
 

 

 2 درجه PLC کارور سوال نمونه 

 

 

در جامعه امروزی، ما برای انجام بسیاری از حیاتی ترین فرآیند های صنعتی خود، از تولید برق گرفته تا پارچه بافی، به ماشین آالت 

ا افزایش دهیم. اما سطح خودکار متکی هستیم. فناوری اتوماسیون به ما این امکان را داده است که ارتفاعات جدیدی از تولید و نوآوری ر

 .امکان پذیر نخواهد بود PLC فعلی اتوماسیون ما بدون اختراع مهمی به نام کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی

PLC  یک کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی نوعی کامپیوتر کوچک است که می تواند داده ها را از طریق ورودی های خود دریافت کند

کنترل عملکرد های یک سیستم با استفاده از  PLC العمل های عملیاتی را از طریق خروجی های خود ارسال کند. اساساً، وظیفهو دستور 

ها برای خودکار سازی مهم ترین فرآیند های خود  PLC منطق داخلی برنامه ریزی شده در آن است. کسب و کار ها در سراسر جهان از

 .استفاده می کنند

می باشد که با هدف ورود به بازار کار، مباحث و سرفصل های  آموزشگاه فن آموزانیکی از محبوب ترین دوره های  PLC آموزشدوره 

صد در کارگاه های پیشرفته و مجهز به انواع ابزار آالت مورد نیاز به کارآموزان  آموزشی را از مبتدی تا پیشرفته به صورت عملی و صفر تا

آموزشگاه فن آموزان بوده که به علت اعتبار  PLC یکی از مزیت های شرکت در دوره PLC آموزش می دهد. ارائه مدرک فنی و حرفه ای

خدام را راحت کرده است. یکی از چالش هایی که افراد متقاضی دریافت باال در داخل و خارج از کشور، فرآیند های ورود به بازار کار و است

گواهینامه بین المللی فنی و حرفه ای با آن مواجه هستند، شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره حد نصاب قبولی می باشد. آموزشگاه فن 

ده و با امکان دانلود آن ها می توانید تا قبل از آزمون همراه با پاسخ، مشکل را حل کر 2درجه  PLC آموزان با گردآوری نمونه سوال کارور

 

 چکیده مطلب :

  سواالت کلید مراهه به 2 درجه plc کارور سواالت نمونه
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آماده شوید. برای مشاهده سرفصلها و اطالعات کامل دوره پی ال سی روی تصویر زیر کلیک  PLC آن را مطالعه کرده و برای آزمون کتبی

 :نمائید

 

 38تعداد سوال: 

 دقیقه 60زمان پاسخگویی: 

 رکیبی می توان استفاده کرد؟برای بستن فایل جاری از کدام کلید ت .1

1) ALT+F4 2) SHIFT+F4 

3) ALT+F2 4) SHIFT+F2 

 فاصله مانیتور از پیشانی باید چند سانتی متر باشد؟ .2

 45الی  30 (2 50الی  40 (1

 70الی  55 (4 40الی  20 (3

 شکل مقابل مربوط به کدام نوع اتصال است؟ .3
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 ستاره (2 مثلث (1

 ندورداال (4 ستاره مثلث (3

 

 حک شده باشد این موتور در ایران چگونه راه اندازی می شود؟  یا  اگر روی پالک موتور ها  .4

 مثلث (2 ستاره (1

 داالندور (4 ستاره مثلث (3

 

 قدرت و جریان ستاره چند برابر مثلث است؟ .5

 برابر 1/3 –برابر  3 (2 برابر 3 –برابر  3 (1

 برابر 1/3 –ر براب  1/3 (4 برابر 3 –برابر  1/3 (3

 

 مدار فرمان ستاره مثلث :بیشتر بخوانید

 .در موتور های داالندور با افزایش قطب ها دور موتور ...... و با کاهش قطب ها دور موتور ..... می یابد .6

 افزایش -کاهش  (2 کاهش -افزایش  (1

 افزایش -افزایش  (4 کاهش -کاهش  (3

 

 روی پالک موتور ها چیست؟ IP منظور از .7

 حفاظت عمومی (2 حفاظت بین المللی (1

 حفاظت الکتریکی (4 حفاظت اشخاص (3

 

 روی پالک موتور ها چیست؟ P.M منظور از .8

 راه اندازی موتور (2 نصب موتور (1

 ظرفیت موتور (4 دور موتور (3

 

 تابع مدار منطقی شکل روبرو کدام است؟ .9
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1) 2) AB+BC 

3) 4) A+BC 

 

 .را به مبنای دو تبدیل کنید 41عدد  .10

1) 110110 2) 010110 

3) 111011 4) 101001 

 

 کدام یک از گزینه های زیر جز کنترل حلقه باز محسوب نمی شود؟ .11

 شستن لباس توسط ماشین لباسشویی (2 روشن خاموش کردن یک المپ توسط کلید (1

 سرد کردن محیط توسط کولر (4 برش ورق توسط گیوتن (3

 

 است؟ On-Board خروجی آنبوده و ورودی  Compact های زیمنس به صورت PLC کدام یک از .12

1) S7200 2) S7300 

3) S7400 4) S71500 

 

 استفاده می شود؟ PLC برای جلوگیری از خسارت های ناشی از متوقف شدن پروسه در اتوماسیون از کدام نوع .13

1) LOGO 2) S7200 

3) S7300F 4) S7400F 

 

 بسته می شود؟ PLC هیتر در کدام قسمت .14

 ورودی های آنالوگ (2 ورودی های دیجیتال (1

 خروجی های دیجیتال (4 خروجی های آنالوگ (3

 

15. CPUدر پایان اجرای برنامه، آخرین وضعیت خروجی ها را در کدام قسمت از حافظه نگهداری می کند؟ ، 



 

 

1) IIT 2) PIQ 

3) PIM 4) PID 

 

 ارسال می شود در کدام حافظه قرار می گیرد؟ PLC S7 300 وقتی برنامه به .16

1) Load Memory 2) Work Memory 

3) System Memory 4) Warm Memory 

 

 راه اندازی نمی شود؟ PLCکدام حافظه اگر نباشد،  .17

1) Load Memory 2) Work Memory 

3) System Memory 4) Warm Memory 

 

 سرعت سوئیچینگ سنسور القایی چقدر است؟ .18

1) 100 KHZ 2) 75 KHZ 

3) 50 KHZ 4) 25 KHZ 

 

 قابل نماد کدام یک از شیر های برق را نشان می دهد؟شکل م .19

 

 2/3شیر  (2 2/2شیر  (1

 3/4شیر  (4 2/4شیر  (3

 

 برقرار می شود؟ PLC ارتباط بین لپ تاپ و Notebook با نصب کدام کارت در اسالت .20

1) CP5511 2) CP5611 

3) CP4022 4) CP4012 

 

 و مانیتور نباشد؟ PLC از کدام وسیله می توان به جای کامپیوتر استفاده کرد تا نیازی به مبدل بین .21



 

 

1) Tablet 2) NoteBook 

3) HMI 4) PG 

 

 چه نام دارد؟ PLC پردازشگر مرکزی در .22

1) PS 2) CPU 

3) CP 4) IM 

 

23. FM  در PLC S7 300 در کدام اسالت Rack قرار می گیرد؟ 

 3و  1اسالت شماره  (2 2و  1ره اسالت شما (1

 11تا  4اسالت شماره  (4 3و  2اسالت شماره  (3

 

 کدام است؟ S7 300 نوع رک مورد استفاده در .24

1) UR 2) SR 

3) ER 4) DR 

 

 آشنایی با انواع رک در پی ال سی : بیشتر بخوانید

 چند اسالت دارد؟ S7 300 رک .25

1) 6 2) 9 

3) 11 4) 18 

 

 ست؟چی CP در MPI-Industrial-Profibus-Point-to-Point منظور از شبکه .26

 شبکه نقطه به نقطه –شبکه استاندارد  –شبکه صنعتی  –شبکه مختص زیمنس  (1

 شبکه نقطه به نقطه –شبکه استاندارد  –شبکه مختص زیمنس  –شبکه صنعتی  (2

 شبکه استاندارد –شبکه نقطه به نقطه  –شبکه صنعتی  –شبکه مختص زیمنس  (3

 شبکه نقطه به نقطه –صنعتی  شبکه –شبکه استاندارد  –شبکه مختص زیمنس  (4

 

 به کامپیوتر چه نام دارد؟ PLC S7 300 دیدن پروژه با اتصال .27

1) Online 2) Offline 

3) Customize 4) Object Content 
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  7300sهای سری cpu بررسی : بیشتر بخوانید

 ها نیاز به منبع تغذیه جداگانه در رک اضافی می باشد؟ IM در کدام نوع از .28

1) IM360S در رک اضافی IM361R رد نیاز به منبع تغذیه جداگانه دارددر رک اصلی قرار گی. 

2) IM360S در رک اصلی IM361R در رک اضافی قرار گیرد نیاز به منبع تغذیه جداگانه دارد. 

3) IM365S در رک اضافی IM365R در رک اصلی قرار گیرد نیاز به منبع تغذیه جداگانه دارد. 

4) IM365S در رک اصلی IM365R یاز به منبع تغذیه جداگانه دارددر رک اضافی قرار گیرد ن. 

 

 نمی باشد؟ Standard کدام یک از جزیان های زیر جز جریان .29

1) 4 2) 10 

3) 15 4) 20 

30. PLC S7 400 چند عدد را پوشش می دهد؟ 

1) 4 2) 9 

3) 18 4) 22 

 

 اضافه کرد چند عدد است؟ PLC S7 400 ماکزیمم رکی که می توان به رک اصلی در .31

1) 3 2) 9 

3) 18 4) 21 

 

 کدام گزینه صحیح نیست؟ S7-400 در مورد پیکر بندی .32

 .رک نقش نگهداری ماژول ها را بر عهده دارد S7-400 در (1

 .رک نقش نگهداری ماژول ها را بر عهده دارد S7-400 در (2

 .چندین نوع تنوع رک وجود دارد S7-400 در (3

 .ا مجاز نیستفضای خالی روی رک ها بین ماژول ه S7-400 در (4

 

 زیمنس S7-400 انواع پی السی: بیشتر بخوانید

 از کدام گزینه استفاده می کنند؟ S7 400 برای پیکر بندی و تنظیمات پارامتر های سخت افزار .33

1) Subnet 2) Hardware Configuration 

3) Consistency Check 4) Authorization 
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 ه می شود؟برای مانیتورینگ کردن برنامه نوشته شده در محیط برنامه نویسی از کدام گزینه استفاد .34

1) 
2)  

3)  4)  

 

 چیست؟ S7 PLC SIM منظور از .35

 برنامه نویسی به صورت گرافیکی (2 .سیموالتور نرم افزاری است (1

 PID ابزار کمکی (PLC 4 ابزار عیب یابی (3

 

 شکل مقابل مربوط به دیاگرام کدام یک از تایمر های زیر می باشد؟ .36

 

1) SE 2) SS 

3) SP 4) SD 

 

ذخیره  1را با هم ضرب کرده و نتیجه را در قسمت پایینی آکوموالتور  2و  1یک از دستورات زیر، محتویات قسمت پایینی آکوموالتور  کدام .37

 می کند؟

1) DIV-I 2) MUL-I 

3) SUB-I 4) ADD-I 

 

 و هم چنین تمامی خروجی های کانتر صفر می شود؟ PV در شمارنده زیر با فعال شدن کدام پایه مقدار .38



 

 

 

1) CV 2) CD 

3) R 4) S 

 

 2درجه  PLC کلید نمونه سوال کارور
 

 سوال گزینه صحیح سوال گزینه صحیح

1 20 1 1 

4 21 1 2 

2 22 1 3 

4 23 1 4 

1 24 4 5 

3 25 2 6 

4 26 1 7 

1 27 3 8 

2 28 3 9 

2 29 4 10 

4 30 4 11 

4 31 1 12 

4 32 4 13 

2 33 3 14 

3 34 2 15 

1 35 1 16 



 

 

3 36 1 17 

2 37 4 18 

3 38 4 19 

 

نظیر آموزشگاه فن آموزان با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای دوره های تخصصی الکترونیک ، تعمیرات و کنترل ابزار دقیق 

،  آموزش رباتیک،  آموزش طراحی برد،  آموزش تعمیرات برد الکترونیکی،  آموزش تعمیرات لوازم خانگی،  آموزش تعمیرات موبایل

ود دوره ها در کارگاههای مجهز برگزار می کند. تمامی دوره ها را با اعظای مدرک معتبر و پشتیبانی نامحدو...  آموزش آلتیوم دیزاینر

 .تماس بگیرید 02166477300% تخفیف ارائه می شوند. برای دریافت اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره 30ویژه بازار کار و با 
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