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 Bکد  89نظارت مهر عمران  مون زدفترهچ سوال آ

 
 ٞب سٛساخ وشدٖ ساستب ٞٓ أىبٖ ،ضٛ٘ذ ٔی ثستٝ ٞٓ ثٝ پیچ ثب وٝ ٚسق دٚ دس ٞب سٛساخ ٘جٛدٖ ٔشوض ٞٓ ػّت ثٝ -١

 است؟ تش غحیح ٔطىُ حُ ثشای صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص یه وذاْ. ٘ذاسد ٚجٛد آٖ ثستٗ ٚ پیچ دادٖ ػجٛس ٚ

 .اشث انزاىی ُيّاره كفػَ دو ُر جػّیؼ( ۱

 .کرد اشحفاده شٍر کظض واطرُای از جّان ىی( 2

 .اشث انزاىی ُيّاره كفػات از یکی جػّیؼ( ۳

 جر ةزرگ كفر ةا پیچ از و کرد گظاد را ُا پیچ شّراخ ىٍاشب وشیهَ ةا جّان ىی اجػال، ـراح ٌظر از ةّدن ىساز غّرت در( ۴

 .ٌيّد اشحفاده

 ۱2۵شّال  ۵۹غفضَ  2وتبة وبسجّذ و ۴-۴-۶-۱1ةٍد  2۴۴غفضَ  ١دس 22وتبة ةر اشاس  جٛاة ۺ 

 

 است؟ ٔتش ٔیّی چٙذ چطٕٝ اثؼبد سٚاداسی ثؼذی، سٝ سجه سبختٝ پیص سیستٓ اص ثبسثش دیٛاسی ٞبی پبُ٘ دس -2

۱ )2     2 )۳     ۳ )۵     ۴ )۱1   

 ۱-۵-۱۱زدول  ۹1غفضَ  ۱۱ةر اشاس ىتضخ   جٛاة ۺ 

 

 ٘ٛع چٝ اص ضذٜ ٘ٛسد سشد فٛالدی لبة ٞبی ٚسق خٛسدٌی اص ٔحبفظت ثشای ، سجه فٛالدی لبة سیستٓ دس -۳

 ثبضٙذ؟ داضتٝ پٛضص ثبیذ آِیبطی

 آنّىیٍیّم – روی( ۴   ٌیکم( ۳  آپّکصی( 2 ىٍیزیو – ٌیکم( ۱

 ۷-۱-2-2-۱۱ةٍد  2۹غفضَ  ۱۱ةراشاس ىتضخ جٛاة ۺ 

 

 ٔىب٘یىی ٔطخػبت ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب ٔسّح، ثتٗ سبختٕبٖ یه دس فٛالد ٔختّف ا٘ٛاع وبسثشد ثب ساثغٝ دس -۴

 است؟ غحیح صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص وذأیه دلیك، ٘ظبست ثب ٚ ٞب ٘مطٝ دس ضذٜ ٔطخع ٚ عشاحی دس ٞب آٖ ٔتفبٚت

 .ةاطد ىی ىساز غرؽی ىیهگردُای ةرای دیگر ٌّغی و ـّنی ىیهگردُای ةرای فّالد ٌّع یک کارةرد( ۱

 .ٌیصث ىساز( 2

 .ٌیصث ىساز شاخحيان ُيان دیگر شحّن چٍد ةرای دیگر ٌّغی و شاخحيان یک شحّن چٍد ةرای فّالد ٌّع یک کارةرد( ۳

 ىساز شحّن ُيان ةػدی ـتلات ةرای دیگر ٌّغی و شاخحيان یک شحّن از ـتلَ چٍد یا یک ةرای فّالد ٌّع یک کارةرد( ۴

 .ةاطد يیٌ

 ۴-۱۱-۹ةٍد  212غفضَ  ١دس22وتبة  ةراشاس  جٛاةۺ

 

 ؟ثبضذ ٔی غحیح صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص وذأیه ثٙب تخشیت ػّٕیبت ٔٛسد دس -۵

 .طٌّد ةارگذاری خّد ىلاوىث ٪ ۹1 جا شاخحيان رشيی ىرزع جایید ةا ٍدجّاٌ ىی جخریب در اشحفاده ىّرد ُای ةصث چّب ( ۱

 .ةاطد رشیده شاخحيان رشيی ىرزع جایید ةَ کَ ىّاكػی در ىگر ٌیصث ىساز طب در جخریب غيهیات( 2

 .طٌّد ةارگذاری خّد ىلاوىث ٪۷۵ جا ٍدجّاٌ ىی جخریب در اشحفاده ىّرد ىّكث ُای پهَ( ۳

 .طّد اٌسام طب در اشث ةِحر جخریب غيهیات( ۴

 2۳، شّال  ۱۶۹غفضَ  وتبة وبس جّذ دْٚ، و ۱۱-۱-۸-۱2ةٍد  2۸2غفضَ   ١دس22وتبة ةر اشاس  جٛاةۺ
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 ا٘جبْ وطی سیٓ ٔتش ۳۳ حذٚد ثبیذ ٕ٘ب، سًٙ ثشضىبسی دس فشص اص استفبدٜ ثشای سبختٕب٘ی وبسٌبٜ یه دس -۶

 ثٝ وطی سیٓ ثشای ٔٙبست استفبع حذالُ احتٕبِی، ٞبی آسیت اص ٞب سیٓ ٔحبفظت ٘جٛدٖ ٔمذٚس ثٝ تٛجٝ ثب. ضٛد

 است؟ تش ٘ضدیه صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص وذأیه

۱ )m ۱.۵   2 )m 2   ۳ )۳ m   ۴ )2.۵ m 

 كصيث ب ۱-۴-۱۱-۱2ةٍد  2۸۵غفضَ   ١دس22وتبة ةراشاس  جٛاة ۺ

 

 ؟ ٘یست غحیح سبختٕب٘ی ٞبی وبسٌبٜ دس ٘شدثبٖ اص استفبدٜ ٔٛسد دس صیش ػجبسات اص یه وذاْ -۷

 .ةاطد ةهٍدجر اشث اشحفاده ىّرد آن ةَ رشیدن ةرای کَ کفی از ىحر 2.۵ صدود ةاید ٌردةان ـّل( ۱

 .اشث ىيٍّع دشث ةا ةار صيم ٌردةان از اشحفاده ٍُگام( 2

 .کٍٍد اشحفاده زىان ُو ـّر ةَ ٌفر یک از ةیض ٌتاید ٌردةان یک از( ۳

 .ةگیرد كرار اشحفاده ىّرد ىحر ۱1 از ةیض ـّل ةا ٌتاید ـرفَ یک ٌردةان( ۴

 ۴۹شّال  ۱۵۶غفضَ   2وتبة وبس جّذ كصيث چ و  ۳-۷-۱2ةٍد  2۸۱غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ؟ثبضذ ٔی غحیح ریُ ػجبسات اص یه وذاْ اجشا، حیٗ دس وبس حفبظت ٚ ایٕٙی ثب ساثغٝ دس -۸

 .ٌيّد ازرا گٌّی و شیيی جّری ىاٌٍد ىّادی از جّان ىی را ىّكث شرپّطیده راُروی( ۱

 شرپّطیده راُروی از ةاید ةاطد آن ارجفاع درغد ۵1 از کيحر غيّىی ىػاةر از جخریب دشث در ةٍای فاغهَ کَ درغّرجی( 2

 .کرد اشحفاده ىّكث

 ىحر ةاطد. 2.۵ از کيحر ٌتاید ىّكث شرپّطیده راُروی ارجفاع( ۳

 . ٌيّد اشحفاده  ىحر ىیهی 21 صداكم ؽخاىث ةَ ُایی جخحَ از جّان ىی ىّكث شرپّطیده راُرو ُای شلف در( ۴

 ۳1شّال  ۱۵۱غفضَ  2وتبة وبس جّذ و  2-۴-۵-۱2ةٍد  2۷۸غفضَ  ١دس22وتبة ةراشاس جٛاةۺ 

 

 ٟ٘بیی وططی تٙص ثبضذ،           ثشاثش استبتیىی حبِت سد      فٛالد ٟ٘بیی وططی تٙص اٌش -۹

 ثٛد؟ خٛاٞذ تش ٘ضدیه صیش شٔمبدی اص وذأیه ٝث      ثشحست ،     آٖ، عشح دیٙبٔیىی

۱ )۴1۷   2) ۴2۵    ۳ )۴۶۸   ۴ )۴۸۳ 

 ۱2و  ۱۱شّاالت  ۳۳۳غفضَ   2وتبة وبس جّذ و ( DIF( و )SIFزدول ُای ) ۴۷۶غفضَ   ١دس22وتبةةراشاس جٛاةۺ 

 

 ۺثبیذ سبختٕبٖ فٙی ضٙبسٙبٔٝ ٚ سبخت چٖٛ یٞب ٘مطٝ - ١۳

 .طٌّد داده جضّیم شاخحيان ةازرس ةَ ىانک جّشؿ( ۱

 طٌّد داده جضّیم شاخحيان ٌگِداری ىصئّل ةَ ىانک جّشؿ( 2

 .طٌّد ٌگِداری شاخحيان ىسریان یا ىسری ةایگاٌی در شال دو ىدت ةَ صداكم( ۳

 .طٌّد ٌگِداری ىرةّـَ ـراح ىٍِدس یا ىٍِدشی دفحر ةایگاٌی در شال پاٌزده ىدت ةَ صداكم( ۴

 ۳شّال  ۳۴۸غفضَ   2وتبة وبس جّذو  ۱-2-۳-22ةٍد  ۴۸۸غفضَ دس 22وتبةةراشاس جٛاةۺ 

 

 ساست ٚ چپ ثٝ    ضبٞتیش سٚی ذتٛا٘ ٔی است، 2   آٖ ٞبی چشخ فبغّٝ وٝ ٔتحشن سمفی جشثمیُ یه -١١

 حذاوثش. است ١   ضبٞتیش ٞبی ٌبٜ تىیٝ ثٝ جشثمیُ چشخ ٔحٛس ٕٔىٗ فبغّٝ تشیٗ ٘ضدیه ٚ وٙذ حشوت

 صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص وذأیه ثٝ ، ۵۳    ضذٜ ثشداضتٝ ثبس اص ٘بضی   یب   ٞبی ٌبٜ تىیٝ دس ٔحتُٕ اِؼُٕ ػىس

 .(وٙیذ ٘ظش غشف ضشثٝ ٚ دیٙبٔیىی آثبس اص) است؟ تش ٘ضدیه
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۱ )2۵       

2 )۳۷      

۳) ۴2      

۴ )۵1    

 اـالغات غيّىی ىٍِدشیجٛاة ۺ 

 

 وٓ است؟    دس سبصٜ ثب اتػبالت ٔفػّی ٘طبٖ دادٜ ضذٜ ٘یشٚ دس ػضٛ  -١2

 

۱ )
 

2
   کظظی 

2 )
 

2
   فظاری 

۳ )
 

√2
   کظظی 

۴ )
 

√2
 فظاری 

 اـالغات غيّىی ىٍِدشیجٛاة ۺ 

 

  ؟ثبضذ ٔی غحیح سبختٕب٘ی پشٚطٜ ٞش دس     - جٛضىبسی دستٛساِؼُٕ ٔٛسد دس صیش ٔٛاسد اص یه وذاْ -١۳

 .ةرشد ـراح ىٍِدس جایید ةَ ةاید و طده جِیَ ٌاظر ىٍِدس جّشؿ زّطکاری دشحّرانػيم( ۱

 .ةرشد پیياٌکار جایید ةَ ةاید و طده جِیَ ـراح جّشؿ زّطکاری دشحّرانػيم( 2

 .ةرشد ٌاظر ىٍِدس جایید ةَ ةاید و طده جِیَ ـراح جّشؿ زّطکاری دشحّرانػيم( ۳

 .ةرشد ٌاظر ىٍِدس جایید ةَ ةاید و طده جِیَ پیياٌکار جّشؿ زّطکاری دشحّرانػيم( ۴

 ۴-۴-۴-۱1ةٍد  2۴۳غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس جٛاةۺ 

 

  صیش ثشای جٛش ضیبسی ثب ٘فٛر وبُٔ ٔٙبست است؟ سبصی آٔبدٜوذاْ یه اص جضئیبت  -١۴

 

   ۱( طکم ۱

   2( طکم 2

   ۳( طکم ۳

 ۴( طکم ۴

 

 

 

 

 ۱۷شّال  ۳۷۳غفضَ   2وتبة وبسجّذةراشاس جٛاةۺ 
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 ٔمبٚٔت وٕتشیٗ وذأیه ٚ ثیطتشیٗ وذأیه صیش ضىُ دس ضذٜ دادٜ ٘طبٖ ٌٛضٝ ٞبی جٛش ٔمبعغ ثیٗ - ١۵

 .(است ٔتش ٔیّی ثٝ ٞب ا٘ذاصٜ تٕبْ. است یىسبٖ پبیٝ فّض ٚ جٛش ٔػبِح ٔطخػبت) داضت؟ خٛاٞذ سا ثشضی

 
   ىلاوىث کيحریً دارای یک طياره و ىلاوىث ةیظحریً دارای دو طياره( ۱

 ىلاوىث کيحریً دارای یک طياره و ىلاوىث ةیظحریً دارای چِار طياره( 2

 ىلاوىث کيحریً دارای شَ طياره و ىلاوىث ةیظحریً دارای دو طياره( ۳

 ىلاوىث کيحریً دارای شَ طياره و ىلاوىث ةیظحریً دارای چِار طياره( ۴

 اـالغات غيّىی ىٍِدشیجٛاة ۺ 

 

 است؟ وذاْ جٛش ویفیت وٙتشَ آصٔبیص حذالُ ٔیضاٖ جبٖ، ثٝ ثبَ ٌٛضٝ جٛش ٔٛسد دس -١۶

 ُا زّش دیگر درغد پٍساه روی ةر ٌافذ رٌگ آزىایض و درغد پٍساه روی ةر چظيی کیفیث کٍحرل آزىایض( ۱

 .اشث کافی ُا زّش جيام روی ةر چظيی کیفیث کٍحرل آزىایض( 2

 ُا زّش درغد پٍساه روی ةر ٌافذ رٌگ آزىایض( ۳

 ُا زّش درغد ده روی ةر ٌافذ رٌگ آزىایض و ُا زّش جيام روی ةر چظيی کیفیث کٍحرل آزىایض( ۴

 ۴۱شّال  ۷۴غفضَ    2وتبة وبس جّذو ۱-۴-۱1زدول  2۴۴غفضَ   ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ٔختّف، دالیُ ثٝ ثٙب وٝ پشٚطٜ دس ضبغُ ٟٔٙذسبٖ اص یىی ثٝ ٔشثٛط ا٘تظبٔی ٔجبصات ٔٛسد دس ٌضیٙٝ وذاْ -١۷

 است؟ غحیح ثبضذ دادٜ دست اص سا الصْ فٙی ٚ ٔبِی أىب٘بت بی لب٘ٛ٘ی ضشایظ

 پٍر درزَ جا شَ درزَ از اٌحظاىی ىسازات( ۱

 چِار درزَ جا یک درزَ از اٌحظاىی ىسازات( 2

 .داطث ٌخّاُد ىسازاجی ُیچ پروژه اجيام جا( ۳

 را طرایؿ ىحػاكتا   و ةّده طرایؿ دارای اةحدا از چٍاٌچَ و پٍر درزَ جا شَ درزَ ةاطد ةّده طرایؿ فاكد اةحدا از کَ درغّرجی( ۴

 .شَ درزَ جا یک درزَ از ةاطد داده دشث از

  ۴-جخهفات صرفَ ای  ۱۷غفضَ   ١دس22وتبةةراشاس جٛاةۺ 

 

 ٘ظبْ دس ػضٛیت ضشایظ اص یىی ٔستٙذ عٛس ثٝ وٝ استب٘ی ٟٔٙذسی ٘ظبْ سبصٔبٖ اػضبی اص یىی ٔٛسد دس -١۸

  ثٛد؟ خٛاٞذ چٍٛ٘ٝ ػضٛیت لغغ تشتیجبت ثبضذ، دادٜ دست اص سا استبٖ ٟٔٙذسی

 .گیرد ىی غّرت ىرکزی طّرای جػّیب و اشحان ىٍِدشی ٌظام جأکید ةا غؾّیث كفع( ۱

 .طّد ىی كفع روز، ۳1 صداكم فاغهَ ةا کحتی، اخفار دو از پس اشحان ىٍِدشی ٌظام ىدیره ُیات جّشؿ غؾّیث( 2

 و اكدام غؾّیث كفع ةَ ٌصتث اخفار یا ةا و ةالفاغهَ اشحان ىٍِدشی ٌظام ىدیره ُیات غؾّیث، طرایؿ غدم اصراز ةا( ۳

 . طّد ىی رشاٌیده ذیٍفع اـالع ةَ ىراجب

 .طّد ىی كفع روز، پاٌزده فاغهَ ةَ یک ُر کحتی، اخفار دو از پس اشحان ىٍِدشی ٌظام ىدیره ُیات جّشؿ غؾّیث( ۴

 2جتػره  ۱۶غفضَ غفضَ   ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ 
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 است؟ غحیح ٞب سبختٕبٖ جبٕ٘بیی ٔٛسد دس ٌضیٙٝ وذاْ غیشػبُٔ پذافٙذ ثب ٔشتجظ ضٛاثظ اسبس ثش - ١۹

 .اشث ةالىاٌع آوار صریو در غيّىی ىصحضددات ـراصی( ۱

 .ةاطد ىحيرکز غّرت ةَ ةاید ُا شرىایَ و افراد ةَ ىرةّط ُای فػانیث و ُا شاخحيان ـراصی( 2

 غیرىحيرکز غّرت ةَ ةاید ـراصی ،ُا شرىایَ و ُا فػانیث افراد، ،ُا شاخحيان جيرکز در خفرپذیری افزایض ةَ جّزَ ةا( ۳

 .ةاطد ىدفّن و ىػٍّغی یا و ـتیػی غّارض ةا ُياٍُگ اىکان صد جا ُا شاخحيان یاةی ىکان و پذیرد غّرت

 .طّد خّدداری صایم فؾاُای ایساد از اغهی دشحرشی راه و اصدادی یُا شاخحيان ةیً( ۴

 ۴-۱-2-2-2۱و  ۱-۱-2-2-2۱ةٍدُای  ۱۸غفضَ  2۱ةراشاس ىتضخ جٛاةۺ 

 

 ؟٘یست غحیح ضذٜ، صدایی تٙص ضیطٝ ٚ حشاستی ٘طىٗ ضیطٝ ٔٛسد دس صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص وذأیه -2۳

 .دُد ىی ٌظان ؽرةَ ةراةر در طده زدایی جٍض طیظَ ةَ ٌصتث کيحری ىلاوىث صرارجی ٌظکً طیظَ( ۱

 .دُد ىی ٌظان ؽرةَ ةراةر در طده زدایی جٍض طیظَ ةَ ٌصتث ةیظحری ىلاوىث صرارجی ٌظکً طیظَ( 2

 .دُد ىی ٌظان ىکاٌیکی ةار ةراةر در طده زدایی جٍض طیظَ ةَ ٌصتث ةیظحری ىلاوىث صرارجی ٌظکً طیظَ( ۳

 .دُد ىی ٌظان صرارجی جٍض ةراةر در طده زدایی جٍض طیظَ ةَ ٌصتث ةیظحری ىلاوىث صرارجی ٌظکً طیظَ( ۴

 ۱1-۱-۱۴-۵ةٍد  ۱۱1غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 است؟ غحیح ػجبست وذاْ پبضطی ثتٗ ٔٛسد دس -2١

 .ةاطد گّطَ گرد ةاید ىػرفی ىاشَ( ۱

 .ةاطد گّطَ جیز ةاید ىػرفی ىاشَ( 2

 .ةاطد گّطَ یزج یا گّطَ گرد دجّاٌ ىی ىػرفی ىاشَ( ۳

 .ةاطد گّطَ گرد ةاید ىػرفی ىاشَ درغد ۵1 صداكم( ۴

 ۱۷شّال  ۱۵۱غفضَ   ١وتبة وبس جّذ كصيث ت و  ۸-۱-۳-۱1-۵ةٍد  ۱1۵غفضَ   ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ 

 

 ؟٘یست غحیح ػجبست وذاْ سبختٕب٘ی ٞبی سً٘ ٔٛسد دس - 22

 .اشث الیَ دو شاخحياٌی ُای رٌگ الیَ جػداد صداكم( ۱

 .ةاطٍد فرىاندُید جرکیتات دارای ةاید جزئیٍی شاخحياٌی ُای رٌگ( 2

 .ةاطٍد ىلاوم شال ۵ صداكم ةاید ىضیفی طرایؿ ةراةر در شاخحياٌی ُای رٌگ( ۳

 .طّد اشحفاده ُا آن از ٌتاید و اشث شيی جرکیتات دارای غيدجا   روغٍی ُای رٌگ( ۴

 2-۱-۳-۱۶-۵ةٍد  ۱۱۱غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ؟٘یست غحیح ػجبست وذاْ ضٛ٘ذٜ ٔتشاوٓ خٛد ثتٗ ٔٛسد دس - 2۳

 .ةاطد ىی ىساز پرجهٍد ُای شیيان اٌّاع از اشحفاده( ۱

 .ةاطد ىی ىساز شیهیس دوده ىاٌٍد ىػدٌی ىّاد از اشحفاده( 2

 .طّد ىی ىضدود ىحر ىیهی ۱۵ ةَ ُا شٍگداٌَ اٌدازه صداکذر( ۳

 .گیرد ىی غّرت ىيحاز کٍٍده روان فّق افزودٌی ىّاد جّشؿ ةحً رواٌی جأىیً( ۴

 ۸۳شّال  ۳۳۶غفضَ   ١وتبة وبس جّذو  ۶-2-۴-۹-۹ةٍد  ۱۹۶غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ
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  ّٔحمبت ثب آٖ ٔتشٔشثغ ٞش ٚصٖ ٚ  m2 ١۴۳ٕٞذاٖ دس ٚالغ سبِٗ یه فٛالدی لبة ثب وبرة سمف ٔسبحت - 2۴

۳۵۳ N اغّی سمف ثٝ وبرة سمف اتػبَ ثشای(  ٔمبٚٔت ٚ ثبس ضشایت سٚش دس)  ٘یبص ٔٛسد ٔمبٚٔت ٔجٕٛع. است 

     ٘ٛع صٔیٗ دس سبِٗ. وٙیذ ا٘تخبة سا ٌضیٙٝ تشیٗ ٘ضدیه)  ثبضذ؟ ثبیذ ٔمذاس چٝ حذالُ لبئٓ، ساستبی دس

 .(ضٛد ٔی فشؼ یه وبرة سمف إٞیت ضشیت ٚ ضذٜ احذاث

۱ )۵2     2 )۵۷     ۳ )۶۷     ۴ )۷۹    

 شّال ةاید صذف گردد. جٛاة ۺ 

 

 است ضذٜ استفبدٜ ضٛد ٔی لالة سمف ثٝ وٝ ص٘جیشی اص ثضسي چّچشاؽ یه ٘ػت ثشای سبختٕبٖ یه دس - 2۵

      چّچشاؽ ٚصٖ وٝ دسغٛستی. داسد ٚجٛد دسجٝ     ا٘ذاصٜ ثٝ افمی غفحٝ دس حشوت أىبٖ وٝ عٛسی ثٝ

  ؟٘یست چشاؽ ایٗ ثشای ای سبصٜ غیش اجضاء ای ِشصٜ عشاحی ضٛاثظ تبٔیٗ ثٝ ٘یبصی صیش ضشایظ اص وذأیه دس ثبضذ،

 .کٍٍد جضيم زِث ُر در        زاٌتی ةار ةا زىان ُو را        وزن ٌیروی ةحّاٌٍد كالب و کاةم( ۱

 .کٍٍد جضيم زِث ُر در        زاٌتی ةار ةا زىان ُو را        وزن ٌیروی ةحّاٌٍد كالب و کاةم( 2

 .کٍٍد جضيم زِث ُر در         زاٌتی ةار ةا زىان ُو را        وزن ٌیروی ةحّاٌٍد كالب و کاةم( ۳

 .کٍٍد جضيم زِث ُر در        زاٌتی ةار ةا زىان ُو را        وزن ٌیروی ةحّاٌٍد كالب و کاةم( ۴

 ۶2غفضَ  2۸11ةراشاس آییً ٌاىَ جٛاةۺ 

 

 ایٗ عجمٝ ٞش فبغّٝ. است عجمٝ پٙج ٔسىٛ٘ی سبختٕبٖ ٔبِىیت شصٔ      ٔستغیُ صیش ضىُ دس -2۶

  (ۺ سبختٕبٖ سٟٓ ا٘مغبع دسص)  خٛد ٔبِىیت ٔشص اص سبختٕبٖ

 

 .ةاطد زٍّةی زتَِ در پایَ جراز روی از ـتلَ آن ارجفاع ُزارم پٍر ةراةر ةاید( ۱

 .ةاطد ُيصایَ یُا شاخحيان ـرف در پایَ جراز روی از ـتلَ آن ارجفاع ُزارم پٍر ةراةر ةاید( 2

 .دارد خّد غرب و طرق شيث در ىساور یُا شاخحيان ـتلات جػداد و ارجفاع ةَ ةصحگی( ۳

 .ةاطد غرب و طرق شيث در ىساور یُا شاخحيان شِو ةَ ىرةّط اٌلفاع درز ةا ةراةر ةاید( ۴

 ۱2شّال  ۱۹2غفضَ   ١ثشاسبس وتبة وبس جّذو  ۱۴-۱۱-۶ةٍد  ۱۳۱غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ٘ظش دس ثٝ ٘یبصی وٝ h ٔمذاس حذاوثش ٘جبضذ، ِغض٘ذٜ ، ثبْ داس ضیت لسٕت سغح وٝ دسغٛستی صیش ضىُ دس - 2۷

 صیش ٔمبدیش اص یه وذاْ ثٝ ٔتش ثشحست ٘جبضذ،(   ) ثبْ تخت لسٕت سٚی ثش ثشف ِغض٘ذٜ ثبس اثش ٌشفتٗ

 است؟ تش ٘ضدیه

 

۱ )        

 2 )          

 ۳ )      

 ۴ )    

 

 

 ۶2شّال  ۱۶۸غفضَ   ١ثشاسبس وتبة وبس جّذو  ۱۱-۷-۶ةٍد  ۱2۷غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ
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 ٔمبٚٔت ٔتش،     ثشاثش عجمٝ ٞش استفبع ثب ٚ صٔیٗ سٚی عجمٝ چٟبس ٔسىٛ٘ی سبختٕبٖ یه دس وٙیذ فشؼ -2۸

 صیش ٞبی ػجبست اص یه وذاْ سبختٕبٖ ایٗ خػٛظ دس. است اَٚ عجمٝ جب٘جی ٔمبٚٔت ثشاثش     دْٚ عجمٝ جب٘جی

 است؟ غحیح

 .ٌیصث ىساز کال   شاخحيان ایً شاخث( ۱

 .اشث ىساز کو ٌصتی خفر ةا پٍَِ ةا ىٍاـق در فلؿ شاخحيان ایً شاخث( 2

 .اشث ىساز جر پاییً و ىحّشؿ ٌصتی خفر ةا ىٍاـق در فلؿ شاخحيان ایً شاخث( ۳

 .ٌیصث ىساز زیاد خیهی ٌصتی خفر ةا ىٍاـق در فلؿ شاخحيان ایً شاخث( ۴

 ۹غفضَ  2۸11ةراشاس آییً ٌاىَ جٛاةۺ 

 

 وبسثشد ٔختّظ ٔمغغ ثب خٕص اػضبی اجشای دس وٝ ضذٜ دادٜ ضىُ فٛالد ٚسق ٘ٛع یه ٔمغغ صیش ضىُ دس -2۹

 داَ ضخبٔت ٚ ضذٜ فشؼ ٔؼِٕٛی ٔبسٝ ٚ ضٗ ثب آسٔٝ ثتٗ ، استفبدٜ ٔٛسد ثتٗ چٙب٘چٝ. است ضذٜ دادٜ ٘طبٖ داسد

 وذاْ ثٝ سمف سغح ٚاحذ دس آسٔٝ ثتٗ جشْ ثبضذ،    mm ضذٜ دادٜ ضىُ فٛالدی ٚسق فٛلب٘ی لسٕت دس ثتٙی

 جشْ(  ٞستٙذ mm ضىُ سٚی ٚاحذٞبی. ضٛد ٔی فشؼ افمی سمف)  ثٛد؟ خٛاٞذ تش ٘ضدیه صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص یه

 .است           ثشاثش داَ ثتٗ ٔخػٛظ

 

۱ )2۴1     2    

2 )221     2   

۳ )2۸1    2    

۴ )2۶1    2 

 اصحيال صذف شّالجٛاةۺ 

 

 ویست؟ ػٟذٜ ثش تشتیت ثٝ پبیذاس ضیت ثب ٚ ٔتش 2۵ ػٕك ثٝ ٌٛدی پبیذاسسبصی ٚ عشاحی ٔسئِٛیت -۳۳

 ذیػالح پیياٌکار - شاخحيان ـراح ىٍِدس( ۱

 ذیػالح پیياٌکار - ذیػالح ژئّجکٍیک ىٍِدشی طرکث( 2

 ذیػالح ژئّجکٍیک ىٍِدشی طرکث - شاخحيان ـراح ىٍِدس( ۳

 ذیػالح ژئّجکٍیک ىٍِدشی طرکث - ذیػالح ژئّجکٍیک ىٍِدشی طرکث( ۴

 2۴شّال  2۳2غفضَ   ١وتبة وبسجّذو  ۱۱-۴-۳-۳-۷و ةٍد  2-۳-۷زدول ۱۴۱غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ساستبی دس ٚ ٞٓ ٔجبٚس ستٖٛ دٚ پی صٔیٗ، یه دس ٌٛدثشداسی ا٘جبْ ثب وٝ دٞٙذ ٔی ٘طبٖ ٞب ٌیشی ا٘ذاصٜ - ۳١

 افمی حشوت ٌٛد عشف ثٝ   mm ا٘ذاصٜ ثٝ دیٍشی ٚ    mm ا٘ذاصٜ ثٝ یىی ٔجبٚس، سبختٕبٖ دس ٌٛد ثش ػٕٛد

 ٔمبدیش اص وذأیه ثٝ ٌٛد ٔجبٚس سبختٕبٖ افمی وش٘ص ثبضذ، ٔتش      ثشاثش ستٖٛ دٚ ایٗ فبغّٝ اٌش. ا٘ذ وشدٜ

 ثٛد؟ خٛاٞذ ٘ضدیه صیش

۱ )۱ ۷  ۱1 ۳   2 )۴ 2  ۱1 ۳  

۳ )۱ ۱  ۱1 ۳   ۴ )2 ۵  ۱1 ۳ 

 ۴-۶-۳-۳-۷ةٍد  21غفضَ  ۷ةراشاس ىتضخ  جٛاةۺ
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 ؟ ٘یست پبیص اٞذاف اص صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص یه وذاْ ٛد،ٌ دیٛاسٜ احذاث پشٚطٜ یه دس - ۳2

 اـراف ُای شازه ةر گّد جأدیر ىیزان جػییً ىٍظّر ةَ  كاٌٌّی ىصحٍدات جِیَ( ۱

 وشاز شاخث ـّل در گّد غيهکرد ارزیاةی( 2

 ـراصی فرض پیض ىلادیر شٍسی غضث( ۳

 گّد اـراف ُای زىیً زُکظی( ۴

 ۴-۳-۷ةٍد ۱۴2غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 است؟ ػذد چٙذ ٞب ٌٕب٘ٝ تؼذاد حذالُ ٔتش،        اثؼبد ثٝ ٔسىٛ٘ی ٔٙفشد سبختٕبٖ یه سبخت ثشای -۳۳

 ( است سبدٜ آٖ ثٙذی الیٝ ٚ ثٛدٜ ٔٙبست صٔیٗ ٘ذاضتٝ، ٌٛدثشداسی سبختٕبٖ) 

۱ )۱   2 )2   ۳ )۳   ۴ )۴ 

 ۳شّال  22۶غفضَ   ١وتبة وبسجّذو ۱-2-۷زدول ۱۳۷غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ۺ است الصْ والف، ثب ضذٜ ٔحػٛس ثٙبیی یٞب سبختٕبٖ دس - ۳۴

 .طّد ىضدود ىحر     ةَ ـتلَ ُر ارجفاع صداکذر( ۱

 .طّد ىضدود شَ ةَ زیرزىیً اصحصاب ةدون ـتلات جػداد( 2

 .ٌتاطد ىحر   از ةیظحر ىساور زىیً روی ىحّشؿ جراز ةَ ٌصتث ةام روی جراز( ۳

 .ٌتاطد ةیظحر ىحر    یا آن غرض ةراةر دو از اٌلفاع، درز وزّد ةدون شاخحيان، ـّل( ۴

 21شّال  2۶۸غفضَ   ١وتبة وبسجّذو كصيث پ  2-۵-۵-۸ةٍد ۱۶۷غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ثب ٚ ٔتش ٔیّی ۴۳۳ لغش ثٝ ضىُ ای دایشٜ ستٖٛ یه اص ثٙبیی ٔػبِح ثب سبختٕبٖ یه سبخت ثشای وٙیذ فشؼ - ۳۵

 ثٝ(  ٔؤثش ػشؼ)  ٔؤثش ضخبٔت ستٖٛ، ایٗ الغشی ٘سجت وٙتشَ دس. است ضذٜ استفبدٜ غیشٔسّح ثٙبیی ٔػبِح

 است؟ تش ٘ضدیه صیش ٔمبدیش اص یه وذاْ

۱ )۳2۵ mm  2 )۳۵1 mm  ۳ )۳۷۵ mm  ۴ )۴11 mm 

 كصيث )ت( ۱۶۳غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ٔٙبست غیشٔسّح ثٙبیی یٞب سبختٕبٖ دس الضٝ سًٙ ثب چیٙی وشسی ثشای صیش ٞبی ٔالت اص یه وذاْ - ۳۶

 ؟ ٘یست

 ىاشَ كصيث طض و آُک كصيث یک - شیيان كصيث یک صسيی ٌصتث ةا ةاجارد ىالت( ۱

 ىاشَ كصيث شَ - شیيان كصيث یک صسيی ٌصتث ةا شیيان و ىاشَ ىالت( 2

 خاکی ىاشَ كصيث پٍر - آُک كصيث دو صسيی ٌصتث ةا آُک و ىاشَ ىالت( ۳

 ىاشَ كصيث چِار - شیيان كصيث یک صسيی ٌصتث ةا شیيان و ىاشَ ىالت( ۴

 2۴شّال  2۵2غفضَ   ١وتبة وبسجّذو  ۶-۵-۵-۸ةٍد ۱۶۸غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

  ؟ ٘یست غحیح ثٙبیی ٔػبِح ثب یٞب سبختٕبٖ دس صیش ٔٛاسد اص یه وذاْ - ۳۷

 . ةاطد ىی     ای ـره غیرىصهش ةارةر دیّارُای در الغری ٌصتث صداکذر( ۱

 .ةاطد آزاد دجّاٌ ىی آن نتَ ةاطد، ىحر     از کيحر ةٍد پظث جیغَ ـّل چٍاٌچَ( 2

 .یاةد اداىَ طانّده در ٌیصث ٌیاز اٌلفاع درز( ۳
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 .ٌیصث ىساز ةٍایی ىػانش ةا دودکض شاخث( ۴

 ۱۱شّال  2۶۶غفضَ   ١وتبة وبسجّذكصيث انف و  ۱1-۱-۳-۸ةٍد ۱۶2غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ثب ذتٛا٘ ٔی ٔیضاٖ چٝ تب حذاوثش ػضٛ، ٞش ثشای اجشایی یٞب ٘مطٝ دس ضذٜ اسائٝ اثؼبد ،آسٔٝ ثتٗ ٞبی سبصٜ دس -۳۸

 ثبضذ؟ داضتٝ اختالف سبصٜ، تحّیُ ٔحبسجبت دس ػضٛ آٖ ثشای ضذٜ ٌشفتٝ ٘ظش دس اثؼبد

۱ )% 2   2 ) % ۳  ۳ )% ۵   ۴ )% ۱1 

 ۱۴۸شّال  ۳۵۹غفضَ   ١وتبة وبسجّذو  ۳-۸-۱۳-۹ةٍد  21۶غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ثبضذ، ضذٜ ٌیشی ا٘ذاصٜ         خبن دس     ٔمذاس ٚ ثبضذ   ثشاثش آة ثٝ خبن ٚصٖ ٘سجت وٝ دسغٛستی -۳۹

 اص یه وذاْ ثش ٔٙغجك سِٛفبتی ٘ظش اص ٔحیغی ضشایظ ،ضٛد ٔی اجشا خبن ایٗ دس وٝ دسجب ثتٙی ضٕغ یه ثشای

 است؟ صیش ٞبی ٌضیٙٝ

 ىحّشؿ( ۴  طدید( ۳  طدید ةصیار( 2 طدید انػاده فّق( ۱

 انف-۴-۶-۹زدول  ۱۸۸غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ضىُ ٔغبثك استب٘ذاسد لالة اص ستٖٛ ثٝ تیش اتػبَ دس خٕطی، ػضٛ یه دس  𝚽  عِٛی ٔیٍّشد ٟٔبس ثشای - ۴۳

   ؟ثبضذ ٔی ٔتش ٔیّی چٙذ(  ) ضىُ دس ضذٜ ٔطخع ٔجبص عَٛ حذالُ. است ضذٜ استفبدٜ

 

۱ )۳۵1    

2 )۳۷۵    

۳ )۴11    

۴ )۵11 

 ۱۷۶شّال  ۳۷1غفضَ   ١وتبة وبسجّذو  ۱-2۱-۹و زدول  2-2-2۱-۹ةٍد  2۱1غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 سدٜ) ٕ٘ٛد؟ استفبدٜ تٛاٖ ٕی٘ سا ساٞىبس وذاْ خٛسدٜ تشن ٔمغغ ثب داَ آ٘ی ضىُ تغییش وبٞص شایث -۴١

 (ثبضذ ٔی      ٔػشفی ٔیٍّشدٞبی

 ةیظحر ىلاوىحی رده ةا ةحً از اشحفاده( ۱

 ةیظحر ىلفع شفش ةا آرىاجّر از اشحفاده( 2

 ةیظحر ىػادل ىلفع شفش اة  ۳۴1 ىلاوىحی رده ةا آرىاجّر از اشحفاده( ۳

 کيحر ىػادل ىلفع شفش اة  ۵11 ىلاوىحی رده ةا آرىاجّر از اشحفاده( ۴

 ۱۷-۹ةٍد  21۸غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ٔخػٛظ ٚصٖ ٔیبٍ٘یٗ ٔمذاس حذاوثش ثب ٚ ٞستٙذ سجه آٖ ٞبی سٍٙذا٘ٝ تٕبْ وٝ ،ای سبصٜ ثتٗ ثشای -۴2

 سٚصٜ 2۸ ثتٙی آصٔٛ٘ٝ سٝ فطبسی ٔمبٚٔت ٔیبٍ٘یٗ ٔمذاس حذالُ ،           ثشاثش ٞٛا دس ضذٜ خطه

 ثبضذ؟ ثبیذ ٔمذاس ٝچ       ثشحست

۱ )۱۷   2 )۱۹   ۳ )2۱   ۴ )2۸ 

 ۸۹شّال  ۳۳۷غفضَ   ١وتبة وبسجّذةراشاس  جٛاةۺ

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 ٕ٘ٛد؟ ٘ظش غشف ثتٗ فطبسی ٔمبٚٔت آصٔبیص ٚ ثشداسی ٕ٘ٛ٘ٝ اص تٛاٖ ٔی ، خبظ ضشایظ وذاْ دس -۴۳

 ةحً کم صسو و ةّده ىّزّد ىػرفی ةحً کیفیث ةّدن ةخض رؽایث ةرای کافی دالیم ٌظارت، دشحگاه جظخیع ةَ اگر( ۱

 .ةاطد کيحر ىحرىکػب ۳1 از ىػرفی

 .اشث انزاىی طرایؿ ُر در ةحً فظاری ىلاوىث آزىایض و گیری ٌيٌَّ( 2

 .ةاطد کيحر ىحرىکػب ۳1 از ٌظر ىّرد ناشاخحي پروژه در ىػرفی ةحً صسو کَ درغّرجی( ۳

 پروژ ىظاةَ آن اخحالط ُای ٌصتث و ةحً رده کَ دیگری پروژه در كتم شال یک ، پروژه پیياٌکار و ٌظارت دشحگاه اگر( ۴

 .ةاطٍد رشیده ىظاةَ ةحً ىلاوىث ىّرد در كتّنی كاةم ٌحایر ةَ ةّد، ىّزّد

 ۳-۸-۱1-۹ةٍد  211غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 است؟ غحیح ػجبست وذاْ وططی ٔیٍّشدٞبی ٞبی ٚغّٝ پٛضص عَٛ ٔٛسد دس -۴۴

 ةراةر یک از جّان ىی طٌّد، وغهَ پّطض ٌاصیَ در ُا آن ٌػف صداکذر و ةّده ٌیاز ىّرد ىلدار ةراةر دو آرىاجّر ىلدار اگر( ۱

 .کرد اشحفاده(   ) کظظی ىیهگردُای گیرایی ـّل

 .کرد اشحفاده(   ) کظظی ىیهگردُای گیرایی ـّل ةراةر یک از جّان ىی ةاطد، ٌیاز ىّرد ىلدار ةراةر دو آرىاجّر ىلدار اگر( 2

 گیرایی ـّل ةراةر یک از جّان ىی طٌّد، وغهَ پّطض ٌاصیَ در ىلفع در ىّزّد یکظظ ىیهگردُای جػداد ٌػف اگر( ۳

 .کرد اشحفاده(   ) کظظی ىیهگردُای

 .کرد اشحفاده(   ) کظظی ىیهگردُای گیرایی ـّل ةراةر      از ةاید درُرغّرت( ۴

 ۱-2-۴-2۱-۹ةٍد  ۳1۳غفضَ  ۹ةراشاس کحاب ىتضخ  جٛاةۺ

 

 ؟ضٛد ٔی ٔحسٛة ٞب داَ ثتٗ دس ٔذفٖٛ ٔجشاٞبی ٚ ٞب ِِٛٝ ضشایظ جضٜٚ صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص یه وذاْ -۴۵

 .ٌیصث ىساز ُا دال ةحً داخم از ،طٌّد ىی رد ُو روی از کَ الیَ دو در ىسراُا و اُ نّنَ غتّر( ۱

 .ةاطد ُا آن كفر ةراةر دو صداكم ىرکز ةَ ىرکز فّاغم ةا و دال ؽخاىث دوم یک صداکذر ةاید ُا آن ةیروٌی اةػاد( 2

 . ةاطد ةیظحر ىحر ىیهی     از دال ؽخاىث ایٍکَ ىگر ةاطد يیٌ ىساز لدا غفضَ در ةحً داخم از ىسراُا و اُ نّنَ غتّر( ۳

 .ةاطد ُا آن كفر ةراةر شَ صداكم ىرکز ةَ ىرکز فّاغم ةا و دال ؽخاىث شّم یک ةاید ُا آن ةیروٌی اةػاد( ۴

 ۱۳۷شّال  ۳۵۵غفضَ   ١وتبة وبسجّذو  ۱۹-۱-۱2-۹ةٍد  21۵غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ٘تبیج اص یه وذاْ است، ضذٜ اخز ٔتٛاِی ٕ٘ٛ٘ٝ سٝ ،    سدٜ ثتٗ اص فطبسی ٔمبٚٔت آصٔبیص ا٘جبْ ثشای -۴۶

 ؟ضٛد ٔی تّمی لجَٛ لبثُ ، صیش ٞبی ٌضیٙٝ دس ضذٜ لیذ

 ىگاپاشکال 2۷و  ۱۸، 21( 2   ىگاپاشکال 2۸ و 2۳ ،۱۵( ۱

 ىگاپاشکال 22 و 2۱ ،۱۹( ۴   ىگاپاشکال 21 و ۱۸ ،21( ۳

 ۱11شّال  ۳۴2غفضَ   ١وتبة وبسجّذو  ۵-۸-۱1-۹ةٍد  211غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 وٝ ضٛد فشؼ اٌش. ثبضذ ٔی ٔتش ٔیّی ١۵ ثشاثش ٔشدٜ ثبس اص ٘بضی آ٘ی ضىُ تغییش ثتٙی داَ ثب سمف یه دس -۴۷

 است؟ یٌٙٝض وذاْ ص٘ذٜ ثبس اػٕبَ اص پس ، ص٘ذٜ ٚ ٔشدٜ ثبس وُ آ٘ی ضىُ تغییش است، ثشاثش ص٘ذٜ ٚ ٔشدٜ ثبس ٔمذاس

 (است خٛسدٜ تشن ، ٔشدٜ ثبس تحت ٔمغغ)

  ىحر ىیهی ۳1 ةراةر( ۱

 ىحر ىیهی ۳1 از کيحر( 2
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  ىحر ىیهی ۳1 از ةیظحر( ۳

 ىحر ىیهی ۳1 از کيحر ای ىصاوی فظاری، و کظظی آرىاجّر درغد ةا ىحٍاشب( ۴

 2-۴-۱۷-۹ةٍد  2۵۴غفضَ  ۹ةر اشاس ىتضخ  جٛاةۺ

 

اعٕیٙبٖ  ٞبی پبیٝثشای تیش ثتٗ ٔسّح ٔغبثك ضىُ ثذٖٚ تٛجٝ ثٝ ٔمبٚٔت وٛتبٜ ٔذت ثتٗ، حذالُ تؼذاد  -۴۸

   ؟ثبضذ ٔیچٙذ ػذد 

 

۱ )۱    

2 )2    

۳ )۳    

۴ )۴ 

 

 ۱۱۸شّال  ۳۴۹غفضَ   ١وتبة وبسجّذو ( 2كصيث ) ۷-۱-۱2-۹ةٍد  21۳غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 وٝ لبِت ایٗ لجَٛ لبثُ ضىُ تغییش حذاوثش. است ٔتش     ثشاثش آسٔٝ ثتٗ صیش لبِت آصاد دٞب٘ٝ عَٛ -۴۹ 

 (داسد إٞیت آٖ غّجیت ٚ تیش ٕ٘بی) است؟ چمذس ٔتش ٔیّی ثشحست وٙذ ٔی ػُٕ خٕطی ػضٛ غٛست ثٝ

۱ )      2 )     ۳ )   ۴ )    

 ۱۵-۱-۱2-۹ةٍد  ۱۶۸غفضَ  ۹ةر اشاس ىتضخ  جٛاةۺ

 

 ثبضذ سبػت ثش ٔتش     ثشاثش سیضی ثتٗ سشػت وٝ دسغٛستی ، ثتٗ دیٛاس لبِت ثش تبصٜ ثتٗ سا٘طی فطبس ٔمذاس -۵۳

 ثٛد؟ خٛاٞذ       ثشحست ٔیضاٖ چٝ حذٚد ضٛد، فشؼ سّسیٛس دسجٝ    تبصٜ ثتٗ دٔبی ٚ

۱ )۳1   2 )۳۳   ۳ )۳۷   ۴ )۴2 

 2-۱۸-۱-۱2-۹ةٍد  ۱۷۱غفضَ  ۹ةر اشاس ىتضخ  جٛاةۺ

 

 اختیبس دس ضىُ دس ضذٜ دادٜ ٘طبٖ عالػبتا      ٘ٛع اص ضذٜ تبئیذ پیص اص اتػبَ یه ٞٙذسی اثؼبد اص-۵١

(    ) آٖ ثبَ لجَٛ لبثُ ػشؼ ٚ(  ) تیش ٔمغغ لبثُ ػٕك ػٙٛاٖ ثٝ ذتٛا٘ ٔی صیش ٞبی ٌضیٙٝ اص یه وذاْ. است

        ثبضذ؟

 

    ۳11    و     ۷۵1  ( ۱

   211    و     ۶11  ( 2

   ۴11    و     ۱111  ( ۳

   ۳۷۵    و     ۷۵1  ( ۴

 2۴۴غفضَ  ۱1ةر اشاس ىتضخ  جٛاةۺ

 

 

 

 

��ث
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 أىبٖ وبسٌبٜ دس أب است ضذٜ دادٜ ١۳mm اتػبَ ثشای ٌٛضٝ جٛش ثؼذ عشاحی یٞب ٘مطٝ دس وٙیذ فشؼ -۵2

 آ٘ىٝ ثشای جٛش ایٗ دیٍشی سبق ثؼذ حذالُ. ٘یست فشاٞٓ ٞب سبق اص یىی ثشای ۷mm اص ثیص دادٖ جٛش

 یٞب سبق ثب ٌٛضٝ جٛش اص استفبدٜ وٙیذ فشؼ)  ؟ثبضذ ٔی ٌضیٙٝ وذاْ. ضٛد تأٔیٗ ٔٛسد٘ظش جٛش ثشضی ٔمبٚٔت

  (است ٔذ٘ظش جٛش ثشضی ٔمبٚٔت فمظ ٚ ثٛدٜ ٔجبص ٘بٔسبٚی

 

۱ )۱۳ mm   

2 )۱۵ mm   

۳ )۱۷ mm   

 ٌدارد زّاب و اشث ٌظدٌی( ۴

 ۴2شّال  ۳۸۹غفضَ   2وتبة وبسجّذةراشاس  جٛاةۺ

 

 اص یه وذاْ ٔختّظ ٔمغغ ٔؤثش غّجیت افضایص ثشای ثتٗ دس ٔحبط ٔختّظ ٔمغغ ثب ٔحٛسی اػضبی دس -۵۳

 (.وشد ٘خٛاٞٙذ تغییش ٔمغغ دٞٙذٜ تطىیُ اجضای ٞبی ا٘ذاصٜ) داسد؟ ثیطتشی تأثیش صیش تٕٟیذات

 ةیظحری فظاری ىلاوىث ةا ةحً از اشحفاده( ۱

 ةیظحر جصهیو جٍض ةا فّالدی پروفیم از اشحفاده( 2

 ةیظحر جصهیو جٍض ةا ـّالٌی آرىاجّرُای از اشحفاده( ۳

 ةیظحر جصهیو جٍض ةا غرؽی آرىاجّرُای از اشحفاده( ۴

 اـالغات غيّىی ىٍِدشیجٛاة ۺ 

 

. ضٛد ٔی استفبدٜ اٍ٘طتب٘ٝ جٛش اص ٔتش ٔیّی 2۵ ضخبٔت ثٝ ٚسق دٚ پٛضطی اتػبَ دس ثشش ا٘تمبَ ثشای -۵۴

 ثبضذ؟ ذتٛا٘ ٔی صیش ٔمبدیش اص یه وذاْ جٛش ضخبٔت ٚ سٛساخ لغش حذاوثش ٚ حذالُ

 ىحر ىیهی۱1 زّش ؽخاىث و ىحر ىیهی ۳۶ كفر صداکذر ىحر ىیهی ۳۳كفر صداكم( ۱

 ىحر ىیهی 21 زّش ؽخاىث و ىحر ىیهی 2۸ كفر صداکذر ىحر ىیهی 2۵ رفك صداكم( 2

 ىحر ىیهی ۱۶ زّش ؽخاىث و ىحر ىیهی ۳۶ كفر صداکذر ىحر ىیهی 2۸ كفر صداكم( ۳

 ىحر ىیهی 21 زّش ؽخاىث و ىحر ىیهی ۳۶ كفر صداکذر ىحر ىیهی ۳۳ كفر صداكم( ۴

 كصيث ب 2۳2غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 اغغىبوی ػّٕىشد ثب ٚ ١۳۳mm عَٛ بث           سدٜ     ٞبی پیچ اص ستٖٛ ثٝ تیش غّت اتػبَ دس -۵۵

 ،ٞب پیچ ایٗ ضذٖ تٙیذٜ پیص اص اعٕیٙبٖ ٛسظٔٙ ثٝ ٚ آچبس اص استفبدٜ ثب وبُٔ سفتی اص پس. است ضذٜ استفبدٜ

 است؟ ٔمذاس چٝ پیچ ٟٔش پیچب٘ذٖ دس اضبفی دٚس تؼذاد حذالُ

۱ )
۱

2
   2 )

۱

۳
   ۳ )

2

۳
   ۴ )۱ 

 ۴۵شّال  ۷۵غفضَ   2وتبة وبسجّذو 2-۴-۱1زدول  2۴۵غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ
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 ٔحسٛة الغش ٔمغغ وذاْ ٔحٛسی، فطبسی ثبس اثش تحت صیش ضىُ ٔغبثك ٔمغغ ثب ای ِِٛٝ ستٖٛ ثشای -۵۶

 ( ؟ضٛد ٔی

 

    ۳۶1     و   ۸  و     ۷11  ( ۱

      2۴1    و   ۱1    و   ۹11  ( 2

      ۳۶1   و    ۱۵  و     ۹11  ( ۳

    2۴1   و    ۸  و    ۷11  ( ۴

 

 2-2-2-۱1زدول  2۱۹غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ٞبی ٌبٜ تىیٝ ثٝ فطبسی ػضٛ ػٙٛاٖ ثٝ ٔتش     عَٛ ثٝ ١۵۳×١۳۳ ×١۳  mmٔستغیّی لٛعی ٘یٕشخ اص اٌش -۵۷

 ثش اسٕی فطبسی ٔمبٚٔت ٘سجت. ضٛد استفبدٜ ا٘تٟب دٚ دس فمظ اغّی ٔحٛس دٚ حَٛ جب٘جی ٟٔبس داسای ٚ سبدٜ

 ثٝ لٛی ٔحٛس حَٛ خٕطی وٕب٘ص اسبس ثش اسٕی فطبسی ٔمبٚٔت ثٝ ضؼیف ٔحٛس حَٛ خٕطی وٕب٘ص اسبس

 ٔتش ٔیّی      ٚ      تشتیت ثٝ ضؼیف ٚ لٛی ٔحٛسٞبی حَٛ طیشاسیٖٛ ضؼبع)  است؟ تش ٘ضدیه ٔمذاس وذاْ

 (ضٛد فشؼ         فٛالد تسّیٓ تٙص ٚ ثٛدٜ

۱ )      2 )               ۳ )                     ۴ )     

 اـالغات غيّىی ىٍِدشیجٛاة ۺ 

 

 است؟ تش ٔٙبست ٔسّح ثتٗ ضبِٛدٜ دس اجشایی دسص ٔحُ سبصی آٔبدٜ دس اجشایی سٚش وذاْ -۵۸

 .طّد  ای نیصَ شیيان ةا آن شفش زدید ریزی ةحً از كتم و طده زدوده دوغاب از كتهی ةحً شفش( ۱

 . طّد ریزی دوغاب زدید ریزی ةحً از كتم شاغث یک صداكم و طده جيیز كتهی ةحً شفش( 2

 ةا اطتاع غّرت ةَ زدید ریزی ةحً از كتم و طّد خظً آن شفش و طده زدوده طده خظک دوغاب و جيیز یتهك ةحً شفش( ۳

 .درآید خظک شفش

 . طّد خیس کاىال   آن شفش زدید ریزی ةحً از كتم و طّد غاف كتهی ةحً شفش( ۴

 2-۱2-۹ةٍد  21۵غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 فبغّٝ دس آٔیضی سً٘ ثبیذ ضذ، خٛاٞٙذ جٛش آٔیضی سً٘ اص پس وٝ فٛالدی سبصٜ اص ٞبیی ِجٝ ٚ سغٛح دس -۵۹

 .ضٛد ٔتٛلف جٛش خظ اص یٔتش ٔیّی.....................  حذالُ

۱ )۷۵   2 )۵1   ۳ )2۵   ۴ )۱1 

 كصيث )چ( ۳-۵-۴-۱1ةٍد  2۴۶غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

 ثب آجش خشدٜ ثب ثتٗ جبی ثٝ ،mm ١۵۳ ٔتٛسظ ضخبٔت ثٝ سیٕبٖ ٚ ٔؼذ٘ی پٛوٝ ثب ثتٗ اص استفبدٜ غٛست دس -۶۳

 ضذ؟ خٛاٞذ تش سجه ویٌّٛشْ چٙذ اًحذٚد ثٙذی ضیت ٔتشٔشثغ ٞش ، ضخبٔت ٕٞبٖ

۱ )۳1   2 )۴1   ۳ )۶1   ۴ )۸1 

 2-۱-۶زدول پ  ۱۳2غفضَ  ١دس22وتبةةراشاس  جٛاةۺ

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 ىتضخ22ىّشصَ آىّزطی    سخته ولی با ما آسونه                                                                                                 

                                

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و




