
)آسان -١توانایی (ورقی برای کارھای مرصع استفاده می شود؟  چھاز  -١

ورق ) ورق آھن  د) ورق مس    ج) ورق آلومینیوم       ب) الف

  گالوانیزه 

)متوسط -١توانایی (آلومینیومی را طرح بیندازیم از چھ نوع پرسی استفاده می کنیم؟ برای مقدار کم کھ بخواھیم روی فویل  -٢

 پرس دستی) پرس ورقی    د) دست                                  ج) پیچ دستی                                ب) الف

 )متوسط - ١انایی تو(پرس دستی با چھ وسیلھ ای بھ طرف فویل می آید؟  -٣

  اتوماتیک) اھرم                              د) میلھ                                    ج) دست                                      ب) الف

 )آسان -١توانایی (برای کشیدن فویل روی ساعت بھتر است از چھ طرحی استفاده کنیم؟  -٤

طرح پوست ) طرح ھخامنش                 د) طرح قاب آیینھ                       ج) ب                  طرح گل و مرغ        ) الف

  ماری

 )متوسط -١توانایی (برای انداختن طرح دلخواه روی فویل آلومینیومی از چھ وسیلھ ای استفاده می شود؟  -٥

 کاتر) چاقو                              د) ج                              سوزن    ) تیزک                                      ب) الف

  )آسان -٢توانایی (از چھ رنگی استفاده می شود؟  برای رنگ کردن فویل ھای آلومینیومی  -٦

  سبز) د                         زرد      ) قرمز                                    ج) مشکی                                     ب) الف

 )آسان - ٢توانایی (ھنگام رنگ کردن فویل جھت رقیق کردن رنگ از چھ ماده ای استفاده می شود؟  -٧

 نفت) تینر                              د) گازوئیل                                ج) آب                                         ب) الف

 )سخت - ٢توانایی (رنگساژ کردن فویل ھا چھ کاری می کنیم؟ جھت  -٨

  پارچھ خیس را روی فویل می کشیم) پارچھ ای نخی را بنزینی کرده و روی فویل می کشیم                         ب )الف

  آب شستشو می دھیم فویل را با) پارچھ خشک را روی فویل می کشیم                                                د) ج

  )سخت -٢توانایی (جھت رنگ کاری فویل، میزان رنگ و حالل آن چقدر باید باشد؟  -٩

بھ مقدار دلخواه) حالل          ج 1رنگ و  1 )حالل               ج ½و رنگ  ½) ب  حالل                 ⅔رنگ و⅓) الف

 )متوسط -٢توانایی (از چھ سمتی رنگ کاری را شروع می کنیم؟  ،در زمان رنگ کاری فویل -١٠

  چپ بھ راست) راست بھ چپ               ج) پایین بھ باال                        ج) باال بھ پایین                         ب) الف

 )متوسط -٢توانایی (برای رنگ کردن فویل ھا از چھ نوع قلمویی استفاده می شود؟  -١١

ww قلموی تخت کوچک) قلموی تخت متوسط         ج) قلموی گرد کوچک               ج) قلموی گرد بزرگ                  ب) الف
w.

ira
na

rz
e.

ir

برای خرید بستھ کامل سواالت فنی و حرفھ ای رشتھ مرصع کار اینجا کلیک کنید

https://iranarze.ir/fh70


)متوسط - ٢توانایی ( می کنیم؟  یکارھ در ھنگام رنگ کردن فویل ھا اگر احساس کردیم رنگ غلیظ است چ -١٢

  مقداری آب بھ رنگ اضافھ می کنیم) ب   مقداری بنزین یا تینربھ رنگ اضافھ می کنیم  ) الف

د) ج  گواش بھ رنگ اضافھ می کنیممقداری ) مقداری گازوئیل بھ رنگ اضافھ می کنیم      

  )آسان -٣توانایی (برای درست کردن الگو چگونھ کپی می کنیم؟  -١٣

  با کاغذ معمولی) با کاغذ پوستی               ج) با کاغذ کاربن                     ج) ب             با کاغذ کالک          ) الف

 )سخت - ٣توانایی (اگر برای پوشاندن یک سطح بزرگ از فویل با پھنای کم استفاده کنیم چھ اتفاقی می افتد؟  -١٤

 مجبوریم چند بار فویل را در کنار ھم قرار دھیم تا سطح پوشانده شود) فقط در قسمت وسط سطح را می پوشانیم              ب) الف

  فقط قسمتی از سطح را بھ دلخواه می پوشانیم) د    را می پوشانیم                  فقط در اطراف سطح  )ج

  )آسان -٣توانایی (ورق ھای فویل آلومینیومی از چند سانتیمتری شروع می شود؟  -١٥

  سانتیمتری ١٠) سانتیمتری                   د ٣) سانتیمتری                      ج ٢) ب                      سانتیمتری  ١) الف

 )آسان -٤توانایی (در مرصع برای اندازه گیری معموًال از چھ نوع خط کشی استفاده می شود؟  -١٦

  پرگار) مقالھ                            د) ج            گونیا                   ) فلزی متوسط                       ب) الف

 )متوسط - ٤توانایی (در مرصع کاری برای اندازه گرفتن زوایھ یک شکل از چھ وسیلھ ای استفاده می شود؟  -١٧

 متر) د   خط کش   ) گونیا                               ج) نقالھ                                 ب) الف

 )آسان -٤توانایی (مترھای پالستیکی موجود در بازار در چھ اندازه ای است؟  -١٨

  متری ٥/٢) متری                        د ٢) متری                         ج ٥/١) متری                             ب١) الف

 )متوسط -٤توانایی (در مرصع کاری از خط کش چھ استفاده ای می شود؟  -١٩

  برای تا زدن فویل ھا) برای برش زدن فویل ھا                                        ب) الف

  برای ھمسطح کردن فویل ھا روی کار) برای اندازه گیری دقیق                                            د) ج

  )سخت -٥توانایی ( اگر یک سطح مربعی داشتھ باشیم، فویل مربع چگونھ اندازه گیری می شود؟  -٢٠

  سانتیمتر اضافھ ٣) سانتیمتر اضافھ            د ٢) سانتیمتر اضافھ                  ج ١) ھمان اندازه                        ب) الف

 )متوسط -٥توانایی ( چی استفاده می شود؟ برای برش ورق ھای آلومینیومی از چھ نوع قی -٢١

  قیچی آھن بری) قیچی آھنی                    د) قیچی پالستیکی                     ج) قیچی کاغذ بری                   ب) الف

)سخت - ٥انایی تو(سانتیمتر باشد، چھ مقدار فویل را برش میزنیم؟  ٣در مرصع کاری اگر پھنای بغل چھارچوب ھای یک قاب  -٢٢

ww  سانتیمتر ٧تا  ٦) سانتیمتر             د ٦تا  ٥) سانتیمتر                      ج ٥تا  ٤) سانتیمتر                   ب ٤تا  ٣) الف
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