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 2برق صنعتی   رفه :ـح     

 8-4/2/51/11:كد استاندارد 

 سوال 44تعداد :        

 8-2/51/11-2/93كد سوال:        

 دقیقه 04زمان آزمون :    آزمـون كتـبـی مـهـارت

 

 نقشه چیست؟ -5

 نمايش ترسيمي قسمتي از جسم -بنمايش ترسيمي يك جسم                 -الف

 نمايش ترسيمي يك جسم يا قسمتي از جسم-د    عكس گرفته شده از يك جسم           -ج

 توان با آن .................... ای است كه می قالویز راستگرد وسیله -2

 ها را با آن رزوه کرد ميله -ب  ها را با آن رزوه کرد داخل سوراخ -الف

 های شكسته را از داخل سوراخ بيرون آورد. پيچ -د   آن روان کرد ها را با پيچ -ج

 كاری چه مزایایی دارد؟  پرچكاری نسبت به جوش -3
 کند. مواد کمتری مصرف مي -ب  تر است.  محكم -الف

 گيرد. تر صورت مي ابزار آن ساده است و سريع -د      تر است.  ارزان -ج

 چیست؟  Pgوسیله مناسب و راحت برای برش لوله فوالدی  -4
 عمودبر -د کمان اره -ج ميني سنگ فرز  -ب اره فارسي بر -الف

 باشد؟ آزاد شدن الكترون در اثر تابش نور، مربوط به كدام روش تولید الكتریسیته می -1
 الكتروشيمي -د               فوتو الكتريك -ج         ترموالكتريك       -بپيزوالكتريك           -الف

 ؟باشد نمیكدامیک از موارد زیر دالیل استفاده از انرژی الكتریكی  -0
 ها تر به ساير انرژی تبديل آسان -ب      تر                                              توليد آسان -الف

 تر کنترل آسان -د     تر ذخيره آسان -ج

   باشد؟      ر كدام قانون در برق میرابطه مقابل بیانگ -7
     

  
 

 قانون ولتاژها -د       ها        قانون جريان -ج  قانون کولن-بقانون اهم            -الف

 جهت اندازه گیری جریان از چه وسیله ای استفاده می شود و به چه صورت در مدار قرار می گیرد؟ -8
 موازی -وات متر -سری                    د -آمپر متر -ج سری -وات متر -بموازی                -آمپر متر -الف

 متر كدام گزینه صحیح است؟ گیری با اهم در اندازه -9
 های مقاومت از مدار خارج شود و برق مدار قطع باشد. بايد حداقل يكي از  پايه -الف

 گيری شود. د تا مقاومت اندازهبايد جريان مدار متصل باش -ب

 های اهمتر وصل کرده و برق مدار نيز قطع باشد. های مقاومت را به سيم بايد با هر دودست پايه -ج

 بايد ولتاژ در مدار وصل باشد. -د

 سری امپدانس یا مقاومت ظاهری برابر است با:  RLCدر یک مدار  -54

2-الف 2Z R xL                      2-ب 2Z R (xL xC)   

2-ج 2Z R (xL xC)            2-د 2Z R (xL xC)   

 ؟باشد نمیكدام عبارت در حالت رزنانس صحیح  -55

 XC = XL-د sin  = 1-ج cos  = 1-ب R = Z-الف

 آمپر دارد چقدر است؟ 21ولت و جریان  214توان ظاهری مداری كه ولتاژ  -52

 ولت  آمپر0/6 -د    ولت  آمپر       06 -ج ولت آمپر 5266 -ب     ولت آمپر       526 -الف

 واحد توان غیر مفید چیست؟ -53
 )کيلو وات ساعت( KWh -)ولت آمپر(              د V. A -ج )وار(V. A .R  -ب)وات(                 W-الف

 كند توان اكتیو چقدر است؟ عبور می 8/4آمپر با ضریب قدرت  52هرتز جریان  14ولت و  224به ولتاژ در یک مدار تكفاز  -54
 وات 2002 -د وات          066566 -ج وات  00266 -ب وات            0066-الف
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 در مدار مقابل، امپدانس چقدر است؟ -51
 اهم 66 -ب       اهم 06 -الف

 اهم  06 -د   اهم 56 -ج

 

 متر عالمت مقابل نشانه چیست؟  روی یک اهم-50

 گيری بايد دقت کرد. در موقع اندازه -ب ای است.  دستگاه از نوع عقربه -الف

 تنظيم کننده عقربه روی صفر است. -د   .يكسو ساز است -ج

 نشانگر كدام كلید است؟ Q2در نقشه فنی داده شده -57

 صليبي-دتبديل               -جدو پل               -بتك پل              -الف

 
 رطوبت چه تاثیری بر مقاومت اتصال زمین دارد؟  -58

 شود. مقاومت اتصال زمين کم مي -ب شود.           مقاومت اتصال زمين زياد مي -الف

 بسيار کم تاثير دارد.  -د  تاثيری ندارد. -ج

 باشد. مشخص شده است، ................. می rm 21  +14  ×3NYYكابلی كه با عالمت -59

 کابل چهار سيمه مسي با مقطع گرد چند رشته -ب کابل سه سيمه مسي با مقطع گردچند رشته    -الف

 کابل مسي با مقطع مثلثي چند رشته  -د کابل تك فاز مسي با مقطع مثلثي تك رشته  -ج

 های كنتور و موتورها چند درصد است؟ افت ولتاژ مجاز بین سیم-24

 درصد 6-د درصد 0-ج درصد 6/0-ب درصد 6/6-الف

 شود.  برای وصل كردن كابل به كابل از .................... و برای وصل كردن كابل به شینه از .................... استفاده می-25

 مفصل -موف -د کابل شو -کابل شو -ج کابل شو -مفصل -ب موف -کابل شو -الف

 در مورد یک ترانسفورماتور كاهنده كدام گزینه صحیح است؟-22

 و جريان در طرف ثانويه و اوليه برابر است. ولتاژ -الف

 ولتاژ در ثانويه کمتر از ولتاژ اوليه، جريان ثانويه کمتر از جريان اوليه -ب

 ولتاژ و جريان در طرف ثانويه کمتر از اوليه است.-ج

 ولتاژ ثانويه کمتر از ولتاژ اوليه، جريان ثانويه بيشتر از جريان اوليه -د

 بر روی پالک الكترو موتور سه فاز آسنكرون معرف چیست؟ به ترتیب از راست به چپ Fو  Dحروف -23
 عمر موتور –نصب موتور افقي  -الف

 گراد درجه سانتي 066کالس عايقي موتور  –موتور سه فاز  -ب

 گراد درجه سانتي 026کالس عايقي موتور  –نصب موتور عمودی  -ج

 عمر موتور –موتور تكفاز  -د

 شود؟  به ترتیب روی پالک ژنراتورها و موتورها چه توانی ثبت می -24
 الكتريكي -الكتريكي -د مكانيكي  -الكتريكي -جمكانيكي        -مكانيكي -بالكتريكي     –مكانيكي  -الف

 شود؟ های آرمیچر، جهت چرخش موتور عوض می در كدام موتور تكفاز معموالً با تغییر دادن دو سر سیم-21
 موتور تكفاز با خازن دايم     -ب    انداز         موتور تكفاز با خازن راه -الف

 موتور تكفاز با قطب چاکدار -د  موتور تكفاز يونيورسال-ج
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R = 40
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 عالمت اختصاری داده شده مربوط به كدام كلید است؟ -20
 غلتكي صفر و يك -باهرمي صفر و يك                      -الف

 گرد گرد راست غلتكي چپ -دگرد            گرد راست ای چپ زبانه -ج

 كشی برق صنعتی چیست؟ نام دیگر شمای حقیقی در نقشه -27
 چند خطي يا عملي-بفني يا تك خطي           -الف

 فرمان -د  مونتاژ          -ج

 كنتاكتور چه نوع كلیدی است؟  -28
  الكترومغناطيسيکليد مرکب -ب کليد ساده -الف

 کليد تابع زمان  -دکليد دستي صنعتي              -ج

 گیرد؟  فرمان كدام وسیله توسط عامل انسانی صورت می -29
 ليميت سوئيچ        -ب استپ و استارت-الف

 شير مغناطيسي -د فلوتر         -ج

فاز رتور قفسی بصورت ستاره مثلث بكار برده شده است گروه كار اندازی موتور آسنكرون سه  مدار فرمان مقابل برای راه-34

 كنتاكتور مربوط را مشخص كنید.
 AC1 -الف

 AC2 -ب

 AC3 -ج

 AC11 -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را مشخص كنید. Aكار كند. عنصر الكتریكی بكار برده شده در محل  K1پس از كنتاكتور  K2در مدار مقابل باید -35
 K1کنتاکت باز  -الف

 S3استارت  -ب

 K1کنتاکت بسته  -ج

 K2کنتاکت باز  -د
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 شود؟ متال استفاده می اندازی الكتروموتور بصورت ستاره مثلث از چند كنتاكتور و چند بی در مدار قدرت راه -32
 متال يك بي -دو کنتاکتور  -ب  متال دو بي -دو کنتاکتور  -الف

 متال يك بي -کنتاکتور سه  -د  متال دو بي -سه کنتاکتور  -ج

در یک فرآیند صنعتی الزم است كه موتور دوم حتماً پس از موتور اول و سپس با هم كار كنند. در این صورت كدام مدار مناسب  -33

 این كار است؟
 انداز يكي به جای ديگری مدار راه -ب  مدار يكي پس از ديگری  -الف

 ای از دو محل دايم و لحظهمدار  -د  انداز ستاره مثلث  مدار راه -ج

 كنند؟  جهت انشعاب گرفتن از شینه اصلی و یا اتصال دو شینه به منظور باال بردن جریان مجاز آن از چه روشی استفاده می-34
 ها و استفاده از پيچ و مهره يا پرچ سوراخ کردن آن-ب   جوشكاری  -الف

 لحيم کردن به هم -دبستن با سيم                                    -ج

 كدام است؟   دگردی برق استفاده م یدرتابلوها ها یها و هاد نیش ینگهدار یكه براوسیله ای  -31

 يياتكامقره  -د نگيبوش-ج يبشقاب-بثابت              -الف

 شوند؟ های الكتریكی به چه طریق ارائه می مشخصات الكتریكی و مكانیكی وسایل و دستگاه -30
 اتصاالت الكتريكي روی دستگاه  از طريق نقشه -ب فقط توسط عكس -الف

 فقط توسط جداول -د از طريق کاتالوگ و جداول-ج

 دیود چیست؟ -37
 يك کليد دوطرفه است. -ب  يك کليد مكانيكي است. -الف

 يك کليد الكترونيكي بدون حرکت مكانيكي -د  يك کليد مغناطيسي است -ج

 كدام گیت منطقی تنها دارای یک ورودی و یک خروجی است؟ -38
 AND-د  NOR-ج  OR-ب NOT-الف

 چیست؟ RLOمنظور از -39
 يك گيت پايه است -ب گيرد. افزاری است که نتيجه عمليات منطقي در آن قرار مي يك ثبات نرم -الف

 هاست نگهداری ورودیمحلي برای  -د   قرار دارد CPUافزاری است که روی  يك ثبات سخت -ج

 نور مناسب در یک كارگاه در كدام یک از عوامل زیر بیشترتاثیر دارد؟  -44
 جلوگيری از اتالف وقت در کار -ب  توليد بيشتر -الف

 جلوگيری از اتالف مواد مصرفي -د     سالمتي و ميل رغبت به کار   -ج

 

 

 

 

 

 

 


