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 TSNA.IR                   جوشکارينمونه سواالت استخدامی  

  

  نمونه سواالت استخدامی  

  جوشکاري 

  کلیدي با پاسخنامه

TSNA.ir  

  

  
  

  

 اینجا را کلیک کنیدسواالت استخدامی این براي خرید بسته کامل 

 توجه:

این نمونه سواالت استخدامی بصورت نمونه جهت آشنایی شما با سواالت این بسته بصورت رایگان ارائه 

 این سواالت استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمائید.شده است. براي تهیه بسته کامل 
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  چه نام دارد؟   PTدر تست   هیاول  یمرحله بعد از بازرس  -1

  ) اعمال ظاهر کننده2          ) اعمال مایع نافذ 1

  ) تمیزکاري4            ) سنگ زنی 3

  

  

  

  با گاز کاربرد دارد ؟  يدر جوشکار  شتریمعموًال ب يگاز  بیکدام ترک -2

  لن یو است دروژنیه  بی) ترک2        دروژن ی و ه ژن یاکس بی) ترک1

  لن یو است ژن یاکس بی) ترک4        ي و گاز شهر ژن یاکس بی) ترک3

  

  

  

  

  شود ؟   یم  يجوشکار ی با روش پس دست يفلز ياز ورق ها  یتا چه ضخامت -3

  متر یلی م 3از  ش ی) ب2        متر یلی م 4از  ش ی) ب1

  متر یلی م 1از  ش ی) ب4        متر یلی م 2از  ش ی) ب3

  

  

  

  

 صحیح است 4: گزینه 1پاسخ سوال 

  صحیح است 4: گزینه 2پاسخ سوال 

استیلن می باشد که ترکیبی از اکسیژن و   – متداولترین گازها در جوشکاري گازي، جوشکاري اکسی  

 استیلن می باشد.

  صحیح است 2: گزینه 3پاسخ سوال 
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  است ؟  میضخ ي فوالد  يورق ها يجزو جوشکار  نهیکدام گز -4

  مداوم  ي ) جوشکار2          مقطع  ي ) جوشکار1

  2و   1 يها  نه ی) گز4          سر بسر  ي ) جوشکار3

  

  

  

  

  

گرم کرده و سپس آنها را آهسته سرد    ی نیشده را تا درجه حرارت مع  يچنانچه قطعات جوشکار  -5

  ؟  میاانجام داده ی ، چه عمل میکن

  یی ) کربن زدا2            نگ یلی) آن1

  ی سطح ی ) کاهش سخت4            ) سخت کردن 3

  

  

  

  دارد ؟   ریجوش تاث ی و خواص مهندس  یکروسکوپ یکدام عامل در ساختار م -6

  مهارت جوشکار ) 2          ) طول قوس 1

  ) ولتاژ و آمپر 4        ) سرعت سرد شدن 3

  

  

  

  . صحیح است 4: گزینه 4پاسخ سوال 

داد و چنانچه این دو شیوه ي پیوند دادن که  ورق هاي فوالدي ضخیم را به دو روش می توان جوش  

جوشکاري مقطع و جوشکاري مداوم نامیده می شوند بطور صحیح اجرا شده باشند، درز جوش خورده،  

  خوش نما و مستحکم خواهد بود. 

  صحیح است 1: گزینه 5پاسخ سوال 

 

  صحیح است 3: گزینه 6پاسخ سوال 
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بسته کامل این براي تهیه 

سواالت استخدامی به سایت  

  عه نمائید. جتسنا مرا

NA.irTS 
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