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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ | 1389- 90سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 استفاده از ماشین حساب مجاز بوده است. |دقیقه  70مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

 ت پروژه مدیریت اجرایی، مهندسی مدیری، مهندسی تجمیعی)-(سنتی صنایع مهندسیرشته تحصیلی: 
 1122008کد درس: 

 
 شکل دارند؟هاي زیر ساختار بیکدام یک از گزینه 

 شیشه  د)      آب ج)     آلومینیوم ب)     آهن الف)

 د؟داراتم  2کدام یک از ساختارهاي کریستالی زیر داراي  
 HCP د)     FCC ج)      BCC ب)     SC  الف)

باشد. اتم همسایه دارد و شکل پذیري آن کم می 12است و هر اتم آن  %74فلزي داراي ساختاري با فاکتور فشردگی  
 هاي زیر است؟ ساختار این فلز کدام یک از گزینه

 BCC د)      SC ج)      HCP ب)     FCC الف)

 گیرد؟در کدام یک از عیوب زیر همزمان یک عیب جاي خالی و یک عیب بین نشینی صورت می 
 عیب مرزدانه د)    عیب جانشینی ج)   نکلعیب فر ب)   عیب شاتکی الف)

 عیب مرزدانه جزو کدام دسته از عیوب است؟ 
 فضایی د)     ايصفحه ج)     ب) خطی     اينقطه الف)

 آید کدام یک از عناصر زیر است؟عنصر اصلی که بعد از افزودن آن به فوالد، فوالد ضدرنگ به وجود می 
 گوگرد د)      منگنز ج)     کرم ب)     نیکل  الف)

 دهد؟در اثر اعمال تنش در کدام یک از مناطق زیر رخ می مادهگلویی شدن یک  
 U.T.Sناحیه پالستیک قبل از  ب)     ناحیه االستیک قبل از تنش تسلیم الف)

 U.T.Sناحیه پالستیک بعد از  د)       U.T.Sناحیه االستیک بعد از  ج)

 یدگی االستیکی را ............ گویند؟مقاومت یک ماده نسبت به تغییر شکل یا خم 
 سختی د)   سفتی یا صلبی  ج)    چقرمگی یا تافنس  ب)  چکش خواري یا داکتیلیتی  الف)

 شود؟هاي تست سختی به عنوان تست میکرو سختی شناخته میکدام دسته از روش 
 ویکرز د)     موهز ج)    سکلروسکوپ ب)      نوپ  الف)

 هاي زیر است؟ل عمده شکست در قطعات مکانیکی کدام یک از گزینهدر صنعت عام 
 خمش  د)    خستگی  ج)      خزش  ب)  شکست نرم و ترد  الف)

 ؟کدام استترین نوع خوردگی متداول 
 سایشی  د)     تنشی ج)     گالوانیکی  ب)   الکتروشیمیایی الف)

 تر است؟هاي پاشش مناسباشینکاري کدام یک از روشجهت رساندن سیال برش به مناطق غیر قابل دسترسی حین عملیات م 
 پاشش از داخل ابزار  د)    پاشش پرفشار  ج)   پاشش مه مانند  ب)   پاشش سیالنی  الف)
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اي بر تمامی عملیات دیگر فلز تراشی است. البته این روش دقت عمل کدام یک از فرآیندهاي ماشینکاري زیر، مقدمه 
 پایینی دارد؟

 فرزکاري د)      تراشکاري ج)    سوراخ زنی  ب)     اره کاري الف)

 شود؟گوشه یا نوك ابزار از به هم پیوستن محل تالقی ........... و ............ ایجاد می 
 آزاد اصلی  -سطح براده ب)     سطح آزاد فرعی  -سطح آزاد اصلی الف)

 فرعیلبه برنده  -لبه برنده اصلی د)       سطح آزاد فرعی  -سطح براده ج)

 شود؟هاي داخلی استفاده میها و ایجاد پلههاي سوراخ کاري، جهت صاف و صیقلی کردن سوراخکدام یک از روش 
 قالویز زنی  د)     برقو زنی ج)    خزینه کاري  ب)     مته زنی  الف)

 رود؟هاي داخلی روي دیواره سوراخ به کار میهاي سوراخ کاري، جهت ایجاد رزوهکدام یک از روش 
 زنی قالویز د)     زنی برقو ج)     کاري خزینه ب)      زنی مته الف)

 هاي زیر است؟ترین فرآیند ماشینکاري، کدام یک از روشساده 
 کاريسوراخ د)     خان کشی ج)    تراشیصفحه ب)     کاري اره الف)

 شود؟ گري میکدام یک از عوامل زیر منجر به کاهش سیالیت مذاب حین ریخته 
 تندتر شدن نرخ ریزش  د)  کاهش ویسکوزیته  ب)   ها کاهش ناخالصی ب)   اهش فوق دماک الف)

 شود؟گري مکانیکی براي پر کردن تمام حجم درجه استفاده میریختهدر هاي زیر کدام یک از ماسه 
 ماسه ماهیچه  د)    ماسه سیستم  ج)   ماسه پشت بند ب)    ماسه رویی  الف)

 ؟نیستهاي مصرفی گري در مدلهاي زیر جزو معایب ریختهیک از گزینهکدام  
 امکان بازرسی محفظه قبل از ریختن مذاب وجود ندارد.  ب)     د.توان از هر مدل فقط یکبار استفاده نمومی الف)

 براي تولیدات انبوه مناسب نیست. د)  گیري توسط تجهیزات مکانیکی میسر نیست. قالب ج)

 گیرد؟گیري مورد استفاده قرار میهاي ریختههاي آهنی کدام یک از روشها و ورقهمشجهت تولید ش 
 گري بسته ریختهد)    گري مجوفریخته ج)  گري میان گریزي ریخته ب)  گري مستمرریخته الف)

 گیرد، چه نام دارد؟شکل می ها و ابزارهاي مختلففرآیندي که طی آن قطعه کار با اعمال نیروهاي تراکمی توسط قالب 
 برشکاري د)      آهنگري  ج)     ماشین کاري  ب)    گري ریخته الف)

 هاي زیر است؟هدف از انجام عملیات سرکوبی کدام یک از گزینه 
 هاها و نشانضرب مسکوکات، مدال الف)
 تر در انتهاي یک میلگرد یا سیم ایجاد یک سطح مقطع عریض ب)
 س کردن سطح یک سنبه سخت شده بر روي یک بلوك فلزي پر ج)
 ایجاد یک حفره یا نقش در قطعه  د)

 عامل عیب سوسماري شدن در نورد کدام گزینه است؟ 
 میزان داکتیلیته کم ماده ب)      تغییر شکل غیر یکنواخت حین نورد الف)

 هاخم شدن غلتک د)         میزان داکتیلیته باالي ماده ج)
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 ؟نیستکاهش نیروي نورد  يهازینه جزو روشکدام گ 

 کاهش اصطکاك در محل تماس غلطک و نوار ب)    انجام نورد در دماهاي باالتر  الف)
 هاي طولی بر روي نوار حین عملیات نوردکاهش اعمال کشش د)   کم کردن نرخ کاهش ضخامت  ج)

 بندي کدام است؟ترین فلز مورد استفاده براي مصارف بسته در فرآیند ورق کاري رایج 
 آلومینیوم  د)     مس ج)      فوالد  ب)      تیتانیوم  الف)

 عامل اصلی رخداد پس جهش در عملیات خمکاري چیست؟ 
 محدود بودن ضریب پالستیسیته مواد  ب)      محدود بودن ضریب االستیسیته مواد  الف)

 ضخامت باالي ورق  د)           نیروي اعمالی پایین  ج)

 نامند؟عملیات آهنگري را چه می ترکیب عملیات اکستروژن با 
 اکستروژن هیدرواستاتیک  د)  اي اکستروژن ضربه ج)   اکستروژن گرم  ب)   اکستروژن سرد  الف)

 ؟نیستوجود آمده در عملیات اکستروژن کدام گزینه جزء عیوب اصلی به 
 ترك خوردگی داخلی  د)    اي عیب لوله ج)  ترك خوردگی سطحی ب)    دار لبه موج الف)

 ؟نیستي در فرآیند کشش جزو اهداف اصلی از عملیات روانکارکدام مورد  
 افزایش دقت ابعادي  د)  کاهش نیروهاي کشش ج)  بهبود سطح پرداخت  ب)   بهبود عمر قالب  الف)

 اتصال توسط پرچ کاري جزء کدام دسته از فرآیندهاي اتصال است؟ 
 گاه دائم و گاه نیمه دائم است  د)     اتصال دائم  ج)   اتصال نیمه دائم ب)   ر دائم اتصال غی الف)

 دهاي جوشکاري مقاومتی، الکترودها به شکل چرخ یا غلتک گردان هستند؟یندر کدام یک از فرآ 
 اي مقاومتی جوشکاري نقطه ب)      جوشکاري برجسته مقاومتی  الف)

 اي جوشکاري جرقه د)       متی جوشکاري درزي مقاو ج)

 هاي زیر است؟کاري کدام یک از گزینهمرز دمایی فرآیند لحیم 
 درجه سانتیگراد 850 د)   گراد درجه سانتی 650 ج)   درجه سانتیگراد 450 ب) د گرادرجه سانتی 250 الف)

 هاي زیر است؟گزینهترین فرآیند جهت پرداخت کردن و افزایش دقت سطح کدام یک از رایج 
 ساچمه کوبی  د)      زنی سنگ ج)     صیقل کاري ب)     نمدکاري الف)

 هاي سطح از خط فرضی مبنا چه نام دارد؟کمیتی که نشان دهنده میزان انحراف از پستی و بلندي 
 بافت  د)     زبري سطح  ج)    خواب یا جهت  ب)      تموج الف)

 
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 ب د الف ب الف ج الف ج د ب ج ب ب ب د گزینه صحیح
 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 شماره سؤال
 د الف الف الف د د الف ب ج الف د ج الف ب د گزینه صحیح
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           ج ج ب ج د گزینه صحیح
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