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باسمٍ تعالی

 جمًُری اسالمی ایران

 يزارت آمًزش ي پريرش

 آزمًن استخذام پیماوی يزارت آمًزش ي پريرش

 دفترچٍ سؤاالت اختصاصی

 رشتٍ

 َىرآمًز مکاویک خًدري

زلیمِ 70عَال            ٍلر:  50زؼساز 

 

 زذوز هْن:

تزای ّز خاعد غلط،  -1
1
4

 ًوزُ هٌفی هٌظَر هی ؽَز. 

زر صَرزی وِ تِ عؤالی، تیؼ اس یه خاعد زازُ ؽَزآ خاعد آى عؤال غلط هحغَب هی ؽَز. -2

7/3/1389 
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 اختصاصی                                                                        َىرآمًز مکاویک خًدري

ًیَزي زَعط یه عزی لزلزُ ٍ طٌاب هطاتك ؽىل آٍیشاى ؽسُ اعر. زر صَرزی وِ اس اصطىان هحَر لزلزُ ّا تسَاى صزف  1000ٍسًِ  -101

 ((www.baroot.comتزاتز اعر تا: ADًظز وزز. وؾؼ طٌاب 

ًیَزي 750(1

ًیَزي 800(2

ًیَزي 500(3

 ّیچىسام(4

 

 ((www.baroot.comوسام یه اس ػٌاصز ذزخای سیز، ًیزٍیی زحول ًوی وٌس؟ -102

1)ED,CB,GF

2)CB,ED

3)CB,GF

4)ED,GF 

 

 اس وف هایغ اعر، ٍسى هرصَؿ هایغ ػثارذ اعر اس: m5ٍ هزوش فؾار آى  kg90، تزاتز hًیزٍی فؾاری هایؼی تِ ارزفاع  -103

1)/
kg

m30 8

2)/ N
m30 8

3)N
m31

4)
kg

m31 
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اعر. اگز تِ جای طٌاب اًسْای چح اس زىیِ N120، زَعط زٍ طٌاب زر زٍ اًسْا ًگْساری ؽسُ ٍ وؾؼ ّز طٌاب Lهیلِ ای تِ طَل -104

تِ فاصلِ  Aگاّی زر ًمطِ 
L

4
 ((www.baroot.comاس ایي اًسْا اعسفازُ ؽَز، وؾؼ طٌاب عور راعر ػثارذ اعر اس: 

1)N 240

2)N 120

3)N 80

4)N 60 

 

زر  μوِ تاػث ؽَز چزخ ؽىل سیز زر آعساًِ زٍراى لزار گیزز. ضزیة اصطىان تا ولیِ عطَح  Mهطلَب اعر هحاعثِ وَخل هَرز ًیاس  -105

 ((www.baroot.comًظز گزفسِ ؽَز.

1)
μ

M μwr
μ

 
  

 
2

1
1

2) M μwr μ 1

3)
μ

M μwr
μ

 
  

 

21
1

4) M μwr μ 1 2 
 

A,لزار زارًس.  Pزحر ًیزٍی فؾاری  A  ٍBزر ؽىل هماتل، زٍ عسَى  -106 B B AA A E E 4  Aσچٌس تزاتز  Bσتاؽس همسار  4

 ((www.baroot.comذَاّس تَز؟

1)1

2)25/0

3)4

4)16 
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هی تاؽس. زٌؼ تزؽی  aٍ ؽؼاع آى  Lلزار زارز. طَل هیلِ Tٍ وَخل خیچؾی   Pلائن  ٍی ػزضیهیلِ ای اعسَاًِ ای، ّن سهاى زحر ًیز -107

 هاوشیون حاصل اس ًیزٍی تزػ ٍ وَخل خیچؾی زر ایي هیلِ را تسعر آٍریس.

1)max

p
τ

πa
 2

4
3

2)
max

T
τ

πa
 3

3

3)
max

T
τ P

πa a

 
  

 
2

1 2

4)max

P T
τ

πa a

 
  

 
2

1 4 3
3

 

 

اعر.  Bزٍ تزاتز فلش  Aزٍ هیلِ زر هجوَػِ ای تِ صَرذ زٍ عز ثاتر تِ ؽىل سیز لزارزارًس. ضزیة ارزجاػی ٍ ضزیة اًثغاط حزارزی فلش  -108

 ((www.baroot.comاعر؟ Bچٌس تزاتز هیلِ  Aزر اثز افشایؼ زها، زٌؼ ایجاز ؽسُ زر هیلِ 

زٍ تزاتز(1

ًصف(2

ّؾر تزاتز(3

 تا ّن تزاتزًس(4
 

 ((www.baroot.comهی تاؽس؟ Mpaزر الواى ؽىل سیز، حساوثز زٌؼ تزؽی چٌس  -109

1)1)42 

2)50 

3)120 

4)180 
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صفز تاؽس ًغثر  B، هطاتك ؽىل تارگذاری ؽسُ اعر. تزای ایي زغییز هىاى ABCDعاسُ  -110
a

L
 را خیسا وٌیس: 

1)
1
4

2)
1
2

3)
1
3

4)
2
3

 
 

Qاس راتطِ  -111 E E W  1 2 2 1  ((www.baroot.comزر چِ ؽزایطی هی زَاى اعسفازُ وزز؟ 2

فمط تزای فزآیٌس تزگؾر خذیز.(1

تزای فزآیٌس یه عیغسن حاٍی هازُ عازُ ززاون خذیز.فمط (2

زر ّز ؽزایطی تزای عیغسن ّای تغسِ.(3

ّیچ وسام اس عِ تیاى فَق جاهغ ًیغر.(4

 ((www.baroot.comاگز زر یه عیغسن ازیاتازیه اًجام ؽَز، زها تایس ....................... یاتس. -112

 (افشایؼ1

 (واّؼ3

 ( افشایؼ عدظ واّؼ2

 (واّؼ ٍ عدظ افشایؼ4

% اعر، اس تیي ایي ٍ هٌثغ، 75وٌس، زارای تاسزُ حزارزی  وار هی TH  ٍTLیه هاؽیي حزارزی تزگؾر خذیز وِ تیي زٍ هٌثغ تا زهای ثاتر  -113

 ((www.baroot.comیه یرچال تزگؾر خذیز هؾغَل وار ؽَز ضزیة وارایی آى چمسر اعر؟

1)
1
3

 

3)
H

L

T

T

 
 
 
 
  

1 1
4 1

 

2)
1
4

 

4)
H

L

T

T

 
 
 
 
  

1 1
3 1

 

وار رٍی آى اًجام هی ؽَز، زغییز آًسزٍخی  KJ10اس زعر هی زّس ٍ همسار  K300حزارذ زر زهای  KJ150عیغسوی طی یه فزآیٌس  -114

عیغسن  ΔS:www.baroot.com)) 
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 (ّوَارُ هٌفی اعر.1

/( تزاتز تا 3
KJ

K
0  اعر. 5

 (ّوَارُ هثثر اعر.2

/(تشرگسز یا هغاٍی 4
KJ

K

 
 
 

0  اعر. 5

 ((www.baroot.comراًسهاى حزارزی عیىل تزگؾر خذیز ؽىل سیز تزاتز اعر تا: -115

1)80%

2)33/33%

3)60%

4)42% 

 

 ((www.baroot.comاگز فٌز خوح تٌشیي را تا ٍاؽز گذاری زمَیر وٌٌس، وسام حالر ایجاز هی ؽَز؟ -116

 (افشایؼ حالر ایغر1

 (وغزی عَذر3

 (زاؽ وززى خوح تٌشیي2

 (فلَذ4

 ((www.baroot.comٍظیفِ ززهیغسَر ؽٌاٍر تان، وسام اعر؟ -117

ػمزتِ ًؾاى زٌّسُ تٌشیي. جلَگیزی اس ًَعاًاذ(1

وٌسزل ٍلساص هصزفی رئَعسای تان.(2

رٍؽي ًوَزى چزاؽ اذطار زوام ؽسى تٌشیي.(3

هحافظر اس ؽٌاٍر.(4

 زر وارتزازَر ًٍسَری هسغیز زر حالر سیز تار ٍ عزتاالیی، خیغسَى وارتزازَر زر وسام ٍضؼیر لزار زارز؟ -118

 (چغثیسُ تِ وف4 (ٍعط3 (تاال2 (خاییي1

 ((www.baroot.comهسار ؽساب زٌّسُ وارتزازَر ًٍسَؤی ثاتر، چٌس عَخاج تِ واررفسِ اعر؟ زر -119

1)1 

3)3 

2)2 

4)4 

 ((www.baroot.comهَزَر زیشل خالًچز، تزای ذاهَػ ؽسى زر وسام ٍضؼیر لزار هی گیزز؟ -120

اًسْای وَرط هفیس(1

عزخالًچز زر هماتل هجزای ٍرٍزی(2
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زر هماتل هجزای ٍرٍزیؽیار هایل خالًچز (3

ؽیار ػوَزی خالًچز زر هماتل هجزای ٍرٍزی(4

 ((www.baroot.comًؾاى زٌّسُ وسام گشیٌِ اعر؟ Sػالهر  148AD22FP/KSزر خوح اٍلیِ عِ گَػ  -121

لَلِ ٍرٍز ٍ ذزٍجی عَذر افمی ّغسٌس.(1

لَلِ ٍرٍز ٍ ذزٍج عَذر ػوَزی ّغسٌس.(2

می اعر.لَلِ ٍرٍز ػوَزی ٍ لَلِ ذزٍج اف(3

لَلِ ٍرٍزی افمی ٍ لَلِ ذزٍج ػوَزی اعر.(4

 زٍ خاراهسز اصلی وِ زٌظین ساٍیِ خایِ اٍالظ جزلِ زر ذَز رٍّای اًضوسَری تز هثٌای آى ّا صَرذ هی گیزز، وسام اعر؟ -122

 (زٍر هَزَر ٍ زهای آب1

 (زٍر هَزَر ٍ فؾار َّای ٍرٍزی3

 (زهای آب ٍ زهای َّا2

 (زٍر هَزَر ٍ زهای َّا4

 رگالزَر فؾار عَذر، فؾار ریل را زر حس ............. ثاتر ًگِ زاؽسِ ٍ زٍرّای تاال عَذر ............. را تِ تان تز هی گززاًس. -123

 تیؾسزی –تار  5/3زا  5/2(1

 تیؾسزی -تار  6زا  5(3

 ووسزی –تار  5/3زا  5/2(2

 ووسزی -تار  6زا  5(4

 ((www.baroot.comهَرز اعر؟ٍظیف عَئیچ ایٌزعی، وسام  -124

لطغ ٍلساص اًضوسَرّا زر زصازفاذ ؽسیس(1

لطغ زشریك عَذر زر زٍرّای تحزاًی هَزَر(2

راُ اًساسی ویغِ َّا زر زصازفاذ(3

لطغ ٍلساص هسار خوح تٌشیي زر زصازفاذ ؽسیس(4

 را هطلغ هی وٌس. Ecuاگز هرلَط عَذر غٌی تاؽس، ............... تا ارعال ٍلساص ................  -125

 حساوثز -CO(خساًغیَهسز 1

 حساوثز -(عٌغَر اوغیضى 3

 حسالل -CO(خساًغیَهسز 2

 حسالل -(عٌغَر اوغیضى 4

 تِ عیغسن ززهش واعِ ای وِ یه خوح زٍ طزفِ زر تاال ٍ زر خاییي تیي وفؾه ّا خیچ رگالص لزار هی گیزز، ................. هی گَیٌس. -126

 (عز4ٍٍ (زٍخلىظ زٍتل3 (زٍخلىظ2 (عیودلىظ1

 ((www.baroot.comزر عیغسن ززهش زٍ هساری، عَخاج اًساسُ گیزی فؾار زر وجا ًصة هی ؽَز؟ -127

 (هسار هؾسزن1

 (اتسسای ززهشّای زیغىی3

 (ذزٍجی عیلٌسر اصلی2

 (اتسسای ززهشّای واعِ ای4

www.baroot.com

www.baroot.com جستجو و ثبت رایگان آگھی استخدام



 ((www.baroot.comوسام ػثارذ صحیح اعر؟-128

زیغىی، ؽساب هٌفی تیؾسزی ًغثر تِ ززهش واعِ ای زَلیس هی وٌس. ززهش(1

زر عیغسن ززهش زیغىی، ًیزٍی تغیار ووی تزای ززهش وززى هَرز ًیاس اعر.(2

عَخاج وٌسزل فؾار عیلٌسر اصلی، ًیزٍی ٍارز تِ چزاؽ ّا را افشایؼ هی زّس.(3

ٍ هسحزن اعر.یزٍ زر لٌر ّای هحزن ػیة وفؾه تٌسی زٍخلىظ، ػسم زَسیغ یىغاى ً(4

 ((www.baroot.comّیسرٍتَعسز زر هسار ززهش وسام ًَع ذَزرٍّا ًصة هی ؽَز؟ -129

 (زارای تَعسز ززهش1

 (هجْش تِ فزهاى خز لسرذ3

 (زارای ززهش زیغىی2

 (هجْش تِ وَلز4

 ((www.baroot.comزر وسام حالر، چزخ ازَهثیل زر حال غلسیسى هسَلف هی ؽَز؟ -130

1)R BrM M 

3)R BrM M 

2)R BrM M 

4)R BrM M
1
2

 

 ((www.baroot.comس زٍر سزى، وسام ساٍیِ تاػث تزگؾر فزهاى تِ حالر هغسمین هی ؽَز؟اخظ -131

 (ووثز هثثر ٍ اًحزاف ویٌگ تیي1

 زَایي(وغسز هٌفی ٍ 3

 (ووثز هٌفی ٍ زَایي2

 (وغسز هثثر ٍ ازحزاف ویٌگ تیي4

 ((www.baroot.comهیلِ اعساتیلی سازَر )هَج گیز(، وسام حالر را وٌسزل هی وٌس؟-132

 (غلسیسى1

 (ارزؼاؽاذ تس3ًِ

 (ولِ سًی رٍ تِ جل2َ

 (خاییي آهسى ذَزرٍ زر ؽساب گیزی4

 ((www.baroot.comفزهاى، تایس............................تزای ون وززى ذالصی گززػ غزتیله  -133

تِ ٍاؽزّای جلَی غالف فزهاى افشٍز(1

اس ٍاؽز سیز زرب جؼثِ فزهاى واعر(2

تِ ٍاؽز سیز زرب فزهاى افشٍز(3

اس ٍاؽز جلَی غالف فزهاى واعر(4

تاؽس ٍ ازَهثیل زر عز خیچ لزار گیزز، تِ ًحَی  36ٍ  9ٍ زؼساز زًساًِ ّای خیٌیَى ٍ وزاًَیل تِ زززیة   rpm 4000اگز زٍر هیل گارزاى  -134

 تاؽس، آى گاُ زٍر چزخ ذارجی چمسر اعر؟ rpm700وِ زٍر چزاؽ زاذل خیچ 

1)100 2)1300 
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3)700 4)1700 

َلی رٍی خلَط حذف ؽسُ ٍ فمط زر ٌّگام خیچیسى زٌؼ ذوؾی زر وسام رٍػ یازالاى تٌسی اوغل هحزن، زٌؼ ذوؾی زر حالر هؼو -135

 ((www.baroot.comتِ خلَط ٍارز هی ؽَز؟

 (ًیوِ ؽٌاٍر 1

 (عِ چْارم ؽٌاٍر3

 (زوام ؽٌاٍر2

 (عاز4ُ

 ((www.baroot.comزر زیفزاًغیل تسٍى لغشػ، وسام ػاهل اس لغشیسى چزخ ّا زر جازُ ون اصطىان جلَگیزی هیىٌس؟ -136

لفل ؽسى زًسُ ّای عزخلَط تا هحفظِ(1

لفل ؽسى خلَط ّا تا چٌگه تِ هحفظِ(2

یه خلَط تا هحفظِ یىدارچِ هی ؽَز(3

ّز زٍ خلَط اس وزازَیل آساز هی ؽًَس(4

 ((www.baroot.comعاییسگی صفحِ والچ، چِ زغییزی زر همسار ذالصی خسال والچ هی زّس؟ -137

همسار ذالصی تیؾسز هی ؽَز.(1

ذالصی ووسز هی ؽَز.همسار (2

 همسار ذالصی زغییز ًوی وٌس.(3

همسار ذالصی اتسسا سیاز ٍ زسریجاَ ون هی ؽَز.(4

 ((www.baroot.comراحر زًسُ اس عٌگیي تِ عثه وسام اعر؟ ضزر جؼثِ زًسُ ّای وؾَیی، ؽزط زؼَی-138

یه والچ گزفسي ٍ هٌسظز جا رفسي زًسُ تَزى(1

ًىززىیه والچ گزفسي ٍ گاس را لطغ (2

زٍ والچ گزفسي ٍ ٍعط گاس زازى(3

زٍ والچ گزفسي(4

 ٍظیفِ وؾَیی رٍیی جؼثِ زًسُ وِ زَعط هاّه حزور هی وٌس، اًسمال ًیزٍ اس ................... تِ ...................... هی تاؽس.-139

 چزخ زًسُ –(زَخی 1

 زَخی -(چزخ زًسُ 3

 زًسُ تزًجی-(چزخ زًس2ُ

 زَخی-(زًسُ تزًجی4

سُ تاالزز زَعط عَخاج زر گیزتىظ ازَهازیه، ٌّگاهی وِ فؾار ................ تز فؾار .............. ٍ فؾار .................... غلثِ وٌس، زؼَیض تِ زً -140

 ((www.baroot.comزؼَیض اًجام هی ؽَز.

 فٌز –گاس  –(گاٍرًز 2 فٌز -گَرًز –(گاس 1
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 فٌز -ذط اصلی -(گاٍرًز4 گاس -ذط اصلی  –(گاٍرًز 3

زر ؽزٍع احسزاق )لسرذ( تاؽس، تؼس اس چٌس زرجِ اس گززػ هیل لٌگ احسزاق  2( عیلٌسر 153624اگز زر هَزَری تا زززیة احسزاق ) -141

 ((www.baroot.comؽزٍع هی ؽَز؟ 3عیلٌسر 

1)120 

3)240 

2)360 

4)480 

زرجِ اس گززػ هیل لٌگ تاؽس، سهاى ّای ززاون ٍ زٌفظ  40رجِ اس گززػ هیل لٌگ ٍ ریسارز آى ز 10اگز زر هَزَری، آٍازظ عَخاج گاس -142

 ((www.baroot.comتزاتز اعر تا:

1)140  ٍ230 

3 )220  ٍ220 

2 )140  ٍ220 

4 )130  ٍ230 

 هی ؽَز؟ززاػ تیؼ اس حس عزعیلٌسر، تاػث چِ زغییزازی زر ًغثر ززاون ٍ حجن هحفظِ ای احسزاق  -143

 (ون ٍ سیاز1

 (سیاز ٍ ون3

 (سیاز ٍ سیاز2

 (ون ٍ ون4

 زر چِ حالسی اعر؟ 2زر حال ززاون تاؽس، عیلٌسر ؽوارُ  (1342هَزَری تا زززیة احسزاق) 4اگز عیلٌسر ؽوارُ  -144

 (ززاون1

 (اًفجار3

 (هىؼ2

 (زرلی4ِ

 ((www.baroot.comهَزَر تِ ٍجَ هی آیس؟اگز لمی عَخاج ووسز اس اًساسُ هجاس تاؽس، چِ اؽىالی زر وار -145

عزیغ عَذر عَخاج گاس(1

عزیغ عَذسي عَخاج زٍز(2

ایجاز عز ٍ صسا زر هَزَر(3

واّؼ یافسي سهاى تاس تَزى عَخاج(4

 زٍر زر زلیمِ تاؽس، زّاًِ خالزیي چٌس تار زر ثاًیِ تاس هی ؽَز؟ 3000سهاًِ، اگز زٍر هَزَر  4عیلٌسر  6زر یه هَزَر  -146

1)18000 

3)3000 

2)9000 

4)150 

 ((www.baroot.comجٌظ ٍ رًگ صفحاذ هثثر ٍ هٌفی تاززی زر سهاى ؽارص واهل، تِ زززیة ػثارذ اعر اس:-147

1)Pbo2  لَُْ ای– pbso4 ذاوغسزی

2)pbso4  لَُْ ای– pb ذاوغسزی

3)Pbo2  لَُْ ای– pbذاوغسزی
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4)Pbo2  ذاوغسزی– pbلَُْ ای

سًی الىسزًٍیىی، یه زغر الهح را تیي هٌفی وَیل ٍ تسًِ لزار زازُ ٍ اعسارذ هی سًین. اگز زغر الهح رٍؽي ٍ زر عیغسن جزلِ  -148

 ((www.baroot.comذاهَػ ؽَز ًسیجِ هی گیزین وِ:

عَذسِ اعر. (gnator)ایگٌازَر (1

عَذسِ اعر. (pick-up)عین خیچ خیه آج (2

عین خیچ اٍلیِ وَیل ًین عَس ؽسُ اعر.(3

ایگٌازَر ٍ عین خیچ خیه آج، ّز زٍ عالن اًس.(4

هَزَر زر زٍر آرام هؾىلی ًسارز؛ ٍلی تا افشایؼ زٍر، هَزَر ون آٍرزُ ٍ عٌگیي حزور هی وٌس. زلیل ٍجَز ایي ػیة آى اعر وِ فیلسز -149

 ((www.baroot.comزّاًِ خالزیي ............. تَزُ ٍ زاٍل آى........... اعر.

 ون-(سیاز1

 ون-(ون3

 سیاز-(سیاز2

 سیاز-(ون4

 ((www.baroot.comػلر اعسفازُ اس رلِ زر هسارّای الىسزیىی چیغر؟ -150

افشایؼ ٍلساص ارعالی تِ هصزف وٌٌسُ(1

افشایؼ جزیاى ارعالی تِ هصزف وٌٌسُ(2

افشایؼ ٍلساص ٍ جزیاى ارعالی تِ هصزف وٌٌسُ(3

ارعال جزیاى الىسزیىی تا حسالل افر ٍلساص(4
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