
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1385(هفتمین مسابقات ملی مهارت 

 )مرحله شهرستانی(

 

  کابینت ساز چوبی :رشته
  

  15 :شماره ملی رشته

  24 :شماره جهانی رشته

  ) 40: تعداد(سواالت  -
   دقیقه60: زمان -

 
  
  

  دبیرخانه مسابقات ملی مهارت
  1385اردیبهشت 

 



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا1        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  محل ترسیم جدول مشخصات نقشه در کدام قسمت از کاغذ نقشه    می باشد؟ -1

  پائین سمت راست) ب       باال سمت راست) الف

  پائین سمت چپ) د        باال سمت چپ) ج

  

  : برابر است باAOدر نقشه کشی سطح کاغذ مبنا  -2

   سانتیمتر50×50)ب        یک متر مربع)الف

  یمتر میل297×420) د        میلیمتر210× 297) ج

  

  :زوایا در ترسیم نقشه با تغییر مقیاس -3

    .به اندازه یک سوم تغییر می کند) الف

  .به نسبت مقیاس تغییر می کند) ب

  .تغییر نمی کند) ج

  .نصف می شود) د

  

  در نقشه برای نمایش محل برش از چه خطی استفاده می شود؟ -4

  خط چین)ب        خط نازک مستقیم)الف

   سر ضخیمخط نقطه دو) د         خط نقطه) ج

  جهت ترسیم خط اندازه از چه خطی استفاده می کنیم؟ -5

  خط نازک و مستقیم)ب        خط پر و ضخیم)الف

  خط نقطه)د          خط چین) ج



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا2        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  در نقشه شکل زیر نشانه چیست؟ -6

  

  

  

  تخته سه الیه در حالی که الیه وسط به صورت عرضی قرار گرفته )الف

   طولی قرار گرفتهتخته سه الیه در حالی که الیه وسط به صورت)ب

                تخته خرده چوب)ج

  تخته خرده چوب دارای روکش)د

  

  .صحیح را انتخاب کنید)پرسپکتیو( با توجه به سه تصویر داده شده تصویر مجسم -7

  

  

  

  

  

  

  

 D)د      C)ج      B)ب      A)الف

  

 



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا3        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  .صحیح را انتخاب کنید)پرسپکتیو( با توجه به سه تصویر داده شده تصویر مجسم -8

  

  

  

  

  

  

  

  D)د      C)ج      B)ب      A)الف

  

  .صحیح را انتخاب کنید)پرسپکتیو( با توجه به سه تصویر داده شده تصویر مجسم -9

  

  

  

  

  

  

  

  D)د      C)ج      B)ب      A)الف



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا4        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  .صحیح را انتخاب کنید)پرسپکتیو( با توجه به سه تصویر داده شده تصویر مجسم-10

  

  

  

  

  

  

  

  D)د      C)ج      B)ب      A)الف

  

  .صحیح را انتخاب کنید)پرسپکتیو( داده شده تصویر مجسمبا توجه به سه تصویر -11

  

  

  

  

  

  

  

  D)د      C)ج      B)ب      A)الف

 

 



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا5        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  .صحیح را انتخاب کنید)پرسپکتیو( با توجه به سه تصویر داده شده تصویر مجسم -12

  

  

  

  

  

  

  

  D)د      C)ج      B)ب      A)الف

  

   کدامیک از چوب های زیر سخت تر است؟-13

  ممرز)د    راش)ج    نراد)ب    صنوبر)الف

  

   نقش پر مگس را در کدام یک از چوب های زیر می توان دید؟-14

  سرخدار)د    صنوبر)ج    ممرز)ب    راش)الف

  

   نقش چشمک که در بعضی از چوب ها وجود دارد در کدام برش تنه درختان دیده می شود؟-15

      برش شعاعی)ب       برش مماسی)الف

  برش بینابینی)د        برش عرضی)ج

 



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا6        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  وارد زیر در برابر رطوبت مقاومت بیشتری دارد؟ کدامیک از م-16

      UFتخته الیه با چسب )ب      تخته خرده چوب)الف

  MDF)د          فیبر)ج

  

   میزان هم کشیدگی در کدام یک از چوب های زیر کمتر است؟- 17 

  ممرز)د    راش)ج    نراد)ب    صنوبر)الف

   در صد استحکام کدامیک از موارد زیر بیشتر است؟-18

      UFتخته الیه با چسب)ب      رده چوبتخته خ)الف

  MDF)د          فیبر)ج

  

   جهت برش های قوسی شکل و دایره ای کدام اره مناسب تر است؟-19

       اره دم روباهی)ب        اره پشت دار)الف

  اره کالفی)د          اره نوکی)ج

   زاویه تیز کردن تیغه رنده دستی چند درجه است؟-20

         درجه36)ب         درجه45)الف

   درجه18)د          درجه 25)ج

   جهت ابزار زدن لبه یک صفحه میز کدام ابزار مناسب تر است؟-21

        رنده دستی برقی)ب        اره چکشی)الف

  اور فرز)د        رنده خشی)ج



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا7        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

   کدام یک از سنباده های زیر زیرتر است؟-22

         پوست آب180)ب         پوست آب220)الف

   پارچه ای80)د         پارچه ای100)ج

   گوه یا بن افشار در رنده های دستی چیست؟ وظیفه-23

        تنظیم تیغه)ب  محکم کردن تیغه در کوله رنده)الف

  ایجاد فشار به روی قطعه کار)د        هدایت پوشال)ج

  در رنده کاری قوس ها کدام رنده مناسب تر است؟ -24

        رنده خشی)ب        رنده دست)الف

  رنده قاچی)د      رنده کاس و سینه)ج

  :م میزان بار دستگاه اورفرز جهت تنظی-25

      تیغه را تعویض می کنیم)الف

        صفحه را باال و پائین برده و تنظیم می کنیم)ب

        تیغه را باال و پائین برده وتنظیم می کنیم)ج

  با استفاده از چوب کمکی ضخامت صفحه را زیاد و یا کم می کنیم)د

  ارسی بر باید چند درجه باشد؟فه  جهت درست کردن یک کالف پنج ضلعی منظم زاویه ار-26

        درجه5/22)ب         درجه36)الف

   درجه18)د           درجه26)ج

   کدام یک از اتصاالت زیر دارای استحکام بیشتری است؟-27

  دم چلچله)د    انگشتی)ج    دوبل)ب    قلیف)الف

  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا8        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  .......... . جهت تنظیم میزان دویدگی کار مونتاژ شده-28

       با کمک متر طول و عرض کار را اندازه می گیریم)الف

        با کمک متر فقط طول های کار را اندازه می گیریم)ب

       با کمک متر دو قطر کار را اندازه می گیریم)ج

  از گونیای تا شو کمک می گیریم)د

  

   سطح چسب خور کدام اتصال بیشتر است؟-29

        کام و زبانه)ب        فاق و زبانه)الف

   درجه45برش )د          دوبل)ج

  مقدار ضخامت زبانه نسبت به ضخامت کار باید چقدر باشد؟ -30

        یک چهارم)ب        یک پنجم)الف

  یک دوم)د        یک سوم)ج

  

   گرم چسب میزان استفاده از آرد غالت چقدر باید باشد؟1000به ازای هر   در هنگام پرس گرم با چسب اوره فرمالدئید-31

   گرم2500)د     گرم2000)ج     گرم1500)ب     گرم500)الف

   در هنگام روکش کاری تخته خرده چوب با پرس گرم چرا دو طرف کار را روکش می کنند؟-32

        جهت زیبائی)الف

        برای جلوگیری از تاب برداشتن تخته خرده چوب)ب

        جهت تنظیم ضخامت تخته خرده چوب)ج

  جهت توزیع یکسان فشار در دستگاه پرس)د



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا9        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

پرس گرم با چسب اوره فرمالدئید برای روکش طبیعی اگر فیلر مورد استفاده آرد غـالت باشـد میـزان درجـه حـرارت مناسـب                  در   -33

  دستگاه پرس چند درجه سانتی گراد خواهد بود؟

         درجه 150)ب         درجه200)الف

   درجه70) د         درجه100)ج

   دارد؟ کدام یک از چسب های زیر نسبت به رطوبت مقاومت کمتری-34

      PVCچسب)ب      چسب فنل فرمالدئید)الف

  چسب اوره فرمالدئید)د        چسب مالمینه)ج

  در اره نواری برای جلوگیری از خفت افتادن تیغه در چوب چه می کنند؟ -35

       تیع اره را تیز می کنند)الف

        چپ و راست تیغه را از بین می برند)ب

        ددندانه های تیغ اره را چپ و راست می کنن)ج

  بروی قطعه کار نفت یا گازوئیل می زنند)د

   نحوه محاسبه طول تیغه در اره نواری چیست؟-36

  Rπ2 +دو برابر فاصله مراکز فولی ها )لفا

  2rπ+ دو برابر فاصله مراکز فولی ها)ب

  2rπ+ فاصله مراکز فولی ها)ج

  rπ2+ ه مراکز فولی هافاصل)د



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا10        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

   در دستگاه اره لترون بر میزان بیرون زدگی تیغه خط زن چقدر باید باشد؟-37 

         سانتی متر5)ب         سانتی متر2)الف

   میلی متر2)د         میلی متر5)ج

   در دستگاه گندگی کار اصلی غلتک آج دار چیست؟-38

        .نداز پس زدن چوب جلوگیری می ک)الف

        .چوب را به سمت جلو هدایت می کند)ب

        .اصطکاک دستگاه را کم می کند)ج

  .از الشه شدن چوب جلوگیری می کند)د

   در دستگاه گندگی کار اصلی حفاظ شانه ای چیست؟-39

        .از پس زدن چوب جلوگیری می کند)الف

        .چوب را به سمت جلو هدایت می کند)ب

        .ی کنداصطکاک دستگاه را کم م)ج

  .از الشه شدن چوب جلوگیری می کند)د

  هنگام کار با دستگاه کف رند اگر انتهای چوب پله شود علت چیست؟  -40

  . صفحه کارده نسبت به توپی پایین تر قرار گرفته است)الف

  .صفحه کارده نسبت به توپی باالتر قرار گرفته است )ب

  .رفته است صفحه کارگیر نسبت به توپی پایین تر قرار گ)ج

  . صفحه کارگیر نسبت به توپی باالتر قرار گرفته است)د



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  24 :شماره جهانی رشته  15 :شماره ملی رشته   کابینت ساز چوبی:نام رشته

 سئواالت

  11 ز ا11        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  پاسخ  شماره سوال  پاسخ  شماره سوال
1    26    
2    27    
3    28    
4    29    
5    30    
6    31    
7    32    
8    33    
9    34    

10    35    
11    36    
12    37    
13    38    
14    39    
15    40    
16    41    
17    42    
18    43    
19    44    
20    45    
21    46    
22    47    
23    48    
24    49    
25    50    

  


