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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ  1391- 92سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه 60مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

 چندبخشی)، مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی)، مهندسی مدیریت پروژه (چندبخشی)مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (رشته تحصیلی: 
 1122008کد درس: 

 
 باشد؟می "دهی اولیهشکل"آیندها هاي زیر از فرکدام یک از گزینه 

 د) قرارکاري    ج) تزریق پالستیک    تراشیب) صفحه     الف) نمدکشی

 ؟شوندنمیاي محسوب کدام یک از عیوب زیر از عیوب نقطه 
 د) جاي خالی      ج) جانشینی     هاب) مرزدانه     الف) شوتکی

 ه نام دارد؟در یک شبکه کریستالی چنشینی یک جاي خالی همراه با یک عیب بینوجود  

 د) فرنکل      نشینیج) بین     ب) جانشینی    جاي خالی الف)

 گیرد؟ه قرار میهاي افزار مورد استفادماشین هاي زیر، در ساخت بدنهکدام یک از گزینه 
 د) آهن توده    ج) فوالدهاي ضدزنگ      ب) چدن   الف) فوالدهاي ابزار

 شوند؟ریق متالوژي پودر تولید میکدام یک از مواد زیر مخلوطی از مواد سرامیکی و فلزي هستند، که از ط 
 هاد) سرمت       ج) پلیمرها     هاب) ترموست    هاالف) کامپوزیت

 که پاره شود، چه نام دارد؟ون آنتوانایی یک ماده در تحمل مقداري تغییر شکل دائمی بد 
 د) چقرمگی       ج) سفتی     ب) پالستیته     الف) االستیته

 ود؟شاستفاده می "kg 120تا  1"شکل و باري در بازه هاي هرمیهاي تست سختی از سنجهدر کدام یک از روش 
 د) روش ویکرز      ج) روش برینل    ب) روش راکول    الف) روش نوپ

 شده در دماهاي باال چه نام دارد؟گري هاي قطعات ریختهعملیات برطرف کردن اختالف غلظت یا ترکیب موجود در دانه 
 یزه کردن) نرمالد      زداییج) تنش    ب) آنیل کردن    سازيالف) همگن

 گیرد.زدایی نوعی از عملیات .................. است که به منظور حذف ................... ایجاد شده، انجام میتنش 

 هاي داخلیتنش -ب) حرارتی     هاي داخلیتنش -الف) پرداخت کاري

 هاي خارجیتنش -کاريد) پرداخت        هاي خارجیتنش -ج) حرارتی

 شود؟کدام یک از شرایط زیر سبب تولید براده غیر پیوسته نمی 
 کنندهب) عدم استفاده از سیال خنک     هاي برشی بسیار زیاد یا کمالف) سرعت

 د) ترد و شکننده بودن  جنس قطعه کار           ج) عمق برشی کم

 شود؟ستفاده میکاري، از ماشین اره لنگ افقی اهاي ارهدر کدام یک از روش 
 کاري نواريب) اره        کاري رفت و برگشتیالف) اره

 کدامد) هیچ          کاري چرخشیج) اره
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 کدام یک از جمالت زیر صحیح است؟ 
 گري است.زنی و ریختههاي سنبهتر از روشکاري با مته ارزانالف) سوراخ

 اند.دو قسمت نوك و بدنه تشکیل شدهها عموماً از ب) مته
 ترین ماشین ابزارهاست.کاري نواري یکی از منعطفج) ماشین اره

 کدامد) هیچ

 ها چه نام دارد؟هاي داخلی دروي دیوارها سوراخعملیات ایجاد رزوه 
 د) قالویززنی     ج) برقوزنی    کاريب) خزینه    الف) حفاري

 باشند؟لید انبوه قطعات مناسب میشوند و براي توهاي زیر براي تسهیل و تسریع عملیات تراشکاري طراحی میکدام یک از رنده 
 تراشهاي داخلب) رنده       تراشهاي فرمالف) رنده

 هاي روتراشید) رنده      کاريهاي پرداختج) رنده

 برداري را انجام دهند؟ت حداکثر حجم برادههاي زیر قادرند در کمترین مدکدام یک از رنده 
 تراشیهاي داخلب) رنده      کاريهاي پرداختالف) رنده

 تراشیهاي خشند) رنده     راستچپ و بغلهاي بغلج) رنده

 یابد، چه نام دارد؟به طرف پایین و به سمت قالب جریان میدر یک سیستم راهگاهی، کانال عمودي که از طریق آن فلز مذاب  
 د) مخزن     ج) مجرا     ب) دریچه    الف) راهگاه

 باشد؟گري میبرده به ترتیب از کدام دسته از نواقص ریختهموارد نام  

 "هامک -هاپلیسه -هاي سرد یا گرمپارگی -زخمک"

 هاحفره -زواید فلزي -هاناپیوستگی -طح معیوبالف) س
 هاناپیوستگی -سطح معیوب -هاحفره -گري ناقصب) ریخته

 زوائد فلزي -هاحفره -هاناپیوستگی -ج) سطح معیوب
 هاحفره -زوائد فلزي -گري ناقصریخته -د) سطح معیوب

 ؟نیستگري دایکاست هاي زیر از مزایاي ریختهکدام یک از گزینه  
 ي تولید قطعه بسیار کم است.ب) هزینه         تر است.الف) عمر قالب طوالنی

 د) تنها براي آلیاژهاي غیرآهنی با صرفه است.   ي تجهیزات قالب و ماشین تزریق پایین است.ج) هزینه

 گیرد؟هاي آهنی مورد استفاده قرار میها و ورقههاي زیر براي تولید شمشکدام یک از روش  
 گري بستهد) ریخته   گري تحت فشارج) ریخته   گري مستمرب) ریخته   چرخشیگري نیمهالف) ریخته

هاي زمانی مشخص کاهش عملیات آهنگري با قالب باز که در آن ضخامت یک میله طی مراحل متوالی آهنگري در بازه 
 یابد، چه نام دارد؟می

 نورد کاريد) پیش    زنیج) سکه    ب) سرکوبی  دارالف) آهنگري با قالب نقش

 ي اولیه براي انجام نورد چیست؟به طور سنتی، ماده  
 د) فوالد     ج) چدن     ب) الماس       الف) شمش
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 باشد....................... مینورد لفافی نوعی عملیات ......  

 د) نورد مورب    ج) نورد تخت    ايب) نورد حلقه    دارالف) نورد فرم

 آید؟دن و کمانش غلتک به وجود میهاي زیر به علت خم شکدام یک از پدیده  
 دارهاي موجد) لبه  ايهاي لبهج) ترك   هاي به شکل زیپ در مرکز نوارب) ترك   الف) سوسماري شدن

 وع فرآیند اکستروژن چه نام دارد؟ترین نساده  
 کدامد) هیچ   محورج) اکستروژن هم   ب) اکستروژن جانبی  روالف) اکستروژن پیش

در کدام یک از انواع روانکاري سطح میله که قرار است کشیده شود، توسط روانکارهایی مانند صابون و از طریق عبور   
 شود؟ها پوشیده میظرف محتوي آن درونمیله از 

 د) کشش تر   دهی فلزيج) پوشش    ب) ارتعاش فراصوتی   الف) کشش خشک

 گیرد؟هاي زیر اتصال بدون گدازش صورت میدر کدام یک از گزینه 
 کاري حالت جامدب) جوش   جوشیالف) زردجوشی و لحیم

 کاري با گاز اکسیژند) جوش     کاري قوسیج) جوش

  کاري با الکترودهاي غیرمصرفی معموالً جنس الکترود چیست؟در فرآیندهاي جوش  
 د) برنج      ج) تنگستن      ب) آلومینیوم     الف) مولیبدن

ی توسط عملیات مچاله کردن و یا گتواند به وسیله ایجاد برآمدگی یا فرورفتهروش اتصال بدون استفاده از بست که می  
 قرارکاري اعمال شود چه نام دارد؟

 د) جازدن انقباضی و فشاري      هاج) پرچ      ب) درزگیري     دهیالف) چین

 دن دو تکه ماده نازك روي هم است؟هاي زیر تا کراساس کدام یک از روش  
 د) درزگیري    ج) اتصال با چسب      دهیب) چین   الف) دوخت و منگنه

 یک از تعاریف زیر، تعریف برجهندگی است؟کدام  

 هاي نازكقابلیت تبدیل شدن ماده به ورق الف)
 کست جذب کند.تواند قبل از پارگی یا شب) انرژي که یک ماده می

 ج) ظرفیت یک ماده براي جذب انرژي به طور االستیک
 د) مقاومت یک ماده نسبت به تغییر شکل یا خمیدگی االستیکی

 مسلح قابل رویت است چه نام دارد؟جهت الگوي ذاتی سطح که معموالً با چشم غیر 
 کدامد) هیچ      ج) تموج        ب) خواب     الف) زبري

 ؟باشدنمیزنی متأثر از کدام یک از عوامل زیر هزینه عملیات سنگ  
 د) نوع چسب سنگ سنباده   ج) هزینه تأمین ابزار      ب) هزینه باالسري   زنیالف) زمان سنگ

 ؟باشدنمیزنی خزشی هاي سنگهاي زیر از ویژگیکدام یک از گزینه  
 د) عمق برشی بسیار کم   ج) سطوح بدون پلیسه  ب) مقاومت خستگی بهبودیافته  ترالف) زمان سیکل کوتاه

 شود.فرآیند ............... باعث افزایش مقاومت به فرسودگی خوردگی می  
 د) اکستروژن گرم    زنی خزشیج) سنگ     دهی بخاريب) رسوب     الف) آبکاري
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زنی، سنگ سنباده و قطعه کار در محل تماسشان در دو جهت مخالف چرخیده و ضمن انجام حرکت کدام فرآیند سنگدر  
 برداري کند؟ه و از سطح آن برادهر راستاي محور قطعه کار جابجا شددورانی، سنگ به صورت طولی نیز د

 زنی سنترلسد) سنگ   زنی تختج) سنگ   زنی گردساییب) سنگ   زنی خزشیسنگ الف)

 گیرد؟کدام یک از فعل و انفعاالت زیر، در حین پدیده تفجوشی انجام نمی  
 هاي متخلخل و مجاري ارتباطی بین منافذب) بسته شدن کانال      هاحفرهالف) انبساط 

 د) ایجاد پیوند اولیه بین ذرات پودر    ها و منافذج) کروي شد حفره

 ؟باشدنمیکاري فراصوتی تابع کدام یک از عوامل زیر نرخ برداشت ماده در روش ماشین  
 د) مدت زمان سایش ج) جنس ذرات ساینده    اندازه ذرات سایندهب)   الف) غلظت دوغاب

 باشد؟کاري با آب میکدام گزینه از مزایاي فرآیند ماشین  
 شود.الف) قطعه کار به اندازه بسیار کمی خیس می

 کوچک است. )HAZب) منطقه متأثر از گرما (
 پذیر است.طعه کار برگشتهاي ایجادشده در سایر نقاط قج) تغییر شکل

 د) هزینه کم

 ؟نیستکدام یک از جمالت زیر صحیح   
 کنند.الف) لیزرهاي موج پیوسته، با قدرت پرتوي ثابتی کار می

 باشد.ب) یاقوت از انواع لیزرهاي رنگی می
 ) کمی هستند.HAZج) لیزرها داراي منطقه متأثر از گرماي (

 د) ماده لیزرزا در لیزرهاي رنگی، مایع است.

 باشد؟رسانایی است، میاصیت نیمهجداره که داراي خهاي تکهاي زیر از انواع نانولولهکدام یک از گزینه  
 د) سیلیکون    ج) گالیوم     ب) کایرال    الف) زیگزاگ
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