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 نامه در انتهاي سؤاالتپاسخ | 1387- 88سال اول نیم سؤاالت دانشگاه پیام نور 
 کارشناسیسطح: 

 دقیقه  50مدت زمان آزمون: 
 فرآیندهاي تولیدعنوان درس: 

 طرح تجمیع، بخش مهندسی اجراییمهندسی صنایع، رشته تحصیلی: 
 1122008کد درس: 

 
 :ها در اتصاالتها و پرچپین 

 کنند.نیروي برشی را تحمل می ب)    تحت نیروي کششی هستند. الف)
  .دتحت ترکیبی از نیروهاي برش و کشش هستن د)    تحت نیروي فشاري هستند. ج)

 :کرنش یعنی 
 تغییر طول جسم پس از بار گذاري نسبت به طول اولیه  ب)    درصد تغییر طول نسبی پس از شکست  الف)

 شتغییرات نیرو نسبت به تغییرات طول در آزمایش کش د)    نسبت تغییر طول جسم به طول اولیه آن  ج)

 :حداکثر تنشی که جسم پس از بارگذاري به حالت اولیه باز گردد 
 حد پالستیک  د)    حد االستیک  ج)    تنش حدسیالن ب)   حد استحکام کششی الف)

 :مواد ترد 
 د.حد سیالن و استحکام تسلیم ندار )ب     د.داراي رفتار کنش و فشار یکسان هستن الف)

 د.شکننبه سرعت می د)  ها بیشتر است.حد پالستیک شان از حد االستیک آن ج)

 کدام مورد از خواص ابزار برشی نیست؟ 
 مقاومت به سایش  د)    شکل پذیري ج)    استحکام ب)   سختی الف)

 سختی گرمایی کدام ابزار بیشتر است؟ 

 ابزارهاي الماسه د)    CBNابزارهاي  ج)    ابزارهاي کاربیدي  ب)   HSSفوالد ابزار  الف)

 عنصر پایه اکثر ابزارهاي کاربیدي  
 نیکل د)       کرم ج)      مولیبدن ب)     تنگستن الف)

  



 1387-88سال اول نیم 2

 

 
 

 سطح آزاد اصلی ابزار  
 گیرد.سطحی است که براده پس از جدا شدن روي آن قرار می الف)
 کند.سطحی است که از مقابل سطح ماشین کاري شده عبور می ب)
 گیرد.سطحی است که مقابل سطح برش قرار می ج)
 سطحی است که با قطعه کار در تماس است. د)

 عوامل اساسی در تعیین نوع براده کدامند؟ 
 هندسه ابزار و سرعت براده برداري  ب)   شرایط براده برداري و جنس قطعه کار  الف)

 جنس قطعه کار و سرعت باردهی  د)      جنس ابزار و جنس قطعه کار  ج)

 شود؟اي ساخته میپایه دستگاه تراش از چه ماده 
 فوالد کربن دار  د)   چدن داکتیل ج)    فوالد ریختگی  ب)   ي چدن خاکستر الف)

 شود؟کدام مورد گیره هم مرکز کن نامیده می 
 مرغک گردان  د)     روبند ج)     چهارنظام ب)     سه نظام الف)

 شود؟در سوراخکاري باردهی به چه صورت تعریف می 
 حرکت دورانی ابزار  ب)    حرکت خطی ابزار به ازاي یک دور گردش  الف)

 هیچکدام د)        حرکت عمودي میز ماشین مته ج)

 در صفحه تراشکاري سرعت کورس رفت 
 از سرعت کورس برگشت کمتر است. ب)    از سرعت کورس برگشت بیشتر است.  الف)

 بستگی به شرایط ماشین کاري دارد. د)    با سرعت کورس برگشت مساوي است. ج)

 سرعت برشی در صفحه تراشکاري در کدام مورد صحیح بیان شده است؟ 
 )m/minسرعت خطی متوسط ابزار کورس رفت ( الف)
 )m/minسرعت خطی متوسط ابزار در کورس برگشت ( ب)
 )mm/minسرعت خطی متوسط ابزار در کورس رفت ( ج)
 )mm/minسرعت خطی متوسط ابزار در کورس برگشت ( د)

 شود؟زنی در کدام مورد استفاده میهاي کلهاز ماشین 

 ماشین کاري سطوح مسطح  ب)      ها و چرخ تسمه ماشین کاري چرخنده الف)
 ماشین کاري قطعات گرد )د   ماشین کاري جاي خار در چرخدنده و چرخ تسمه  ج)

 :با استفاده از ماشین فرز 
 اي را ماشین کاري کرد.تواند سطوح استوانهتنها می الف)
 توان سطوح مستوي را ماشین کاري کرد.تنها می ب)
 توان انجام داد.ماشین کاري سطوح داخلی و خارجی را می ج)
 توان ماشین کاري کرد.اي و مستوي را میتنها سطوح خارجی قطعات استوانه د)
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 :در فرز کاري 

 ابزار حرکت خطی و قطعه کار حرکتی دورانی دارد.  الف)
 ابزار حرکت دورانی و قطعه کار حرکت خطی دارد.  ب)
 کند.قطعه کار ثابت است و ابزار با حرکت دورانی و خطی به سمت قطعه حرکت می ج)
 .شود و مستقل از ابزار استحرکات براده برداري در این فرآیند توسط ماشین ابزار انجام می د)

 ابزار براده برداري در ماشین فرز افقی  
 شود. روي محور متحرك سوار می ب)      شود.روي محور محرك ماشین سوار می الف)

 شود.روي بازوي یاتاقان گیر نصب می د)        شود. روي میله فرز گیر نصب می ج)

 در فرز کاري عمودي  
 ور ابزار بر سطح کار عمود است. مح ب)   بازوي یاتاقان گیر ماشین عمود بر قطعه کار است.  الف)

 ابزار و قطعه کار با هم موازیند. د)       محور قطعه کار بر ابزار عمود است. ج)

 ......... و سرعت برشی .......... است. ادهدر روش سنگزنی حجم بر 
 کم -کم د)    کم -زیاد ج)    زیاد -کم ب)    زیاد -زیاد الف)

 سنگ هاي سایندهوجود تخلخل در بین دانه 
 د.شومفید است و باعث جریان یافتن مایع خنک کننده می الف)
 دهد.مضر است و سطح مقطع مفید سنگ را کاهش می ب)
 دهد.مفید است، اما تمرکز تنش را در سنگ افزایش می ج)
 شود.مضر است و باعث سوختن سطح کار می د)

 درجه سختی سنگ به کدام عامل بستگی دارد؟ 
 استفاده استحکام چسب مورد ب)         هااندازه دانه الف)

 جنس ذرات ساینده  د)      تخلخل موجود در سنگ ج)

 خواص نهایی مواد پلی فاز (چندفازي) پس از ترکیب به کدام عامل بستگی ندارد؟ 
 مقدار نسبی هر فاز  ب)       تعداد فازهاي ماده الف)

 ذوب هر فاز درجه حرارت  د)      ترکیب وریز ساختار هر فاز ج)

 نمودارهاي فازي کدام مورد قابل بررسی نیست؟ در 

 تبدیل فازهاي صورت گرفته درحالت جامد ب)  ارتباط بین درجه حرارت و عناصر تشکیل دهنده  الف)
 نوع شبکه کریستالی ماده در فازهاي مختلف  د)      درصد وزنی و ترکیب فازهاي ماده  ج)

 حاللیت محدود درحالت جامد  
 د.دهزمان سرد شدن را افزایش می ب)      دهد.زمان سرد شدن را کاهش می الف)

 شود.باعث محدود شدن حاللیت در حالت مایع می د)       تأثیري در زمان سرد شدن ندارد. ج)
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 درجه حرارت بحرانی  
 نصف دماي ذوب است.  الف)
 همان درجه حرارت تبدیل فاز است. ب)
 آید.ها به وجود میاست که تغییر شکل قابل توجه در کریستال دمایی ج)
 درجه حرارتی است که فاز مایع و جامد در آن به حالت تعادل قرار دارند. د)

 شود؟براي قالبگیري قطعات سوراخ دار از کدام قطعه استفاده می 
 ماهیچه د)     مدل چند تکه ج)     ايمدل صفحه ب)     مدل ساه الف)

هاي تیز باشد از کدام مدل براي قالبگیري آن استفاده که قطعه ریختگی داراي شیب داخلی منفی یا گوشهر صورتید 
 شود؟می
 مدل با قطعه آزاد د)     کهمدل چندت ج)      مدل ساده ب)   ايمدل صفحه الف)

 گیرد؟گري مورد استفاده قرار میریختهقطعات کوچک و با تیراژ باال موردنظر باشد کدام نوع مدل  گريکه ریختهدرصورتی 
 مدل راه گاه سرخورد د)     مدل چندتکه ج)      مدل ساده ب)   ايمدل صفحه الف)

 شوند؟هاي یک بار مصرف از کدام ماده ساخته میمدل 
 ماسه ماهیچه  د)         چگ ج)     پلی استیرن ب)      اتیلن الف)

 گري نیست؟کدام مورد جزء خواص ماسه ریخته 
 هاي ماسه اندازه دانه د)      تراوایی ج)   مقاومت ویژه شیمیایی ب)  استحکام و چسبندگی الف)

 شود؟دهی کدام قطعه از نیروي فشاري استفاده میبراي شکل 
 تیوپ خمیردندان د)    پروفیل آج دار  ج)     فنجان فلزي ب)    ورق فلزي الف)

 شود؟در کدام مورد از نیروي برش استفاده نمی 
 نورد کاري  د)     فاق بري ج)      گرد بري ب)    پولک زنی الف)

 هاي زیر قطعه دور ریز داراي سوراخ است؟در کدام یک از روش 
 گوشه بري د)     پولک زنی ج)     سوراخ کاري ب)    وراخ زنیس الف)

 شود؟پودر براي فرآوري کدام دسته از مواد استفاده می از متالوژي 
 مواد با استحکام کشش کم ب)     مواد با استحکام کششی زیاد الف)

 پودرهاي فلزي  د)         ج) مواد دیرگذار 

 در روش جوشکاري مدار مستقیم 

1 الف)
3

 حرارت در الکترود بوده و نفوذ جوش کمتر است. 

1 ب)
3

 حرارت در قطعه کار بوده و نفوذ جوش بیشتر است. 

2 ج)
3

 حرارت در قطعه کار بوده و نفوذ جوش بیشتر است. 

2 د)
3

 حرارت در الکترود بوده و نفوذ جوش کمتر است. 
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 استیلن برابر است؟در کدام شعله مقدار اکسیژن و  

 شعله پرحرارت د)   خنثیشعله  ج)    شعله اکسیدکننده ب)   شعله احیاکننده الف)

 شود؟در کدام یک از واکنش هاي پلی مري، زیر آب تولید می 
 پلی مریزاسیون طبیعی ب)     پلی مریزاسیون تدریجی الف)

 پلی مریزاسیون زنجیري  د)      پلی مریزاسیون افزاشی ج)

 چه نقشی دارد؟ WJMدر فرآیند نازل  
 تغییر حالت جریان آب از یک جریان پرسرعت به یک جریان پرفشار  الف)
 تغییر حالت آب از یک جریان پرفشار به یک جریان پرسرعت ب)
 هدایت جریان سیال ساینده  ج)
 کنترل دبی آبی خروجی  د)

 نقش مهمتري دارد؟ WJMکدام عامل در فرآیند  
 جهت یا شش جریان د)   دبی خروجی از نازل  ج)   فشار جریان آب  ب)   سرعت جریان آب الف)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره سؤال
 ج الف ب الف الف الف الف ج ب د ج ب ج ج ب گزینه صحیح
 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 شماره سؤال
 ب الف د د ب ب د د ب ج ب ب ج ب ج گزینه صحیح
      40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 شماره سؤال
      الف ب الف ج ج دج، ج د دالف، د گزینه صحیح
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