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b) CCL : هیکزٍ سَئیچ حذ بستِ شذى درب کابیي 

c) FIR : لابل تحزیک اس اعالم حزیك ساختواى 

d) ّوِ هَارد 

زر صَرت تزلزار ضسى تَتیي تزهش ٍ ػسم تزگطت پاسد اس ایي هیىزٍ سَئیچ ، تاتلَ پس اس گذضت چٌس  - 7

 ثاًیِ فزهاى لغغ حزوت هَتَر را هی زّس؟

a) ًِین ثاًی 

b) ِیک ثاًی 

c) ِدٍ ثاًی 

d) ِپٌج ثاًی 

 وسام ًَع ولیس هیٌیاتَری زر تاتلَ وٌتزل هزتَط تِ تغذیِ تاتلَ ًدات اضغزاری است؟ - 8

a) URA 

b) FLC 

c) FS23 

d) FBT 

  ٍلت سز زرب هی تاضس؟220وسام ولیس هیٌیاتَری زر تاتلَی وٌتزل هزتَط تِ 

a) URA 

b) FLC 

c) FS23 

d) FBT 

 ٍسى است؟.…ٍسى ٍسًِ تؼازل هؼازل ٍسى واتیي ذالی تِ اضافِ  - 9

a) ۴۰ درصذ است ۵۰ درصذ بار کِ هعوَال ۵۰ تا 

b) ۱۰ درصذ هیشاى بار کابیي 

c) ۶۰ درصذ هیشاى بار کابیي 

d) ۲۰ درصذ هیشاى بار کابیي 

 ٍ هَتَر هی تاضس؟ EMD وسام ولیس هیٌیاتَری زر تاتلَی وٌتزل هزتَط تِ تغذیِ تزز - 10

a) FS24 

b) FS25 

c) FS26 

d) FS27 

 هی تاضس؟ EPS ٍلت 34ٍوسام ًَع فیَس هزتَط تِ حفاظت تزاًس  - 11

a) FS24 

b) FS25 

c) FS26 

d) FS27 

 هی تاضس؟ EPS وسام ًَع فیَس هزتَط تِ تغذیِ تزز - 12

a) FS24 

b) FS25 
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c) FS26 

d) FS27 

 هی تاضس؟ ERB وسام ًَع فیَس هزتَط تِ تغذیِ تزز - 13

a) FS24 

b) FS25 

c) FS26 

d) FS27 

 تْتزیي اًساسُ تزای عَل پزچوه تزای تَلف چٌس ساًتی هتز است؟ - 14

a) ۱۰ ساًتی هتز 

b) ۲۰ ساًتی هتز 

c) ۳۰ ساًتی هتز 

d) ۴۰ ساًتی هتز 

 زٍر اًساس چٌس ساًتی هتز است؟ (آّي رتا)تْتزیي اًساسُ تزای عَل پزچوه  - 15

a) ۱۰ ساًتی هتز 

b) ۱۵ ساًتی هتز 

c) ۲۰ ساًتی هتز 

d) ۲۵ ساًتی هتز 

زر ج ضسُ تاضس ایي هَتَر زر ضثىِ ایزاى  Y-3۸0-2205اگز تز رٍی پازن یه هَتَر ّیسرٍلیىی  - 16

 چگًَِ را اًساسی هی ضَز؟

a) بِ صَرت هثلث 

b) ُبِ صَرت ستار 

c) ُهثلث-ستار 

d) سیگشاگ 

 رایح تزیي رٍش راُ اًساسی زر هَتَرّای الىتزوی سِ فاس چیست؟ - 17

a) بِ صَرت هثلث 

b) ُبِ صَرت ستار 

c) ُهثلث-ستار 

d) سیگشاگ 

پس اس یه 1راُ اًساسی ضسُ حساوثز . ………… هثلث اتتسا هَتَر زر حالت –زر راُ اًساسی ستارُ  - 18

 لزار هی گیزز؟.. …………ثاًیِ زر حالت 

a) ُهثلث- ستار 

b) ستارُ-هثلث 

c) ُسیگشاگ-ستار 

d) ستارُ-سیگشاگ 
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زستگاّی است وِ تیي ضثىِ تزق ٍ هَتَر سِ فاس آساًسَر لزار گزفتِ ٍ پس اس زریافت  …………… - 19

تَاى الىتزیىی اس ضثىِ ٍ تٌظین ٍلتاص فزواًس ذزٍخی ذَز،سزػت ٍ گطتاٍر را عَری تٌظین هی وٌس وِ 

 .حزوت واتیي زر تْتزیي ضىل ذَز اًدام ضَز

a) Fnun 

b) nnuF 

c) uuuF 

d) unnF 

 سازُ تزیي ًَع راُ اًساسی زر اساًسَر وسام است؟ - 20

a) هستمین 

b) ُهثلث-ستار 

c) ُستار 

d) هثلث 

 اثز ًیزٍی تستِ ضسى زرب ّا تایس چٌس تاضس؟ - 21

a) ۱۰۰ ًیَتي 

b) ۱۲۰ ًیَتي 

c) ۱۵۰ ًیَتي 

d) ۱۶۰ ًیَتي 

حس فاصل تیي آستاًِ ی زرب عثمِ ٍ زرب واتیي زر آساًسَر ّای هسافزتزی حساوثزچٌس هیلی هتز  - 22

 است؟

a) ۲۰ 

b) ۳۰ 

c) ۳۵ 

d) ۴۰ 

 حسفاصل تیي آستاًِ ای زرب عثمِ واتیي ّا حسالل چمس است؟ - 23

a) ۳۰ 

b) ۲۵ 

c) ۱۸ 

d) ۲۰ 

 (هتز تز ثاًیِ)سزػت زرب زر ساذتواى ّای ازاری ٍ هسىًَی چمسر است؟ - 24

a) ۰/۳  هتز بز ثاًی۰/۵ِتا  

b) ۰/۳  هتز بز ثاًی۰/۴ِتا  

c) ۰/۴  هتز بز ثاًی۰/۵ِتا  

d) ۰/۱  هتز بز ثاًی۰/۴ِتا  

 رایح تزیي ًَع زرب وسام است؟ - 25
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a) کٌار باس شَد 

b) اس هزکش باس شَد 

c) اس ٍسط باس شَد 

d) ِگشیٌِ یک ٍ س 

 ًام زرتی وِ زر سوت تیزًٍی زر تزاس عثمِ لاتل هطاّسُ است چِ ًام زارز؟ - 26

a) درب کابیي 

b) درب چاُ آساًسَر 

c) پاًل جلَیی 

d) درب ایوٌی 

 زرب ضس حزیك زر چِ زهایی ٍ تِ چِ هست ،حزارت را تحول هی وٌس؟ - 27

a) ۱۰۰۰ دٍ ساعت-درجِ فارًْایت 

b) ۱۸۰۰ یک ساعت-درجِ فارًْایت 

c) ۱۵۰۰ یک ساعت-درجِ فارًْایت 

d) ۱۳۰۰  دٍ ساعت–درجِ فارًْایت 

 .گَیٌس.. …………ٍ زرّایی اس ٍسظ تاس ضَز را . ……………زرّایی اس یه عزف تاس ضَز را  - 28

a) درّای لَالیی-درب ّای تلسکَپی 

b) درب ّای تلسکَپی-درب ّای لَالیی 

c) درّای ساًتزال- درب ّای تلسکَپی 

d) درّای تلسکَپی-درب ّای ساًتزال 

 حسالل ضراهت ضیطِ ای تزای زرب ّای لَالیی چٌس هیلی هتز است؟ - 29

a) ۶ 

b) ۷ 

c) ۸ 

d) ۱۰ 

 .هیلی هتز است411 تزاتز ػزض یاس ضَ تِ ػالٍُ  فضای هَرز ًیاس تزای چِ ًَع زرب ّایی تمزیثا - 30

a) درب لَالیی 

b) درب تلسکَپی 

c) َدرب ٍسط باس ش 

d) درب ساًتزال 

 عثك استاًسارز همسار اًزصی تؼییي ضسُ تزای تستي زرب ّا چٌس صٍل است؟ - 31

a) ۱۰ 

b) ۱۵ 

c) ۲۰ 




