
 

 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

 97/  /   تاريخ امتحان : رشته: معماری (:داوطلب ش)صندلي ش

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

 دقیقه70  امتحان: وقت صفحه است ۳سواالت        تاسیساتدرس: مومني دبیر: خانم

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

   

 بارم بخش تئوری رديف

 به سواالت زير پاسخ کوتاه دهید: 1

 (واحد اندازه گیری توان الکتريکي چیست؟۱

 متناوب را بنويسید؟(عالمت اختصاری جريان ۲

 (مقدارولتاژخطوط انتقال برق در ايران چند کیلو ولت است؟۳

75/0 

 جاهای  خالي راپر کنید؟ 2

 (اتصال سیم حامل جريان برق بهبدنه دستگاه را.................................مي گويند.۱

 مدت زمان معین ذوب و باعث(فیوزی که از يک سیم حرارتي ساخته شده که به ازای يک جريان خاص در ۲

 قطع مدار مي شود را فیوز ............................مي گويند.

 تفاده مي شود.(در حفاظت توسط ولتاژ کم از ولتاژکمتر از ................ولت که برای انسان خطرناک نسبت اس۳

صدمه زدن  ناشي از جريان برق باعث به اقداماتي که بايد در تاسیسات الکتريکي انجام داد تا اينکه خطرات(۴

  به اشخاص و دستگاه های الکتريکي نگرددرا ..................................مي گويند.

۱ 

 به سواالت زير پاسخ کوتاه دهید: 3

                 الف(شمای حقیقي روبرو مربوط به کدام کلید است؟

                                                                                         
 ب(برای کم يا زياد کردن شدت نور در يک مدار الکتريکي از چه وسیله ای استفاده مي کنند؟

 برای آنتن تلوزيون و رابط دستگاه های صوتي و تصويری از چه نوع سیمي استفاده مي شود؟ج(

ور مسیر جريان است و با تغییر وضعیت اين کلید مي توان مسیری ديگر را برای عب ۲د(کلیدی که دارای 

 جريان انتخاب کردکدام است؟

۱ 

 عالمت اختصاری موارد زير را بکشید؟ 4

 اتصال به زمین(۳          (فیوز                                   ۲(سیم محافظ                                     ۱
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 کامل کنید: 5

 (ابتدای هر مدار بندی که به تابلو تقسیم وصل شود را ..........................مي گويند.۱

 رد.(بهتر است در پیلوت از ..........................برای خاموش و روشن کردن چراغ ها استفاده ک۲

تغذيه به طوری که از حد مجاز تجاوز نکند  به منبعها (اتصال تعدادی از وسايل و مصرف کننده ۳

 ......................مي گويند.

 (برای ترسیم مدارات در نقشه ها از ..............................استفاده مي کنند.۴

۱ 

6 
 
 
 

 به هر يک از سواالت زير پاسخ کوتاه دهید؟

 مي تواند طبق مقررات تغذيه نمايد؟ (هر مدار پريز حداکثر چند عدد از مصارف عمومي را۱

 

 ادامه سواالت در صفحه ی دوم

۱ 



 صفحه ی دوم 

 (واحد شدت روشنايي چیست؟۲ 

 

 (حروف اختصاری تابلوی عمومي چیست؟۳

 

 (در مسیر سیم کشي از کدام فضاها مجاز نیستیم سیم کشي را عبور دهیم؟۴

 

 نمونه آن را نام ببريد؟ ۲رايزر دياگرام تاسیسات الکتريکي را تعريف کنید؟ 7

 

 

۱ 

 نوع و محل نصب هر يک از چراغ های زير را مشخص کنید: 8

۱)                                                                   ۲)                   
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 مورد( ۲)ذکر بر روی تابلوی اشتراکي عبارت زير نوشته شده است معني آن چیست؟ 9

                                                                                                           𝟑∗𝟒𝒎𝒎𝑵𝒀𝒀

𝑭𝑹𝑶𝑴 𝑴.𝑫.𝑷
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 مشخص کنید: Bرا ازمیان ستون Aجواب سواالت ستون 10

 

                                     A                                                                                                               B         
 الف( جايي که آبهای زير زمیني بدون دخالت انسان بر روی زمین روان است.                             پیشکار

 در هزار(                                                    مادر چاه ۲تا  5/0افقي )با شیب  ”ب(مجرای زير زمیني تقريبا

 ج(چاهي که سطح اب در آن پیش از برداشت باالتر از سطح منبع زير زمیني                             چشمه

 چاه آرتزين                                                                      مجاور چاه است.                                                   

75/0 

 صحیح و غلط: 11

 (چشمه ها به سه دسته تقسیم تقسیم مي شوند.۱

 .درصد کل آبهای روی کره زمین است 5/۲(میزان آبهای شیرين۲

 متر هستند. ۲0(چاه های عمیق با گودی بیشتر از ۳
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 پاسخ کوتاه بدهید: 12

 (هوادهي باعث کاهش غلطت چه موادی در آب مي شود؟۱

 

 (به چند روش سختي آب را کم مي کنند؟۲

 

۱ 

 مورد( ۲مراحل تصفیه آب آشامیدني را نام ببريد؟)ذکر  13

 

5/0 

 وصل کنید: Bرا به ستونAجواب سواالت ستون  14

 

                                     A                                                                                                                  B     
 (قطعه ی استوانه ای است که از داخل دنده شده و برای اتصال دو لوله است.                               مانسمان۱

 ه و جداره ان بدون درز است.                                                        شیر مسیر(اين لوله از فوالد ساخته شد۲

 (برای شست و شوی کاسه توالت و تخلیه فاضالب بکار مي رود.                                                بوشن۳

 شیر فشاری                                                                (وسیله ای برای تغییر جهت لوله کشي.                      ۴

 زانو                                                                                                                                       

۱ 

  ادامه سواالت در صفحه ی سوم  



  

  سومصفحه ی  

 به سواالت پاسخ کوتاه دهید؟ 15

 (شیر شناور چه کاربردی دارد؟۱

 نمونه شیر مسیر را نام ببريد؟۲(۲

۱ 

𝟏𝑫𝑯𝑾𝑺 𝑼𝑷عبارت 16
𝟑

𝟒
𝑫𝑵  ينوشته شده يعني چه؟ در نقشه تاسیسات 

 

 

۱ 

 فاضالب ها از نطر تولید به چند دسته تقسیم مي شوند؟ 17
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 هواکش چه نکاتي را بايد رعايت کرد؟در لوله های افقي  18

  

75/0 

 آب بندی در سیفون ها چند نوع است به طور کامل شرح دهید؟ 19

 

 

5/۱ 

 مورد را بنويسید؟ ۲سیستم حرارت مرکزی از لحاظ واسطه به چند دسته تقسیم مي شود  20
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 در فن کويل ونتیالتور چه کاربردی دارد؟ 21

 

 

۱ 

 پاسخ کوتاه دهید: 22

 است اين دو عدد بیانگر چیست؟ 500*۲00(مدل يک دستگاه رادياتور فوالدی ۱

 

 بیانگر چیست؟ ۸00است عدد  ۸00(مدل فن کويلي ۲

 

۱ 

 عاليم زير مربوط به چیست؟ 23

۱-                                                                  ۲-  

۳-                                                        ۴- 

۱ 

 ۲0 با آرزوی موفقیت************مومني 


