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  کدامیک از عملکرد بهتري برخوردارند؟. باشدتصاویر زیر مربوط به اتصاالت چسبی می  -1

  
      

)1( )2( )3( )4( 

  
  چیست؟ 2منظور از عدد . است M 24*2پیچی داراي مشخصه   -2

  .نوع دو راهه استپیچ از  )1
 .است 2کیفیت تولیدي پیچ درجه  )2

 .میلیمتر است 2عمق پیچ  )3

  .میلیمتر است 2گام پیچ  )4
  
  شوند؟هاي چند راهه به چه منظوري استفاده میپیچ  -3

  .با حرکت دورانی پیچ بخواهیم بار زیادي جابجا شود )1
 .در مقابل حرکت دورانی زیاد حرکت طولی کم است )2

 .ی کم حرکت طولی زیاد استدر مقابل حرکت دوران )3

  .روندهاي دنده مثلثی جهت اتصال به کار میهاي چند راهه فقط در پیچپیچ )4
  
  است؟ یک از موارد زیر ها کداماستفاده از محورهاي هزار خار در جعبه دندهعلت   -4

  .ها در جعبه دنده و انتقال قدرتبراي سهولت درگیري دنده )1
 .محور و قطعه سوار شونده در انتقال نیروهاي زیاد مرکزي دقیق بینبراي ایجاد هم )2

 .دارندها در جعبه دندهکاربرد بهتري باشد،  ترهر چه تعداد خارهاي محیطی روي محورهاي هزار خار کم )3

  هاراحتی در مونتاژ و دمونتاژ جعبه دنده )4
  
  اي براي نصب روي کدام محور مناسب است؟یاتاقان غلتکی استوانه  -5

   .بار شعاعی کم محورهاي با )1
  .بار شعاعی زیادمحورهاي با  )2

 .بار محوري کممحورهاي با  )3

  .اي زیادبار محوري و زاویهمحورهاي با  )4
  
  
  
  
  



  کاربرد قطعه زیر کدامیک از موارد زیر است؟  -6
   .ارتعاش گیر محورها )1
 .هاروغن کاري یاتاقان )2

 .آب بندي محورها )3

  .ها روي محورکردن چرخ دندهتثبیت  )4

  
  کند؟هاي زیر فقط نیروي محوري را تحمل میکدامیک از یاتاقان  -7

  
  
  :موارد استفاده از سیستم روبرو عبارتست از  -8

   .نیروي انتقالی کم -فاصله محوري کم )1
 .نیروي انتقالی زیاد -فاصله محوري کم )2

 .نیروي انتقالی محدود -فاصله محوري زیاد )3

  .نیروي انتقالی زیاد -فاصله محوري زیاد )4
  
  تصویر مربوط به چرخ دندانه کج راست گرد را مشخص کنید؟  -9

  
  

  چیست؟ 2در شکل روبرو قطعه شماره   -10
   .ي مثلثیدندانه )1
 .فنر بشقابی )2

 .کاسه نمد )3

  .الستیک گرد گیر )4

  
  
  



  نماي برشی صحیح از اتصال چرخدنده و محور کدام است؟  -11

  
  

  باشد؟شکل مقابل معرف کدام فنر می  -12
   .فنر مارپیچ استوانه پیچشی )1
 .فنر مارپیچ استوانه کششی )2

 .فنر نواري مارپیچ )3

  .فنر بشقابی )4

  
  چند کاسه نمد به کار رفته است؟) 1شکل (روبرو در مجموعه   -13
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  )1شکل (                                                                                      

  
  چیست؟) 13سوال شکل ( 1در شکل  1نام قطعه شماره   -14

  چرخدنده )1
 چرخ زنجیر )2

 چرخ تسمه )3

  فنر بشقابی )4
  

  چیست؟)13شکل سوال ( 1شکل هاي به کار رفته در نوع بلبرینگ  -15
  ر عمیقاشیبلبرینگ  )1
 خود تنظیمبلبرینگ  )2

 ايتماس زاویهبلبرینگ  )3

  کف گردبلبرینگ  )4



  پرچ کدام است؟نمایش صحیح اتصال به وسیله میخ   -16

  
  

  مفهوم عالمت زیر چیست؟  -17
  .میلیمتر در محل سایت جوشکاري شود 5به ضخامت  )1

 .شکل از دو طرف جوشکاري شود Vمیلیمتر به صورت  5به ضخامت  )2

 .میلیمتر پخ مثلثی زده شود 5به ارتفاع  )3

  .میلیمتر به صورت دور تا دور جوش داده شود 5به ضخامت  )4
  

  در اتصال زیر چیست؟ کاربرد اشپیل  -18
   .درگیري بهتر مهره با پیچ )1
 .مهرهجلوگیري از باز شدن  )2

 .شودجهت نصب مهره روي پیچ استفاده می )3

  .کنداتصال موقت را به اتصال دائمی تبدیل می )4
  

  :در شکل زیر به ترتیب عبارتند از 4و  2هاي المان  -19
  پین -خار )1
 خار -پین )2

 پیچ –خار )3

  پیچ -پرچ )4

  
  در شکل روبرو چند میلیمتر است؟) X(ه لقی محدود  -20

1 (0.62mm  1.88تاmm 

2 (0.32mm  1.88تاmm 

3 (0.62mm  1.58تاmm 

4 (0.32mm  1.58تاmm  

 


