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 اندمان اشغال فضا به ترتیب چقدر است؟رهمسایه و درصد هاي در شبکه مکعب مرکزدار تعداد اتم 

 74-12د)       52-6ج)       52-8ب)      68-8الف) 

 باشد، تعداد و اندازه دانه در واحد حجم فلز به ترتیب چگونه خواهد بود؟ ااگر نرخ رشد کریستال بال 
 کوچکتر  -د) بیشتر    کوچکتر -ج) بیشتر    بزرگتر  -ب) کمتر    کمتر-الف) کمتر

 شوند؟ها از کدام نوع سرامیک ساخته مییچین 
 د) فسفاتی      ج) سیلیکاتی    ب) غیراکسیدي     الف) اکسیدي

 درصد کربن فولادهاي ساختمانی چقدر است؟ 
 1,3تا  0,6د)      0,6تا  0,2ج)       0,6ب)        0,2الف) 

 تواند توسط تست کشش تعیین شود؟کدام خاصیت می 
 د) چکشخواري      ج) خزش     ب) خستگی    الف) برجهندگی 

 درصد ازدیاد طول کدام ماده بیشتر است؟ 
 ايد) فیبر شیشه     ج) فیبر کربنی    ب) ترموپلاستیک    الف) فیبر نوري 

 نامند؟یدگی الاستیکی را چه میمت به خبمقاومت یک ماده نس 
 د) چقرمگی       ج) صلبی    صلبیب) سفتی و      الف) سفتی

 سرعت خوردگی فولاد نسبت به روي زمانی که به یکدیگر متصل نباشند، چگونه است؟ 
 د) برابر    ی نیستبج) قابل ارزیا      ب) کمتر     الف) بیشتر 

 درجه سانتیگراد به چه صورت است؟ 911آهن در دماهاي کمتر از  
 TTPد)       HCPج)        FCC ب)      BCCالف) 

 باعث برگشت کامل تغییرات ایجاد شده در نتیجه تغییر شکل پلاستیکی سرد خواهد شد؟کدام عملیات  
 د) نرمالیزه کردن     ج) تبلور مجدد     یزدایب) تنش    سازيالف) همگن

 شود؟کدام عنصر باعث افزایش سختی گرمایی فولاد تندبر می 
 Mo , Wد)        Vج)       Moب)       Wالف) 

 رود؟ي اندازه کردن بکار میکدام عملیات برا 
 د) سوراخکاري     ج) خزینه کاري     ب) برقوزنی    الف) قلاویز زنی

 مسافت پیمود شده در هر دقیقه توسط یک نقطه از مته که بر محیط خارجی ان قرار دارد، چه نام دارد؟ 
 د) باردهی      ج) نرخ باردهی    ب) سرعت پیشرفت   الف) سرعت برش 
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 دهد؟میام ماشین صفحه تراش، کله زنی انجام کد 
 د) غلتکی      ايج) دروازه     ب) عمودي      معمولی الف) 

 ها چه شکلی پیدا خواهند کرد؟هاي قالب به سمت داخل، دانهگري با کاهش نیروي پیشران گرما از دیوارهدر ریخته 
 د) هم محور و ریز  ج) هم محور و درشت  ب) غیر هم محور و درشت   الف) غیر هم محور و ریز

 کدام قسمت وظیفه حذف یا کاهش محبوس هوا را دارد؟ 
 د) سیستم راهگاهی      ج) ماهیچه    ب) طرح قالب       الف) میان بار 

 گري کمتر است؟حداقل ضخامت دیواره در کدام روش ریخته 
 د) دایکاست       ج) گچی     ايب) پوسته      الف) با ماسه 

 محل اتصال راهگاه به قطعه چه نام دارد؟ 
 د) منفذ      ج) دریچه       ب) مخزن      الف) راهگاه

 گري با قالب سرامیکی چیست؟جنس دوغاب در روش ریخته 
 د) سیلیس   ج) اکسید آلومینیوم     ب) همه موارد      الف) زیرکن

 شود؟قالب با کدام ماده پوشش داده نمی هاي دائمی، سطح حفرهبه منظور افزایش عمر قالب 
 د) عمدتاً آلومینیوم     ج) خاك رس    ب) دوغاب نسوز    الف) سیلیکات سدیم 

 باشد؟هاي چند تکه نمیهاي قالبکدام گزینه از مزیت 
 ب) راحتی تعویض در زمان خرابی       تر الف) توانایی تولید محصولات پیچیده

 د) خراب نشدن       راحتی تعویض در زمان فرسوده شدن ج)

 ویژگی محصولات نورد گرم شده چیست؟ 
 د) متخلخل      ج) شکننده   ساختار چکشخوارب)    الف) ساختار دانه دشت

 دهد؟کدام مورد نیروي اکستروژن را کاهش می 
 د) افزایش نسبت اکستروژن  یش درجه حرارت ج) افزا ب) افزایش استحکام شمش  الف) افزایش ثابت اکستروژن

 جوشکاري قوسی قطعات کوچک چگونه است؟ 
 د) عالی      ج) ضعیف      ب) خوب     الف) بسیار خوب

 کند؟با پیش گرم کردن منطقه جوش قبل از جوشکاري نرخ سرد کردن چگونه تغییر می 
 کند د) نوسانی تغییر می     یرج) بدون تغی    یابدب) کاهش می    یابدالف) افزایش می
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