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 کذام یک اص هذاد ّبی صیش پش سًگ تش ٍ ًشم تش ّستٌذ ؟ - 1
 HB- د  F-  ج  4B-ب  4H –الف 

 

 : است ، طَل ایي کبغز ثشاثش است ثب  297mm عشض یک کبغز استبًذاسد – 2

 - د 297×2- ج -ب    297×-الف 

 

 ثِ ًمطِ ای کِ دس تشسین آى اص هحبسجبت سیبضی استفبدُ  – 3

 هی ضَد چِ هی گَیٌذ ؟
 ًمطِ حمیمی-  د ًمطِ ٌّذسی-  ج ًمطِ هرکة- ب  ًمطِ ضواتیک –الف 

 

 ثَجَد هی آیذ ؟................  اص تجوع ثیٌْبیت ًمطِ پطت سش ّن – 4
 زاٍیِ-د   خط- ج پارُ خط- ب  سطح–الف 

 

 استفبدُ هی ضَد ؟.............  ثشای تجذیل همیبس اص ٍسیلِ ای ثِ ًبم – 5
 پیستَلِ-د   اضل-ج   ًمالِ- ب  گًَیا–الف 

 

  کذام حجن ثذست هی آیذ ؟XY اص دٍساى هثلث  ضکل صیشحَل هحَس – 6
X

Y

    –        
  –           
  –           
  -       

 
 استفبدُ هی ضَد ؟...................  اص ضبخک ّبی کَلیس ثشای اًذاصُ گیشی – 7

 لطر داخلی سَراخ ّا - ب  ضخاهت لطعِ کار–الف 
 لطرهیلِ ّا-ج    عوك سَراخ ّا–ج 

 

 استفبدُ هی ضَد ؟....................  اص هتِ الوبسِ ثشای – 8
 سَراخ کاری فلسات سخت- ب  سَراخ کاری دیَارّا–الف 

 پلیسِ گیری از لثِ ٍ سطح داخلی سَراخ ّا - ج  سَراخ کاری فلسات ًرم –ج 

 

  کذام یک اص لالٍیض ّبی صیش ثیطتشیي حجن ثشادُ ثشداسی سا ثِ عْذُ داسد ؟– 9
 هیاى رٍ  - ب  پس رٍ –الف 

 .هیساى ترادُ ترداری ّر سِ لالٍیس یکساى است - د  پیص رٍ–ج 
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  عول پیچ ثشی ثب کذام ٍسیلِ صیش اًجبم هی ضَد ؟– 10
 ضاتر- د ترلَ- ج حذیذُ - ب  لالٍیس–الف 

 

  ثشای سَّبى کبسی فلضات ًشم اص کذام سَّبى استفبدُ هی ضَد ؟– 11
 سَّاى دٍآجِ  - ب  سَّاى یک آجِ–الف 

 سَّاى تا آج ترادُ ضکي- د  سَّاى تا آج هثلثی–ج 
 

 گَیٌذ ؟.................  ثِ کَچکتشیي رسُ اص ّش جسن – 12
 الکترٍى- د یَى- ج اتن- ب الف هَلکَل

 

 سٍی آخشیي الیِ دٍس ّستِ اتن حذاکثش چٌذ الکتشٍى هی تَاًذ جبی گیشد ؟ - 13
 .ّرتعذاد الکترٍى هی تَاًذ تاضذ - د 2- ج 4- ب   8 –الف 

 

  ًیوِ ّبدی ّب دس الیِ ٍاالًس چٌذ الکتشٍى داسًذ ؟– 14
 یک الکترٍى-د  الکترٍى4-ج  الکترٍى4تیطتر از -ب  الکترٍى 4 کوتر از –الف 

 

10×6.28 ثِ عجَس– 15
 الکتشٍى اص یک ًمطِ اص سین ثِ هذت یک 18

 ثبًیِ چِ  هی گَیٌذ ؟
 یک ٍات - د یک ٍلت- ج یک آهپر-ب  یک کَلي –الف 

 

 گفتِ هی ضَد ؟......................  ثِ تَلیذ الکتشیسیتِ تَسط حشاست اثش – 16
 ترهَالکتریک- د فَتَالکتریک- ج پیسٍالکتریک-ب  تریثَالکتریک –الف 

 

  همبٍهت یک سین اص کذام ساثطِ صیش لبثل هحبسجِ است ؟– 17

       -                                       ب   –الف 

  –          د  -    ج 

 

 لشاس هی گیشد ؟....... است ٍدس هذاسثِ طَس .......  سئَستب یک کٌتشل کٌٌذُ – 18
 هَازی-جریاى- د  هَازی– ٍلتاش – سری                ج – جریاى – سری               ب – ٍلتاش –الف 
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  ثِ همبٍهت ّبی ٍاثستِ ثِ ٍلتبط چِ هی گَیٌذ ؟– 19
 PTC- د ٍاریستَر- ج فَتَرزیستَر- ترهیستَر               ب–الف 

 

  دس همبٍهت ّبی ثب چْبس ًَاس سًگی ، ًَاس سَم ًطبى دٌّذُ چیست ؟– 20
 تلراًس یا درصذ خطا  - ب  سَهیي عذد هماٍهت–الف 

 جریاى هجاز هماٍهت- د  ضریة یا تعذاد صفرّا–ج 
 

 .گَیٌذ .............. ثِ تَاًبئی اًجبم کبس  - 21
  توان الکتریکی–ولتاژ         د -  کار الکتریکی         ج– جریان          ب –الف 

 

 گَیٌذ ؟............... ثِ هذاسی کِ همبٍهت آى صفش ثبضذ  - 22
  هذار کاهل– هذار اتصال کَتاُ      د – هذار تستِ       ج – هذار تاز         ب –الف 

 

 همذاس اّوی همبٍهت صیش چمذس است ؟ - 23

2K2K

    -2.2M Ω ±%2022 Ω ±%10   -

  -2.2K Ω ±%5 -2.2K Ω ±%10 
 

 سا ثب یک تکِ سین اتصبل کَتبُ E3دس هذاس ضکل صیش اگش دٍسش الهپ  - 24

 :کٌین 

E1V E2 E3

    –                                            .

  –                                         .                    

                           

E1E2  

E1E2  

E3   –                  .

  –                         .

                           

 

  جٌذ آهپش است ؟IXهمذاس  ( KCL) ثب تَجِ ثِ لبًَى جشیبى کیشضْف – 25
IX

10A

10A

15A5A

2A

28A

10A   -

 -5A   -15A

    -40A
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 ثبًیِ عجَس هی کٌذ حسبة 100 ثِ هذت 2A اّوی جشیبى 10اص یک همبٍهت  - 26

 کٌیذ همذاس حشاست ایجبد ضذُ دس همبٍهت سا ثش حست کبلشی ؟
 کالری 960- د  کالری240- ج  کالری480-ب  کالری 4000 –الف 

 

   دس هذاس ضکل صیش حسبة کٌیذ ٍلتبط هٌجع تغزیِ سا ؟– 27
R2= 4 Ω

R
1=

 2
 Ω

UT=?

I=2A

R3= 6 Ω

R
4=

 8
 Ω 20V   -

 -80V

    -40V

  -10V

 
  ؟R2  دس هذاس ضکل صیشهطلَة است تَاى همبٍهت – 28

R2= 9 ΩR1= 3 Ω

U2=36V

48V

    -4W

  -144W

192W   -

 -48W

 

..........  ثشای افضایص ظشفیت جشیبى دّی دس هذاس اص پیل ّبی – 29

 استفبدُ هی ضَد ؟
 هتماتل- د  هَازی–سری -ج هَازی -ب  سری–الف 

 

  دسصذ افت ٍلتبط ثشای هصبسف سٍضٌبئی چٌذ دسصذ است ؟– 30
 1.5%- د   3%- ج  5%-ب 10%- الف 

 

 استفبدُ هی ضَد ؟.........  ثشای خبهَش ٍ سٍضي کشدى الهپ ّبی هعبثش اص – 31
 تایور- د فتَسل -ج رلِ ضرتِ ای-ب  دیور–الف 

 

  ثشای کٌتشل یک الهپ اص دٍ ًمطِ اص چِ ٍسیلِ ای استفبدُ هی ضَد ؟– 32
دٍعذد کلیذ تثذیل   -ب   یک کلیذ دٍپل –الف 

یک عذد کلیذ صلیثی -د  دٍعذدکلیذ یک پل –ج 
 



سئواالت امتحبن مهبرتی سبل دوم موتور پیچی هنرستبن انذرز گو  

 1389دی مبه -   آموزش و پرورش شهر تهران 5منطقه 

 دقیقو 60  :زمبن پبسخگوئی .........    :شمبره صنذلی  ..............................  :نبم ونبم خبنوادگی

.            نمره دارد 0.4ىر تست  .     گزینو صحیح را با عالمت ضربذر در پاسخنامو مشخص کنیذ  : توجه

****************************************************************** 

 EGHBAL                                                               5 

 

  علت استفبدُ اص فشم کبسی دس تبثلَ ّبی ثشق چیست ؟– 33
 ب ٍ ج -د عیة یاتی آساى تر -ج زیثائی -ب  صرفِ جَئی در هصرف ترق–الف 

 

 : اگش جبی فبص ٍسٍدی ٍ خشٍجی یک کٌتَس آًبلَگ سا عَض کٌین – 34
 صفحِ کٌتَر تر عکس هی چرخذ-  ب . کٌتَر کار ًوی کٌذ –الف 

 .هصرف کٌٌذُ ّا کار هی کٌٌذ اها صفحِ کٌتَر ًوی چرخذ -  د . فیَز هذار را لطع هی کٌذ –ج 
 

  ًبم علئن اختصبسی صیشاص ساست ثِ چپ چیست ؟– 35

         –     -            –     –               

         –       -            –      –               

           –             –                –        –              

            –      -               –      –                  

  -

 -

    -

  -

 

 : ثشای کبّص تلفبت فَکَ دس تشاًسفَسهبتَس – 36
 . از ّستِ هَرق استفادُ هی ضَد –ب .              از ٍرلِ ّای سیلیسین دار ترای ّستِ استفادُ هی ضَد –الف 

.   استفادُ هی ضَد EI از ّستِ تا ترش –د .                                        از سین الکی هس استفادُ هی ضَد –ج 
 

  کذام گضیٌِ دس هَسد تشاًسفَسهبتَس ایذُ آل صحیح است ؟– 37
  ّوِ هَارد–د .   است 100%  راًذهاى آى –            ج P1 = P2 –ب .  تلفات آى صفر است –الف 

 

 ثب آصهبیص اتصبل کَتبُ تشاًس کذام تلفبت تشاًس ثذست هی آیذ ؟ – 38
تلفات پراکٌذگی -د تلفات هسی یا شٍلی- ج تلفات فَکَ- ب  تلفات آٌّی–الف 

 

:  ساًذهبى تشاًسفَسهبتَس ٍلتی هبکضیون است کِ – 39
  Pf = 0-د  -ج  -ب  - الف 

 

 دس تشاًسفَسهبتَس چِ هی گَیٌذ ؟  ثِ ًسجت – 40

 تلفات – ضریة تثذیل                   د – ضریة لذرت                   ج – راًذهاى               ب –الف 

گَیٌذ ؟ ...............  ثِ هجوَع تلفبت فَکَ ٍ ّیستشصیس دس تشاًسفَسهبتَس – 41
تلفات کل تراًس -د تلفات پراکٌذگی - ج تلفات آٌّی- ب  تلفات هسی –الف 
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 سئواالت تشریحی
جشیبى هذاس ضکل صیشسا حسبة کٌیذ ؟ (kvl) ثباستفبدُ اصلبًَى ٍلتبطّب– 1

   م ه75/0 

2  

48V 24V 36V 12V 2V

 Ω R = 2 ΩR1 = 8  

 
 

 

 سِ ًوبی سٍثشٍ ، ثبال ٍ جبًجی دیذ اص چپ پشسپکتیَ صیش سا ثب دست آصاد سسن – 2

   م ه75/0کٌیذ ؟ 

 
 

 تعذاد دٍس سین پیچ ّبی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ٍ ّوچٌیي لطش سین اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ٍ – 3

   ، یک تشاًسفَسهبتَس کبٌّذُ ثب هطخصبت صیش سا هحبسجِ کٌیذ ؟EI ًَع ٍسلِ  

   نمره2 

      
 

U1 = 220 V

U2 = 12.5 V I2 = 2A  

U% = 15  J = 4
A

mm
2

 
 

 

 هَفك ثبضیذ

الجبل 


