
 

 

 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 

 کلید

 98 خرداد   تاري    خ امتحان :  معماری رشته:  (: داوطلب ش)صندیلي  ش

ي  نام و  نام
 

 عرص/ صبح      : امتحان ساعت یازدهم: پايه : خانوادگ

ان :   دقیقه۷۰       امتحان:  وقت تاسیسات ساختماندرس: کلید  خانم مومبر دبنر

   

 بارم  رديف

 25/1 ۴ف    ی عبور کابلنحوه –چاه ارت ( ۳                   ۱ف    متناوب -جریان مستقیم ( ۲              ۱ف    کنتور (１ 1

 5/۰ ۲ف           کند کار-تند کار 4

 5/۰ ۳ف         شمای حقیقی-شمای فنی 5

6 AC- DC- AC,DC                  ۷5/۰ ۳ف 

 ۷5/۰ ۴ف           و تقسیم برقتوزیع  –روشنایی راه پله  -آیفون -تلفن -آنتن مرکزی ۷

 5/۰ ۲ف               ت.بر پایه ی اختالف جریان بین سیم های رفت و برگشت یک دستگاه الکتریکی اس 8

 5/۰ ۳ف       رابط دستگاههای صوتی و تصویری -آنتن تلوزیون 9

 1 ۴ف       به اتصال تعدادی از مصرف کننده هاو وسایل به منبع تغذیه به طوری که از حد مجاز تجاوز نکند. 1۰

11 
 ۴ف            د(                          ج(                        ب(             الف(

1 

 ۷5/۰ ۴ف             اشتراکی –تقسیم  –اصلی  12

 5/۰ ۵ف              مظهر –مادر چاه  13

 5/۰ ۶ف              منگنز –آهن  14

 5/۰ ۵ف       ان دارد و سطح آب آنها پیش از برداشت هم تراز سطح آبهای زیر زمینی مجاور استآب در آنها بصورت آزاد جری 15

 5/۰ ۵ف             و نیمه عمیقعمیق  –کم عمق  16

 5/۰ ۶ف             PHاسیدی آب یا درجه  –سختی آب  1۷

 5/۰ ۶ف   مغناطیسی  –زئولیتی  18

 5/۰ ۹ترموستات دیگ و ترموستات جداری            ف  19

 5/۰  ۸ف             گالوانیزه –آزبستی  –پی وی سی  –چدن  2۰

 ۷5/۰ ۸کفشور آب باران                     ج( دریچه بازدید                ف الف(چاه فاضالب                 ب( 21

 ۷5/۰ ۸ر معمول مانند گرمای زیاد  محیط و افزایش یا کاهش فشار جوی          فدر شرایط غی 22

23 
 

 1 ۸ف                دریچه آدم رو روی سقف انباره هاایجاد –اینچ تا باالی بام ساختمان های مجاور  ۴نصب لوله هواکش به قطر 

 1 ۷الف(سیستم سرد کننده کویل ها ی سرمایش و گرمایش                    ب(آب سرد و گرم بهداشتی             ف  25

 1 ۷ف        کنتور –یک طرفه یا خودکار شیر  –قطع و وصل داخلی شیر  –پیاده رو یر ش –های انشعاب لوله  –شیر انشعاب  26

 1 ۹ف           ب(دریچه ثابت                  ج(آب گرم                  د(آب برگشتی    لوله درین یا تخلیه فن کویل   ( الف 2۷

 1 د(اتصال از  باال             عالئم اختصاری  ج( هادی                        الف( سهراهی           ب(آتش نشانی              28


