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  زاويه كمان با چوب در حين برش چند است؟ - 1
درجه  60) 4  درجه 80) 3  درجه 90) 2  درجه70) 1

  هاي صاف و دقيق رعايت دو نكته حائز اهميت است؟ براي داشتن برش - 2
كاري با كمان اره و داشتن تمرين زياد  رعايت اصول برش) 1
  رعايت انتخاب چوب مناسب داشتن تمرين زياد ) 2
كاري  صاف نشستن پشت ميز كار رعايت اصول برش )3
  مويي و داشتن تمرين زياد  كار با كمان اره) 4

  نحوه گرفتن كمان اره مويي در راست دستان چگونه است؟ - 3
  .زنند عمود برش مي )1
  .كنند افقي حركت مي )2
 .كنند كاري مي هاي ساعت برش در جهت عقربه) 3
  .زنند از راست به چپ برش مي) 4

  ترين كار چيست؟ در هنگام كار با كمان اره مهم - 4
 .باشد ز كار مينشستن صحيح پشت مي) 1
  .درست گرفتن كمان است) 2
  درست برش زدن ) 3
  برش از راست به چپ ) 4

  دهنده اثر منبت و معرق چيست؟ ترين ماده تشكيل اساسي - 5
 چسب چوب) 4  زير كار مناسب) 3  انواع چوب) 2  كمان اره مويي) 1

  درختان به طور كلي شامل چند دسته هستند نام ببريد؟ - 6
سوزني برگان و درختان جوان ) 2برگانسوزني برگان و پهن ) 1
دار  درختان صمغ) 4  پهن برگان و درختان پير) 3

كاري بايد داشته باشند كدامند؟  كه يك چوب جهت منبت و معرق تخصوصيا - 7
  .سوزني برگ باشد –بافت چوب  –سالمت چوب ) 1
 ضخامت مناسب –سالمت چوب  –خشك بودن چوب  –استحكام  - رنگ مناسب) 2
  .از درختان پهن برگان باشد –خشك بودن  –تحكام چوب اس) 3
ضخامت مناسب  - از سوزني برگان باشد –رنگ مناسب  –جنس مناسب ) 4

  براي برش چوب شماره تيغه اره مويي چند است؟ - 8
  شماره يك صفر) 4  سه صفر) 3  شماره دو صفر) 2  شماره صفر) 1

  شود؟ ب استفاده ميدادن برگ درختان از كدام چو در منبت معرق براي نشان - 9
 گالبي) 4  اقاقيا) 3  سنجد) 2 گردو) 1
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  شود؟ براي روان كار كردن تيغه اره هنگام برش از چه استفاده مي - 10
موم ) 4  روغن برزك) 3 صابون يا موم) 2 روغن و صابون) 1
  شود؟ براي تهيه قا لب در منبت معرق از كدام استفاده مي - 11
 اليي 3) 4  ييال 7) 3  نئوپان روكش) 2  نئوپان ساده) 1
  اندازه بيشكار چقدر باشد مناسب است؟ - 12
1 (2×102 (30×30×10 3 (2×30×15  4 (2×20×30 
  اندازه مشتي يا آچار اره چقدر باشد مناسب است؟ - 13
1(3×3×10  2(12×3×3  3 (2×2×20 4 (4×4×15 
  شود؟ ترين برش يا تيغه اره مويي چند استفاده مي ظريف - 14
 يك) 4 هشت صفر) 3  دو صفر) 2  صفر) 1
  شود؟ كاري براي نشان دادن ساقه درختان از كدام چوب استفاده مي درمنبت و معرق - 15
 كيكم و گالبي) 4  گردو –چنار ) 3 گردو و سنجد) 2  گالبي و سنجد) 1
  شود؟ در معرق براي برش چوب از تيغ اره چند استفاده مي - 16
 1) 4 2تا  1) 3  3تا  1) 2  2تا  0) 1
  شود؟ ستفاده ميهايي ا از اره مويي براي چه برش - 17
 برش هاي عرضي) 2    برش هاي طولي) 1
 برش نئوپان) 4  قوسبري چوبي هاي كم ضخامت) 3
برش شكاف پيشكار چطور بايد باشد؟  - 18
 ذوزنقه) 4  مثلث) 3  مستطيل) 2  مربع) 1
  تيغه اره مناسب براي برش فلز و صدف كدام است؟ - 19
 پاملخي دو صفر) 2    دندانه گردو صفر) 1
 هاي رديفي صفر يك دندانه) 4  شماره يك دندانه فلز بر) 3
  شود؟ براي برش به ترتيب صدف چوب آبنوس و آلومنيوم از كدام تيغه اره استفاده مي - 20
 صدف بر –آهن بر  –آهن بر ) 2پا ملخي آهن بر –آهن بر ) 1
آهن بر  –پاملخي  –پاملخي ) 4فلز بر –پاملخي  –فلز بر ) 3
  د؟سازن معموالً پيشكار را از چه مي - 21
1 (mdf  2 (تخته چند اليه) 4  نئوپان) 3  چوب راش 
  آيد؟ كدام گزينه جزو انواع تيغه اره مويي به حساب مي - 22
 زبانه بر) 4  آهن بر) 3پا ملخ) 2  گرات) 1
  قطعاتي از تخته سه اليي كه به اندازه قسمتي از طرح برش خورده است چه نام دارد؟ - 23
 طرح) 2    قالب) 1
 زمينه) 4   سه اليي برش خورده) 3
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  براي دور بري طرح اصلي چه اصولي را بايد رعايت كرد؟ - 24
  مماس بودن اره مويي با محيط قالب ) 1
  عمود بريدن چوب زرين) 2
  بريدن خطوط فرعي يا فرضي ) 3
 عمود بريدن و مماس بودن اره مويي با محيط قالب) 4
  كاري چوب مناسب هستند؟ يك از ابزارهاي زير براي برش كدام - 25
 چوب ساء) 4  تيزك) 3  ها رنده) 2  دستي اره هاي) 1
  شود؟ براي برش صدف، چوب و مس از كدام تيغه اره استفاده مي - 26
 آهن بر، پاملخي، صدف بر) 2  آهن بر، پاملخي، آهن بر) 1
صدف بر، پاملخي، آهن بر) 4    صدف بر، پاملخي) 3
باشد؟ كاري چوب نمي كدام گزينه از ابزارهاي برش - 27
  عمد بر) 2   چوبساء)1
 اره هاي دستي) 4   اره مويي) 3
باشد؟  ي اره مويي ميها يك از تيغه كدام - 28
 پا ملخي) 4  زبانه بر)3  آهن بر) 2  گرات) 1
  ؟كنند براي نصب تخته پيشكار به ميز از چه چيزي استفاده مي - 29
 گيره دستي) 4  پيچ) 3  چسب) 2  ميخ)1
  ؟برش شكاف پيشكار چطور بايد باشد - 30
ذوزنقه  )4  مثلث) 3  مستطيل) 2 مربع) 1
  شود؟ براي كنترل بهتر قطعات چوب هنگام برش از چه چيزي استفاده مي - 31
 چسب چوب) 4  پيشكار) 3  ميخ سايه )2  تيغه اره پا ملخي) 1
جنس رويه پيشكار بهتر است از چه چيزي باشد؟  - 32
 فايبر كالس) 4  نئوپان) 3  چوب راش) 2 ميكاي مالمينه) 1
  ؟گويند شكاف منحني شكل پيشكار را چه مي - 33
 ترمه) 4  شكاف گرد)3 پاندول) 2  گوه) 1
  تيغه اره مويي به چند نوع هستند؟ - 34
پنج نوع) 4  چهار نوع) 3  سه نوع)2  دو نوع) 1
  هستند؟ مناسب هياول برش و الگو هيته جهت ريز مواد از كي كدام - 35
 راش چوب )4  هيال سه تخته)  3نئوپان )2  هيال چند تخته )1
  ست؟يچ در بر وبچ و بر فلزي ها اره غهيت اختالف - 36
 ها آن دررنگ) 2   ها آني ها اندازه در )1
 ها آن كاربرد در)4  ها آني ها دندانه فرم در )3




