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 نظم التدفئة

  :تصنع انابيب الفوالذ الذي ال يصدأ من  .1 

  الحديد مضافا الييا نسبة ضئيمو من الكربون -ا  

  الحديد مضافا الييا نسبة عالية من الكربون -ب  

  الحديد مضافا الييا نسبو عاليو من القصدير -ج  

  سبائك معدنيو تحتوي عمى الكروم والنيكل ونسبة من الكبريت والفسفور -د  

  :-من اىم ميزات انابيب النحاس   .2 

  تكمفتيا منخفضو -ا  

  مقاومتيا العاليو لتأكل والصدأ -ب  

  تصنع من خميط من النحاس والقصدير بنسبة عاليو  -ج  

  تستخدم في مياه الشرب بنسبة عاليو -د  

  :-من اىم ميزات بويمرات السكب   .3 

  عزل البويمر بمادة البولسترين -ب سطح التبادل الحراري لو كبير -ا  

  جميع مقاطع البويمر متشابيا -د معامل التمدد الحراري  لو قميل -ج  

  :-وظيفو المضخو الموجوده عمى البويمر ىي   .4 

  خمط الماء البارد مع الماء الساخن في السمندر -ا  

  تحريك وتدوير الماء داخل شبكة التدفئو -ب  

  سحب الماء من خزان التمدد وضغطو الى السمندر -ج  

  رفع ضغط الوقود الداخل الى حارقة البويمر -د  

  :-تسمى المادة العازلة لمبويمر بمادة   .5 

  الولسترين -ب البورسالن -ا  

  الصوف الصخري -د االسفنج -ج  

  :-تستخدم الوصمو المرنو الموجودة بالحارقو لـــ  .6 

  رفع ضغط الوقود -ا  

  رفع ضغط اليواء -ب  

  وصل الحركو من المحرك الكيربائي الى مضخة الوقود -ج  

  خمط اليواء مع الوقود الداخل الى غرفة االحتراق -د  

ظمل بقمم الرصاص . سؤال موضوعي من نوع االختيار من متعدد، اإلجابة عنيا إجبارية (100)يتكون ىذا االختبار من 88
. بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى اإلجابة الصحيحة في المكان المخصص لذلك في نموذج اإلجابة المرفق
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  :-اىم طرق توصيل انابيب النحاس ىي   .7 

  التفميج -ب المحام -ا  

  الفمنجو -د التسنين -ج  

  :-المضخو المستخدمو في نظام التدفئو بالماء الساخن ىي المضخو  .8 

  الترسيو -ب الكباسيو -ا  

  المحوريو -د الطاردة عن المركز -ج  

  :-يستخدم السخان الشمسي في تزويد  .9 

  المرافق الصحيو بالماء الساخن -ا  

  خزان التمدد بالماء -ب  

  المشعات الحراريو بالماء الساخن -ج  

  السمندر بالماء وضغطو الى شبكة التدفئو -د  

  :-ىي  (الريست  )وظيفة الصمام الكيربائي   .10 

  فصل الخمية الضوئيو عن العمل -ا  

  معايرة ضغط شبكة التدفئو -ب  

  فصل الحارقو عن العمل عند زيادة ضغط الوقود -ج  

  فصل التيار الكيربائي عن الحارقو إذا ما فصل الثيرموستات عمى درجة الحرارة المطموبة -د  

  :-وظيفة خانق اليواء في الحارقو ىو   .11 

  ادخال اليواء عمى شكل لولبي لخمطو مع الوقود -ا  

  زيادة نسبة خمط اليواء مع الوقود لدرجة عالية -ب  

  سحب اليواء من الحيز الخارجي وادخالو الى غرفة االحتراق -ج  

  منظم لكمية اليواء الداخمة الى غرفة االحتراق -د  

  :-وظيفة المحول في حارقة الوقود ىو رفع الجيد الكيربائي  .12 

    V 1500 الى  V380  او V220 من  -ا  

   V 2500 الى V  380 او V220 من  -ب  

   V  5100 الىV  1100 اوV  380 من -ج  

   V  12000الى  V 380 او  V  220من -د  

  :-تسمل عممية االحتراق في الحارقو ىو   .13 

  وقود مع شرارة ومن ثم اليواء -ا  

  شرارة مع اليواء ومن ثم الوقود -ب  

  وقود مع اليواء ومن ثم الشرارة -ج  

  وقود مع الشرارة واليواء بنفس الوقت -د  
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  :-وظيفة الفالة في حارقة الوقود ىي   .14 

  مزج اليواء مع الوقود -ا  

  اخراج اليواء عمى شكل مخروطي لمزجو مع الوقود -ب  

  اخراج الوقود عمى شكل رذاذ لمزجو مع اليواء -ج  

  رفع ضغط الوقود الخراجو بخط مستقيم النتاج االحتراق -د  

  :-ان وجود دخان اسود خارج من المدفئة يعني   .15 

  كمية اليواء الداخمو الى غرفة االحتراق عالية -ا  

  كمية الوقود الداخمة الى غرفة االحتراق عاليو -ب  

  كمية الوقود واليواء الداخمة الى غرفة االحتراق قميمو -ج  

  كمية الوقود الداخمة الى غرفة االحتراق قميمو -د  

  :-يستخدم خزان التمدد المفتوح من اجل   .16 

  تزويد شبكو المرافق الصحية بالماء -ا  

  خمط الماء واليواء لتزويد شبكة التدفئة -ب  

  تزويد شبكة التدفئو بالماء وتعويضو اذا نقص -ج  

  زيادة ضغط الماء الموجود في شبكة التدفئة -د  

  :-المسافو المطموبة بين قضبان الشراره ىي ما بين   .17 

   mm – 4 mm 1.5 -ب 1mm – 10 mm -ا  

   mm – 8 mm 2.5 -د  mm – 7 mm 1.5 -ج  

  :-االحتراق االفضل  في مراحل الغاز يعطي الميب بمون   .18 

  احمر فاتح -ب ذىبي -ا  

  ازرق -د برتقالي -ج  

  :-تقاس قدرة البولير بـ  .19 

  الفولت الكيربائي -ب بالكيمو غرام لكل ساعة -ا  

  بالمتر المربع عمى المساحو الموجوده -د بالكيمو كالوري لكل ساعة  -ج  

  :-يستعمل الرايمر في   .20 

  عمل تفميج النابيب النحاس -ب إزالة الرايش في انابيب الحديد -ا  

  إزالة نواتج المحام في انابيب الحديد -د توسيع انابيب النحاس -ج  
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 النجارة والديكور

  :الخشب الذي يتميز بمونو األصفر المائل إلى االحمرار ، و يحوي كمية من المواد الراتينجية ىو   .21 

  الصنوبر األصفر          -ب الماىوجني                                           -ا  

  الزان   -د البموط                                                -ج  

  :مواد التنجيد التي تصنع من الجوت أو المطاط ، وتثبت عمى شكل خطوط متقاطعة ىي   .22 

  الزنبركات المتعرجة          -ب الزنبركات المولبية                                        -ا  

  الموسمين                                                       -د                                                األقشطة -ج  

 الدرفة التي تتكون من قطعة واحدة وتتحرك إلى الجانبين دون أن تشغل مساحة خارج قطعة األثاث تسمى  .23 
 :درفة 

 

  منزلقة                  -ب عادية                                                        -ا  

  قالبة   -د حصيرة                                                      -ج  

  :أكثر األخشاب استعمااًل لصناعة الييكل الداخمي لمقاطع   .24 

  ألواح الخشب المكبوس    -ب خشب الزان                                               -ا  

  الخشب األبيض -د ألواح الخشب المضغوط                                  -ج  

  :ن  يكون مساويًا بالسنتيمترات + ق ۲فإن مقدار  (القائمة والنائمة  )لتحديد مقياس الدرج   .25 

  cm( 55  –62  ) -ب  cm(52-  56 )  -ا  

   cm ( 65-72  ) -د cm( 60-  62  ) -ج  

  :المذيب الذي يستعمل لحل الدىان الزيتي ىو   .26 

  الكاز                    -ب الماء                                                        -ا  

  التربنتين -د    التنر                                                     -ج  

  :األرضية الزخرفية التي يمزم لصقيا ىي   .27 

  المينوليوم                     -ب    الباركيو                                                -ا  

  السيموتكس -د السجاد                                                    -ج  

  :الطبقة التي تحدد لون أرضية الفينيل وشكميا ىي   .28 

  الخمفية                    -ب الوجو                                                     -ا  

  طبقة الزخرفة -د   طبقة الحشو                                              -ج  

  :يعد المون البرتقالي من األلوان   .29 

  الثانوية                     -ب األساسية                                                    -ا  

  الباردة -د   الثالثية                                                    -ج  
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  :يطمق عمى التمف الذي يحدث لألخشاب نتيجة سوء التيوية   .30 

  التعفن الجاف       -ب التعفن الرطب                                            -ا  

  تقشر الدىان -د ارتخاء الوصالت                                         -ج  

  :الدىان الذي يفضل إزالتو باستعمال الحرارة ىو الدىان   .31 

  الكماليكا                -ب الالكر                                                   -ا  

  المائي -د الزيتي                                                    -ج  

  :المادة المتممة التي تباع بالزوج ىي   .32 

  األقفال            -ب المقابض                                                            -ا  

  العجالت -د مفصالت الزنبرك                                                    -ج  

  :يكون عمق السحابات العموية لمدرف المنزلقة نسبة إلى عمق السحابات السفمية   .33 

  السفمي أكثر عمقاً     -ب مساويا ليا                                          -ا  

  ال أىمية لنسبة العمق بينيما -د العموي أكثر عمقا                                    -ج  

  :الزاوية التي في جناحيا مجرى نافذ يتحرك مع اليد بزوايا ميل مختمفة ىي الزاوية   .34 

  المركبة                    -ب القائمة                                               -ا  

  المائمة -د المتحركة                                               -ج  

  :وصالت  الوصمة المزدوجة ىي إحدى   .35 

  المحامات             -ب             النقر والمسان                                    -ا  

  الخدش -د            االستطالة                                         -ج  

  :المادة التي تتكون من إذابة المطاط االصطناعي في المذيبات ىو الغراء   .36 

  األنيمين فورمالدىيد    -ب متعدد الفينيل                                          -ا  

  ميالمين فورمالدىيد -د التماس                                                 -ج  

  :لتجميع الوصالت بالخوابير الخشبية يوضع الغراء عمى   .37 

  القطعتين فقط        -ب الخوابير فقط                                     -ا  

حدى القطعتين -د الخوابير والقطعتين معًا                          -ج     بعض الخوابير وا 

  :يجب أن ال يزيد بروز أسنان المنشار الدائري المحمول عن سمك الخشب عمى   .38 

  mm 0.5 -ب                                             mm 35 -ا  

  mm 5 -د mm 50 -ج  

  :لدىان  (دىان أساس  )يستخدم السيمر أساسا   .39 

  الكماليكا            -ب الزيت                                                       -ا  

  الميناء -د الالكر                                                       -ج  
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  :اآللة التي يفضل تركيبيا قرب الجدار وليس في منتصف المشغل ىي آلة   .40 

  المنشار الدائري        -ب التسوية                                                    -ا  

  التسميك -د التقوير                                                    -ج  

 إدارة المشاريع الصغيرة

  :-من العالقات الفارقة بين الريادة واألعمال الصغيرة   .41 

  األىداف اإلستراتيجية  واإلبداع -ب حجم األعمال                                -ا  

  اإلبداع -د األىداف قصيرة المدى                        -ج  

  :-ُيعد العصف الذىني أحد طرق إختيار األفكار الجديدة ويعتمد عمى   .42 

  التقميل من األفكار -ب وجود وسيط لمجمسة                         -ا  

  تأييد ونقد االفكار المطروحة -د طرح اآلفكار بكل حرية                      -ج  

  :-تتميز الريادة الدولية بأنيا   .43 

  أكثر تعقيدا -ب أكثر بساطة وسيولة                           -ا  

  حكر عمى منظمات االعمال الكبيرة -د التتسم  بالمخاطر العالية                       -ج  

دينار اردني وال يزيد عدد عماليا عن خمسة  ( 1000 )تسمى األعمال التي اليقل حجم اإلستثمار فييا عن   .44 
 :-عمال باألعمال 

 

  العائمية -ب الصغرى                                           -ا  

  الريادية -د المنزلية                                            -ج  

  :-أكثر المعايير الكًمية  المستخدمة في تصنيف المنظمات الصغيرة إنتشارا ىي   .45 

  قيمة اإلنتاج -ب رأس المال                                             -ا  

  عدد العاممين -د قيمة األصول                                           -ج  

  :-قيمة شراء الموجودات المختمفة في المنشأة ىي القيمة  .46 

  اإلحالل -ب الدفترية                                         -ا  

  السوقية -د التصفية                                          -ج  

  :-العامل األساسي في إختيار موقع المشروع الصغير ىو  .47 

  وسائط النقل -ب القرب من مصادر المواد األولية                    -ا  

  توزيع القوى العاممة -د توزيع المشروعات                                  -ج  

  :-من العوامل التي تستخدم في مؤشر درجة القياس   .48 

  قيمة اإليجار -ب المناخ                                              -ا  

  مركز الجاذبية -د المناخ  ووفرة الوقود                                  -ج  
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  :-المعادلة المستخدمة في إحتساب الكمفة الكمية ىي  .49 

  TC = FC(Q) + VC -ب                           TC = FC + VC(Q) -ا  

  TC = FC + VC -د                          TC = FC - VC(Q) -ج  

  :-الجية التي تقوم بالشراء لغرض البيع ىي   .50 

  المستيمك -ب المؤسسات الصناعية                         -ا  

  ورشات الصيانة -د المؤسسات التجارية                          -ج  

  :-تقوم طريقة المراقبة عمى المخزون عن طريق القيمة بمراقبة   .51 

  قيمة المخزون -ب كمية المخزون                                       -ا  

  عدد الوحدات -د قيمة وتقارير المخزون                                 -ج  

فإن الحد األقصى لإلستخدام ،  قطعة 60والحد األقصى لإلستخدام  اليومي ،  أيام 5إذا كانت فترة التوريد   .52 
 :خالل فترة التوريد يساوي 

 

  30 -ب                                               12 -ا  

  120 -د                                              300 -ج  

  :-اإلتصال من خالل ، من قنوات اإلتصال غير الشخصية   .53 

  البريد -ب التمفون                                              -ا  

  الكالم أمام جماعة -د وسائط اإلعالم                                      -ج  

  :-ُيعد التسويق اإللكتروني أحد صور   .54 

  اإلعالن -ب التسويق المباشر                                    -ا  

  الدعاية -د ترويج المبيعات                                    -ج  

  :-النظم المسؤولة عن نقل المواد الى المناطق التي تحتاجيا ىي نظم   .55 

  أتمتة القوى العاممة -ب نقاط البيع                                         -ا  

  التزويد -د خدمات الزبائن                                    -ج  

  :-من األمثمة عمى رأي المال الثابت   .56 

  األراضي والتجييزات -ب أوراق القبض                                        -ا  

  المخزون -د الحسابات المدينة                                    -ج  

  :-مصدر التمويل الداخمي األكثر انتشارا في المشروعات الصغيرة ىو   .57 

  المخزون -ب القروض الشخصية                                     -ا  

 األرباح -د المدخرات الشخصية لممالكين                            -ج  
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  :-من المؤسسات التمويمية غير المصرفية وغير الحكومية  في االردن   .58 

  صندوق المعونة الوطنية -ب مؤسسة نور الحسين                            -ا  

  صندوق الحرفيين -د مؤسسة االقرض الزراعي                       -ج  

  :-اإلئتمان الذي يمنح عادة من المصنع الى التاجر او من المصنع والموزع الى المستيمك ىو  .59 

  اإلئتمان الدوار -ب اإلئتمان التجاري                                     -ا  

  الحسابات الجارية -د رىن المتاع                                          -ج  

يسمى مبدأ التأمين الذي يمزم المؤِمن  بدفع التعويضات  إذا كان الخطر المؤَمن ضدة ىو    سبب الخسارة   .60 
 :-بمبدأ 

 

  حسن النية -ب التعويض                                                     -ا  

  السبب القريب -د المشاركة                                                     -ج  

 تكنولوجيا المحام

  :-تتم عممية المحام لمحصول عمى وصمة غير قابمة لمفك بإستخدام   .61 

  الضغط -ب                            (التسخين)الحرارة  -ا  

   صحيحجميع ما ذكر -د كالىما معا                                  -ج  

  :-عمى (شكل مقطع درزة المحام  )يعتمد تحديد الوصمة   .62 

  قطر سمك المجام -ب سمك المعدن األساسي                         -ا  

  الخواص الميكانيكية لممعدن -د نوع الفمكس المستخدم                           -ج  

  :-ىو  ((3mmإن قيمة شدة التيار المناسب لسمك لحام قطره   .63 

     A  80 -ب                                   A  40 -ا  

  A 160 -د                                  A  120 -ج  

  :-يعتبر المحام ذو جودة عالية عندما يكون   .64 

  ذو مقاومة عالية وخالي من العيوب -ب خط المحام عمى إستقامة واحدة              -ا  

  سمك وعرض درزة المحام متساوي           -د خالي من القشور السطحية -ج  

  :-تسمى المسافة الفاصمة بين سطحي القطعتين المطموب توصيميما في الوصمة التناكبية   .65 

  الثغرة        -ب خط االغالق                                                  -ا  

  خط الجذر -د الجذر                                                        -ج  

  :-يتم الحصول عمى الحرارة الالزمة لمحام بواسطة   .66 

  ماكنة لحام التيار المتناوب                              -ا  

  ماكنة لحام التيار المستمر -ب  

       (األستمين + االكسجين )إشعال خميط من الغازات  -ج  

  جميع ما ذكر صحيح    -د  
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  :-يعتمد إختيار شدة التيار لمحام عمى   .67 

  نوع المعدن المطموب لحمو -ب سمك المعدن المطموب لحمو                               -ا  

  قياسات قطعة العمل -د قطر سمك المحام                                          -ج  

  :-تغطى اسالك المحام المستخدمة في القوس الكيربائي بطبقة من البودرة لـ   .68 

  إستمرار المحام ومنع األكسدة -ب ضمان التبريد                                    -ا  

  تالفي الإلعوجاج     -د زيادة سرعة المحام                               -ج  

  :-المعدن األقل قابمية لمحام من المعادن االتية ىو   .69 

  الحديد -ب الفوالذ الكربوني                            -ا  

  حديد الزىر                     -د الفوالذ غير القابل لمصدأ                    -ج  

  :- شكل وصمة لحام أدناهيبين الشكل المرسوم   .70 

  

 

 

  تراكبية -ب تناكبية                                       -ا  

  Tحرف  -د ركنية                                        -ج  

نجد ان األخيرة   U ) )وحرف  (V  )عند مقارنة الوصالت التناكبية التي عمى شكل حرف   .71 
 :-تتطمب إستطاعة كيربائية وسمك لحام 

 

  أكبر -ب أقل                                             -ا  

  بمقدار الضعف تقريبا -د متساوية                                         -ج  

  :-فإن درجة الحرارة سوف  (القوس الكيربائي)بزيادة سرعة المحام في لحام الدرزة   .72 

  تزداد -ب تقل                                                    -ا  

  تزداد ثم تقل -د تقل ثم تزداد                                           -ج  

  :-يجب أن تكون حركة سمك المحام المغطي حركة تموجية وذلك من اجل   .73 

  الحصول عمى عمق لحام قميل -ب الحصول عمى خط لحام رفيع                     -ا  

 السماح بخروج الغازات من االبخرة -د الحصول عمى سماكة لحام قميمة                   -ج  
 

 



  الورقة الثالثة–البرنامج اليندسي                                 امتحان الشيادة الجامعية المتوسطة 
الصيانة الكيروميكانيكية العامة   :                           التخصص 2013لعام الشتوية الدورة 

 

1013                             Examinations& evaluation unit winter.2013        

 

  :-َينُتج الميب المكربن في المحام الغازي من جراء إستخدام   .74 

  زيادة تدفق األكسجين بالنسبة لألستمين -ا  

  نقصان تدفق االكسجين واألستمين -ب  

  كميات من االستمين اكثر من االكسجين          -ج  

  كميات متساوية من االستمين واالكسجين -د  

  :-تستخدم اقطاب المحام المصنوعة من حديد السكب في لحام   .75 

  حديد الزىر -ب النحاس االصفر                           -ا  

  صمب العدة     -د الفوالذ الغير قابل لمصدأ                    -ج  

  :-من عيوب إستخدام المحام االكسي استمين ىو   .76 

  خطورة عالية بسبب تسرب الغاز                  -ا  

  ال يصمح لمحام السماكات الكبيرة -ب  

  تعرض وصمة المحام إلجيادات حرارية           -ج  

  خطورة عالية جدا عمى بيئة العمل -د  

  :-مشعل المحام الغازي  ىو  (فوىة)المعدن التي تصنع منو فالة   .77 

  االلومنيوم -ب النحاس االحمر                                -ا  

  الفوالذ -د النحاس األصفر                               -ج  

  :-تبدأ عممية المحام بالقوس الكيربائي عندما   .78 

  يحدث تالمس بين سمك المحام وقطعة العمل -ا  

  يمر زمن يكفي إلحداث الشرارة الكيربائية -ب  

  يتم توصيل التيار الكيربائي لماكينة المحام -ج  

    C 700°تسخن قطعة العمل الى درجة حرارة  -د  

  :-األقطاب المستخدمة في المحام بالقوس الكيربائي ىي   .79 

  أقطاب الحديد السبائكي -ب أقطاب الحديد المطاوع                                    -ا  

   صحيحجميع ما ذكر -د اقطاب الكربون الفوالذي                                  -ج  

  :-لتر من الغاز تحت ضغط  (6000)تحتوي أنبوبة األستمين المشحونة عمى   .80 

   ضغط جوي15 -ب  ضغط جوي                                       5 -ا  

   ضغط جوي25 -د  ضغط جوي                                      20 -ج  
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  :-تستخدم أقطاب المحام المصنوعة من معدن األلمنيوم في لحام   .81 

  النحاس األحمر -ب النحاس األصفر                                  -ا  

  حديد السكب -د األلمنيوم                                         -ج  

  :-من معدن  (بوري المحام )تصنع فوىة مشعل المحام   .82 

  النحاس األحمر -ب النحاس األصفر                            -ا  

  الفوالذ الغير قابل لمصدأ                            -د األلمنيوم                                   -ج  

 تكنولوجيا التشكيل و التشغيل

  :-يستخدم الغراب المتحرك أساسا أثناء عمميات الخراطة في   .83 

  تشغيل الثقوب -ب إسناد المشغوالت                         -ا  

  تغذية عمق القطع   -د عمل السمبات الطويمة                    -ج  

  :-في ماكنات المقاشط الرأسية تتحرك السكين حركة رأسية ترددية لمسافات قصيرة   .84 

  cm(30-20 )  -ب cm(20-10 )   -ا  

  cm(100-50 )  -د cm(35-25)  -ج  

  :-من العمميات التشغيمية التي يمكن تنفيذىا عمى ماكنات التثقيب ىي  .85 

  توسيع الثقب -ب عمل الثقب                                          -ا  

   صحيحجميع ما ذكر -د تنعيم الثقب                                          -ج  

  :-كمما إزدادت سرعة التجميخ الخطية كمما تطمب األمر إختيار مواد رابطة   .86 

  طرية -ب صمدة                                               -ا  

  مرنة -د لدنة                                                 -ج  

  :-تنحصر ميمة ساق ريشة المقدح في   .87 

  تثبيت الريشة في الظرف -ب إخراج الريش من داخل الثقب                   -ا  

  تفتيت الرايش       -د ضمان إستقامة الثقب                          -ج  

  :-تستخدم المقاشط أساسا لقطع األسطح   .88 

  المستوية الرأسية فقط -ب المستوية األفقية فقط                                -ا  

  األسطوانية -د المستوية األفقية والرأسية                            -ج  

  :-عن المقشطة النطاحة بأن  ( Planning machine)تمتاز المقشطة ذات العربة   .89 

  الشغمة ىي التي تتحرك الحركة الترددية الرئيسية لمقطع والرجوع -ا  

  السكين ىي التي تتحرك الحركة الترددية الرئيسية لمقطع والرجوع -ب  

  الشغمة تمارس تغذية عمق القطع والتغذية العرضية -ج  

  طاقتيا اإلنتاجية عالية -د  
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  :-الميزة الميمة لعمميات التخميق ىي   .90 

  إنجاز العممية بعدة أشواط -ا  

  إمكانية تشغيل السطوح الداخمية والخارجية بأي شكل مطموب -ب  

  إن سرعة القطع منخفضة -ج  

  إن معدل التغذية لكل سن كبيرة -د  

  :-بـحركة اداة القطع  (Broaching process )تتم عممية التخميق   .91 

  حركة ترددية متعددة المشاوير -ا  

  حركة سحب بالشد وفي نادرىا بالدفع -ب  

  حركة دورانية مع عقارب الساعة               -ج  

  حركة دورانية ضد عقارب الساعة    -د  

  :-يبين الشكل المرسوم أدناه طريقة تثبت المشغوالت باستخدام   .92 

  

 

 

  الظرف الرباعي -ب (            Mandrel)الشاقة  -ا  

  المخانق والسنادات -د التثبيت عمى الصينية            -ج  

  : يبين الشكل المرسوم أدناه مخططا لعممية تجميخ  .93 

  

 

 

  الالتمركزي -ب االسطواني الداخمي           -ا  

  وجيية                                                -د االسطواني الخارجي -ج  
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  :تمتاز عمميات التشغيل الغير تقميدية عن غيرىا من عمميات التشغيل بان  .94 

  معدل ازالة الرايش من المواد المدنة اسرع من الطرق التقميدية المعروفة -ا  

  مبداء عمميا ال يتطمب استخدام ادوات قطع مرتفع الصالدة -ب  

  مبداء عمميا يتطمب استخدام ادوات قطع مرتفع الصالدة -ج  

  تستخدم في  تشغيل المواد الصمدة فقط -د  

  :تشغل القوالب المعدنية باستخدام طريقة التشغيل  .95 

  بالتفريغ الكيروبائي بالقطع بالسمك              -ا  

  بالتفريغ الكيروبائي بمعدات الحفر     -ب  

           (التجميخ االلكتروليتي )الكيروكيميائي  -ج  

  ((PAMبقوس البالزما  -د  

  :إذا اريد إجراء العالم (زىرة العالم)يستعمل محدد اإلستواء   .96 

  من حافة إسناد وخط إسناد -ب من حافة إسناد واحدة                                 -ا  

  بإستخدام ضبعة -د من سطح إسناد                                       -ج  

  : تتم بواسطة cm 65وبطول   15°خراطة العمود المسموب بزاوية ميل مقدارىا   .97 

  إنحراف ننبة الغراب المتحرك -ب الراسمة الصغرى                                   -ا  

  اقالم التشكيل -د جياز المسطرة الموجية                            -ج  

  :-يعتبر التخميق الداخمي من العمميات النادرة ألنو ييتم   .98 

  باإلنتاج بالقطعة -ب باإلنتاج المستمر                                    -ا  

  بعمق القطع -د باإلنتاج بالجممة                                               -ج  

  :-تستخدم عمميات التجميخ من أجل إنتاج أسطح   .99 

  متوسطة الخشونة -ب خشنة                                               -ا  

  ناعمة جدا -د ناعمة                                              -ج  

  :-عدد اسنان سالح المنشار المطموب إستخداميا لقطع المعادن لغايات المعادن القاسية   .100 

  teeth/25mm 22 -ب                               teeth/25mm 16 -ا  

  teeth/25mm 40 -د                                teeth/25mm 32 -ج  

انتيت األسئمة 


