
  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل 

  متوسطه معاونت آموزش
  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملی دهمین

  1389 اسفند–مرحله استانی 
  )یزد -فارس -خراسان رضوی -کرمان -های اصفهان اجرای مشترک استان(

  :های آزمون تئوری دروس تخصصی و تکنولوژی رشته سئوال

   
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام
                                                                                                                            12/1389/ 4: تاریخ برگزاری 

  دقیقه 90: زمان پاسخگویی                                                                            90: تعداد سئوال    
  .باشد استفاده از ماشین حساب مجاز می: 1تذکر 
  .آزمون نمره منفی دارد : 2تذکر 

  مواد آزمون و تعداد سئوال
  تا شماره  از شماره  تعداد سئوال  مواد آزمون
  10  1  10  مبانی برق

  20  11  10  مدارهای الکتریکی
  30  21  10  اصول اندازه گیری
  40  31  10  الکترونیک کاربردی

  DC   15  41  55ماشین 
  AC 15  56  70ماشین 

  80  71  10  2و1کارگاه سیم کشی 
  90  81  10  3ریاضی 

 



 مبانی برق
کدام نوع مواد مغناطیسی خاصیت مغناطیسی خود را حفظ می کند؟ - 1  
پارا مغناطیس و فرو مغناطیس سخت –4فرو مغناطیس نرم     -3فرو مغناطیس سخت     -2پارا مغناطیس    - 1  

 
.می شود ......آن  نزدیکتر شود ، هدایت الکتریکی..... هر قدر تعداد الکترون های الیه ی واالنس عناصر به عدد  -2  
بهتر – 4     -4بد تر                      – 1    -3بهتر                     -8   -2بدتر                   -8     - 1  

 
 3-  ظرفیت خازن به کدام عامل بستگی ندارد؟

فاصله ی بین صفحات -2جنس دی الکتریک و ولتاژ صفحات                 - 1  
بار ذخیره شده – 4ات                                                مساحت صفح - 3  

 
چند ثانیه پس از اتصال کلید در شکل مقابل جریان به مقدار نهایی می رسد؟ -4  
1 -  5/0                        
2- 1                                                                 
3 - 2                 
4 – 2/ 0  

  
می کنند و برای باال بردن ظرفیت جریان دهی باطری، پیل .... برای به دست آوردن ولتاژ بیشتر چند پیل را با هم  -5

.می بندند... ها را به صورت   
سری–موازی  -4موازی     –موازی  -3سری                  –سری  -2موازی                   –سری  - 1  

 
.است .... درجه  90مخالف است و جریان خازن از ولتاژ سینوسی دو سر آن .... همیشه با تغییر  خازن -6  
عقب تر  –جریان  -4عقب تر       –ولتاژ  -3جلوتر     –ولتاژ  -2جلوتر           –جریان  - 1  

 
ولتاژ خود القایی .ی یابد افزایش م A  5به  A1از  s2جریان در مدت  mH  5در یک بوبین با ضریب خود القایی   - 7

  است؟ mVدر بوبین چند 
1 - 5                             2 - 5/2                                3- 5/12                                4- 10  
  
f µ افت ولتاژ دوسر یک خازن  -8

π
چند ان عبوری از خازن شدت جری.است  V50برابر  KHz 1در فرکانس    20

  است؟ آمپر
1 - 20                           2 - 5/7                                3- 2                                          4- 1   
  
  .بستگی دارد ....... یا تغییرات ......شدت میدان مغناطیسی به سرعت تغییرات  -9
  ولتاژ –جریان  – 4ولتاژ             –فرکانس  -3جریان     –فرکانس  -2فرکانس          –جریان  - 1



درجه ی سانتی گراد  250اگر دمای سیم به .است    Ω100مقاومت الکتریکی سیمی در صفر درجه ی سانتی گراد  -10
  )α=004/0(برسد مقاومت الکتریکی آن جند اهم است؟

1 - 400                         2 - 100                                  3- 251                              4- 200  
  

  مدار 
  چند وات است؟ 1Rدر مدار شکل مقابل توان مقاومت  -11

1 - 36     
2- 300      
3 - 324         
4- 588   
  

  ت؟جریان نورتن مدار روبرو چند آمپر اس -12
1 - 3                 
2 – 13            
3 - 5          
4- 4   
  

نسبت توان راکتیو به اکتیو . درجه از ولتاژ عقب تر است  30و جریان به اندازه ی  VA2400توان ظاهری مداری  -13
  آن چقدر است؟

1 - 2
3                       2- 2

1                               3- 3                         4- 3
3  

  
  توان مصرفی مدار مقابل چند وات است ؟ -14

1 - 27   
2- 5/40        
3 - 8/21       
4- 162   
  

  چند ولت است؟" باشد ولتاژ دو سر مقاومت تقریبا VAR 150اگر توان راکتیو مدار  - 15
1 - 50                      
2- 40                 
3 - 110               
4- 70   
  



  موازی  فرکانس منبع  دو برابر شود ، در توان ها چه تغییری ایجاد می شود؟  RCاگر در مدار  – 16
  هردو افزایش  توان اکتیو و راکتیو - 2توان اکتیو ثابت و توان راکتیو افزایش                 - 1

  توان اکتیو افزایش و توان راکتیو ثابت -4توان اکتیو ثابت و توان راکتیو کاهش                  - 3
  

  است؟  HZفرکانس ولتاژ تغذیه چند . ضریب قدرت مدار مقابل یک است  – 17
1 - 50   
2- 200    
3 - 100             
4- 75  
  

  حالت تشدید به ترتیب  کدام است؟در مدار مقابل امپدانس و جریان در  - 18
      2و40 - 1
      4و20 -2
       ∞و0 - 3
  0و ∞ -4
  

باشد ، زاویه ی بین دو بردار کدام ) 2F .1F=(24اگر .مفروض است  N  8=2Fو  N6 =1Fدو بردار  - 19
  )درجه(است؟

1 -60               2- 30        3- 90         4- 45  
  

  است؟ mJدر سلف چند انرژی ذخیره شده . مدار شکل مقابل در حالت ماندگار می باشد  -20
1 - 360     
2- 40    
3 -3600                                
4- 20   
     
  
  اصول اندازه گیری 

  ام گزینه در مورد مولتی متر دیجیتالی صحیح است ؟کد - 21
  اه های اندازه گیری دیجیتالی قطعات متحرک دارنددستگ - 1
 این دستگاه ها به لرزش حساس نیستند -2

 است DCمولتی متر دیجیتالی آمپرمتر قسمت اصلی یک  - 3

 امروزه اکثر آمپرمترهای دیجیتالی دارای رنج اتوماتیک هستند -4
 



  .ار دهیم قر.... یک ... می باشد اگر به جای ........ ساختمان یک وات متر شبیه  – 22
  سیم پیچ سری    –سیم پیچ موازی  –ولت متر  - 1
  سیم پیچ با تعداد دور زیاد –باطری  -اهم متر – 2
  بوبین با دور کم-و قطر کم  بوبین با دور زیاد-دستگاه آهن نرم گردان – 3
  سیم پیچ –آهنربای دائم –گالوانومتر دآرسونوال  -4
  

  :حساسیت آن برابر است باجریان دارد  A µ 5/12اف کامل عقربه نیاز بهیک گالوانومتر دآرسونوال برای انحر - 23

1 - 
V
MΩ08/0       2 –  

V
KΩ  125       3 - 

V
Ω 5/12        4 - 

V
Ωµ50   

  
سیگنال دو کانال به صورت همزمان و به صورت شکل موج های  باشد...... اگر کلید اسیلوسکوپ در حالت  - 24

  .قطعه قطعه شده ظاهر می شوند 
1  -                  DUAL 2 -  CHOP                      3- ALT                  4-   ADD       
 

  .ستفاده می شودا......برای تعیین لحظه شروع موج حول نقطه ی صفر یا سمت چپ یا راست از ولوم  – 25
1-             INTEN    2 -     FOCUS           3-              NORM          4- LEVEL  
 
را می خواهیم به یک آمپر متر با محدوده    Αµ200  =IGو   ΚΩ25  =RG یک گالوانومتر  با مشخصات  –2 6

mA )1-0 (مقدار مقاومت شنت کدام است ؟. یم تبدیل کن)ΚΩ(  
1 - 25/6                                   2- 5/12                         3- 2/23               4- 4/46  
  

  .می باشد .... جمع آوری الکترونهای آزاد شده ی مواد فسفرسانس در اثر بمباران اشعه وظیفه ی  – 27
  شبکه گنترل -4باند های شتاب دهنده  -3آند شتاب دهنده   – 2صفحات انحراف افقی و عمودی    - 1
  

و  A5اگر جریان نامی . قرار دارد  480قسمت تقسیم شده وکلید ولتاژ روی  240کل صفحه ی وات متری به  – 28
  را نشان دهد توان اندازه گیری شده چند  وات است؟ 5/22عقربه عدد 

1 - 5/22                                 2- 225                                  3 - 450                        4 – 45  
  

  .است ..... نیز بوده و جنس آن از ..... استرین گیج برای اندازه گیری  – 29
  الیاژ مس و نیکل  - گشتاور -2         کنستانتان    –دما  - 1
  سیلسیوم –نیرو  -4       و کرم  آلومینیوم –وزن  -3 

  
  ؟نمی رودمخزن به کار  وکدام فشار سنج برای اندازه گیری اختالف فشار بین د -30

  لوله ای -4                   آب بندی شده -3                       دیافراگمی    -2                     فانوسی  - 1
  



 الکترونیک کاربردی
  رنگی داده شده از چپ به راست ، مقدار مقاومت و تلرانس آن چقدر است ؟با توجه به کد  -31

1 -  10%± 560                         2-10%± 6/5           
3 - 5%± 56                             4-   5%± 6/5             

           
  تور کدام است؟ریسمنحنی مشخصه ی یک وا -32

  
1 -                                         2-                                      3 -                                             4-   
  
  

در دمای سوئیچ مقدار آن چند اهم .است    Ω10ی درجه سانتی گراد مساو 25در  PTCمقدار یک مقاومت  - 33
  است؟

1 -250                                     2-20                                    3-10                         4-5/2  
  

  ی استفاده می شود؟از کدام مقاومت به عنوان سنسور حرارتی در مسیر دستگاه های الکتریک -34
1-MDR                              2- VDR                                 3 - TDR                 4- LDR  
  

  رابطه ی منطقی مدار مقابل کدام است؟ -35
1-(A+C)(A+B)   
2-A+B+C           

3 - AB+AC  
4- A(B.C)  
 

  رابطه ی خروجی مدار مقابل کدام است؟ -36
1 - BA+                              2- AB    

3 - BA+                           4- BA ⋅ 

      
  است؟ mAدر مدار مقابل جریان عبوری از دیود زنر چند  -37

1 - 150                                      2-50  
3 -200                                      4-2000                      
  
  
  
  



  است؟ نادرستکدام یک از عبارات زیر  - 38
  خواص شیمیایی و الکتریکی اجسام به الکترون های الیه ی واالنس عناصر آن جسم بستگی دارد - 1
  است الکترون   8الیه ی واالنس اتم عایق ها حد اکثر  -2
  دارای بار منفی است Pکریستال نوع  - 3
  افزودن ناخالصی به  نیمه هادی سبب افزایش هدایت آن خواهد شد  -4
  

  چند ولت را نشان می دهد؟ "تقریبا DCدر شکل زیر ولت متر  -39
1 - 5/4                                  2-9                      

3 -18                                       4- 20                         
  

مدار مقابل یک منبع تغذیه ی ثابت را نشان می دهد در صورت ایده ال بودن دیود ها ولتاژکار خازن باید چند  -40
  ولت باشد؟

1 - 9                                         2- 11  
3 - 20                                     4-28  
  

 DCماشین 
دور سیم به دور این حلقه  800است و Cm 24و قطر خارجی آن  Cm  16قطر داخلی یک حلقه ی آهنی -41

 اگر مقاومت مغناطیسی . از داخل سیم ها عبور می کند  A4/2پیچیده شده است و جریان 
Wb
A  510  باشد ، چگالی

 لقه چند تسال است؟میدان مغناطیسی در ح

1 - 64/0              2- 8/0           3-2/0          4-03/0  
  

هنگامی که یک هادی در یک میدان مغناطیسی حرکت می کند مقدار نیروی محرکه ی القا شده در آن به چه  - 42
  عواملی بستگی دارد؟

  سرعت حرکت هادی  –طول هادی  –ضخامت هادی  - 1
  جهت و سرعت حرکت هادی –سطح مقطع هادی  -مغناطیسی چگالی میدان -2
  میدان مغناطیسی چگالی –جنس هادی –ضخامت هادی  - 3
  جهت و سرعت حرکت هادی - طول هادی  –میدان مغناطیسی  چگالی -4
  

  قطب با سیم بندی موجی مرکب سه گانه چند راه جریان موازی وجود دارد؟ 4در یک آرمیچر  -43
1 – 12          2 – 6              3- 4         4- 3  
  

  .می سازند.... برای کاهش جریان گردابی ، هسته را از  - 44
  آلیاژی با مقاومت زیاد -4ورقه های عایق شده  -3آهن یکپارچه با عایق       -2آلیاژ آهن و سیلسیوم      - 1



یان تحریک را نصف اگر جر. و جریان تحریک نامی بدون بار کار می کندبا سرعت  DCیک مولد تحریک مستقل  -45
  کنیم نیروی محرکه چقدر می شود؟

  کم -4نصف                        -3           برابر        2 -2زیاد                                   - 1
  

  .می شود.... را در حالت بی باری دو برابر کنیم نیروی محرکه ی آن DCاگر سرعت گردش یک مولد  -46
  برابر 2در صورت اشباع نشدن قطب ها  -4برابر                2 -3              زیاد     -2               د   زیا "احتماال - 1
  

وبر عبور می کند اگر این  02/0در میدان مغناطیسی ثابت با فوران A10جریانی برابر  Cm 20از سیمی به طول -47
  وی وارده بر سیم چند نیوتن است؟را به طور عمود نسبت به میدان طی کند نیر Cm 4سیم 

1 -2      2-5/2      3 -20      4-5  
  

. قطب و گام کوتاه سیم بندی گردد  4تیغه ی کلکتور باید به صورت موجی ساده  17شیار و  17یک آرمیچر با  -48
  گام جلو و گام کلکتور به ترتیب کدام است؟

        7و4 -4                       8و5   -3                      9و 5    -2                                    8و4    - 1
  

  کدام است؟اثر ضد مغناطیسی عکس العمل آرمیچر در یک ژنراتور  -49
  مغناطیسی می شود میدانسیم پیچ جبرانگر موجب تعدیل  - 1
  تغییر جهت خطوط قوا موجب تضعیف میدان اصلی می شود -2
  اژ در آرمیچر می شودافزایش جریان باعث افت ولت - 3
  تغییر جهت جریان در تیغه های کلکتور موجب خودالقایی و ایجاد جرقه می شود -4
  

 اگر رلوکتانس مدار . جاریست Wb 05/0در یک مدار مغناطیسی فوران  – 50
Wb
A 410  ×5/3  و جریان الکتریکی

  باشد ، تعدا د حلقه های پیچیده شده بر روی هسته مدار چند دور است؟ A  7آن 
1 -1250    2-1750     3 -250    4-500  
  

مقاومت  Ω1/0اگر هر هادی آن .هادی است  320قطب دارای  4آرمیچر با سیم بندی حلقوی مرکب دوگانه  - 51
  داشته باشد ، مقاومت کل آرمیچر چند اهم است؟

1 - 25/0                             2- 5/0                            3 - 1                        4-2  
  

و شدت میدان در فاصله ی هوایی   ∞در مدار مقابل قابلیت نفوذ مغناطیسی هسته  -52
m

KA1000  است چگالی شار
  هسته چند تسال است ؟

  صفر   -2                                          2/1 - 1
  بی نهایت -4                                            3-2  



د کالفهای این مولد قطبی تحریک جداگانه با سیم بندی موجی ساده مفروض است اگر تعدا DC 4یک مولد  -53
بچرخد ، نیروی محرکه ی الکتریکی    RPM 700و آرمیچر با سرعت  باشد Wb06/0دور و شار زیر هر قطب  225

  چند ولت است؟
1 -450                             2- 5/157                                  3- 315                4-630  
  

  تابع چه عواملی می تواند باشد؟ DCبه ترتیب در ماشین   Pmecفات مکانیکی و تل  Pfeتلفات هسته  -54
  دور محور ماشین–دور محور و ولتاژ القایی  -2                  ولتاژ القایی      –دور محور و ولتاژ القایی  - 1

  محور ماشین دور -ولتاژ القایی  -4                 دور محور ماشین         -دور محور ماشین  - 3
  

و آرمیچر ماشین های کوچک دارای شیار های ..... آرمیچر ماشین های با قدرت زیاد دارای شیارهای تهویه  -55
  .است.... تهویه 

  محوری –محوری  -4               شعاعی –شعاعی  -3            شعاعی       –محوری  -2                 محوری  –عاعی ش - 1
  

  ACماشین 
  کدام نوع رتور بزرگترین گشتاور راه اندازی را خواهد داشت؟ – 56

1 – A  )شیار بزرگ و نزدیک به سطح   (            2 – B   )شیار بزرگ و عمیق(  
3 - D  )4          )      شیار کوچک و نزدیک به سطح- AوD   
  

  است؟ نادرستکدام گزینه در مورد موتور رتور سیم پیچی شده  – 57
  گشتاور حداکثر با تغییر مقاومت اهمی رتور تغییر می کندمقدار  - 1
  با تغییر مقاومت اهمی رتور لغزش بحرانی تغییر می کند -2
  با تغییر مقاومت اهمی رتور گشتاور راه اندازی تغییر می کند - 3
  با تغییر مقاومت اهمی رتور جریان راه اندازی تغییر می کند -4
  

 H 1ا کوپلینگ کامل و بدون تلفات اهمی دارای اندوکتانس معادل میدان اصلی یک ترانسفورماتور تکفاز ب – 58
اگر نسبت دور ثانویه به اولیه .به باراهمی  تحویل می دهد  A750جریان می کشدو  Hz 50  ،A 50از شبکه ی 

25
  باشد ، ولتاژ اولیه چند ولت است؟ 1

1 - 9420                          2- 12560                     3- 15700                          4- 31400  
  

  بزرگترین ولتاژ اتصال کوتاه مربوط به کدام ترانسفورماتور است؟ – 59
  ترانسفورماتور ایجاد جرقه   -2ترانسفورماتور منبع تغذیه                             - 1

  ترانسفورماتورقدرت سه فاز – 4                          ترانسفورماتور ایزوله           - 3
  



  ؟     نمی کندکدام گزینه حالت بی باری ترانسفورماتور واقعی را بیان  – 60
1 - Iw  1باE               ضریب توان کوچک است -2                                            هم فاز است  

  درجه می باشد 1U  ،90  و Io اختالف فاز بین - 4                          خواهد بود U 1کوچکتر از  1Eهمواره  - 3
  

Φ و Frاگر بار موتور القایی به تدریج کاهش یابد ،  – 61 r  COS وR2 به ترتیب چه تغییری می کنند؟  
  ثابت -شکاه –افزایش  -2ثابت                        - افزایش –کاهش  - 1

  کاهش-ثابت-افزایش -4کاهش                         -ثابت -کاهش - 3
  

  :گشتاور راه اندازی یک موتور القایی برابر است با -62

1 - 2
2

2
2

2
2
2

XR
REK
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                2- 

2

2
2

2X
EK               3 - 2

2

2
2
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X
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+
  

  
می  2/0و لغزش در حالت کار  NM30، گشتاور راه اندازی آن  NM  25گشتاور کار یک موتور القایی  – 63

  :باشد لغزش بحرانی برابر است با

1 - 6
5                   2 - 17

4                        3- 30
25                  4- 19

5  

  
  .......در موتور های با رتور دو قفسی  -64

  قفس داخلی مقاومت اهمی باالیی داردقفس خارجی دارای مقاومت القایی بزرگ و  - 1
  قفس داخلی دارای میله های نازک و قفس خارجی دارای میله های ضخیم می باشد -2
  خارجی در هنگام راه اندازی نقش یکسانی دارند  قفس های داخلی و - 3
  قفس خارجی جهت کمک به راه اندازی و قفس داخلی برای حالت کار است -4
  

قدرت اولی . را تغذیه کنند  KVA300دو ترانسفورماتور با ولتاژ اتصال کوتاه برابر را با هم موازی کرده ایم تا بار  – 65
KVA250  و قدرت دومیKVA200 اولی چند. دمی باشKVA بیشتر از دومی از بار سهم می گیرد؟ 

1 - 3/33                     2- 50                           3- 100                     4 - 6/166  
  

در حالتی که مدار رتور یک موتور رتور رینگی بدون بار باز است، ولت متری را به دو سر حلقه ی لغزنده  -66
  کدام حالت صحیح تر است؟. سیم پیچی استاتور را به ولتاژ نامی متصل می کنیم وصل کرده و 

  رتور به آرامی می چرخد و ولت متر ولتاژی در حدود ولتاژ شبکه را نشان می دهد - 1
  رتور با سرعت بی باری می چرخد وولت متر ولتاژی را نشان می دهد -2
  ی دهدرتور نمی چرخد ولی ولت متر ولتاژی را نشان م - 3
  رتور نمی چرخد و ولت متر ولتاژ صفر را نشان میدهد -4
  

  در موارد خاص کدام گروه های ترانسفورماتور را می توان موازی کرد؟ -67
   6و3 - 4                        5و7- 3                         5و11 -2                  11و7 - 1



مایش زو در آ W500در آزمایش بی باری  KVA100  ،V 400 /KV20  ،Hz50یک ترانسفورماتور تکفازه  -68
  باشد ، راندمان در نصف بار نامی کدام است؟ 8/0اگر ضریب قدرت بار . توان از شبکه می گیرد W  400اتصال کوتاه 

1 - 5/89            %2- 8/92           %        3 - 2/97                  %4- 5/98%  
  

  ولتاژ فشار قوی چند برابر فشار ضعیف است؟. توان عبوری است ِدرصد  80فورماتوری توان تیپ در اتوترانس -69
1 - 4                          2- 5                            3 - 8                              4-   10  
  

تعداد دور .ی آن در ثانویه دیده می شوددو برابر مقدار واقعاولیه ترانسفورماتور  از دیدگاهظرفیت خازنی  – 70
  اولیه چند برابر تعداد دور ثانویه است؟

1 - 4                        2 - 2                        3  - 4
1                           4- 2

2  
  

  2و  1کارگاه سیم کشی 
 مقاوم بودن در برابر مواد شیمیایی از ویژگیهای کدام یک از لوله های صنعت برق می باشد؟-71

  پالستیکی سخت -4                 فوالدی گالوانیزه - 3           فوالدی سیاه         -2خرطومی فلزی                   – 1
  

  . کنیم  خم cm20می خواهیم لوله ای را مطابق شکل با شعاع  -72
  است؟  cmطول مورد نیاز لوله چند 

  
  
  
  
1 – 7/97                       2- 4/101                            3- 4/108                         4- 110   
  

پریز یک مسیر ...... متر مربع یک مسیر روشنایی و هر ...... هر  برای  بهتر است در ساختمانهای مسکونی -73
  .شوددر نظر گرفته یوز بندی ف
1 - 35-12                 2 - 35-18                            3 - 50-12                          4- 50-18  
  

56توسط سیمی با مقاومت مخصوص  A 10یک مصرف کننده اهمی تکفاز با جریان مصرفی  -74
و به طول  1

m100  شود ؟%  3سطح مقطع سیم چقدر باشد تا افت ولتاژ آن حداکثر . ولتی متصل است  220به شبکه  
1 -mm 2 5/1                  2-mm 2 5/2                3  - mm 24            4 -mm 2 6  
  

  برای آشپزخانه کدام  است؟مناسب ترین دتکتور  - 75
  دودی نوری -4حرارتی             - 3دودی یونیزاسیون                      - 2شعله ای                   - 1



  مربوط به کدام گزینه در آنتن مرکزی است؟                    عالمت  -76
  تقویت کننده - 4            ترکیب کننده  -3                تقسیم کننده غیر عبوری -2                تقسیم کننده عبوری - 1
  

  .می باشند............... به ترتیب     و                        و                            عالئم  -77
  سیم درون لوله عایق  –ماشین لباسشویی –کلید گروهی  - 1
  سیم کشی روکار  - آبگرمکن–کلید دوپل  -2
  سیم کشی توکار  –آبگرمکن  –کلید دوپل  - 3
  سیم زیر کار –اجاق برقی  –کلید گروهی  – 4
  

پتانسیل الکتریکی بوده ودر فاصله ی حدود ...... نقطه ای که سیم فاز با زمین ارتباط برقرار می کند دارای  – 78
  .می شود ...... متری  20

  دو برابر –کمترین  -4              نصف –بیشترین  -3           ثر    حد اک –کمترین  -2             صفر   –بیشترین  - 1
  
 

   :  به ترتیب برابرند با Cو  Bو  Aدر شمای فنی مقابل  – 79
                        2و4و4 -2                                      3و4و3 - 1

  3و5و3   -4                                   2و5و4 -  3
  

  وظیفه ی چک در مدار المپ فلورسنت چیست ؟ – 80
  ابتدا ولتاژ را زیاد می کند وپس از روشن شدن ولتاژ را پایین می آورد – 1
  ابتدا جریان را زیاد می کند و پس از روشن شدن ولتاژ را زیاد می کند-2
  ابتدا ولتاژ را کاهش داده وپس از روشن شدن جریان را زیاد می کند - 3
  تدا ولتاژ را زیاد کرده وپس از روشن شدن جریان را زیاد می کنداب-4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  3سواالت درس ریاضی 
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 بسمه تعالی
  1389اسفند  –ه ای مرحله استانی عملی هنرجویان هنرستان های شاخه فنی وحرف - همین دوره مسابقات علمید

    :نام پدر    :نام خانوادگی     :نام 

  : شماره صندلی     الکتروتکنیک  :رشته تحصیلی 



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملی دهمین
  1389اسفند  –مرحله استانی 

  )یزد -فارس -خراسان رضوی -کرمان -اجرای مشترک استانهای اصفهان(
  
  
  
  
  
  

  الکتروتکنیک :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 90    :  مدت آزمون عملی                                            18/12/1389    : تاریخ برگزاری 
  

         نمره 40  :جمع بارم                                                                         1     :تعداد سئوال 
  
  
  

    1     :      کار عملی شماره
  کارگاه برق صنعتی



  کارگاه برق صنعتی:  1کار عملی شماره   

دقیقه می باشد که برای طراحی و رسم مدار فرمان و قدرت  به صورت  دستی روی  90زمان آزمون عملی 

  .دقیقه در نظر گرفته شده است  60دقیقه و جهت انجام کار عملی  A4 ،30کاغذ 

ثانیه به  5مداری طراحی کنید که با زدن استارت موتور به صورت ستاره راه اندازی شود و بعد از  - 1

در هر   با فشردن شستی استپ.ثانیه موتور خاموش شود 20د  و پس از صورت مثلث به کار ادامه ده

  )رسم مدار فرمان و قدرت. (موقعیت   مدار  به طور کامل قطع  شود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارت آموزش و پرورش
  ..........................آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان دهمین
  1389اسفند  –مرحله استانی 

  )یزد -فارس -خراسان رضوی -کرمان -اجرای مشترک استانهای اصفهان(
  
  
  
  
  
  

  الکتروتکنیک: های آزمون عملی رشته سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه 230مدت آزمون عملی                                             18/12/1389:     تاریخ برگزاری 
  

         نمره 40 : جمع بارم                                                                         1:     تعداد سئوال 
  
  
  
  
  

    2     :      کار عملی شماره
  کارگاه سیم پیچی



  تکنولوژی وکارگاه سیم پیچی:  2کار عملی شماره 

 24مطلوب است محاسبه، رسم جدول، دیاگرام گسترده و تعیین جهت جریان و قطب های یک موتور  - 1

 )دقیقه 30(به صورت زنجیری 6/5 گام کوتاه با ضریب کوتاهی گام دور دوطبقه  1500شیار سه فازه 

 اجرای سیم پیچی و راه اندازی موتور  -2

 دقیقه می باشد  200زمان آزمون عملی 

 



 پاسخ نامه برق صنعتی
 



  1389مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  برق صنعتی :کارگاه                                    الکتروتکنیک     :رشته 

  در صورت استفاده از سیم افشان یا جک  و فیش بارم فرم کاری به سرعت عمل اختصاص یابد:1تذکر
  ی مطابق پاسخ ضمیمه نباشد، پس از بررسی و در صورت صحت نمره ی کامل تعلق گیرددر صورتی که طراح: 2تذکر
  نمره منفی تعلق گیرد 2به ازای هر بار اشتباه در مدار فرمان ویا مدار قدرت : 3تذکر

  
  عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب                        
  بارم

  

                  

                    12 طراحی مدارفرمان
                    2  نام تیغه هاوشماره کنتاکت ها

                    1  جدول کنتاکتور ها
                    10 صحت مدار فرمان
                    9 صحت مدار قدرت

                    2 فرم کاری یا کار با داکت
با حضور  توسط هنرجوآزمایش مدار

 آزمونگر
2                    

                    2 سرعت عمل
                    40  جمع

  
  

 مهر و امضاء رئیس حوزهامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



سیم پیچیپاسخ نامه   

 



  1389مرحله استانی اسفند  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
  سیم پیچی :کارگاه                                    الکتروتکنیک     :رشته 

  تخته کلم بسته شوند  تعداد دور هر کالف توسط آزمونگر تعیین شود و موتورها با اتصال ستاره در جهت آزمایش با توجه به امکانات کارگاه:تذکر
  عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    2  محاسبه تعداد قطب،گام قطبی و گام سیم بندی

                    1  محاسبه تعدادکالف هرگروه و تعداد گروه

                    3  و تشکیل جدول محاسبه شروع فازها

                    6 )و جهت جریان با تعداد قطب(رسم دیاگرام سیم بندی

                    1 عایق گذاری بین کالفها 

                    5 جا زدن کالفها و رعایت اندازه مناسب کالفها

                    5 سربندی و نخ بندی و اتصال سرسیمها به تخته کلم 
                    12 )نمره کسر شود 2هر اشتباه (کار کردن صحیح موتور 

                    2  برابری جریان هر سه فاز

                    3  )1نفر سوم -2نفر دوم -3نفر اول(سرعت عمل 

                    40  جمع
  

  
 مهر و امضاء رئیس حوزهامضاء                                    ناظر امضاء                                         و 2و امضاء                             آزمونگر 1آزمونگر



  
  آزمون عملی مسابقات هرستان های فنی حرفه ای

  کرمان -یزد -اصفهان - فارس -اجرای مشترک استان های خراسان رضوی
  

  برق صنعتی و سیم پیچی:نام کارگاه                                           الکترو تکنیک  : رشته  آزمون عملی 
 مصرفی مورد نیاز لیست مواد

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  جنس نام ماده ویا  ردیف

    قرقره 1هر نفر    60/0سیم الکی نمره    1
  در صورت نبودن جک و فیش  5/1سیم افشان   2

  متر 25هر نفر 
  

     cm 25هر نفر از هر کدام   3و2و1وارنیش  نمره   3
   A4هر نفر یک برگ   کاغذ برشمان یا فیلم رادیولوژی 4
    متر 5هر نفر   نخ ابرشمی   5

        
        
        

        
        
        
        

        
        
       

  
 : توضیحات ضروری 



  آزمون عملی دهمین دوره مسابقات علمی عملی  هنرستان های شاخه فنی حرفه ای

  کرمان -یزد - اصفهان -فارس - اجرای مشترک استان های خراسان رضوی

  89اسفند 

  الکتروتکنیک: رشته                  لیست ابزار و وسایلی که توسط حوزه آزمون  تهیه می گردد

  به ازای هر هنرجو*** 

  مالحظات  تعداد فنیمشخصات  یا تجهیزات ابزارنام ردیف

تست شود و شیارها عایق "سرو ته قبال  1 و پیچ و مهرهموتوژن با رتور و سرو ته  شیار 24پوسته موتور  1

   Cm 20هر کدام  3و2و1نمره وارنیش 2

   1   تیغ موکت بری 3

   1   دم باریک 4

   1  فاز متر 5

   1   سیم چین 6

   1 سانتی متری30  خط کش فلزی  7

   1   چکش الستیکی 8

   1   آچار فرانسه 9

   1  انبر دست 10

   1   کالف پیچ با قالب زنجیری 11

   mm   60/0 1 قرقره سیم الکی 12

به اندازه کاغذ   فیلم رادیولوژی یا کاغذ برشمان 13
4

 

   متر 5   نخ ابریشمی 14

سه رنگ هر رنگ  5/1 سیم افشان   15
1

 

   4 بسته2-باز2-تیغه قدرتA 10    3کنتاکتور  16

   2  تایمر الکترونیکی 17

   A 6-4 1 بیمتال  18

   4  شستی استپ و استارت دوبل 19

   1 مثلث380  موتور سه فازه  20

   1   آوو متر  21



 به ازای هر هنرجو مصرفی مورد نیاز لیست مواد***

  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  اده ویاجنس نام م  ردیف

    قرقره 1   60/0سیم الکی نمره    1

  در صورت نبودن جک و فیش  5/1سیم افشان   2

  متر 25

  

     cm 25از هر کدام   3و2و1وارنیش  نمره   3

   A4یک برگ   کاغذ برشمان یا فیلم رادیولوژی  4

    متر 5  نخ ابرشمی    5

  

  


