
 

 امتحانات
 پرورش آموزش
 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعایل
 جمهوري اسالمي ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

ي  واحد  نام 
)ع(: آموزش  ي ستان امام حسن مجتب 

 هنر

  مهر  محل
 مدير امضاء يا 

 سوال

 98/  3/   تاريخ امتحان : رشته: معماری (:داوطلب ش)صندلي ش

 صبح   :امتحان ساعت يازدهم :پايه :خانوادگي نام و نام

 دقیقه70  امتحان: وقت صفحه است 3سواالت        تاسیساتدرس: مومني دبیر: خانم

 تاريخ و امضا: نمره پاياني به حروف: نمره پاياني به عدد:

   

 بارم بخش تئوری رديف

بخش الکتریکی: الف
 

5/7 

 رپ کنید؟با کلمات مناسب جااهی  خالی را  
 الکتريکي از ..............................استفاده مي کنند.برای اندازه گیری انرژی (۱

در مدار الکتريکي اگر قطب های ولتاژمدار تغییر نکند جريان ...........................و اگر اين جريان همیشه ثابت (۲

 نباشد را جريان ........................... مي نامند.

  برقي .......................................و ............................................مي باشد. مهمترين جزيیات در نقشه تاسیسات(3

۲5/۱ 

  هب سواالت زری پاسخ کواته دهید: 

 5/0 انواع فیوز از نظر زمان عملکرد به چند دسته تقسیم میشود نام ببريد؟ 4

 

 ببريد؟انواع نقشه های مدار های الکتريکي را نام  5

 

5/0 

 زنگ اخبار از نظر ولتاژ کار به چند دسته تقسیم شده نام ببريد؟ 6

 

75/0 

 نمونه رايزر دياگرام نام ببريد؟ 3 7

 

75/0 

  هب سواالت زری پاسخ کامل دهید 

 اساس کار کلید محافظ جان را بنويسید؟ 8

 

5/0 

 کابل کواکسیال چه کاربردی دارد؟ 9
 

5/0 

 تعريف کنید؟مدار بندی را  10

 

۱ 

 عاليم زير را ترسیم نمايید؟ 11

 الف( پريز برق                                                            ب( چراغ ديواری 

 ج(کلید تبديل                                                            د(آنتن

۱ 

 استفاده مي شود؟نام ببريددر يک ساختمان چند نوع تابلوی برق  12

 
75/0 



کانیکی   5/۱۲ صفحه ی دوم                                                                                                                                                بخش اتسیسات م

 :جااهی خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 
اولین و عمیق ترين میله در قنات ..................................و محل بیرون آمدن آب از قنات را  -۱3

 .........................مي نامند.

 هوادهي در تصفیه اب باعث مي شود تا غلظت .................... و .......................... در ابهای زير زمیني کم شود.-۱4

 

۱ 

  هب سواالت پاسخ کواته بدهید: 

 به چه چاههايي چاه نشتي مي گويند؟ 15

 

5/0 

 ر گودی به چند دسته تقسیم مي شوند؟ نام ببريدظچاه ها از ن 16

 

5/0 

 خواص شیمیايي آب را نام ببريد؟ 17

 

5/0 

 به چند روش سختي آب رامي گیرند؟نام ببريد 18

 

5/0 

 چرخش آب در رادياتور ها را نام ببريد؟سیستم  یعوامل کنترل کننده  19

 

5/0 

 مورد ۲در شبکه ی جمع آوری فاضالب از چه لوله هايي استفاده مي کنند؟ 20

 

5/0 

 عالئم اختصاری زير مربوط به چیست؟ 21

 :CO:                                               ج(RD:                                         ب(DWالف( 

75/0 

  هب سواالت زری پاسخ کامل دهید: 

 فون با آب بندی عمیق در چه شرايطي استفاده مي گردد؟یاز س 22

 

 

75/0 

 در سپتیک تانک چه نکاتي را بايد در نظر داشت؟ 23

 

 

۱ 

 کاربرد لوله های زير را بنويسید؟ 24

 الف(لوله مسي:

 ب(لوله فوالدی گالوانیزه:

۱ 

 کاربردی دارند؟وصاله ها چه  25

 

 

۱ 

 مورد از اجزای انشعاب آب از لوله کشي شهری را نام ببريد؟ 4 26

 

۱ 

 عبارات زير را شرح دهید؟ 27

 :G:                                                                       ب(Dالف(

 CH&HWRد(    :                                                      CH&HWSج(

۱ 



  

  صفحه سوم 

 عالئم زير مربوط به چیست؟  28

        ب(                                                                 الف(

 د(                                                 ج(

۱ 

 رادياتور نشان دهید؟ 3با ترسیم شکل لوله کشي با برگشت مستقیم و معکوس را برای  29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 ۲0 با امید موفقیت  


