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١

 
 75/0 .آن را ذکر نمایید واحدرا تعریف کرده و توان الکتریکی   1

2 

 .جاهاي خالی را با عبارت مناسب پر کنید

 25/0 .اختالف جریان بین سیم رفت و برگشت است................ اساس کار کلید ) الف

 25/0 .شود استفاده می................ الکتریکی از فیوز  موتورهايجهت حفاظت از ) ب

 25/0  .گویند................ عبور کند به آن وقتی در مدار الکتریکی براي مدت زمان زیادي جریان بیش از حد نرمال ) ج

 25/0  .شود آمپر استفاده می 10از فیوز................ هاي مسکونی براي حفاظت ازسیم  در محل )د

3 

  .به تصویر زیر پاسخ دهیداالت زیر با توجه ؤبه س

 چند عدد است؟مدار  در " الف "با حروف هاي مشخص شده تعداد سیم) الف

 در مدار چند عدد است؟ "ب  "هاي مشخص شده با حروف تعداد سیم) ب

 دهد؟ میتصویر کدام مدار الکتریکی را نشان ) ج
75/0 

4 
 ؟ ترسیم نمایید را ساختمان الکتریکیسیسات أهر یک از عالئم اختصاري زیر در نقشه ت

 تایمر راه پله )د     تقسیم تابلو )ج     آنتن) ب   شماي فنی کلید تبدیل )الف 
1 

 5/0 به عنوان هادي جریان برق نسبت به فلزات هادي دیگر چیست؟مزیت فلز مس   5

 5/0 .را تعریف کنید "دیمر"  6

7 

 .پاسخ دهیدبه سؤاالت زیر با توجه به تصویر 

  دهد؟ تصویر کدام تابلو را نشان می) الف

عبارت ) ب

25/0 

 75/0 سیم ورودي به چه معنا است؟ يرو

 ادامه سؤاالت در صفحه دوم
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٢ 

8  

  .هاي زیر را مشخص نمایید بودن هر یک از عبارت "غلط"و  "صحیح"

  .دهند در پالن روشنایی نمایش میمدار زنگ اخبار را ) الف

  .کابل چاه ارت باید مسی و فاقد روکش باشد) ب

  .میلی متر مربع است 5/1سطح مقطع سیم هاي مدار روشنایی ) ج

  .است " MTB "عالمت اختصاري جعبه تقسیم تلفن طبقات) د

  

25/0  

25/0  

25/0  

25/0  

9  

  .به هر یک از سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید

  شود؟ از کدام مدار جهت روشنایی استفاده می فضاي راهروها معموالًدر ) الف

  حداکثر فاصله پریزها در منازل مسکونی چقدر است؟) ب

  شدت روشنایی  اتاق خواب چند لوکس است؟) ج

  تواند طبق مقررات تغذیه نماید؟ هر مدار پریز حداکثر چند عدد از مصارف عمومی را می) د

  

25/0  

25/0  

25/0  

25/0  

  75/0  .چاه نشتی را تعریف کنید  10

  75/0  .را تعریف کنید "میله" هاي اصلی قنات از قسمت  11

    .در مورد خواص و تصفیه آب آشامیدنی به سؤاالت زیر پاسخ دهید  12

  5/0  شود؟ وجود چه موادي باعث ایجاد بوي ناخوشایند در آب آشامیدنی می) الف  

  5/0  است؟سختی آب به واسطه چه امالحی ) ب  

  25/0  در کدام مرحله از تصفیه آب آشامیدنی به آن کلر اضافه می شود؟) ج  

  25/0  یابد؟ در کدام یک از مراحل تصفیه آب غلظت مواد  فرار کاهش می) د  

  75/0  شود و وظیفه آن چیست؟ گیري از لوله اصلی در کجا نصب می شیر یکطرفه در انشعاب  13

14  

  شود؟ زیر از کدام لوله استفاده میبراي هر یک از موارد 

  کشی گاز لوله) ب    فاضالب آغشته به مواد شیمیایی) الف

  هاي سرمایی و گرمایی  کویل) د           دودکش) ج

1  

  75/0  .را تعریف کنید "پیسوار"شیر   15

  5/0  .انواع شیر ایمنی و کنترل را نام ببرید  16

    ومسادامه سؤاالت در صفحه   
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٣ 

  5/0  .را تعریف نمایید "لوله  هواکش"در شبکه فاضالب   17

  75/0  گردد؟ درچه شرایطی از این آب بندي استفاده می ؟دي عمیق سیفون چند سانتی متر استآب بن  18

  75/0   .کر نماییدذچاه فاضالب را  یسه قسمت اصل  19

20  

  .به سؤاالت زیر در مورد فاضالب پاسخ دهید

  ؟روي لوله فاضالب به چه معنا است "CO عالمت اختصاري") الف

  ؟نماید در صورتی که آب باران به لوله تخلیه فاضالب وسایل بهداشتی متصل گردد چه اختاللی ایجاد می) ب

  ؟چیست "منهول " منظور از) ج

  ؟مصالح مناسب جهت ساخت مخزن سپتیک تانک چیست) د

  

25/0  

25/0  

25/0  

25/0  

21  

  .رادیاتور پاسخ دهیدبه سؤاالت زیر در مورد 

  هاي رادیاتور به چه عاملی بستگی دارد؟ تعداد پره) الف

  ؟گردد گیري در کجاي رادیاتور نصب می شیر هوا) ب

  ؟نشان دهنده چیست "200"است عدد  200 ×600مدل رادیاتوري ) ج

  

25/0  

25/0  

25/0  

22  

  .زیر پاسخ دهیدبه سؤاالت  ذکرشده باشد "CH&HWS"اي عبارت  درصورتی که در نقشه

  این عالمت مربوط به کدام دستگاه تهویه مطبوع است؟) الف

  نشان دهنده چیست؟ "S"حرف ) ب

  در عبارت فوق به چه معنا است؟ "HW") ج

  

25/0  

25/0  

25/0  

در نقشه کانال کولر عبارت    23
RWR 12×20

700CFM
  1  چه مفهومی دارد؟  

24  

 سیسات مکانیکی ساختمان به چه معنا است؟أهر یک از عالئم اختصاري زیر در نقشه ت

   )ب            )الف

  )د            )   ج

  

1  
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١  

  75/0  )نمره 25/0( .است واتواحد آن  )نمره 5/0( مقدار کار انجام شده در واحد زمان را توان گویند  1

2  

  کند کار )ب    FI کلید محافظ جان یا) الف

  )نمره 25/0هر مورد (    روشنایی )د        جریان اضافی )ج
1  

  75/0  )رهنم 25/0هر مورد (  کلید دو پل شماي فنی مدار  ) ج  عدد 3 )ب  عدد 4) الف  3

4  
  

  )نمره 25/0هر مورد (    )د      )ج    )ب     )الف

  

1  

  5/0  )نمره 25/0هر مورد (            هدایت بهتر – حجم کمتر  5

  5/0  .توان ولتاژ را تغییر داد و شدت نور را کم و زیاد نمود اي که توسط آن می وسیله  6

7  

      )نمره 25/0( )تابلو کنتور( اصلیتابلو) الف

ولت  380ولت و  220 هرتز و نوع جریان متناوب و مقدار ولتاژ 50ز و یک سیم نول با فرکانس سه سیم فا )ب

   )نمره 25/0ذکر سه مورد کافی است هر مورد (  .است

1  

  1  )نمره 25/0هر مورد (    غ )د    ص )ج    ص )ب    ص) الف  8

  1   )نمره 25/0هر مورد (  12 )د     100 )ج  متر 3 )ب  مدار کلید تبدیل یا تعویض) الف  9

10  

تراز سطح آب زیر زمینی  ها به صورت آزاد جریان دارد و سطح آب پیش از برداشت هم آب در این نوع از چاه

  .مجاور است

75/0  

  75/0  .کند اي عمودي که به صورت چاه بوده و پیشکار را به سطح زمین متصل می مجراي استوانه  11

12  

  )نمره 25/0هر مورد ( منیزیم –کلسیم  )ب  )نمره 25/0هر مورد (آمونیاك  –فنل ) الف

  )نمره 25/0(هوادهی  )د       )نمره 25/0( گند زدایی )ج

5/1  

13  

براي جلوگیري از برگشت آب داخل ساختمان به لوله اصلی است تا در ) نمره 25/0(شود  بعد از کنتور نصب می

  ) نمره 5/0. (اشتی ایمن شودکشی شهري از نظر بهد صورت آلوده بودن آب داخل ساختمان سیستم لوله

75/0  

    ادامه راهنماي تصحیح در صفحه دوم  
 

t 
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٢  

14  
  مانسمان )ب      )ایرانیت( لوله آزبست سیمانی) الف 

  )نمره 25/0 مورد هر(  لوله مسی )د          لوله سیمانی )ج
1  

15  
خلوط و شبکه شود و ارتباط شیر م اي استفاده می ها که از شیر مخلوط توکاسه ظرفشویی ها و در روشویی

  .شود گرم به وسیله این شیر برقرار می کشی آب سرد و لوله
75/0  

  5/0  )نمره 25/0هر مورد (      شیر شناور یا فلوتر – شیر اطمینان یا رها کننده  16

  5/0  .شود براي ایجاد ارتباط شبکه فاضالب با جو و تخلیه گاز درون شبکه به بیرون از لوله هواکش استفاده می  17

  75/0  )نمره 25/0هر مورد (  هش فشار جوکاافزایش و  –گرماي زیاد محیط  –سانتی متر  10  18

  75/0  )نمره 25/0هر مورد ( انباره چاه – میله چاه – دهانه چاه  19

20  

  )25/0( دریچه بازدید )الف

زمین وارد  آب باران از محل سیفون طبقه هم کف و یا زیر – آب درون سیفون وسایل بهداشتی تخلیه شود )ب

  )نمره 25/0ذکر یک مورد کافی است (  .شود می فضاي ساختمان

  )25/0( دریچه آدم رو )ج

  )نمره 25/0کافی است مورد  ذکر یک(  ذمصالح غیر قابل نفو – مسلح بتن )د

1  

  75/0  )نمره 25/0هر مورد (    پهناي رادیاتور )ج  روي بوشن باالیی ) ب  اتالف حرارتی فضا) الف  21

  75/0  )نمره 25/0هر مورد (    آب گرم )ج    لوله رفت) ب    ن کویل ف )الف  22

23  

فوت مکعب در  700با ظرفیت هوادهی  –اینچ  12×20به ابعاد  –قابل تنظیم  –دیواري  –دریچه هواي برگشت 

  )25/0ذکر چهار مورد کافی است هر مورد (دقیقه 
1  

24  

  مغزي تبدیل )ب        راه چهار) الف

  )نمره 25/0هر مورد (اي  اتصال دنده مهره ماسوره) د    خطیپمپ سیرکوالسیون ) ج

1  
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