رٍ رٍوص

تختِ زٌذالیی. (3

ثزش ػزضی زَة هبسیَ. (4
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در هبضیي ارُ گزد پبًذٍلی، دًذاًِ تیغِ ارُ اس وذام ًَع است؟ -118

 ( هثلثی. 4      ( تیش وطیذُ. 3           ( ٍیگَ.2       ( گزگی.   1

هتز(، وذام است؟ سبًتی 100ّبی ثب سبیش ثبالی  تیغِ ارُ ًَاری ثِ لغز فلىِ آى )در هبضیيًسجت ضخبهت  -119

1 )
1
100

   2 )
1

1000
3  )

1
500

  4 )
1

2000
ّبی غٌبیغ زَة وذام است؟ خغزات در ٌّگبم وبر ثب هبضیي تزیي دلیل ثزٍس هْن -120

ػذم ٍخَد ػالئن ّطذار دٌّذُ ثز رٍی هبضیي. (1

ػذم ٍخَد لَاسم ووىی ضفبظتی. (2

ػذم آهَسش غطیص ًىبت ایوٌی. (3

ػذم استفبدُ اس لَاسم ایوٌی ٍ ثْذاضت فزدی. (4

تز است؟ ثیصآلَدگی غَتی وذام هبضیي غٌبیغ زَة  -121

 ( ارُ ًَاری. 4        ( خزاعی. 3    ( ارُ گزد هیشی. 2       .( وف رًذ1

ضَد؟ ّبی لجِ زسجبى استفبدُ هی اس وذام ًَع زست، در هبضیي -122

 UF .          4 )PF( 3        ( گزهب ًزم 2     ( گزهب سخت. 1

ًَع تزهش در هبضیي پبًل ثز ػوَدی ثِ وبر رفتِ ٍ هَخت تَلف سزیغ تیغِ پس اس ثزش هی ضَد؟ وذام -123

 ( اتَهىبًیه. 4  ( الىتزٍهغٌبعیسی.   3         ( دستی. 2       ( هىبًیىی 1

 ّبی تزهَپالست وذام است؟ ّبی پزس ٍ ویَم )هوجزاى(، ًَع زست هػزفی ثزای رٍوص در هبضیي -124

1 )UF .        2 )PF   .          3 )UPF          4 .پلی اٍرتبى ) 

ضًَذ؟ یبثی هی ثب وذام سیستن هىبى CNCّبی  ّبی هیش هبضیي سبوطي -125

 ( ًوبیطگزّبی ًَری.4       ( اتَهبتیه. 3      ( ًزم افشاری 2      ( ًیَهبتیه. 1

ضَد؟ در وذام رٍش تؼییي خزم هخػَظ اس اغل ارضویذس استفبدُ هی -126

 ( ٌّذسی. 4         ( ثزیٌل. 3   ( ّیذرٍاستبتیه. 2        بع. ( اضج1

وٌذ؟ زَة هطىل هی وذام رٍش هْبر وزدى، ضزوت ثخبر آة را در -127

 ( اًذٍد وزدى دٍ سز زَة 2                 ( اضجبع ضیویبیی. 1

 ( تْیِ ثزش غطیص. 4                  ( پلیوزیشاسیَى. 3
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زٌبًسِ یه گًَِ زَثی دارای خزم هخػَظ خطه  -128
g

/
cm3

0  ثبضذ، درغذ تخلخل آى وذام است؟51

1 )44          2 )49           3 )66            4 )51

اگز خزم هخػَظ ثطزاًی یه لغؼِ زَة  -129
g

/
cm3

0 ثبضذ، ّوىطیذگی ولی آى زٌذ درغذ است؟5

1 )4/1          2 )8/2           3 )8/17          4 )14 

هؼىَس دارد؟لذرت گزهبسایی زَة ثب وذام ػبهل راثغِ  -130

( ضیت الیبف. 4           ( دهب. 3    ( خزم هخػَظ2       ( رعَثت. 1

هتز هىؼت زَة راش ثب خزم هخػَظ  3رعَثت  -131
g

/
cm3

  0 یبثذ، خزم آة تجخیز ضذُ عی درغذ وبّص هی 10درغذ ثِ  50اس55

است؟هزاضل خطه وزدى زٌذ ویلَگزم 

1 )220         2 )400          3 )550          4 )660

تز است؟ همبٍهت الىتزیىی زَة، در وذام خْت ثیص -132

ّبی زَثی.  ( در خْت پز3ُ  ( هَاسی الیبف. 1

ّبی خَثی.  ( ػوَد ثز پز4ُ ( ػزضی. 3

mmیه ًوًَِ آسهبیطگبّی اس زَة راش ثِ اثؼبد سغص همغغ  -133 mm 25 90000تطت تأثیز ًیزٍی فطبری  cm20ٍ عَل 25

گیزد. ضذاوثز همبٍهت ًوًَِ زٌذ هگبپبسىبل است؟ ًیَتٌی لزار هی

1 )694          2 )144          3 )14400         4 )6944 

cmلغؼِ زَثی ثِ اثؼبد سغص همغغ  -134 cm 5 تطت تأثیز ًیزٍی خوطی 5N500 گبُ  گیزد. اگز فبغلِ ثیي دٍ تىیِ در ٍسظ لزار هی

cm60 هگبپبسىبل است؟ ثبضذ، همبٍهت خوطی آى زٌذ

1 )/2 92          )/3 63           )/4 24           )/5 1
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Dدر یه ًوًَِ آسهًَی اگز  -135 / cm ، 0 5b d cm ،   5L cm ٍ  70F N  ثبضذ، هذٍل االستیسیتِ زٌذ400

هگب پبسىبل است؟

1 )1537        2 )1372         3 )1098         4 )9890 

زیست؟دلیل دیزتز خطه ضذى پْي ثزگبى ًسجت ثِ سَسًی ثزگبى  -136

 تز  ( رعَثت اٍلیِ ثیص2             تز.  ( خزم هخػَظ ثیص1

 ( ثبفت زَة. 4                  ( ًذاضتي رسیي. 3

 استفبدُ وزد؟ تَاى ًویػٌَاى زَة دسته  اس وذام گًَِ، ثِ دلیل همبٍهت ون در همبثل پَسیذگی لبرزی ثِ -137

 ( هلح. 4          ( زٌبر. 3          ( گزدٍ. 2        ( وبج.   1

؟ًیستوذام هَرد، اس اًَاع هؼَج ضذى  -138

 ( پیسیذگی. 4     ( الوبس گًَی. 3     ( ووبًی ضذى 2    ( ثزٍى سختی. 1

ٍخَد تیل در خطه وزدى زَة زِ تأثیزی دارد؟ -139

 ( پیسیذگی 2                   ( ًبٍداًی ضذى 1

 ( وبّص سزػت خطه ضذى. 4          ( خطه ضذى غیز یىٌَاخت. 3

آیذ؟ثب هْبر وزدى زَة فطبری در ٌّگبم خطه وزدى، زِ ضبلتی در آى ثِ ٍخَد هی -140

 ( ثزن اًتْبیی. 2                 ( ثزیذگی ػزضی. 1

 ( خبرج ضذى گزُ. 4                    ( ضبًِ ػسلی. 3

 وٌذ؟ تزیي غذهِ را اس ًظز التػبدی ثِ زَة ٍارد هی وذام ػبهل ثیَلَصیىی هخزة زَة، ثیص -141

 ّب. ( ثبوتزی2 ( ضطزات 1

خَار.  ( ًزم تٌبى دریبیی زَة4  ّب  ( لبرذ3

وذام لبرذ ػبهل پَسیذگی سفیذ در زَة است؟ -142

 ( هؼبدى. 4        ( گزیبى.   3    ( رًگیي ووبى.   2        ( خبًگی 1

پَستبى ّستٌذ؟ وذام گًَِ اس زَة خَاراى دریبیی، هتؼلك ثِ دستِ سخت -143

( ثبًىیب. 4           ( تزدٍ. 3         ( هبرتشیب. 2      ( لیوٌَریب.   1

وذام گًَِ اس آًَثیَم، ّوبى سَسه هجل خَار است؟ -144

 ( رفَلَایىَسَم4   ( ّبدرٍ ثزگوَس. 3       ( پًَىتبتَم. 2      ( فیلیٌَس. 1

(سًجَراى هؼوَلی زَة خَار، اس وذام خبًَادُ ّستٌذ؟ -145

 ( وبسیذُ.2                   ( ثَستزیىیذُ. 1
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( سزاهجی سیذُ. 4 ( سیزی سیذُ.   3

ثبضذ، اگز پیطجزد وبر ثزای ثزش وبری  هی5000min1تؼذاد دٍراى تیغِ یه هبضیي ارُ گزد  -146
m

min
ٍ همذار ثزش ّز دًذاًِ 50

0 2/ mmثبضذ، تؼذاد دًذاًِ ّبی تیغِ ارُ زٌذ ػذد است؟ 

1 )72          2 )60            3 )56            4 )50 

هتزی ثِ درٍى سیلَ 15الىتزٍهَتَر یه سیستن هىٌذُ در خظ تَلیذ تختِ خزدُ زَة، در ّز دلیمِ یه هتز هىؼت زیپس را تب ارتفبع  -147

ثبضذ، تَاى الىتزٍهَتَر زٌذ ویلٍَات است؟ kg250دّذ. اگز خزم ّز هتز هىؼت زیپس  اًتمبل هی

1 )/0 1252         )/0 453           )/0 6254          )/1 25

، ضذت خزیبى زٌذ آهپز است؟ kw4در یه هبضیي وف رًذ ثب الىتزٍهَتَر سِ فبس ٍ تَاى  -148

1 )/5 22          )/6 43           )/7 64           )/8 5

min1گیز، اگز تؼذاد دٍر هبضیي  در یه هبضیي رًذُ ضخبهت -149
m

5000 پیطجزد وبر
min

ػذد ثبضذ، ػزؼ گبم 3ٍ تؼذاد تیغِ  12

هتز است؟ تیغِ رًذُ ثز رٍی زَة زٌذ هیلی

1 )/0 82          )/  1 23            )/1 334           )/1 5

سهبى سٌدی اًدبم وبر، ثزای تؼذیل در سهبى هطبّذُ ٍ تؼییي سهبًی وِ ًطبى دٌّذُ سزػت عجیؼی اًدبم وبر است، اس وذام هَرد در  -150

ضَد؟ استفبدُ هی

 ( سهبى ًزهبل 2              ( استفبدُ اس وزًٍَهتز. 1

 ( ضزیت ػولىزد. 4            گیزی.  تؼذاد دفؼبت اًذاسُ (3

 ضَد؟ ّبی وبال یب زٌذ ضزف اٍل وبال ثِ ػٌَاى وذ استفبدُ هی در وذام رٍش اس وذ گذاری وبال در اًجبر اس خالغِ ًبم -151

 ( ًیوًَیه. 4        ( الفجبیی. 3     ( الفجب ٍ ضوبرُ. 2         ( سبدُ 1

رٍس است. اگز  25تب  20ٍرق در رٍس ٍ هذت تطَیل آى ثیي  80هتزی،  هیلی 16تزیي هػزف تختِ زٌذ الیی  در یه وبرگبُ تَلیذی، ثیص -152

 تزیي هَخَدی تختِ زٌذ الیی ثزای اًجبر ایي وبرگبُ زٌذ ٍرق است؟ ػذد ثبضذ، ون 60هتَسظ هػزف تختِ زٌذ الیی در رٍس 

1 )600          2 )800          3 )1600          4 )2400 

اثؼبد  -153         280 10 34 4 14 ، هزثَط ثِ وذام گشیٌِ است؟1

( ًین الَار. 4         ( الَار. 3        ( تزاٍرس. 2        ( تختِ. 1
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ریبل ٍ 150000ریبل ٍ ّشیٌِ سفبرش در ّز ثبر  900000ثِ ارسش ّز ٍرق  MDFٍرق  480اگز ًیبس سبالًِ یه وبرگبُ غٌبیغ زَة،  -154

درغذ لیوت آى ثبضذ، تؼذاد سفبرش التػبدی وذام است؟ MDF ،10ّشیٌِ اًجبرداری ّز ٍرق 

1 )240         2 )120          3 )80          4 )40 

450یه لبة زَثی هستغیل ضىل ثِ اثؼبد  -155 هتز ثبضذ تب ثتَاى گفت ایي لبة هتز سبختِ ضذُ است. لغز آى زٌذ هیلی  هیلی350

گًَیبیی است؟

1 )240         2 )550          3 )525          4 )500 
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