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 32/05/8211  ساختمانی ساتيتأس
افتد؟ی،دمپردود چگونه به کارمیشکستم کاناليک سيدر  -8

 شود. يال بردن روطوبت هوا بسته مادر اثر ب (1

 شود.يرد و بسته ميگيدرجه حرارت ازترموستات فرمان مال بردن ادر اثر ب (2

 شود.يتن درجه حرارت خود به خود باز مال رفادر اثر ب (3

 شود.يرد و بسته ميگيرمان مف يدتکتور دود اد ازحد شدن دود،يدر اثر ز (4

 د؟ينمایگردش م یيهاننده درچه قسمتکب برنج خنکآ ،یلر جذبيک دستگاه چيدر  -3

 کندانسور  در (2     جاذب    در (1

   درژنراتور (4   درجاذب و کندانسور    (3

 شود؟یبه چه منظور نصب م يبرق اضطرار يمولدهادر  (یزمان)هم ونيزاسيدستگاه سنکرون -2 

 .م ولتاژيتنظ يو برا يبه صورت مواز گريکديبا  يبرق اضطرار ياتصال مولدها (1

 .يگر به صورت سريکديبا  يبرق اضطرار ياتصال مولدها (2

 .يبرق اضطرار يمولدها در کم شدن فشار (3

 .يصورت مواز گر بهيکديبا  يبرق اضطرار يمولدها م آمپراژيتنظ (4

 توان استفاده کرد؟ینم یبکننده آبرج خنکاز  درصد( 00ش از ي)رطوبت ب چرا در مناطق مرطوب - 4

 کند.يعمل نم يبرج به خوب چون در اثر باال بردن درجه حرارت، (1

 شود.ير انجام نميده و عمل تبخيحداشباه رس به تقريباچون رطوبت هوا  (2

 کند.يعمل نم يبرج به خوب درجه حرارت، ن بودنييپاچون دراثر (3

 شود.يازه بزرگ مانديت برج بيابعاد و ظرف (4

 ه است؟يزه چند فوت بر ثانيگالوان يفوالد يهاب در لولهآ يشنهاد شده برايحداکثرسرعت پ -5

1)8      2)11  

3)11      4)21   

آب  یلوله افق یاضافه شود قطر نام بام به آب باران تصادم با آن از پس باشد که آب باران يگريجاور بام داگر م -6

 به شود؟سد محايبعالوه......... باباران از حاصل مساحت بام 

 واريصد مساحت سطح ددر 21 (2  واريدرصد مساحت سطح د 11 (1

 واريمساحت سطح د (4   واريدرصد سطح د 11 (3

 خانه؟موتورو در  سانسورآزات يباز در تجه يحداقل فضا -0

 است.متريليم 011زات حداقل يک از تجهيهر در (1

 است.متريليم 111زات ثابت ياطراف تجه و متريليم 011کنترل  يتابلو يجلورد (2

 است.متريليم 111زات ثابت يو اطراف تجه متريليم 011تابلو کنترل  يدرجلو (3

 متر است.يليم 111زات ثابت يمتر و اطراف تجهيليم 011کنترل  يتابلو يدر جلو (4

ن قرار يکه وزنه تعادل در کنار کاب یمتر در صورتیليم 3800متر و عمق یليم 3400به عرض  يسانسورآدر چاه  -1

 تر است؟میليم متر و عمق خالص ........یليم ن عرض خالص ........يگرفته باشد حداکثر ابعاد کاب

1) 1111-1011     2) 1021- 1011 

3) 1811 -1011     4) 2111-1811 

 ؟متر چند درجه است 9و ارتفاع  ه يمتر بر ثان 5/0با سرعت  یب پله برقيه شيحداکثر زاو -9
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1)1/20      2)31   

3)1/32      4)31 

 چند درصد است؟ هواکش یافق يهاب لولهيحداقل ش -11

  1/1(2      (صفر1

3)2      4)8   

لوله قائم  يزانون طبقه ساختمان از يترنييفاضالب در پا یافق یلوله اصل فاصله نقطه اتصال هواکش قائم به -88

 ؟فاضالب باشد یچند برابر قطر لوله افق یستيفاضالب حداقل با

 شش  (2      چهار (1

   ده (4      هشت (3

 د حدوديبا یمينيموکسان ضخامت ورق آليط يدر شرا یمينيموزه و ورق آليبا ورق گالوان یکشستم کاناليدر س -83

 .شتر باشديزه بيدرصد از ضخامت ورق گالوان ......... 

1)11      2)21  

3)44      4)111   

د يچند برابر با یش با آب نسبت به فشار طراحيه مطبوع فشار آزمايآب سرد و گرم تهو یکشستم لولهيسک يدر  -82

 باشد؟

1)1/1      2)1  

3)1/1      4)2    

عادل و ر تيه با زنجيمتر بر ثان3گرم و سرعت لويک 8600ت يبه ظرف يعبه دنده آسانسورن جتوان الکتوروموتور بدو -84

 وات است؟لويدرصد چند ک 94راندمان 

1)11      2)21 

3)21      4)31     

 رد.يگیم مورد استفاده قرار یکيترمدار الک ب قدرت دريبه منظور ....... توان ........ و اصالح ضر یصنعت يهاخازن -85

 ويآکت -کاهش (2     ويراکت -کاهش (1

   راکتيو-افزايش (4     آکتيو -افزايش (3

  شود.ینصب م ........ شکن به منظورر خالءيآب داخل ساختمان ش یله کشستم لويدر س -86

 يدر شبکه لوله کش يحادث شدن فشار منفاز يري(جلو گ8

 مصرف آبرد يي(صرفه جو2

 يه لوله کش(متعادل کردن فشار آب در شبک3

  يمزاحم از شبکه لوله کش يخارج کردن هوا(4

 د.....يک ساختمان بايستم حفاظت در مقابل آذرخش در ين و سياتصال زمم يستس -80

 رد.يگياز هم قرار م يمتر 2 در فاصله(1

 رد.يگياز هم قرار م يمتر 1در فاصله (2

   باشد. يکي(3
 باشد. مترکمتر 21ار  ديجدا ازهم بوده و فاصله آنها نبا کامال(4

ع يتوز یکه از منابع خصوص یدنيو لوله آب آشام شودیه ميتغذ يکه ازآب شهر یدنيم لوله آب آشامياتصال مستق -81

 شود:یم

 ک طرفه باشند.ير يرقطع و وصل شيش يک از انشعابات دارايمجازاست که هر يدر صورت (1 
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 را حداقل داشته باشد. يت آب شهريفيشود کيع ميتوز يع خصوصکه از مناب يدنياست که آب آشاممجاز يدرصورت (2 

 نصب شود. يلوله آب شهر يک طرفه روير يمجاز است که ش يدرصورت (3 

 .ستيمجاز ن يطيچ شرايتحت ه (4 

 : "SCALE"ژه وا-89 

 شود. يستال شدن نمک ازآب ظاهر ميا کرين ويشود که در اثر ته نش يگفته م ياست و به رسوب يديجرم اس (1

 گردد.ميآب  ياست و باعث باال رفتن سخت يياي(جرم قل2

 عات است.يما يسخت يري(مربوط به اندازه گ3

 جامدات است. يسخت يري(مربوط به اندازه گ4

 د استفاده نمود؟يبا يله ايفشرده از چه وس يهوا يفشرده در کمپرسورها يخنک نمودن هوا يبرا-30 

 يا گازي ي( کولر آبAFTER COOLER   2(افتر کولر1

 BACK FILTER( 4      (پنکه3

- مورد  یله انبساطياپراتور،چه نوع وس يلو وات سرمايکمتر از ده ک يیت سرمايک دستگاه سرد کننده با ظرفيدر

 رد؟يگ یاستفاده قرار م

 ر انبساط شناوري(ش2    شار ثابتر انبساط في(ش1

 (کاپلري تيوپ(لوله موئين)4    (شير انبساط گرمايي3

 تر است؟يک خانواده( حداقل چند ليک واحد آپارتمان)ي يبرا یره آب گرم مصرفيمخزن ذخ-33

1)11      2)111 

3)111      4)211 

 افتد که.......یاتفاق م یها زمانون در پمپيتاسيده کاويپد-32

 اد از حد مجاز شده باشد.يدور پمپ ز(1

 زم شده باشد.شتر از حد الي(فشار در قسمت مکش، ب2

 (فشار در قسمت مکش پمپ کمتر از حد الزم شده باشد.3

 شتر از حد الزم باشد.يپمپ ب ي(فشار در قسمت خروج4

 رد؟يگ یساختمان مورد استفاده قرارم یسات برقيساز تا یدر چه محل یبيد صليکل-34

 رد.يگ يشتر مورد استفاده قرار ميا بيکنترل مدار چراغ ها از سه نقطه  يل برايد تبدي(به همراه دو عدد کل1

 .رديگ يسه نقطه مورد استفاده قرار م ازکنترل مدار چراغ ها  يک پل برايد ي(به همراه دو عدد کل2

 کنترل چراغ ها از سه نقطه مورد استفاده است يد دو پل برايک عدد کليل و يد تبديک عدد کلي(به همراه 3

 کنترل مدار چراغ ها ز سه نقطه مورد استفاده است. يد دو پل برايک عدد کليک پل و يد يک عدد کلي(به همراه 4

 دهد. یر حالت مييک ........ تغياست که  يیدماFREEZING POINT نقطه انجماد-35

 عياز جامد به ما يجامد با از دست دادن انرژ(1

 عيازگاز به ما ي(گاز با از دست دادن انرژ2

 ع به جامدياز ما يانرژ ع هم زمان با از دست دادني(ما3

 ع به گازياز ما يع با از دست دادن انرژي(ما4

 ؟ندد نصب شويابان بايازسطح خ یفشار متوسط در چه عمق يکابل ها-36

 يسانت 01(2     يسانت01(1

 سانتي 121(4     سانتي 111(3
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 یان ناميبا جر یتناسبشود چه  یانتخاب م WK88شتر از يب يالکتروموتورها يبرامعموالکه  يوزيان فيجر-30

 د داشته باشد؟يالکترومتوربا

 يان نامي(دو برابر جر2    يان نامي(برابر جر1

 (شش برابر جريان نامي4    (سه برابر جريان نامي3

ب درخواست يچنانچه ضرتوان نصب شده، WK5زات يواحد آپارتمان که هر واحد آن با تجه 30ک بلوک با يدر -31

لو وات يماند کل ساختمان چند کيد ΦSOC=05/0تن باشد با در نظر گرف 1/0 یهم زمان بيو ضر 5/0هرآپارتمان 

 است؟ 

1)41      2)1/02 kvar 

3)121      4)101 

ت خازن وضل شده يشده است. ظرف 95/0ب توان يضر يبا نصب خازن دارا 0/0با توان  WK830به قدرت  يبار -39

 ک تر است؟يبه کدام مورد نزد

1) kvar021     2) kvar 84 

3) kvar 12     4) kvar 111 

 از کدام نوع است؟ه يمتربر ثان 30/8با سرعت  يآسانسورها يبرا یمنيترمز ا-20

 ي(آن2     ريبا ضربه گ ي(آن1

 (هيدوليکي4       (تدريجي3

 شتر باشد؟يتر بيد از چند ليزش نبايتوالت ها با فالش والو درهر بار ر يمقدار آب شستشو-28

1)0      2)11  

3)12      4)11   

 ست؟يچ يلرکمپرسوريک دستگاه چير انبساط در يعملکرد ش-23

 اپراتور يع تا حد الزم برايش فشارماي(افزا1

 دهد ياواپراتور از خود عبور م يع به اندازه الزم برايان مبرد که ماي(کنترل جر2

 3و2نه ي(گز4     اواپراتور يع تا حد الزم برايل فشارمايتقل(3

 دهد؟ یرا انجام م یدرآسانسور چه عمل BLACK OUT کنترل -22

 کند. يم يريرمجازآسانسور جلوگياضافه بار غ (از1

 کند. يت مين منطقه هدايک تري(در زمان برق آسانسور را به نزد2

 رود. ينات برق به کار محفاظت دررا بطه با نوسا ي(برا3

 کند. يم يرير مجاز آسانسور جلوگي(از سرعت غ4

 شود.ی....... آنها انجام ميبرابر هستند.برا یآبده يکه دارا يیهاکردن پمپ يسر-24

 يت آبدهيش ظرفي(افزا2 يآبده يت ارتباطيش ظرفي(افزا1

 و ارتفاع  يت آبدهيش ظرفي(افزا3

 يت آبدهيش ظرفيو افزا يت ارتفاع آبدهي(کاهش ظرف4

ت يا،نسبت به ظرفيمترازسطح در 8000در ارتفاع  ليفن کو ( SENSIBLE HEAT)   محسوس يیت سرمايظرف-25

 ؟کندير مييا،چه تغين در کنار درآاستاندارد 

  شودي(کم م2    کند.ير نميي(تغ1

 (به درجه حرارت محيط بستکي دارد.4   شود(زياد مي3
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 شود؟ یسنکرون چه موقع استفاده م يربکس از موتورهايبدون گ يهابردرباال-26

 سنکرونآت باال از موتوريسرعت کم و ظرف يت کم از موتور سنکرون و برايظرف سرعت باال و ي(برا1

 ت متوسط از موتور آسنکرونيسرعت کم و ظرف يت باال از موتور سنکرون و برايسرعت و ظرف ي(برا2

 ت متوسط وسرعت باالاز موتور آسنکرونيظرف يت باال ازموتور سنکرون و براين و ظرفييسرعت پا ي(برا3

ت و سرعت باال از موتور آسنکرونيظرف ياز سنکرون وبرات متوسط ين و ظرفييپا يسرعت ها يا(بر4

 باشد؟ یح مير صحيک از موارد زيبا هم کار کنند،کدام  يکه دو پمپ مشابه به صورت مواز یدرصورت-20

 ماند. يهد ثابت م يبرابرول 2 يدب(1

 شود. يبرابرم 2زيبرابروهد ن 2ي(دب2

 ماند. يثابت م يدب يبرابرول 2(هد3

 شود. يبرابر م 2يبرابرودب 4(هد4

 فاز سوم ........ -فازدوم ......... -ب عبارتنداز:فازاول.....يه کننده به ترتيبرق سه فاز بر حسب فاز تغذ يم هايرنگ س-21

  اهيس -قرمز-ي(اب2     قرمز -اهيس -ي(اب1

  سياه -زرد -(قرمز4     زرد -قرمز -(سياه3

 درساعت است؟ ()وي یت یابر چند بک وات بري-29

1)80/1      2)103/1  

3)413/3                               4)180/4 

 يشود توان ترمز P.M.R 3900شده است.اگرپمپ  یطراحB.H.P80 يوبرا P.M.R0541 یقدرت ترمز پمپ-40

B.H.P باشد؟ یچند م

1)11      2)31  

3)11      4)81  

 شود.ينصب م با خطر يدر فضا یو برودت یسات حرارتيسأت يدستگاها-48

 تواننديم يمنيت نکات اي(با رعا2   ديچ وجه نباي(به ه1

ديجرقه زا نبا يکيبا موتورالکتر ي(با دستگاها3

 ديبا شعله بازنبا ي(فقط با دستگاها4

بادبزن  یپول یو قطر داخل P.M.R 3900 ،دور موتورکند یله تسمه حرکت ميبه وس یک بادبزن که با موتور برقي-43

 موتور چندانچ است؟ یشود قطر پول P.M.R 8450 نچ است.اگر دور موتوريا 85

1)1/0      2)11  

3)12      4)21   

از کف منبع نصب شده است.اگر  يمتر 2ک الکترو پمپ درارتفاع يدفن شده  یبتون ینيک منبع زميه آب يتخل يبرا-42

 رد؟يد صورت پديدر الکترو پمپ با يرييابدچه تغير يياز کف تغر مت 80ارتفاع نصب پمپ به 

باشد. ير نمي(امکان پذ1

 د سه برابر شود.ي(قدرت الکترو پمپ با2

برابر شود. 1/3د ي(قدرت الکترو پمپ با3

 ه مناسب استي(همان الکترو پمپ اول4

 د باشد؟يبا IPد نصب شده درحمام چن يحداقل درجه حفاظت چراغها-44

1)42      2)44 

3)22      4)32    

Dejaran.com گروه آموزشی دژآران 021-88997153



 32/50/8211 آزمون کارشناسی رسمی دادگستری تأسیسات ساختمانی

00 

 

 کنند؟ یر جبران ميبخار کمبود آب خود را از کدام موارد ز يگ هايد-45

  تورياري(د2    ريگ يدستگاه سخت(1

 (منبع انبساط4    (منبع کندانس3

ش يب يه ايد با خط قائم زاويب قسمت دوخم نبايدوخم الزم شود ش یعير قائم دودکش با مکش طبياگردر مس-46

 .......درجه داشته باشد.از

1)31      2)41  

3)01      4)01   

 شتر باشد؟يد از چند متر بيبا يفلز يز در کانال هايه گاه اويفاصله دو تک-40

1)0      2)4  

3)3      4)2   

 گراد است. یچند درجه سانت یآب گرم مصرف یطراح يحداکثر دما -41

1)01      2)01  

3)01      4)81   

ان چند يت بدون جريو در وضع یلوازم بهداشت يرهايدر پشت ش یدنيع آب آشاميتوز یاکثر فشار آب لوله کشحد-49

 بار است؟

1)2      2)4 

3)0      4)11    

 از....... یاست خروج یدر ساختمان فاضالب يفاضالب خاکستر-50

 ييدستشو -دهيب -ي(توالت شرق2  -ير دوشيز -وان -يي(دستشو1

 دهيب -يردوشيز -(وان4 ييشوظرف -ييدستشو -ي(توالت شرق3
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