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 ١

        مباني برق

   چند اهم است؟Rمقاومت . دهد  آمپر را نشان مي۸ ولت و آمپرمتر ۱۰متر  در مدار داده شده ولت‐۱
  ۱(۱۰  
  ۲(۱۲  
  ۳(۷  
  ۴(۱۴  

  متر است، چند نيوتن است؟  سانتي۱۲۰۰ها  ي بين آن  ميكروكولني كه فاصله۲نيروي بين دو بار الكتريكي ‐۲
  ۱(۱۰۰۰  ۲(۲۰۰۰  ۳(۳۰۰۰  ۴(۶۰۰۰  

  نامند؟ كند را چه مي داد خطوط نيرويي كه از واحد سطح عبور ميتع‐۳
  ميدان مغناطيسي)۴  رلوكتانس)۳  چگالي ميدان)۲  اشباع مغناطيسي)۱  

  مترمربع است؟ سطح مقطع اين سيم چند ميلي.  اهم است۵/۰باشد برابر   مي۵۶ متر و هدايت مخصوص آن ۱۱۲مقاومت تكه سيمي كه طول آن ‐۴
  ۱(۴  ۲(۴۰  ۳(۸  ۴(۸۰  

   ولت منازل چند ولت است؟۱۱۰ولتاژ پيك تا پيك ولتاژ ‐۵
  ۱(۶۲۲  ۲(۳۱۱  ۳(۲۲۰  ۴(۱۱۴  

m/H7104ي  متـر و ضـريب نفـوذ هـسته      سـانتي  ۱۰ مترمربـع، طـول      ۴/۰ دور، سطح مقطـع      ۱۰پيچي با تعداد      اندوكتانس سيم ‐۶ −×π  چنـد ،
  ميكروهانري است؟

  ۱(۵۰۲/۰  ۲(۴۲/۱۰  ۳(۵۰۲  ۴(۲/۱۰۰۴  
 ولت مستقيم وصل كنيم چند ثانيـه طـول   ۵/۱اگر اين بوبين را به ولتاژ .  داريم/Ω50 هانري و مقاومت اهمي   ۲يك بوبين با ضريب خودالقايي      ‐۷
  كشد تا جريان ماكزيمم شود؟ مي

  ۱(۱۰  ۲(۲۰  ۳(۵۰  ۴(۴۰  
  مانده در خازن چند ولت است؟ ولتاژ باقي. بنديم  ثانيه مي۵/۴ت كليد را به مد. در مدار شكل داده شده خازن داراي شارژ كامل است‐۸

  ۱(۵/۲۸  
  ۲(۵/۴  
  ۳(۵/۲۵  
  ۴(۵/۱  

   كل چند اهم است؟Xcدر مدار شكل داده شده مقدار ‐۹
  ۱(۱۲۰  
  ۲(۱۶۷  
  ۳(۱۸۴  
  ۴(۲۵۲  

   كدام گزينه است؟۳‐۲‐۱ها به صورت  در شكل داده شده، طبق قانون دست چپ، معادل شماره‐۱۰
  ۱(F-I-B  
  ۲(I-B-F  
  ۳(I-F-B  
  ۴(F-B-I  

        مدارهاي الكتريكي

   چند اهم است؟Rمقاومت . شود  منتقل ميΩ6در شكل داده شده، حداكثر توان به مقاومت ‐۱۱
  ۱(۵  
  ۲(۱۰  
  ۳(۱۵  
  ۴(۲۰  
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 ٢

   ولتي چند وات است؟۶در مدار شكل داده شده، توان منبع ‐۱۲
  ۱(۳۶  
  ۲(۱۸  
  ۳(۶  
  ۴(۷۲  

  جريان عبوري از آمپرمتر در مدار نشان داده شده چند آمپر است؟‐۱۳
  ۱(۵  
  ۲(۱۰  
  ۳(۱۵  
  ۴(۵/۲  

  هاي آن در شكل آمده، كدام است؟ ضريب توان مداري كه مثلث توان‐۱۴
  ۱(۶/۰  
  ۲(۷۰۷/۰  
  ۳(۸/۰  
  ۴(۱  

Q/Zدر مدار شكل داده شده اگر ‐۱۵    چند اهم خواهد بود؟R باشد، مقدار s/Rad100=ω و =52
  ۱(۵/۲  
  ۲(۱  
  ۳(۵/۰  
  ۴(۵  

=Ω سري كه دياگرام برداري آن نشان داده شده است اگـر    RCدر يك مدار    ‐۱۶ 5Z و s/Rad2500=ω    باشـد، ظرفيـت خـازن C  چنـد 
  فاراد است؟ ميلي

  ۱(۱/۰  
  ۲(۱۰۰  
  ۳(۵۰  
  ۴(۵۰۰  

در مدار داده شده اگر مقدار فركانس تشديد برابر ‐۱۷
π

   كيلوهرتز باشد، مقدار ظرفيت هر خازن چند ميكروفاراد است؟/52

  ۱(۱۰۰  
  ۲(۲۰  
  ۳(۲۰۰  
  ۴(۱۰  

  در مدار شكل داده شده جريان عبوري از سلف چند آمپر است؟‐۱۸
  ۱۵)۲  صفر)۱  
  ۳(۵/۷  ۴(۵/۲۲  

   برداري شكل داده شده مربوط به كدام مدار است؟دياگرام‐۱۹
  ۱(RLCموازي   
  ۲(RLCسري   
  ۳(RLCمختلط   
  ۴(LCسري   

  رو، جريان سيم نول حدوداً چند آمپر است؟ در مدار سه فاز شكل روبه‐۲۰
  ۴)۲  صفر)۱  
  ۳(۵/۵  ۴(۱۱  
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 ٣

        ري الكتريكي يگ اصول اندازه

  گيري شده به صورت پيوسته هستند؟ قادر به نمايش كميت اندازهها  كدام دستگاه‐۲۱
  الكترواستاتيكي )۴  الكترومغناطيسي)۳  ديجيتال )۲  آنالوگ )۱  

  كند؟ نشان داده شده و حساسيت آن را بيان ميدر شكل كدام گزينه نام صحيح فشارسنج ‐۲۲
   ديافراگمي ـ كم )۱  
  آب بندي شده ـ كم )۲  
  تفاضلي ـ زياد )۳  
  فانوسي ـ زياد) ۴  

  .شود مي. . . . . شده و جريان مدار . . . . .   آب ي، مقاومت الكتريكي فشنگشود. . . . . .  مدار داده شده دماي آب موتور اگر در‐۲۳
   كم ـ زياد ـ زياد )۱  
  زياد ـ كم ـ زياد) ۲  
  زياد ـ زياد ـ كم )۳  
  كم ـ كم ـ زياد )۴  

  است؟آمپر  گيري شده  چند ميلي با توجه به شكل جريان اندازه‐۲۴
  ۱( ۲۱۰  
  ۲(۱۴۶  
  ۳( ۲۱۹  
  ۴(۲۷۰  

  . قرار داردA۵ ولت و كليد رنج آمپرمتر روي ۵۰۰كليد رنج ولتمتر روي .  قسمت تقسيم شده است۲۰۰در يك وات متر كل صفحه به ‐۲۵
  گيري كرده باشد عدد انحراف عقربه كدام است؟  وات را اندازه۶۲۵ اگر وات متر 

  ۱(۵۰  ۲(۵/۶۲  ۳(۱۲۵  ۴(۵/۱۸۷  
  اند؟  كدامA ، B ، C الكترودهاي ،با توجه به ساختمان تفنگ الكتروني در اسيلوسكوپ‐۲۶

  ۱( A ، كاتد B ، آند فوكوس كننده Cآند شتاب دهنده اوليه    
  ۲(A ،كاتد B ،آند شتاب دهنده اوليه C آند فوكوس كننده   
  ۳(A ،شبكه كنترل B ، كاتد C آند شتاب دهنده اوليه   
  ۴ (A،شبكه كنترل  B ، آند شتاب دهنده اوليه Cآندفوكوس كننده   

   اسيلوسكوپ كدام است؟ي شكل موج ظاهر شده روي صفحه‐۲۷
  

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
  
  كنند چه نام دارند؟ هاي دو كانال فقط از يك اشعه استفاده مي هايي كه براي نمايش سيگنال اسيلوسكوپ‐۲۸

  ۱( Dual Beam  ۲( Dual Trace  ۳(Alternation  ۴(chopping 
   چند كيلو اهم است؟2RS باشد Aµ50در مدار شكل داده شده اگر جريان انحراف كامل گالوانمتر ‐۲۹

  ۱(۹۶  
  ۲(۱۸۰  
  ۳(۱۸۰۰  
  ۴(۱۶  

  ي چيست؟ متر ديجيتالي نشانه ي مولتي روي صفحه عدد             ‐۳۰
  ضعيف بودن باتري )۲    متر تنظيم صفر اهم )۱  
   بودن دستگاه AutoRange)۴  ديگر متصل بودن دو نقطه به يك) ۳  

ضريب كليد رنج جريان روي عدد 
Ma ۳۰۰قرار دارد .  

C 

B A 

 فيالمان

4SR 3SR 2SR 1SR 

RG

AIG µ= 50
 ΩK4 

Aµ 

V100 V10 
V1 

V500 

t 

t 

Hv 

V7 

T 

T 

http://www.iteksoft.com/pdf-creator/
http://pdf.iteksoft.com/pdf-writer/


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشوري ـ الكتروتكنيك   دهمين دوره مسابقات علمي عمليـ 
 

 ٤

        الكترونيك كاربردي

/ΩK در دماي سوئيچ PTCاگر مقدار مقاومت يك ‐۳۱    است؟ اهمگراد چند كيلو  درجه سانتي۲۵ باشد، مقدار نامي مقاومت در دماي 22
  ۱(۴/۴  ۲(۱/۱  ۳(۸۴/۴  ۴(۵۵/۰    

ي   داراي محـدوده رهـاي تريمـ   هاي واريابـل نـسبت بـه خـازن     و خازن. . . . . . هاي آلومينيومي داراي ابعاد  هاي تانتاليومي نسبت به خازن     خازن‐۳۲
  .هستند. . . . . . . . .  ظرفيتي 

  تر  تر ـ كم بزرگ)۴  تر  تر ـ بيش بزرگ)۳  تر  تر ـ كم كوچك)۲  تر  تر ـ بيش كوچك)۱  
   مدار مقابل كدام است؟خروجي‐۳۳

  ۱(CDABY +=    ۲(DCBAY +=  
  ۳()DC)(BA(Y ++=    ۴()DC)(BA(Y ++=  

  عملكرد كدام مدار منطقي مانند مدار كليدي مقابل است؟‐۳۴
  

  ۱(            ۲(  
  
  

  ۳(            ۴(  
  
  )نظر شود از افت ولتاژ دو سر ديودها صرف (دهد؟  چند ولت را نشان ميDCمتر در مدار داده شده ولت‐۳۵

  ۱(
π
60  

  ۲(
π
30  

  ۳(230  
  ۴(260  

  شود؟ وات توان تلف مي در ديود زنر مدار داده شده چند ميلي‐۳۶
  ۱(۱۰  
  ۲(۱۰۰۰  
  ۳(۱۰۰  
  ۴(۵۰  

  افتد؟ در مدار شكل مقابل با افزايش درجه حرارت كدام حالت اتفاق مي‐۳۷
  شوند هر دو ترانزيستور قطع مي )۱  
  ۲(1Tr 2 فعال وTrشود  اشباع مي.  
    .شود تر مي نور المپ كم)۳  
  .شوند  هر دو ترانزيستور اشباع مي)۴  

  آمپر است؟  چند ميليCIرو  در شكل روبه‐۳۸
  ۱(۵/۰  
  ۲(۲  
  ۳(۱  
  ۴(۲۵/۰  

  :كامالً شارژ شددر شكل داده شده وقتي باطري ‐۳۹
  .شود  روشن مي2SCRديود زنر هادي و )۱  
  .شود  خاموش مي2SCRدي و ديود زنر ها)۲  
  ۳(1SCR 2 روشن وSCRشود  خاموش مي.  
  .شود  روشن مي2SCRديود زنر خاموش و )۴  
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 ٥

  مسير عبور جريان در نيم سيكل مثبت از كدام ديود وتريستور مدار است؟‐۴۰
  ۱( 2D 2 وT   
  ۲(2D 1 وT  
  ۳(1D 2 وT  
  ۴( 1D 1 وT  
        DC هاي الكتريكي ماشين

پـيچ چنـد آمپـر      شدت جريان سـيم  آمپر بر متر باشد،۱۲۰۰اگر شدت ميدان مغناطيسي .  حلقه است۵۰۰متر داراي    سانتي ۲۵پيچي به طول      سيم‐۴۱
  است؟

  ۱(۶/۰  ۲(۶۰  ۳(۴/۲  ۴(۴۸  
  واحد ضريب نفوذ مغناطيسي كدام است؟‐۴۲

  ۱( 
2m

wb  ۲(
S.V
m.A  ۳( 

m.A
S.V  ۴(wb  

  شود؟ ي آهني باعث كاهش كدام كميت مغناطيسي مي هسته‐۴۳
  مقاومت مغناطيسي) ۴  فوران مغناطيسي )۳  چگالي فوران مغناطيسي )۲  شدت ميدان مغناطيسي )۱  

پيچ  چنـد   سيمالقايي در اين ولتاژ . رسد  ميلي وبر به طور يكنواخت به صفر مي ۵/۲ ميلي ثانيه فوران     ۱۰اي در مدت       حلقه ۱۲۰۰پيچ    در يك سيم  ‐۴۴
  ولت است؟
  ۱(۴۸۰  ۲(۳۰۰‐  ۳(۳۰۰  ۴(۴۸۰‐  

  باشند؟ هاي الكتريكي گردان جزو كدام دسته از وسايل تبديل انرژي مي نماشي‐۴۵
  الكترومغناطيسي ـ غير خطي )۴  الكترومغناطيسي ـ خطي)۳  الكترومكانيكي ـ غير خطي ) ۲  الكترومكانيكي ـ خطي )۱  

   كدام است؟DCوتاتور در موتورهاي موظيفه ك‐۴۶
  ن در آرميچر يكنواخت كردن جريا)۲    يكسو كردن جريان بار) ۱  
  تغيير جهت جريان در منطقه خنثي) ۴    العمل آرميچر  كاهش عكس)۳  

 ميلي اهم باشد، مقاومت     ۵ چهارقطب و مقاومت هر هادي       ، ساده بندي آن به صورت موجي      اگر سيم .  حلقه القا شونده است    ۴۰۰آرميچري داراي   ‐۴۷
  معادل دو سر آرميچر چند اهم است؟

  ۱(۵/۰  ۲(۱  ۳(۲  ۴(۵  
  ي توان الكترومغناطيسي كدام است؟  ، رابطهDCتوجه به بلوك دياگرام توان در مولدهاي با ‐۴۸

  ۱(cuPP +2  ۲(mecPP +2  ۳(cuPP +1  ۴(mecPP +1  
 ۲۴۰اگـر ولتـاژ نـامي    .  ولت اسـت ۸/۱العمل آرميچر  ژ ناشي از عكسولتاژ نامي و افت ولتا% ۵ آرميچر  ت ولتاژ در سيم پيچ فدر يك مولد شنت ا    ‐۴۹

  ولت باشد درصد تنظيم ولتاژ مولد كدام است؟
  ۱(۵/۲  ۲(۵  ۳(۵/۷  ۴(۵/۱۲  

 دور بر ۶۰۰ كيلو وات و سرعت موتور ۳كند اگر تلفات مسي موتور        آمپر دريافت مي   ۳۰ ولت جرياني برابر     ۵۰۰ جريان مستقيم با ولتاژ      يك موتور ‐۵۰
)(دقيقه باشد گشتاور الكترومغناطيسي آن چند نيوتن متر است؟  3=π  

  ۱(۲۰۰  ۲(۳۰۰  ۳(۴۰۰  ۴(۶۰۰  
  رود؟ مستقيم به كار ميجريان روش وارد لئونارد براي كنترل كدام كميت از موتورهاي ‐۵۱

  گشتاور)۴  دور)۳  توان )۲   جريان)۱  
   كدام است؟ندارد روش ترمزي كه در موتورهاي سري كاربرد‐۵۲

  مكانيكي )۴  ديناميكي )۳  مولدي) ۲   جريان مخالف )۱  
  راندمان مولد چند درصد است؟.  وات است۱۲۰۰ وات و مجموع تلفات آهني آن ۸۰۰ كيلو ولتي، تلفات مسي آن ۱۲يك مولد جريان مستقيم ‐۵۳

  ۱(۸۳  ۲(۸۵  ۳(۸۷  ۴(۹۵  
  هاي الكتريكي جريان مستقيم كدام است؟ تلفات ثابت در ماشين‐۵۴

  مسي و آهني )۴  آهني و مكانيكي) ۳  آهني )۲  مكانيكي )۱  
 ۱۱۵تحريـك  مـدار   اهم و مقاومت ۴/۰اگر مقاومت مدار آرميچر . كند  آمپر از شبكه دريافت مي   ۴ ولت، جريان    ۲۳۰باري    يك موتور شنت در بي    ‐۵۵

  ت موتور چند وات است؟اهم باشد تلفات ثاب
  ۱(۴/۴۵۸  ۲(۴۶۰  ۳(۶/۴۶۱  ۴(۹۲۰  
        AC هاي الكتريكي ماشين

پيچ   هاي سيم   حلقهتعداد  . شود  ولت توليد مي   ۲۲۲اي برابر     محركهبر نيروي    و ۰۱/۰ هرتز و فوران     ۵۰ا فركانس   پيچ از ترانسفورماتور ب     در يك سيم  ‐۵۶
  كدام است؟
  ۱(۵۰۰  ۲(۲۲۲  ۳(۲۰۰  ۴(۱۰۰  
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 ٦

پـيچ    ميكروفـاراد بـه سـيم   ۴۰خازني باظرفيـت  . باشد  مي۵۰۰ و ۲۰۰هاي اوليه و ثانويه يك ترانسفورماتور ايده آل به ترتيب        پيچ   سيم قهتعداد حل ‐۵۷
  ظرفيت منتقل شده به اوليه چند ميكروفاراد است؟. شود ثانويه وصل مي

  ۱(۱۰۰  ۲(۲۰۰  ۳(۲۵۰  ۴(۵۰۰  
  آل چند درجه است؟ ترانسفورماتور يك فاز ايده ولتاژ اوليه و ثانويه در يك اختالف فاز بين‐۵۸

  ۱۸۰)۴  ۱۸۰صفر يا ) ۳  ۹۰صفر يا )۲  صفر )۱  
6601يك ترانسفورماتور با مشخصات     ‐۵۹ =U   1202 و =U   در ثانويـه اتـصال كوتـاه         آمپـر را   ۱۸ و ثانويه    ۵/۳هاي نامي اوليه       ولت با جريان 
  ولتاژ اتصال كوتاه چند درصد است؟. ايم تا جريان نامي از آن بگذرد  ولت داده۱۳۲ ولتاژ و به اوليه آن  كرده

  ۱(۵  ۲(۱۸  ۳(۵/۵  ۴(۲۰  
افت ولتاژ اهمي   ( چند ولت است     ۷/۰ به ضريب قدرت      خروجي آن در بار خازني     ولتاژ. باشد   ولت مي  ۱۲۰ور بي بار    ولتاژ خروجي يك ترانسفورمات   ‐۶۰

  )  ولت است۸و  ۶و پراكندگي به ترتيب 
  ۱( ۴/۱۲۱  ۲(۱۳۰  ۳( ۶/۱۱۸  ۴(۱۱۰  

  سري كدام است؟ پيچ  دور است تعداد دور سيم۴۵۰پيچ موازي داراي  كند سيم  ولت تبديل مي۲۳۰ ولت را به ۱۸۰يك اتوترانس ولتاژ ‐۶۱
  ۱(۱۲۵  ۲(۳۲۵  ۳(۳۵۲  ۴(۵۷۵  

ت آمپـري را     كيلـو ولـ    ۶۰۰رصد به صورت موازي بار       د ۵ و   ۴هاي اتصال كوتاه      كيلو ولت آمپر با ولتاژ     ۴۰۰دو ترانسفورماتور با توان نامي مشابه       ‐۶۲
  ت آمپر است؟ ول درصد چند كيلو۵سهم ترانس با ولتاژ اتصال كوتاه . كنند تغذيه مي

  ۱( ۳/۳۳۳  ۲( ۶/۲۶۶  ۳(۳۰۰  ۴(۲۴۰  
  س تغذيه موتور چند هرتز است؟فركان. گردد  دور در دقيقه مي۷۶۰با % ۵ قطب در لغزش يك موتور القايي سه فاز دوازده‐۶۳

  ۱(۸۰  ۲(۴۰  ۳(۶۰  ۴(۵۰  
  اندازي اين موتور چه كسري از گشتاور بحراني است؟ گشتاور راه. حداكثر گشتاور را دارد% ۲۰يك موتور القايي در لغزش ‐۶۴

  ۱(۱۹/۰  ۲(۲/۰  ۳(۴/۰  ۴(۳۸/۰  
تـوان  % ۸۰ وات و رانـدمان     ۴۰۰ ، آهنـي     ۲۰۰ ، مـسي روتـور       ۳۰۰ وات، تلفـات مكـانيكي       ۷۵۰۰در يك موتور القايي سه فـاز بـا تـوان مفيـد              ‐۶۵

  الكترومغناطيسي چند وات است؟
  ۱(۸۴۰۰  ۲(۸۰۰۰  ۳(۸۴۷۵  ۴(۸۹۷۵  

ه شود قابل اسـتفاد  يروي وزن غلبه ميآيد و براي موتورهايي كه بر ن شود و در اثر شتاب به صورت مولد القايي در مي كار رها مي  موتور از ماشين  «‐۶۶
  ننده كدام نوع ترمز در موتورهاي القايي است؟بيان ك» است

  جريان مخالف )۴  زيرسنكرون )۳  سنكرون فوق )۲  ديناميكي )۱  
  كدام نوع رتور به ترتيب داراي امپدانس كم و مقاومت زياد است؟‐۶۷

  ۱(A و D  ۲(A و B  ۳(B و C  ۴(B و D  
  ماند؟ ش ثابت ميي سه فاز كدام كميت با تغييرات لغزهاي القاي در ماشين‐۶۸

  مقاومت اهمي رتور) ۴  فركانس رتور )۳  مقاومت القايي رتور )۲   تورولتاژ القايي ر )۱  
  ش منفي است؟هاي القايي چه موقع لغز در ماشين‐۶۹

  ز آن باشداسرعت گردش رتور در جهت ميدان دوار و بيش )۱  
  تر از آن بگردد  م جهت با ميدان دوار و با سرعتي كمهرتور )۲  
  خالف جهت گردش ميدان دوار و با سرعتي بيش از آن بگرددرتور در )۳  
  رتور با سرعت ميدان دوار بگردد)۴  

  فاز دو خازني كدام است؟ ويژگي موتور يك‐۷۰
  گشتاور راه اندازي بزرگ )۲    گشتاور كار بزرگ )۱  
  پيچ راه اندازي و جاروبك  عدم نياز به سيم)۴   گشتاور راه اندازي و گشتاور كار بزرگ)۳  
         ۲و۱كشي  سيم

  متر است؟ فواصل استاندارد كليد، پريز و تقسيم از كف و سقف به ترتيب چند سانتي‐۷۱
  ۲۰ ـ ۳۰ـ ۹۰)۴  ۳۰ ـ ۲۰ـ ۹۰)۳  ۲۰ ـ ۳۰ ـ ۱۱۰)۲  ۳۰ ـ ۳۰ ـ ۱۱۰)۱  

   در شكل مقابل كدام است؟ABهاي مسير  تعداد سيم‐۷۲
  ۱(۳  ۲(۵  
  ۳(۴  ۴(۶  

   كدام است؟نقش خازن در استارتر المپ مهتابي‐۷۳
  جلوگيري از جرقه و پارازيت) ۴  ايجاد ولتاژ زياد )۳  اصالح ضريب قدرت )۲  ايجاد جريان زياد )۱  

  هاي غير مشترك كليد وصل شود عملكرد مدار كدام است؟ در مدار الكتريكي كليد دوپل اگر فاز به يكي از كنتاكت‐۷۴
  شود تاكت دوم وابسته به كنتاكت اول ميعمل كن)۲  .شود زدن هر كنتاكت هر دو المپ روشن ميبا )۱  
  كليد هيچ عملكردي نخواهد داشت)۴  شود عمل كليد مانند كليد تك پل مي)۳  

۱ ۲ ۲ 

۲ ۱ L/N 
A B 
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 ٧

  اتصال صحيح مدار مكالمه شكل داده شده كدام است؟‐۷۵
  ۲ به ′1، ′2 به ۱)۲   بهـ ′1 ، + به 2′ )۱  
  ′2 به ′1 ، ۲ به ۱  )۴  ′2 به ۲ ، ′1 به ۱)۳  

  شود؟ اي استفاده مي ها از چه وسيله براي ايجاد دندانه بر روي لوله‐۷۶
  حديده)۴   برقو)۳  قالويز )۲  فرز )۱  

   كدام است؟aها در محل  ي رله راه پله مقابل تعداد سيم در نقشه‐۷۷
  ۱(۵  ۲(۳  
  ۳(۴  ۴(۶  

  شود؟ ها از چه نوع دتكتوري استفاده مي نهدرموتورخا‐۷۸
  دودي نوري)۴  اي  شعله)۳  دودي )۲  حرارتي )۱  

  ر در آنتن مركزي كدام است؟سي دي پلك وظيفه‐۷۹
  جلوگيري از تداخل امواج)۴  تقسيم كننده سيگنال )۳  سيگنال دو  تركيب كننده)۲  ال آنتن  سيگنتقويت كننده)۱  

 در حوزه پتانسيل الكتريكي ايـن  B و Aدو فرد .  توزيع پتانسيل يك سيم فشار قوي كه با زمين برخورد كرده نشان داده شده است      زيردر شكل   ‐۸۰
  تر است؟ ولتاژ گام كدام فرد بيش. سيم قرار دارند

  ۱(A  ۲(B  
  غير قابل تشخيص )۴  برابر )۳  

  
           ۳رياضي 

b(A,(ي  اگر نقطه‐۸۱    كدام است؟bها باشد، مقدار y روي محور +51
 ۴)۴  صفر)۳  ‐۱)۲  ۱)۱  

  كند؟ هاي زير، يك تابع را مشخص مي يك از رابطه كدام‐۸۲
  ۱(53 =− yx  ۲(12 22 =+− xxy  ۳(32 =+ yx  ۴(012 =−+ yx  

ي تابع  دامنه‐۸۳
2
1

+
−

= x
x)x(fكدام است؟   

  ۱(),[],( +∞−−∞ 12 U  ۲(],( 12−  ۳(),[),( +∞−−∞ 12 U  ۴(),[ +∞1  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۴
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حاصل ‐۸۵
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   كدام است؟

  +∞)۴  صفر)۳  ۱)۲  ‐۱)۱  

حاصل ‐۸۶
20 3
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x
xcoslim

x

−
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   كدام است؟

)۲  صفر)۱  
3
1  ۳(

6
1  ۴(

3
2  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۷






≥−

<−
=

13

12
2 xx

xxb
)x(fبه ازاي كدام مقدار .  تعريف شده استb تابع fپيوسته است؟   

  ۱)۴  ‐۲)۳  ‐۱)۲  صفر)۱  
323اگر ‐۸۸ +−= mxx)x(f 81 و =−′′ )(f مقدار m است؟ كدام  

  ۱(۳‐  ۲(۷‐  ۳(۳  ۴(۷  
23اگر ماكزيمم تابع ‐۸۹ axxy    كدام است؟a باشد، ۴ برابر =−−

  ۱(۳‐  ۲(۲‐  ۳(۲  ۴(۱  
+=6 كه h و ارتفاع rدر يك مخروط به شعاع قاعده ‐۹۰ rhماكزيمم حجم مخروط كدام است؟. باشد  مي  

  ۱(
3

16π  ۲(π8  ۳(
3

32π  ۴(π12  
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