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           و موتورهاي ديزلي مولد قدرتتكنولوژي

  علت اصلي تايمينگ سوپاپ كدام است؟‐۱
  بهبود چرخش گازهاي درون سيلندر)۴  ي تراكم  اصالح عملكرد مرحله)۳  ها  افزايش زاويه قيچي در سوپاپ)۲ اصالح افت ناشي از اينرسي گاز )۱  

  كند؟  ميشعله ناشي از جرقه در كدام اتاق احتراق بهتر پيشروي‐۲
  اي شكل گوه)۴  اي كره نيم)۳  جانبي )۲  صاف)۱  

  علت استفاده از مدار ضدجوش در كاربراتورهاي نوع كارتر كدام است؟ ‐۳
  جلوگيري از قفل گازي كاربراتور )۲  ايجاد فشار بر روي سطح بنزين پياله بنزين )۱  
  ر شتاب افزايش حجم پمپاژ بنزين مدا)۴  افزايش حجم سوخت خروجي كاربراتور)۳  

  ؟شود يك مي كدامطراحي مناسب حد باز شدن و بسته شدن پهلوي بادامك، موجب بهبودي ‐۴
    ها  ها از سيت ميزان فاصله گرفتن سوپاپ)۲    راندمان حجمي موتور )۱  
  ساييدگي بادامك)۴   ها  كاهش صداي كاركرد سوپاپ)۳  

  ها كدام است؟ علت شكستن سوپاپ‐۵
  كاري ضعيف فنرها  روغن)۲  بحراني ارتعاشات فنر در دورهاي )۱  
   اصطكاكي  استفاده از كالهك)۴    ها  فيلرگيري نامناسب سوپاپ)۳  

   مربوط به لقي ناشي از انبساط سرسيلندر كدام است؟ ي در نمودار تغييرات لقي سوپاپ دود، نقطه‐۶
  ۱(A  
  ۲(D  
  ۳(C  
  ۴(B  

  

  ورهاي چهارزمانه است؟ تر از موت توان وزني موتورهاي دوزمانه چند درصد بيش‐۷
  ۹۵ تا ۸۰)۴  ۸۵ تا ۵۰)۳  ۴۵ تا ۳۰)۲  ۵۵ تا ۴۵)۱  

  ؟ باشد نميي پهناي شكاف پهلوي پيستون، كدام گزينه درست  درباره‐۸
  . گردد  پيستون ميلرزشپهناي شكاف باعث حركت همراه با افزايش )۱  
  . گردد سوزي مي افزايش پهناي شكاف موجب روغن)۲  
  .شود دي موجب ايجاد خط روي سيلندر ميشكاف كامالً عمو)۳  
  . كند هاي پائيني پيستون جلوگيري مي شكاف كامالً عمودي از ريزش گرماي پيستون به قسمت)۴  

   كدام است؟Mويژگي روغن موتورهاي نوع ‐۹
  . م استوهاي متوالي موتور مقا در برابر روشن و خاموش كردن)۲  . تر است از ساير انواع روغن مرغوب)۱  
  .در خودروهاي سواري كاربرد ندارد)۴  . كند گيري و خوردگي قطعات موتور به خوبي جلوگيري مي از رسوب)۳  

  كدام عبارت در مورد بنزين درست است؟‐۱۰
  . تر است  پارافين كمي پذيري بنزين با پايه  از تراكم آسفالتيكي پذيري بنزين با پايه تراكم)۱  
  . شود ن استفاده مياز بنزل براي افزايش اكتان بنزي)۲  
  . تر است  از روش برج تقطير كمكراكينگپذيري بنزين با روش  تراكم)۳  
  . آيد مكمل اتيل الكل موجود در بنزين از تصفيه قطران زغال سنگ به دست مي)۴  

   گاز كدام است؟منيفولدضرورت استفاده از سيستم كنترل گرماي ‐۱۱
  توزيع يكنواخت سوخت بين سيلندرها )۴هاي گاز  افزايش شتاب حركت مولكول)۳   منيفولد ورودي به سردي هواي)۲  تميزه گرماگيربودن سوخت ا)۱  

  دهد؟ انباره صدا خفه كن به كدام علت صداي خروجي از اگزوز را كاهش مي‐۱۲
  تبديل سرعت گازهاي خروجي در دورهاي مختلف موتور به يك سرعت خاص)۱  
  جذب گرماي گازهاي خروجي موتور )۲  
  . سوزاند هاي نسوخته موجود در گازهاي خروجي را مي هيدروكربن)۳  
  كاهش سرعت گازهاي خروجي موتور )۴  

  ؟نشده استهاي كنترل سوخت مدار اصلي و در دور زياد، از سيستم مكانيكي استفاده  يك از روش در كدام‐۱۳
  اي  كنترل با سوزن مرحله)۲    سوپاپ كنترل سوخت )۱  
   و سوزن يكنواخت خالءكنترل بر حسب تغييرات )۴    لور هواكنترل سوخت با ژيگ)۳  

  كدام گزينه در مورد انواع ساسات درست است؟‐۱۴
  . كند متال از نوع اتوماتيك بوده و با جريان الكتريكي مدار جرقه عمل مي ساسات الكتريكي بي)۱  
  . كند روش دريچه ساسات از نوع دستي بوده و با دماي دود اگزوز عمل مي)۲  
  . كند  عمل ميمنيفولدآبي بيمتال از نوع اتوماتيكي بوده و با استفاده از دماي آب موتور و خالء )۳  
  . كند  بيمتال از نوع اتوماتيك بوده و تنها تحت تأثير گرماي دود عمل ميئيخال)۴  

  اينچ بهلقي سوپاپ دود

 

D A B C 

 زمان ـ دقيقه
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   كاربرد دارد؟RQكدام محدودكننده شانه گاز در نوع ‐۱۵
  محدودكننده قابل تنظيم براي استارت)۴  محدودكننده ثابت )۳  محدودكننده خودكار )۲ي محدودكننده شانه گاز به طور دست)۱  

  در كدام روش اتاق احتراق، حساسيت احتراق نسبت به نحوه پودر شدن بسيار شديد است؟‐۱۶
  )مستقيم(اتاق احتراق باز )۴  مان  اتاق احتراق)۳  اتاق احتراق باز )۲  اتاق احتراق تقسيم شده )۱  

  ي احتراق قبلي كدام است؟  موتور ديزل با محفظه احتراق گردبادي نسبت به محفظهمزيت‐۱۷
  . سوخت روي پيستون و داخل محفظه احتراق گردبادي استشپاش)۲    . شروع تزريق ديرتر است)۱  
  .سرعت اشتعال كمتراست)۴  .  دور در دقيقه، ثابت است۲۵۰ تا ۸۰گشتاور آن بين )۳  

  بت به موتورهاي بنزيني كدام است؟ موتورهاي ديزل نسمزيت‐۱۸
  . تري دارد مصرف سوخت ويژه بيش)۲  . كند  توليد ميCO درصد ۵/۴ تا ۳)۱  
  . تري دارد بازده حرارتي كم)۴  .با كاهش دور، افت گشتاور زياد نيست)۳  

  ها درست است؟ پاش هاي سوخت رساني بين پمپ و سوخت د لولهركدام گزينه در مو‐۱۹
/z...PEهاي  اي پمپابعاد لوله بر)۱     .  است×M...PE   28هاي  ابعاد لوله براي پمپ)۲  .  است×26 يا ×516
528 تا ×p...PES28هاي  ابعاد لوله براي پمپ)۳     . متر است  ميلي۵۰تر از  ها بيش خم لوله)۴  . است×/

  كاربرد شيار مورب روي بارل نشان داده شده كدام است؟‐۲۰
  . كند هاي پائيني بارل و پالنجر ارسال مي مقداري گازوئيل براي چرب شدن قسمت)۱  
  . گرداند سوخت نشتي بين بارل و پالنجر را به كانال مكشي باز مي)۲  
  . شود ب افزايش تراكم ميتري به باالي پالنجر رسانده و موج سوخت بيش)۳  
  . شود با خاموش كردن موتور موجب كاهش فشار سوخت برگشتي از باالي پالنجر مي)۴  
             شاسي و بدنهتكنولوژي

  گيري فشار هيدروليكي ترمز درست است؟   ي سوپاپ اندازه كدام گزينه درباره‐۲۱
  . شود اي نصب مي در مدار ترمز كاسه)۲  . ري كنداز نفوذ روغن به مدار ترمز تا رسيدن به فشار مشخص جلوگي)۱  
  . كند  اتمسفر عمل مي۵/۸تر از  در فشار هيدروليكي كم)۴  . اي عمل كند شود ترمز ديسكي زودتر از كاسه موجب مي)۳  

  شود؟ ها وارد مي در كدام ترمز نيروي فشاري وارد به ترمز يك چرخ، تنها به يكي از لنت‐۲۲
  ديسكي شناور)۴  اي سيمپلكس  كاسه)۳  اي سرو كاسه)۲  ديسكي ثابت )۱  

  ؟نيست وزن فنربندي شده ءيك جز كدام‐۲۳
  تايرها)۴  جعبه فرمان)۳  كمك فنرها)۲  ترمزها )۱  

  در سيستم تعليق، منحني تغييرات طولي كدام نوع فنرها خطي است؟‐۲۴
  رپيچ مخروطيفنرهاي ما)۴  فنرهاي شمشي )۳  فنرهاي مارپيچي يكنواخت )۲  فنرهاي الستيكي )۱  

  ترين نوع جعبه فرمان كدام است؟ كم اصطكاك‐۲۵
  كشويي)۴  انگشتي )۳  اي  ساچمه)۲  حلزوني تاج خروسي )۱  

  ي ذوزنقه فرمان كدام درست است؟ درباره‐۲۶
  . د قرار دار،تر بين دو سيبك ميل فرمان بزرگ ضلع بزرگ)۲  . تر سه ضلع ديگر حركت دارند با چرخش فرمان به جز ضلع بزرگ)۱  
  . گيرد تر از چرخ بيروني زاويه مي چرخ درون پيچ كم)۴  .  قرار دارد،هاي كينگ پين تر بين سيبك ضلع كوچك)۳  

  كاربرد ميل پانارد در سيستم تعليق كدام است؟‐۲۷
  . كند  ترمز را جذب ميازنيروي ناشي )۲  . كند  خودرو جلوگيري ميكله زنياز )۱  
  .  كند از تغيير شكل عرضي در محور عقب جلوگيري مي)۴  . شود ها مي خ در چر باعث ايجاد زاويه كمبر)۳  

  در مورد سيستم تعليق مستقل جلو كدام درست است؟ ‐۲۸
  . شود در تعليق مكفرسون زاويه كمبر ايجاد مي)۲  . شود در طبق دوبل نامساوي زاويه كمبر ايجاد مي)۱  
.  كند تعليق مكفرسون نيروي عرضي و طولي را بهتر از طبق دوبل تحمل مي)۴  . شود در طبق دوبل مساوي زاويه كمبر ايجاد مي)۳  

  ؟نيستپذير  هاي كدام نوع محور عقب امكان ايجاد زاويه كمبر در چرخ‐۲۹
  اي ساده تعليق مستقل با محور دوشاخه)۲    پاندولي دو مفصلي )۱  
  پاندولي چهارمفصلي)۴  شونده اي خم تعليق مستقل با اهرم دوشاخه)۳  

  هاست؟  يك از انواع كالچ كالچ مبدل گشتاور از كدام‐۳۰
  مخروطي)۴  هيدروليكي)۳  قالب شونده )۲  مكانيكي )۱  

            ۲ و ۱محاسبات فني 

 و ارتفـاع هـر دندانـه    cm30 عـدد و شـعاع فاليويـل    ۸۸هـا   اگر تعداد دندانه. هاي مربعي جاي دودندانه خالي است بر روي يك چرخ فاليويل داراي دندانه  ‐۳۱
cm/   )π=3. (متر خواهد بود ها چند ميلي طول كمان جاي خالي دندانه.  باشد52

  ۱(۸/۲۰  ۲(۲۵  ۳(۲۰  ۴(۶/۱۶  
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 ۲۵۰ي  يك سواري بـا فاصـله  . ت است  متري چهارراه و در جهت شرق به غرب در حرك          ۱۰۰ي     كيلومتر بر ساعت و با فاصله      ۷۰يك كاميون با سرعت ثابت      ‐۳۲
  در تقاطع با كاميون برخورد خواهد كرد؟   خودروي سواري چند كيلومتر بر ساعت باشد، سرعت.متري از چهارراه و در جهت جنوب به شمال در حال حركت است

  ۱(۱۶۰  ۲(۱۵۵  ۳(۱۰۰  ۴(۱۲۰  
  )π=3. ( دور ريز سطحي بر مبناي سطح قطعه ساخته شده چند است هاشورخورده قسمت ساخته شده است درصد در شكل نشان داده شده بخش‐۳۳

  

  ۱(۱۰  
  ۲(۲/۲۹  
  ۳(۳۳/۱۳  
  ۴(۳/۲۱  

  

  متر مربع است؟  مساحت قسمت هاشورخورده درون دايره تقريباً چند سانتي‐۳۴
  

  ۱(۶/۷۰  
  ۲(۵/۱۵۰  
  ۳(۷/۵۰  
  ۴(۳/۱۲۰  

  

351باشد در صورتي كه جرم مخصوص آب درون بلوكه    ميcm10ه شده قطر هر سيلندر بلوكه سيلندر نشان داد‐۳۵ dm/kg/ باشد جرم آب درون بلوكه 
  )π=3(چند كيلوگرم است؟ 

  ۱(۸۴    
  ۲(۹۶  
  ۳(۹۳  
  ۴(۱۲۶  

 cm8 پيستون سبرداري شده است اگر كور     متر براده    ميلي ۱ به ميزان    cc700 و حجم كل     cc2400 سيلندر با حجم مفيد      ۴از بدنه سيلندر يك موتور      ‐۳۶
   نسبت تراكم جديد كدام است؟ ،باشد

  ۱(۱۳/۷  ۲(۹۲/۶  ۳(۹۹/۵  ۴(۸/۷  
متـر مكعـب و     سانتي۱۰۰حجم تراكم آن . متر مكعب براده برداري شده است       سانتي ۶۰۰متر از كف سرسيلندر موتوري با حجم مفيد سيلندر             ميلي ۱به ميزان   ‐۳۷
  برداري شود؟ متر براده در آن چند ميلينلآن تغييري نيابد بايد از بدنه سياگر بخواهيم نسبت تراكم . متر است  سانتي۸ پيستون نسكور

  ۱(۱/۰  ۲(۲/۰  ۳(۳/۰  ۴(۴/۰  
 چند Rpm3000 است نيروي احتراق وارد بر يك پيستون در دور موتور          cm10 پيستون آن     و كورس  ps100 سيلندر   ۴توان مفيد يك موتور دوزمانه      ‐۳۸

  باشد؟  كيلو نيوتن مي
  ۱(۳۶۸  ۲(۲۲۰  ۳(۱۸۴  ۴(۹۲  

نيـروي متوسـط احتـراق     .  اسـت  cm4 و قطر پيستون     RPm6000 و دور موتور     hp20توان انديكاتوري آن    .  است cc2000حجم مفيد يك موتور     ‐۳۹
  )π=3(چندنيوتن خواهد بود؟ 

  ۱(۱۲۰  ۲(۲۱۰  ۳(۱۷۹  ۴(۸۰  
 كيلـووات  ۵۵اگر افت تـوان موتـور       .  است cm20 پيستون آن     و كورس  RPm3000 نيوتن و سرعت دوراني آن       ۵۰۰لنگ موتوري     نيروي محيطي ميل  ‐۴۰
  )π=3(توان انديكاتوري آن چند كيلووات است؟ . باشد

  ۱(۵۵  ۲(۷۰  ۳(۴۰  ۴(۸۵  
لنگ آن     درصد باشد گشتاور ميل    ۷۰ است اگر بازده مكانيكي      Rpm3000 موتور آن     و دور  kj120 سيلندر چهارزمانه    ۴كار تئوري يك پيستون از موتور       ‐۴۱

  چند نيوتن متر خواهد بود؟
  ۱(۵۲۰  ۲(۷۹۰  ۳(۶۳۶  ۴(۴۱۰  

  مقدار توان انديكاتوري اين موتور چند كيلو وات خواهد بود؟ . باشد  ميkw30 و افت توان kw/N100 و توان وزني N1000موتوري به وزن ‐۴۲
  ۱(۴۰  ۲(۲۰  ۳(۳۵  ۴(۶۰  

   درصد است توان حجمي اين موتور چند كيلووات بر ليتر خواهد بود؟ ۲۵ و درصد افت توان Rpm2400 و دور موتور bar10فشار متوسط احتراق موتور ‐۴۳
  ۱(۳۰  ۲(۲۵  ۳(۳۵  ۴(۱۵  

كه ديسك و صفحه كالچ آن نسبت به هم لغزشي داشته باشد           است، بدون آن   Rpm3000 و دور موتور     kw20خودرويي كه داراي موتور با توان مفيد        ‐۴۴
متر باشد نيروي اصطكاكي كـالچ آن    سانتي۳۰ه كالچ آن    متر و قطر بزرگ صفح       سانتي ۱۰اي آن     صفحه  اگر قطر كوچك صفحه كالچ تك     . در حال حركت است   
  چند نيوتن خواهد بود؟

  ۱(۳/۳۱۸  ۲(۴/۲۶۰  ۳(۳/۳۴۰  ۴(۲/۱۹۰  

cm۳۰  

cm
۵۰  

cm۹۰  

cm 
۱۵  cm ۱۰  cm ۱۲  

cm ۸۰  cm ۳۰  cm 
۴۰  
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 ٤

401شـود،      كيلو نيوتن وارد مي    ۲به يك ديفرانسيل دوبل گشتاور      ‐۴۵ =z   202 و =z   303 و =z  154 و =z  و مـدول mmM 304  نيـروي  =
   چند كيلو نيوتن خواهد بود؟4Fمحرك مؤثر 
  ۱(۶/۳۵  ۲(۲/۲۲  ۳(۷/۱۲  ۴(۳/۴۲  

 و جـرم  kg/calk5000ارزش حرارتـي سـوخت   .  ژول است۶۰۰ كار مفيد يك پيستون   Rpm3000در يك موتور چهارسيلندر چهارزمانه و در دور         ‐۴۶

31حجمي آن  cm/gr  ميزان سوخت مصرفي آن چند ليتر بر ساعت خواهد بود؟ .  درصد است۳۰ درصد و بازده حرارتي مفيد موتور ۶۰بازده مكانيكي آن و  
  ۱(۵/۹۸  ۲(۴/۱۳۰  ۳(۲۸/۱۱۴  ۴(۶/۵۰  

 ثانيه باشد و توقف خودرو از زمان  ۱/۰العمل راننده     اگر زمان عكس  .  است kw1000 و توان ترمز     kg1000كند جرم خودرو      راننده با ديدن مانع ترمز مي     ‐۴۷
  العمل راننده چند متر خواهد بود؟ مسافت طي شده در زمان عكس.  ثانيه طول بكشد۱۰ديدن مانع تا ايستادن 

  ۱(۵/۴  ۲(۲۵/۱  ۳(۱۲/۳  ۴(۴۴/۰  
 نيوتن و نيروي گريز از مركز هـم  ۵۰۰۰۰العمل سطح جاده  اگر نيروي عكس.  متر در حركت است۳۰۰اي به شعاع انحناي   تن در پيچ جاده۲ با جرم    كاميوني‐۴۸

210( نيوتن باشد سرعت مجاز حركت اين كاميون چند كيلومتر بر ساعت خواهد بود؟ ۵۰۰۰ s/mg = (  
  ۱(۲/۳۰  ۲(۴/۲۵  ۳(۳۸/۲۷  ۴(۸/۱۹  

            رسم فني عمومي و تخصصي

  متر باشد؟ ارتفاع اعداد و حروف بايد چند ميلي.  استفاده شود۷/۰از مداد اتود ) خط ديد(در صورتي كه براي ترسيم خطوط اصلي ‐۴۹
  ۱(۵/۳  ۲(۵  ۳(۷  ۴(۱۰  

  شود؟ دن كاغذ استفاده مي از چه روش تا كر4A به 3Aبراي تبديل كاغذ ‐۵۰
  متري   ميلي۲۹۷ و ۱۹۲سه تا خوردگي )۲  متري   ميلي۱۰۵ و ۱۹۰دو تاخوردگي )۱  
  متري  ميلي۱۹۰ و ۲۱۰دو تا خوردگي )۴   متري   ميلي۲۱۰يك تا خوردگي )۳  

  هاي نمايش داده شده درست و كامل است؟  گذاري در استوانه كدام روش اندازه‐۵۱
  
  
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  
  نماي باالي جسم نشان داده شده كدام است؟ ‐۵۲
  

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
  

  نماي سوم كدام است؟ ‐۵۳
  

  ۱(  ۲(  
  
  

  ۳(  ۴(  
   كدام است؟ ي كه سه نماي آن داده شدهمجستصوير ‐۵۴
  
  

  ۱(  ۲(    
  
  
  

  ۳(  ۴(  

30φ 

15 ۵۵
 

۲۰
 

۳۵ 

۲۰
 

30φ 

15R ۵۵ 
۲۰ 

۳۵ 

۲۰ 

30 

15R ۵۵ 
۲۰ 

۳۵ 

۲۰ 

۲۰ 
۲۵ 

30φ 

۲۰ 

۳۵ 

15R 
۲۰ 

۱۵ 
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 ٥

/)(كدام گزينه در مورد‐۵۵ )(caa/
/

412
23

2130    صحيح است؟⊥
  . جهت توليد در تمامي سطوح عمود بر سطح است)۲  . متر مجاز به براده برداري است  ميلي۳/۰به ميزان )۱  
  ۳(F است۲/۳حداقل زبري سطح )۴     طول نمونه  .  

  كدام است؟ ) جانبي(نماي سوم ‐۵۶
  
  

  ۱(  ۲(    
  
  

  ۳(  ۴(  
  

كدام گزينه در مورد ‐۵۷







0/050-
0/025-

735fدرست است؟   

   ۷ و عدد تلرانس fسوراخي با رديف انطباقي )۲  متر   ميلي۰۲۵/۰ و تلرانس fيف انطباقي اي با رد ميله)۱  
  متر   ميلي۷۵/۳۴ترين قطر  سوراخي با كم)۴  متر   ميلي۹۵/۳۴ترين قطر  اي با كم ميله)۳  

   با مخروط نشان داده شده كدام است؟ B و Aحاصل برخورد دو صفحه ‐۵۸
  

  ۱(  ۲(    
  
  

  

  ۳(  ۴(  
  
 نماي باال ازها  حاصل برخورد آن. ارتفاع و قطر قاعده هر دو يكسان است. اند و مخروط يكي به صورت عمودي و ديگري به صورت افقي به هم برخورد كردهد‐۵۹

  كدام است؟ 
  

  
  ۱(  ۲(  

  
  

  
  ۳(  ۴(  

  
  

  گسترش استوانه عمودي كدام است؟ ‐۶۰
  
  

  ۱(  ۲(  
  

  
  ۳(  ۴(  

  
            اجزاي ماشين

  توان استفاده كرد؟   كاري سخت آلياژهاي مس از كدام سيم پركننده مي حيمبراي ل‐۶۱
  نقره با فسفر)۴  دار  برنز نيكل)۳  نقره بدون فسفر)۲  برنز )۱  

   قطعات فوالدي ضد زنگ چيست؟اتصالچسب مناسب براي ‐۶۲
  سراميكي )۴  رزين اپوكسي )۳  اورتان )۲  ليك اكر)۱  

  است؟هاي دسته بريگ كدام   پيچ ويژگي‐۶۳

شيب بدنه پيچ )۲  . گرد شده استp/0330راس دنده و ته شيارهاي آن به شعاع )۱  
16
    .  است1

  . شود  نيروهاي يك طرفه استفاده ميانتقالها براي  از آن)۴  .  درجه است۳۰ن آهاي  زاويه راس و  دنده)۳  

A 
B  
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 ٦

  شود؟ ن جازدن گوه وجود داشته باشد از كدام نوع گوه استفاده ميدر صورتي كه فقط از يك طرف امكا‐۶۴
  تخت)۴  رانشي ساده)۳  دماغدار)۲  جاسازي شده )۱  

  لنگ موتور كدام است؟ بندي ميل هاي لغزشي در ياتاقان دليل استفاده از ياتاقان‐۶۵
   .گشتاور كمي در آغاز حركت نياز دارد)۲  . كند نيرو در جهات مختلف را تحمل مي)۱  
  . كند حرارت كمي توليد مي)۴  . كند اي را تحمل مي نيروي ضربه)۳  

  گيرد؟ بر روي سطوح راهنما براي جذب بهتر روغن، چه عملي انجام مي‐۶۶
  صفحه تراشي)۴  زني  سنگ)۳  فرزكاري )۲  شابرزني )۱  

   است؟درستي فنرهاي مارپيچ كدام گزينه  درباره‐۶۷
  . دهد مقدار خيز فنر مقدار كاهش طول فنر را نشان مي)۲  .  استتر قطر مفتول فنر از گام فنر بيش)۱  
  . شود ها در محور طولي مي ها موجب پيچش حلقه با وارد كردن نيرو به آن)۴  . شود قرارگيري فنرها درون يكديگر باعث افزايش رزونانس مي)۳  

  هاي مارپيچ با محورهاي متنافر كدام است؟  نسبت انتقال در چرخدنده‐۶۸
  ۱ به ۵)۴  ۱ به ۵۰)۳   ۱ به ۱۰۰)۲   ۱ به ۳۰۰)۱  

  سازي كدام نوع كالچ، مؤثر است؟ سرعت دوراني در فعال‐۶۹
  اي   صفحه يك)۴  مخروطي )۳  يك طرفه)۲  سانتريفيوژ)۱  

  شود؟ براي افزايش درگيري كابل با فلكه از چه روشي استفاده مي‐۷۰
  هاي كابل با تاب بلند  يمتابيدن س)۲  آغشته كردن كابل با مخلوط صمغ و قطران )۱  
  قلع اندود كردن كابل )۴    ها  كاري كابل گريس)۳  
             ۲فيزيك 

متـر   گيري آن چنـد ميلـي    تقسيم شده، دقت اندازه  درجه۵۰ي كالهك پيچ به  متر و هر لبه كه پاي پيچ آن يك ميلي) ميكرومتر(در يك ريزسنج   ‐۷۱
)mm (است؟  

  ۱(۰۲/۰  ۲(۰۱/۰  ۳(۱/۰  ۴(۲/۰  
  باشد؟ هاي زير اسكالر مي يك از كميت كدام‐۷۲

  فشار)۴  شتاب )۳  دما)۲   حركت  اندازه)۱  
آيد، نسبت مسافت طي شده در ثانيه پنجم به مسافت طي شـده در ثانيـه     جسمي از حال سكون با شتاب ثابت بر مسير مستقيم به حركت در مي             ‐۷۳

  سوم حركت، كدام است؟

  ۱(
9
5  ۲(

5
9  ۳(

3
5  ۴(

9
25   

كننـد، بـه ترتيـب     بدون سرعت اوليه سقوط مـي ) در شرايط خالء(دو گلوله از ارتفاع مساوي، يكي مجاور سطح ماه و ديگري مجاور سطح زمين    ‐۷۴
  گونه است؟زمان سقوط و سرعت نهايي گلوله در ماه نسبت به گلوله در زمين چ

  تر تر، كم كم)۴  تر  تر، بيش كم)۳  تر  تر، كم بيش)۲  تر  تر، بيش بيش)۱  
. كنيم بنديم و از آب خارج مي پت را با انگشت مي ي بااليي پي  در آب فرو برده و سپس دهانه      cm15 را تا ارتفاع     cm25پت به ارتفاع      يك پي ‐۷۵

  .)متر جيوه است  سانتي۷۵فشار هواي خارج (شود؟  متر كم مي پت چند ميلي درون پيارتفاع آب 
  ۱۴)۴  ۴/۱)۳  ۱۴/۰)۲  صفر)۱  

تـوان بـه يـك     اي كه مي   ترين وزنه   بيش. ي نازك مطابق شكل در حال افقي و تعادل است            روي دو لبه   W و وزن    Lي يكنواختي به طول       ميله‐۷۶
  فقي بماند، كدام است؟ انتهاي ميله آويزان كرد تا هنوز ا

  ۱(w
2
3  ۲(w2  

  ۳(w  ۴(w
2
1  

350متر مكعب چوب به چگالي       را با چند سانتي    gr140 و جرم    320cmيك قطعه فلز به حجم      ‐۷۷ cm/gr/  در آب   متصل كنيم، تا مجموعـه 

31به چگالي  cm/grور بماند؟   غوطه  
  ۱(۲۶۰  ۲(۱۸۰  ۳(۲۴۰  ۴(۲۸۰  

4
1 4

1 

G 
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 ٧

شدن ريسمان، چوب با چـه شـتابي سـمت بـاال حركـت         با پاره . ي ريسماني در آب شناور است        چوبي به چگالي نصف چگالي آب به وسيله         قطعه‐۷۸
  كند؟  مي

  ۱(g  ۲(
2
g

−  

  ۳(g2  ۴(
2
g  

 s5 نيوتن در خالف جهت حركت گلوله به مدت ۱/۰اگر نيروي . كند  بر مسير مستقيم حركت مي   s/m10 با سرعت    gr20اي به جرم      گلوله‐۷۹
  رسد؟  ميSIي حركتش به چند واحد  بر آن وارد شود، اندازه

  ۱(۳/۰  ۲(۲/۰  ۳(۴/۰  ۴(۱  
نيرويي كـه   .  افزايش طول در آن ايجاد كرده است       cm40 نيوتن بر متر است كشيده و        ۲۵۰ورزشكاري دو انتهاي فنري را كه ضريب ثابت آن          ‐۸۰

  كند، چند نيوتن است؟ ي او وارد ميها فنر بر هر يك از دست
  ۱(۵۰  ۲(۵/۶۱  ۳(۱۰۰  ۴(۱۲۳  
            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






<−

≥−
=

0

012
2

2

xx

xx
)x(fحاصل .  تعريف شده است)(f

)(f
12
   كدام است؟−2

  ۱(
2
1  ۲(۲  ۳(۲‐  ۴(

2
1

−  

حاصل ‐۸۵
34

1
2

2

1 +−

−
→ xx

xlim
x

   كدام است؟

  +∞)۴  صفر)۳  ۱)۲  ‐۱)۱  

حاصل ‐۸۶
20 3

1

x
xcoslim

x

−
→

   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 mكدام است؟   
  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  


