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در ًظر هیگیریذ تِ ّویي دلیل هَتَر در دٍر آرام ........ در طراحی وارتراتَر ًسثت سَخت دٍر آرام را . 2عَال 

 حالت حتراق را دارد؟........ 

 

تذززیي  -10تِ 1. 1

تذززیي  -20تِ 1. 2

تْسزیي  -5تِ 1. 3

تْسزیي  -10تِ 1. 4

 ترای ضارش تاطری؟. 3عَال 

 

هغسقیوا تا تزق هسٌاٍب ؽْز تاطزی را ؽارص کزد  . 1

تِ ٍعیلِ دعسگاُ ؽارص تزق هسٌاٍب را ضؼیف کزدُ ٍ عدظ ؽارص کزد  . 2

تِ ٍعیلِ دعسگاُ هخصَؿ ؽارص تزق هسٌاٍب را تِ هغسقین زثذیل کزدُ عدظ تاطزی را ؽارص کزد  . 3

تِ ٍعیلِ تاطزی دیگزی کِ اطویٌاى اعر ؽارص کاهل اعر تاطزی هَرد ًظز را ؽارص کزد  . 4

 در صَرت سَختي لسوتی از ٍاضر هیٌیفَلذ دٍد؟. 4عَال 

 

هَزَر تذکار هیکٌذ  . 1

اس آى قغور دٍد ٍ صذا تیزٍى ًؾر هیکٌذ  . 2

دٍر هَزَر کاّؼ هیاتذ  . 3

دٍد کوسزی اس عیلٌذر خارج هیؾَد  . 4

 ترای تْیِ الىترٍلیت تاطری تایذ؟. 5عَال 

 

آب هقطز را تِ آراهی تِ ظزف حاٍی اعیذ عَلفَریک افشٍدُ ٍ ّوشهاى ّن سد  . 1

اعیذ عَلفَریک را تِ آراهی تِ ظزف حاٍی آب هقطز افشٍدُ ٍ ّوشهاى ّن سد  . 2
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آب هقطز ٍ اعیذ عَلفَریک را ّن سهاى در یک ظزف ریخسِ ٍ ّن سد  . 3

فزقی ًویکٌذ فقط تایذ ًغثسْای آب هقطز ٍ اعیذ عَلفَریک را در ًظز داؽر  . 4

 وذاهیه از گسیٌِ ّای زیر جسء اتصاالت ًیوِ هَلت است؟. 6عَال 

 

خیچ ٍ هْزُ  . 1

جَؽکاری  . 2

خزچکاری  . 3

خیي ّا  . 4

 فیلر دّاًِ پالتیي در سیستن ایٌچی چمذر است؟. 7عَال 

 

 ایٌچ  0/010. 1

 ایٌچ  0/012. 2

 ایٌچ  0/014. 3

 ایٌچ  0/016. 4

 از لحاظ ًحَُ لرار گیری سَپاج ّا در سرسیلٌذر هَتَر پرایذ؟. 8عَال 

 

1 .F-Head  اعر 

2 .T-Head  اعر 

3 .L-Head  اعر 

4 .I-Head  اعر 

 ترای تٌظین سَخت دٍر آرام وارتراتَر اتَهاتیه پیىاى تایذ؟. 9عَال 

 

 دٍر عفر کزد  2/5 زا 2اس هحل زواط صیگلَر . 1

 دٍر ؽل کزد  2/5 زا 2اس هحل زواط صیگلَر . 2

 دٍر عفر کزد  2/5 زا 2ٌّگام ّن عطح لثِ عَسى تا خیغسَى عَسى را . 3

 دٍر ؽل کزد  2/5 زا 2ٌّگام ّن عطح لثِ عَسى تا خیغسَى عَسى را . 4
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 در یه هَتَر چْار زهاًِ فاصلِ وار هفیذ یه سیلٌذر چٌذ درجِ است؟. 10عَال 

 

 درجِ  360. 1

 درجِ  420. 2

 درجِ  540. 3

 درجِ  720. 4

 ًثاضذ؟ (ّن هروس)در وارتراتَر ضیری پیىاى چٌاًچِ شیگلَر ًسثت تِ سَزى سٌتر. 11عَال 

 

خیغسَى گیز هیکٌذ  . 1

یک طزف خیغسَى عاییذُ هیؾَد  . 2

هَزَر عزیغ دٍر تزهیذارد  . 3

هصزف عَخر کن هیؾَد  . 4

 تاب داضتي سرسیلٌذر تاػث؟. 12عَال 

 

کاّؼ کودزط ٍ اًفجاری ؽذى هَزَر هیؾَد  . 1

هخلَط ؽذى آب ٍ رٍغي ٍ افشایؼ کودزط هیؾَد  . 2

خزٍج کودزط ٍ گزم ؽذى تیؼ اس حذ هَزَر هیؾَد  . 3

عزعیلٌذرّا تِ قذری هقاٍم ّغسٌذ کِ زاب تزًوی دارًذ  . 4

 هَتَر از چِ طریمی رٍغي ون هیىٌذ؟. 13عَال 

 

عَخسي در هحفظِ احسزاق  . 1

ًؾر کزدى در جؼثِ دًذُ  . 2

زثخیز  . 3

فؾار کن خوح رٍغي  . 4

 ٍظیفِ الستیه گایذ سَپاج چیست؟. 14عَال 

 

آب تٌذی عَخاج ًغثر تِ گایذ ٍ کن کزدى خالصی اعر  . 1

جلَگیزی اس فزار کودزط اعر  . 2




