
؟دراد تقباطم ریز فیراعت زا کی مادک اب یگتفرگ قرب نایرج 1-
یم ار ناسنا نآ روبع هک ینایرج ب دشک یم ار ناسنا نآ روبع هک ینایرج )فلا (

دنازرل
جو ب دراوم د دراد ار هدنز دوجوم هب ندناسر بیسآ لامتحا )ج (

8 25 3 2 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

ماظن یقیقح یاضعا طسوت نارگید زا تلاکو هب یأر نداد و یمومع عمجم رد روضح یارب -2
؟تسا حیحص ریز تابیترت زا کی مادک ،ناتسا یسدنهم

یناسک و دریگب تلاکو رگید وضع ود زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره (1
.دنیامن تکرش یریگ یأر یمومع عمجم رد هناگادج دنناوت یم دننک ضیوفت ار دوخ تلاکو هک

همان تلاکو .دریگب تلاکو رگید وضع کی زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره (2
.دشاب هدش ءاضما و میظنت یمسر دانسا رتفد لحم رد لبق تعاس 24دیاب

.درادن دوجو نارگید زا تلاکو نتفرگ ناکما یأر نداد یارب (3
همان تلاکو .دریگب تلاکو رگید وضع ود زا رثکادح دناوت یم ناتسا یسدنهم ماظن یقیقح وضع ره (4
.دشاب هدش ءاضما و میظنت ناتسا نامزاس رد لبق تعاس لقادح ای یمسر دانسا رتفد رد 24دیاب

۳ ۵۲ هحفص1 ، هدام هرصبت هیحالصا ، یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

میلست و هیهت هب فظوم تاررقم ساسا رب هک ناسدنهم زا یکی دروم رد یماظتنا تازاجم -3
مادک ،دشاب هدیزرو للعت نآ عقوم هب میلست و میظنت رد یلو هدش ینوناق عجارم هب ییاه شرازگ

؟تسا
هس هجرد ات کی هجرد زا یماظتنا تازاجم (1
جنپ هجرد ات ود هجرد زا یماظتنا تازاجم (2

راهّ هجرد یماظتنا تازاجم (3
جنپ هجرد ات هس هجرد یماظتنا تازاجم (4

9 9 هحفص91 ، دنب، هدام هیحالصا ، یسدنهم ماظن نوناق هیغالبا و هیحالصا ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

یسدنهم ماظن نامزاس هریدم تایه یلصا وضع ناونع هب لدبلا یلع یاضعا ینیزگیاج صوصخ رد -4
؟تسا حیحص هنیزگ مادک ،هریدم تایه راک همادا و اه ناتسا نامتخاس

یاضعا دصرد تصش زا لقادح دوجوم هریدم تایه یلصا یاضعا دادعت ،ینیزگیاج زا دعب هّـنانّ (1
.دهد یم همادا هرود نایاپ ات دوخ فیاظو هب هریدم تایه ،دشاب رتشیب یلصا

رگید یاه هورگ زا کی ره ای هورگ نامه رد لدبلا یلع وضع یفاک دادعت هب ،ینیزگیاج ماگنه هّـنانّ (2
دوخ فیاظو هب هریدم تایه ،دشابن رتمک یلصا یاضعا دصرد داتفه زا یلصا یاضعا دادعت و دشابن

.دهد یم همادا
دادعت و دشابن هورگ ای هتشر نامه رد لدبلا یلع وضع یفاک دادعت هب ،ینیزگیاج ماگنه هّـنانّ (3

ات دوخ فیاظو هب هریدم تایه ،دشابن رتمک یلصا یاضعا مجنپ راهّ زا هریدم تایه یلصا یاضعا
.دهد یم همادا هرود نایاپ

یلصا یاضعا کی هوالعب فصن لقادح زا هریدم تایه دوجوم یاضعا ،ینیزگیاج زا دعب هّـنانّ (4
.دهد یم همادا هرود نایاپ ات دوخ فیاظو هب هریدم تایه ،دشاب رتشیب



166 4 هحفص72 ، هرصبت، هدام هیحالصا ، یسدنهم ماظن نوناق باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

نیا یارب هدش یحارط یاه هشقن رد ،دشاب یم یروتاینیم راکدوخ دیلک یعرف یولبات کی یدورو -5
؟ددرگ رکذ دیاب یتاعالطا هّ دیلک

یسیطانغم و یترارح یاه هلر میظنت رادقم و دیلک ،پیت ،یمان نایرج (1
عطق تردق و دیلک پیت ،یمان نایرج (2

یترارح هلر میظنت رادقم و دیلک پیت ،یمان نایرج (3
عطق تردق و یمان نایرج (4

352 1 هحفص712 ، - دنب ،یقرب تاسیسات ارجاو حرط یامنهار باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

ینف تاصخشم اب قباطم قرب یاهدلوم هنازور تخوس عبنم صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -6
؟تسا حیحص هیرشن نامتخاس قرب تاسیسأت یارجا و )یمومع )110

.دشاب لماک راب تلاح رد هاگتسد مئاد راک تعاس لقادح یارب یفاک تیفرظ یاراد 8دیاب 1(
.دشاب یمن هنازور تخوس عبنم هب یزاین هریخذ تخوس عبنم زا هدافتسا تروص رد (2

.دشاب لماک راب تلاح رد هاگتسد مئاد راک تعاس لقادح یارب یفاک تیفرظ یاراد 6دیاب 3(
.دشاب لماک راب تلاح رد هاگتسد مئاد راک تعاس لقادح یارب یفاک تیفرظ یاراد 8دیاب 4(

21 12 2 10 9 1 یلا110 هحفص ، - - دنب ، دلج هیرشن ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟دشاب یمن زاجم فاطعنا لباق یدالوف هلول زا هدافتسا ریز دراوم زا کی مادک رد -7
نامتخاس طاسبنا زرد زا هلول روبع رد (1

اهروتوم هب قرب لاصتا (2
اه یزیر نتب زرد اب نیمزریز رد هدافتسا (3

.دشاب یم عنامالب فاطعنا لباق یدالوف هلول زا هدافتسا هدش رکذ دراوم مامت رد (4
28 8 2 5 5 1 1 زا110 هحفص ،ج دنب ، - - - دنب ، دلج هیرشن ساسا رب :باوج

.دشاب یم عونمم اه یزیر نتب رد ای نیمزریز رد فاطعنا لباق یدالوف هلول زا )(هدافتسا : حیضوت
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟دندرگ ارجا هلول کی لخاد رد دنناوت یم ریز یقرب متسیس زا کی مادک -8
یمومع یاهزیرپ هب یناسر قرب متسیس =A
یرارطضا یاهزیرپ هب یناسر قرب متسیس =B
اه لیوک نف هب یناسر قرب متسیس =C

B A و1 (
C A و2 (

C A B و3 ، (
.ددرگ ارجا هناگادج هلول طسوت دیاب متسیس ره (4

26 20 2 3 8 1 1 زا110 هحفص ،ج دنب ، - - - دنب ، دلج هیرشن ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ



؟درک هجوت دیاب یتاکن هّ هب ژاتلو رظن هطقن زا یکیرتکلا تازیهجت باختنا رد -9
موادم ژاتلو رثکادح ربارب یارب بسانم ب موادم ژاتلو رثکادح یارب بسانم ۱۵فل ( (

مادکّـیه د موادم ژاتلو رثکادح ربارب / یارب بسانم )ج (2 5
35 1 2 3 3 13 هحفص13 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

نیا .تسا ضورفم تلو راک ژاتلو و زتره یمان سناکرف تاصخشم اب یقرب روتوم کی -110 60 10
هیذغت تلو ژاتلو و زتره سناکرف اب رهش روتامروفسنارت کی قیرط زا 220روتوم 50 قرب زا هدنهاک

؟تسا حیحص روتوم یجورخ ناوت صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک .ددرگ یم
.دبای یم شهاک روتوم یجورخ (1

.دبای یم شیازفا روتوم یجورخ ناوت (2
.دنک یمن رییغت روتوم یجورخ ناوت (3

.دشاب یمن یفاک هلئسم لح یارب اه هداد (4
:باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

نزاخ کناب هلپ نیرتکّوک تیفرظ و : : : : عون زا هژورپ کی ینزاخ کناب روتالگر هّـنانّ -1 2 2 2 4 11
؟دوب دهاوخ ردقّ نزاخ کناب تیفرظ ،دشاب Kvar 10

kVAR 110 2 kVAR 100 1( (
kVAR 150 4 kVAR 120 3( (

:باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

هدافتسا ناتسرامیب کی قرب تاسیسأت یارب ریز قرب یورین یاه متسیس زا کی مادک -12
؟دوش یم

TNS 2 IT TN-C-S طقف1 )و (
IT TN-C 4 IT TNS و3 )و (

:باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

اه نآ لاصتا و رت عون رلکنیرپسا اب قیرح ءافطا متسیس رد بآ نایرج یاهرگسح زا هدافتسا تلع -13
؟دشاب یم هّ هبترم دنلب نامتخاس کی تاقبط رد قیرح مالعا متسیس هناماس هب

تبثم راشف یاه نف ندش نشور تهج (1
یناشن شتآ یاه پمپ ندش نشور تهج (2

ناشن شتآ لرتنک متسیس ندش لاعف تهج (3
هطوبرم هقبط رد ءافطا متسیس ندش لاعف مالعا تهج (4

185 3 ۳-۱۰ هحفص3 ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا هنوگّ یعیبط هیوهت هب تبسن یکیناکم هیوهت اب روتامروفسنارت قاتا عافترا -14



تسا رتمک ب تسا ربارب )فلا (
ای رتمک دناوتیم سنارت عون هب هتسب د تسا رتشیب )ج (

دشاب رتشیب
52 3 3 5 13 هحفص13 ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

ره دشاب رپمآ زاف کی روتنک زا بکرم نامتخاس کی فیعض راشف یاه باعشنا عومجم رگا -) ۲۵ ۶ 15
؟درک داجیا نآ یارب دیاب نیمز لاصتا عون هّ رپمآ روتنک ود )زاف ۲۵

رتمک قمع هب هداس نیمز لاصتا کی )فلا
مه زا رتمک هلصاف لقادح و رتم قمع هب نیمز لاصتا ود ۲ب (

یساسا نیمز لاصتا کی )ج
رتم قمع هب هداس نیمز لاصتا کی 3د (

59 1 4 5 13 هحفص13 ،ب تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

کرادم یاوتحم و اه هشقن یاوتحم ساسا رب نامتخاس یقرب تاسیسأت ییارجا تایلمع نایاپ رد -16
ینف تاصخشم و کرادم ،یقرب تاسیسأت یاه متسیس یزادنا هار و شیامزآ هب طوبرم کرادم ،ینف

؟دوش هیهت دیاب یسک هّ طسوت هریغ و اه متسیس ،تازیهجت ،هاگتسد
یرجم (2
امرفراک (3

رادرب هرهب (4
نامتخاس رظان (1

37 14 1 7 هحفص2 ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

( یفاضا( و یلصا ندرک ژاتلو مه یارب یدنب مه یداه صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -17
؟تسا حیحص

.ددرگ ارجا تخل قیاع نودب تروص هب )دیاب ) (1
.ددرگ ارجا راد قیاع ای و تخل قیاع نودب تروص هب )دناوت یم ) (2

.ددرگ ارجا راد قیاع تروص هب دیاب (3
مادک ِـیه (4

160 7 6 1 هحفص13 ، - - -پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یشک هلول لوط هّـنانّ تسا ضورفم رپمآ زافکت روتنک اب دحاو یاراد ینوکسم ینامتخاس -32 12 18
رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دشاب رتم دحاو ره قرب زیرپ و ییانشور یاه متسیس 1000یارب

ظاحل نودب ؟تسا حیحص ینوکسم نامتخاس نیا رد هدش هدافتسا یاه میس ژارتم (صوصخ
( یدنبرس یارب مزال یاه میس

گنر هب میس ، هایس گنر هب میس ، درز گنر هب میس ، ،زمرق گنر هب 12.000میس 12.000 12.000 1(
4.000 درز4.000 و زبس گنر هب میس ، یبآ

گنر هب میس ، هایس گنر هب میس ، درز گنر هب میس ، ،زمرق گنر هب 12.000میس 12.000 12.000 2(



12.000 درز12.000 و زبس گنر هب میس ، یبآ
یبآ گنر هب میس ، هایس گنر هب میس ، درز گنر هب میس ، زمرق گنر هب 4.000میس 4.000 4.000 3(

4.000 درز4.000 و زبس گنر هب میس ،
یبآ گنر هب میس ، هایس گنر هب میس ، درز گنر هب میس ، زمرق گنر هب 4.000میس 4.000 4.000 4(

12.000 درز12.000 و زبس گنر هب میس ،
148 3 2 1 هحفص13 ، - - -پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

لداعم لباک نامه یارب کاخ رد زاجم نایرج و لداعم لباک کی دازآ یاوه رد زاجم نایرج رگا -A 19
:تشاد میهاوخ هاگنآ ،دشاب B

مادک ِـیه ( ( ( (4 A<B 3 A>B 2 A=B 1
389 23-1- -pهحفص ، دنب ،یقرب تاسیسات ارجاو حرط یامنهار باتک ساسا 7رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

فرصم هلصاف ارجا نامز رد هّـنانّ .تسا هدش یحارط قرب یولبات زا هلصاف اب یا هدننک فرصم -20
( یگتفرگ( قرب رطخ ینمیا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،دوش رتشیب زا قرب یولبات زا هدننک

؟تسا حیحص
.دوش یم رتشیب ینمیا (1
.دنک یمن یرییغت ینمیا (2

.دوش رتمک ینمیا تسا نکمم (3
مادک ِـیه (4
:باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

،رهش یمومع رباعم زا یکی عطاقت ترواجم رد عقاو نامتخاس کی ییارجا روما ماجنا یارب -21
رتم دنّ عطاقت زا لیقثرج رارقتسا هلصاف لقادح .دوش هدافتسا لیقثرج هاگتسد کی زا دراد ترورض

؟تسا
25 2 15 1( (

درادن دوجو یتیدودحم عطاقت ربعم نیرتگرزب ضرع مراهّ )کی (4 3
39 3 1 6 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

:تسا ضورفم ریز تاصخشم اب ینامتخاس هاگراک هس -22
عافترا و عبرمرتم هقبط ره ژارتم -موس و مود و لوا تاقبط ،فکمه ،نیمزریز یاراد - 300هاگراک A

رتم تاقبط فک هب 3.5فک
فک هب فک عافترا و عبرمرتم هقبط ره ژارتم -لوا هقبط و فکمه ،نیمزریز یاراد - 1200هاگراک B

رتم 5تاقبط
250 Cهقبط ره ژارتم ،مشش و مجنپ ،مراهّ ،موس ،مود ،لوا تاقبط ،فکمه ،نیمزریز یاراد - هاگراک

رتم تاقبط فک هب فک عافترا و 3عبرمرتم
تظافح و راک ،ینمیا تشادهب لوئسم ناونع هب حالصیذ صخش یفرعم هب زاین اه هاگراک زا کی مادک

؟دنشاب یم تسیز طیحم



B A هاگراک1 و هاگراک (
C B هاگراک2 و هاگراک (
C A هاگراک3 و هاگراک (

C B A هاگراک4 و هاگراک ، هاگراک (
9 5 5 1 12 هحفص12 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

یکیدزن رد دیاب ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،لماعریغ دنفادپ طباوض لومشم یاه نامتخاس رد -23
؟دنریگ رارق نامتخاس هب یناشن شتآ رومأم سرتسد هطقن

قیرح مالعا هدننک رارکت لناپ طقف (1
قیرح مالعا متسیس یزکرم لناپ طقف (2

قیرح لحم هدنهد ناشن یریوصت رگشیامن لناپ طقف (3
قیرح لحم هدنهد ناشن یریوصت رگشیامن ای و قیرح مالعا هدننک رارکت یاه لناپ (4

105 2 5 3 7 21 هحفص21 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

تعاس نازیم هب شتآ هب تمواقم رظن زا ،نامتخاس کی رد روسناسآ هاّ یاهراوید هّـنانّ -1 24
رظن زا روسناسآ ییالول یاهرد یدنب هجرد صوصخ رد هنیزگ نیرت بسانم ،دشاب هدش یدنب هجرد

؟تسا مادک شتآ هب تمواقم
تعاس مین (1
تعاس کی (2
تعاس ود (3

هاّ یاهراوید یدنب هجرد اب یطابترا روسناسآ ییالول یاهرد شتآ هب تمواقم نازیم یدنب هجرد (4
.درادن روسناسآ

38 9 7 2 15 هحفص15 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

کی هّـنانّ تسا ضورفم ،روسناسآ هاگتسد ود یاراد فکمه هقبط یالاب هقبط اب ینامتخاس -16 25
هّ اهروسناسآ زا کی ره ،دشاب هتشاد فقوت جوز تاقبط رد رگید روسناسآ و درف تاقبط رد روسناسآ

؟دنهد یم سیورس تاقبط دادعت
هقبط جوز تاقبط روسناسآ ،هقبط درف تاقبط 8روسناسآ 8 1(
هقبط جوز تاقبط روسناسآ ،هقبط درف تاقبط 9روسناسآ 9 2(
هقبط جوز تاقبط روسناسآ ،هقبط درف تاقبط 9روسناسآ 8 3(
هقبط جوز تاقبط روسناسآ ،هقبط درف تاقبط 8روسناسآ 9 4(

:باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

یمازلا اهروسناسآ زا کی مادک رد ،نیباک یاه هراوید مامت یور ریگ هبرض فیدر ود ای کی بصن -26
؟تسا

اهروسناسآ مامت (1
راد خرّ یلدنص اب دارفا ییاجباج یاهروسناسآ (2



راب لمح یاهروسناسآ و رب تخت یاهروسناسآ (3
.تسا حیحص ود ره و 2یاه هنیزگ 1 4(

36 19 4 6 2 15 هحفص15 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

یزوس شتآ عقاوم رد اهروسناسآ زا هدافتسا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -27
؟تسا باوج نیرت لماک

روسناسآ همکد ره ترواجم رد یلصا یدورو هقبط زج هب تاقبط هیلک رد یریوصت تمالع کی دیاب (1
و یجورخ هلپ هار و دوشن هدافتسا روسناسآ زا یزوس شتآ عقاوم رد هک دهد یم ناشن هک دوش بصن

.دهد ناشن ار یرارطضا
ناشن هک دوش بصن روسناسآ همکد ره ترواجم رد تاقبط هیلک رد یریوصت تمالع کی دیاب (2
.دهد ناشن ار یرارطضا و یجورخ هلپ هار و دوشن هدافتسا روسناسآ زا یزوس شتآ عقاوم رد هک دهد یم

روسناسآ همکد ره ترواجم رد یلصا یدورو هقبط زج هب تاقبط هیلک رد یریوصت تمالع کی دیاب (3
.دوشن هدافتسا روسناسآ زا یزوس شتآ عقاوم رد هک دهد یم ناشن هک دوش بصن

ناشن هک دوش بصن روسناسآ همکد ره ترواجم رد تاقبط هیلک رد یریوصت تمالع کی دیاب (4
.دوشن هدافتسا روسناسآ زا یزوس شتآ عقاوم رد هک دهد یم

36 21 4 6 2 15 هحفص15 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص راد قیاع یاه میس یزلف یاه ششوپ صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -28
.دریگ رارق هدافتسا دروم لون میس ناونع هب دناوت یم (1

.دریگ رارق هدافتسا دروم تظافح میس ناونع هب دناوت یم (2
.دریگ رارق هدافتسا دروم تظافح میس ای و لون میس ناونع هب دناوت یم (3

مادک ِـیه (4
:باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص روتارنژ لزید صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -29
.دشاب هدیسر بسانم تعرس و ژاتلو هب راب هب لاصتا زا لبق دیاب روتارنژ لزید (1

قرب عطق ماگنه رد ار یتسد ای و کیتاموتا لماک یزادنا هار تیلباق دیاب روتارنژ لزید لرتنک ولبات (2
.دشاب هتشاد یلصا

.دشاب سالک عون زا روتاتسا نویسالوزیا و سالک عون زا دیاب روتور Bنویسالوزیا F 3(
.تسا حیحص هنیزگ هس ره (4

1 12 9 6 11 9 ۱ ۱۱۰- - و - - یاهدنب ، دلج هیرشن ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص قرب یاهولبات یراک گنر و یزاسریز صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -30
یراک هتافسف و یریگ یبرّ ،ییادز گنر لماش ،یزاسریز (1

.دوش هدز بسانم گنر شوپ هیال ود لقادح ،یرتسآ گنر هیال کی :یراک گنر
یرتسآ گنر هیال کی و یراک هتافسف ،یریگ یبرّ ،ییادز گنز لماش :یزاسریز (2

هیال هس ،بوطرم طیارش رد و ششوپ هیال ود لقادح کشخ ییاوه و بآ طیارش رد :یراک گنر



.دوش هدز بسانم گنر ششوپ
یراک هتافسف و یریگ یبرّ ،ییادز گنز لماش :یزاسریز (3

.دوش هدز بسانم گنر ششوپ هیال هس لقادح ،یرتسآ گنر هیال کی :یراک گنر
یراک هتافسف و یریگ یبرّ ،ییادز گنز لماش :یزاسریز (4

طیارش رد و ششوپ هیال ود لقادح کشخ ییاوه و بآ طیارش رد و یرتسآ گنر هیال کی :یراک گنر
.دوش هدز بسانم گنر ششوپ هیال هس بوطرم

۸۷ ۵ ۵-۶-۱-۳ ۱ زا۱۱۰ هحفص ، دنب ، دلج هیرشن ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ب هنیزگ

ردقّ تشپ زا یسرتسد لباق هداتسیا عون ،فیعض راشف عیزوت یلصا ولبات داعبا رثکادح -31
؟دشاب یم

رتم یتناس قمع ،رتم یتناس ضرع ،رتم یتناس 80عافترا 80 220 1(
رتم یتناس قمع ،رتم یتناس ضرع ،رتم یتناس 60عافترا 90 220 2(
رتم یتناس قمع ،رتم یتناس ضرع ،رتم یتناس 80عافترا 90 220 3(
رتم یتناس قیمع ،رتم یتناس ضرع ،رتم یتناس 60عافترا 80 220 4(
۸۷ ۱ ۵-۶-۱-۱۶ ۱ زا۱۱۰ هحفص ، دنب ، دلج هیرشن ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا حیحص جورخ مئالع ییانشور رون عبنم صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -32
.درک یزادرپرون نآ نوریب زا ای و مئالع نورد زا ناوت یم ار جورخ مئالع (1

.درک یزادرپرون مئالع نوریب زا ار جورخ مئالع دیاب (2
.دشاب جورخ مئالع دوخ لخاد رد دیاب عبنم نیا (3

مادک ِـیه (4
108 6-9-6 3 هحفص3 ، - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

A 13_18 kW 7.5 یسیطانغم33 -یترارح کیتاموتا دیلک قیرط زا ناوت اب یناسر اوه روتوم -
اب رترونیا کی روتوم هیذغت ریسم رد هّـنانّ ،ددرگ یم هیذغت یمیظنت نایرج Aاب 15.7 (MPCH)

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک ،ددرگ هفاضا kWتیفرظ 7.5
.ددرگ هفاضا روتوم هیذغت ریسم رد بسانم ژارپمآ اب زویف کی دیاب (1

.ددرگ ضیوعت بسانم ژارپمآ اب کیتاموتا دیلک کی ای دیلک MCCBدیاب MPCB 2(
.ددرگ هفاضا روتوم هیذغت ریسم رد بسانم ژارپمآ اب کیتاموتا دیلک MCCBدیاب 3(

رادم رد یزیهجت ندرک هفاضا ای و رییغت هب زاین نآ یرثکادح نایرج رد دیلک میظنت MPCBاب 4(
.دشاب یمن روتوم هیذغت

:باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

رد یلصا قرب عطق یرارطضا تلاح رد ییانشور تدش اه جرب دنلب یاه نامتخاس رد -( ) ( ) 34
.دشاب رتمک ریز ریداقم زا یکی زا دیابن اهورهار

سکول د سکول ج سکول ب سکول 1فلا 3 5 10( ( ( (
69 5 3 6 5 13 هحفص13 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج



.تسا حیحص فلا هنیزگ

روبع .درک هدافتسا دیاب هتشر کت یاه لباک زا ًارابجا ،زاف هس یکیرتکلا هاگتسد کی هیذغت یارب -35
هنیزگ مادک .درک هدافتسا هلول ود زا دیاب ًاراّان و تسین ریذپ ناکما هلول کی لخاد زا لباک هتشر جنپ

؟تسا حیحص هلول ود زا اه لباک روبع شیارآ یارب
مود هلول زا و لوا هلول زا Nو PE 1(

مود هلول زا و و لوا هلول زا Nو PE 2(
مود هلول زا و لوا هلول زا PEو N 3(

.تسا حیحص هنیزگ هس ره (4
81 13-7-1-7-1 هحفص13 دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

-36
؟دشاب يم اجک قيرح مالعا متسيس يزکرم يولبات بصن يارب لحم نيرت بسانم (

ينابهگن هاگياج هب کيدزن و نامتخاس يدورو ياهرد کيدزن (1
لرتنک قاتا (2
تسارح قاتا (3

هناخروتوم تسرپرس قاتا (4
62 3-5-7-6 هحفص3 دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص یثنخ -یتظافح کرتشم یداه صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -(PEN) 37
.دشاب هار هار درز و زبس گنر هب یقیاع یاراد یثنخ -یتظافح کرتشم یداه دراد )حیجرت ) (1

.دشاب گنرمک یبآ گنر هب یقیاع یاراد دناوت یم یثنخ – یتظافح کرتشم یداه (2
هفیظو صوصخم یاه بسّرب بصن اب دیاب رادم ره یتظافح -کرتشم یداه یاهتنا ود ره رد (3

.ددرگ صخشم کرتشم یداه هناگود
.تسا حیحص هنیزگ هس ره (4

149 1 3 2 1 هحفص13 ، هرصبت ، - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

؟دنشاب یمن یتسارح و یتینما یاه متسیس ءزج ریز یاه متسیس زا کی مادک -38
ددرت لرتنک متسیس (1

گنیکراپ تیریدم متسیس (2
( ) هتسبرادم) نیبرود هتسبرادم نویزیولت متسیس 3



.دنشاب یم یتسارح و یتینما یاه متسیس ءزج متسیس هس ره (4
64 13-5-6-2 هحفص13 ، ِ و ج یاهتمسق ، دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) ( ) :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

دیلک .دشاب یم رپمآ زاف هس روتنک کی و رپمآ زاف کت روتنک یاراد ینامتخاس 32کی- 25 6 39
یم حیحص نیمز لاصتا دورتکلا باختنا تهج ریز یاه هنیزگ زا کی مادک .تسا رپمآ 63کیتاموتا

؟دنشاب
رتم قمع هب يا هليم مئاق دورتکلا 2ثادحا 2 1( ) (
رتم قمع هب يا هليم مئاق دورتکلا 4ثادحا 1 2( ) (

يساسا دورتکلا ثادحا (3
تسا حيحص ود ره و ياه 2هنيزگ 1 4(

59 13-5-4-1 هحفص13 دنب زا ب تمسق ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا رپمآ ولبات یدورو دیلک هکنیا هب هجوت اب نینّـمه 63و :حیضوت

.تسا حیحص ب هنیزگ

رد ،یلحم یاه هدننک تیوقت اب یتوص متسیس زکرم طابترا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -40
؟تسا حیحص تحت رطخ مالعا و یتوص متسیس IPکی

هکبش رتسب قیرط زا لاتیجید لانگیس ،لاتیجید هب گولانآ تلاح زا لیدبت زا سپ یتوص لانگیس (1
.دوش یم هتفرگ راک هب یلحم هدننک تیوقت و لدبم یدورو لانگیس ناونع هب ،هداد هکبش ای و رتویپماک

راک هب یلحم هدننک تیوقت یدورو لانگیس ناونع هب راددلیش لباک رتسب قیرط زا یتوص لانگیس (2
.دوش یم هتفرگ

راک هب یلحم هدننک تیوقت یدورو لانگیس ناونع هب لایسکاوک لباک رتسب قیرط زا یتوص لانگیس (3
.دوش یم هتفرگ

.تسا حیحص ود ره و 3یاه هنیزگ 2 4(
113 3 ۱3-9-7-4 هحفص13 ، ث تمسق، - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

زا نامتخاس نیا قرب نیمأت یارب هّـنانّ ،دشاب یم تاوولیک نامتخاس کی دنامسپ دنامید -1100 41
؟دشاب یم ردقّ روتامروفسنارت قاتا داعبا لقادح ،دوش هدافتسا روتامروفسنارت هاگتسد کی

رتم ×4 3 1(
رتم ×3/2 4/3 2(
رتم ×3/5 4/5 3(
رتم ×3/5 4/3 4(

52 ۱۳-۵-۳-۳ هحفص13 ، لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

هب یراجت نامتخاس کی یکیناکم تاسیسأت هناخروتوم رد هدافتسا دروم یاه هاگتسد و تازیهجت -42
:دشاب یم ریز حرش

بآ شدرگ پمپ ،اه ناسر اوه درس بآ شدرگ پمپ ،نک کنخ جرب بآ شدرگ پمپ ،نک کنخ جرب ،رلیّ



یناسر بآ یاه پمپ ،اه لیوک نف درس
هناخروتوم نیا یاه هاگتسد و تازیهجت ینامز مه بیرض صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک

؟تسا حیحص
ینامز مه بیرض > (1 1
ینامز مه بیرض < (1 2
ینامز مه بیرض = 1 3(

.دشاب یمن یفاک هلئسم لح یارب اه هداد (4
:باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

دورتکلا ناونع هب حلسمریغ نتب رد رتم یلیم / × داعبا هب هزیناولاگ همست کی زا هِـنانّ -3 5 30 43
؟دشاب یم ردقّ نتب نیریز حطس زا نآ هلصاف لقادح ،دوش هدافتسا

رتم یلیم 40 1(
رتم یتناس 40 2(
رتم یلیم 50 3(
رتم یتناس 50 4(

153 4-2 1Pهحفص ، دنب ، یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامنهار ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -44
اب کرتشم تروص هب ناوت یمن ،نتب مجح رد نیمز دورتکلا نتشاد طرش هب یپ حلسمریغ نتب زا (1

.درک هدافتسا ریگ هقعاص متسیس دورتکلا ناونع هب تاسیسأت قرب متسیس
دورتکلا ناونع هب تاسیسأت قرب متسیس اب کرتشم تروص هب ناوت یم ،یپ حلسمریغ نتب زا (2

.درک هدافتسا ریگ هقعاص متسیس
اب کرتشم تروص هب ناوت یم ،نتب مجح رد نیمز دورتکلا نتشاد طرش هب یپ حلسمریغ نتب زا (3

.درک هدافتسا ریگ هقعاص متسیس دورتکلا ناونع هب تاسیسأت قرب متسیس
.تسا حیحص ود ره و 2یاه هنیزگ 1 4(

155 2 4 1Pهحفص ، یروآدای، - دنب ، یقرب تاسیسات یارجا و حرط یامنهار ساسا رب :باوج
.تسا حیحص ج هنیزگ

،تسا هدش هدافتسا ینمیا و متسیس تظافح روظنم ود ره یارب نیمز دورتکلا کی زا یا هژورپ رد -45
؟تسا حیحص متسیس لک تمواقم رادقم صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک

.دشاب مها کی رثکادح دیاب (1
.دشاب مه ،مها ود دناوت یم یطیارش تحت (2

طسوتم راشف کیتاموتا دیلک عطق نامز و فیعض راشف یاهولبات رد یدنب قیاع حطس هب هجوت اب (3
.دشاب رتشیب مه ،مها ود زا دناوت یم

مادک ِـیه (4
172 5 6 10 1 4 6 10 1 هحفص13 ، هرصبت و - - - پ و - - - پ دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ب هنیزگ

دیدزاب و راب یب و بصن ،راک لاح رد و بصن تلاح هس رد یکیرتکلا یاهروتوم یرادهگن و ریمعت -) 46



؟دشاب یم تلاح هس زا کی مادک ءزج یقیاع تمواقم یریگ هزادنا .دریگ یم ماجنا )یساسا
راک لاح رد و بصن راب یب و )بصن (2 1

.تسا حیحص و یاه هنیزگ یساسا 3دیدزاب 2 4 3( (
63 7 12 7 22 هحفص22 ، ب تمسق - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص فلا هنیزگ

ای ............. دیئات اب و نامتخاس ................ صیخشت هب نامتخاس کی تازیهجت هاگره -47
دیاب ................. دشاب هتشادن تقباطم اه نامتخاس زا یرادهگن و تبقارم ثحبم )تامازلا ) 22
هطوحم رد یبسانم لحم رد ار هیراطخا نیا نامتخاس ................. و دیامن رداص ار یا هیراطخا
،نانکاس ،ناکلام هیلک و هدوب دید ضرعم رد هک یروط هب ،دیامن بصن نآ زا جراخ ای و نامتخاس

.دنشاب هاگآ هیراطخا نتم زا نارجأتسم ای نارادرب هرهب
یرادهگن لوئسم -سرزاب -سرزاب -کلام (1
سرزاب -یرادهگن لوئسم -سرزاب -کلام (2

سرزاب -یرادهگن لوئسم -سرزاب -یرادهگن لوئسم (3
یرادهگن لوئسم -سرزاب -سرزاب -یرادهگن لوئسم (4

14 2 13 2 22 هحفص22 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص د هنیزگ

راکدوخ یاهدیلک تیفرظ زا شیب عطق تردق نیمات روظنمب یرس یاهزويف زا ناوت یم ایآ -48
؟درک هدافتسا

و دیلک یمان یاه نایرج نیب یگنهامه طرش ب تسا عونمم ،ریخ )فلا (
زویف

ج و ب د دیلک یدورو فرط رد زویف یریگ رارق طرش هب )ج (
76 3 3 2 6 13 هحفص13 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص د هنیزگ

یتظافح یداه صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک .تسا ضورفم ریز تاصخشم اب رادم هس -49
؟تسا حیحص رادم هس نیا

[ ]

رادم هس نیا یارب کرتشم تروص هب عطقم هب یتظافح یداه کی زا رابجا تروص رد 16ناوت یم 1(
.درک هدافتسا

رادم هس نیا یارب کرتشم تروص هب عطقم هب یتظافح یداه کی زا رابجا تروص رد 6ناوت یم 2(
.درک هدافتسا

دیاب رادم ره یارب و هدوبن زاجم رادم هس نیا یارب کرتشم یتظافح یداه زا رابجا تروص رد هدافتسا (3
.ددرگ ارجا ازجم یتظافح یداه

رادم هس نیا یارب کرتشم تروص هب عطقم هب یتظافح یداه کی زا رابجا تروص رد 4ناوت یم 4(
.درک هدافتسا

158 1 4 1 158 6 4 1 هحفص13 ، - - پ لودج و هحفص ، - - پ دنب ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ



؟تاس حیحص ،دنوش هیذغت توافتم عبنم ود زا دیاب هک ینمیا ییانشور یارب هنیزگ مادک -50
ینامرد زکارم و اه ناتسرامیب (1

نارحب تیریدم و یناسردادما قاتا (2
یراجت و یرادا هبترم دنلب یاه نامتخاس (3
.تسا حیحص ود ره و 2یاه هنیزگ 1 4(

68 3 6 5 13 هحفص13 ، - - - لودج ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

یعیبط زاگ هکبش طوطخ اب یزاوم یاهریسم رد فیعض راشف قرب یاه لباک هلصاف لقادح -51
رد طسوتم راشف قرب یاه لباک یارب و رتم ربارب عطاقتم یاهریسم رد و رتم ............ ۱۰۰۰ربارب
طوطخ و لباک نیب هزاس دوجو نودب .دشاب یم رتم................. عطاقتع ای و یزاوم (یاهریسم

( زاگ هکبش
1 1 0 5 1 1 0 7 0 5 0 7 1 1( ( ( د) و / و ج و. / و / ب / و و فلا

0 7 0 5/ و / و
89 9 2 7 13 هحفص13 ، - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

.تسا حیحص ج هنیزگ

( دنک( تکرح دیابن روسناسآ ؟دوش فقوتم دیاب روسناسآ یداع درکراک تروص هّ رد -52
ناشن شتآ دیلک ندش لاعف تروص رد (1

قیرح مالعا متسیس ندش لاعف تروص رد (2
یرارطضا یاه هّیرد ای و رد ندش زاب ماگنه رد (3

.درادن دوجو روسناسآ یداع درکراک فقوت اب هطبار رد یتیدودحم (4
26 5 7 2 2 15 هحفص15 ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج هنیزگ

؟تسا مادک &هریدم تئیه& یاضعا زا تایاکش هب یگدیسر عجرم -53
روشک یسدنهم ماظن نامزاس سیئر ب یرادا تلادع ناوید )فلا
ناتسا یسدنهم ماظن یماظتنا یاروش د یسدنهم ماظن یماظتنا یاروش )ج (

103 هحفص101 ، هدام ،نامتخاس لرتنک و یسدنهم ماظن نوناق ساسا رب :باوج
هب هکنیا زا معا ناتسا یماظتنا یاروش و هریدم تایه یاضعا زا تایاکش هب یگدیسر عجرم :حیضوت
ماظن رد اهنآ تیوضع رابتعا هب ای و ناتسا یماظتنا یاروش ای هریدم تایه رد اهنآ فیاظو رابتعا

.دوب دهاوخ یسدنهم ماظن یماظتنا یاروش دشاب ناتسا یسدنهم
.تسا حیحص ج هنیزگ

یارب روتکادنک یاج هب روتکادنک زا هدافتسا صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -AC 3 AC 1 54



؟تسا حیحص روتوم یزادنا هار
.دشاب یمن زاجم روتکادنک یاج هب روتکادنک زا AC3هدافتسا AC1 1(

.دشاب یم عنامالب یطرش ِـیه نودب روتکادنک یاج هب روتکادنک زا AC3هدافتسا AC1 2(
یاج هب ، روتکادنک یمان نایرج زا رتالاب بسانم یمان نایرج اب روتکادنک زا AC3هدافتسا AC1 3(

.دشاب یم عنامالب AC3روتکادنک
هدوبن زاجم میقتسم یزادنا هار اب اهروتوم یارب روتکادنک یاج هب روتکادنک زا AC3هدافتسا AC1 4(

.دشاب یم عنامالب ثلثم -هراتس یزادنا هار اب اهروتوم یارب یلو
87 26 2 5 1 زا110 هحفص ، - لودج ، دلج - هیرشن ساسا رب :باوج

تسا حیحص ج هنیزگ

؟دشاب یم رت بسانم یناسر بآ پمپ هیذغت اب هطبار رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -55
( ) مرن) زادنا هار زا Softهدافتسا Starter 1

ثلثم -هراتس زادنا هار زا هدافتسا (2
میقتسم زادنا هار زا هدافتسا (3

رییغت هب هجوت اب یناسر بآ پمپ رود رییغت تهج ریغتم رود هدننک لرتنک رترونیا زا )هدافتسا ) (4
بآ راشف

:باوج
تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص یرتویپماک هکبش یلصا کر صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -56
.دشاب تشادرب لباق یبناج یاه هراوید زین و تشپ ،ولج تمسق زا وشابرد یاراد دیاب اه کر (1

و تشپ تمسق رد یاراد زاین تروص رد و هدوب ولج تمسق زا وشزاب رد یاراد دیاب اه کر (2
.دشاب تشادرب لباق یبناج یاه هراوید

یاه هراوید ندوب تشادرب لباق هب یمازلا و هدوب تشپ و ولج تمسق زا وشزاب رد یاراد دیاب اه کر (3
.دشاب یمن یبناج

لباق یبناج یاه هراوید زاین تروص رد و هدوب تشپ و ولج تمسق زا وشزاب رد یاراد دیاب اه کر (4
.دشاب تشادرب

111 5 2 7 9 13 هحفص13 ، فلا تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص فلا هنیزگ

؟تسا حیحص ناشن شتآ روسناسآ هاّ ییانشور صوصخ رد ریز یاه هنیزگ زا کی مادک -57
.دشاب ییانشور سکول لقادح یاراد دیاب یناشن شتآ روسناسآ هاّ عافترا 54یمامت 1(

دیاب تسا نایرج رد تاجن و دادما تایلمع هک ینامز رد ناشن شتآ روسناسآ هاّ عافترا یمامت (2
.دشاب ییانشور سکول لقادح 11یاراد

.دشاب ییانشور سکول لقادح یاراد دیاب ناشن شتآ روسناسآ هاّ عافترا 50یمامت 3(
.دشاب ییانشور سکول لقادح یاراد دیاب ناشن شتآ روسناسآ هاّ عافترا 15یمامت 4(

190 189 6 10 3 و3 هحفص ، - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
تسا حیحص ب هنیزگ

راک هب یسیطانغمورتکلا جاوما لخادت زا یشان تارثا شهاک تهج ریز یاه شور زا کی مادک -58
؟دور یم



یتظافح ریگ قرب زا هدافتسا (1
TN-S یورین2 متسیس زا هدافتسا (

ورین عیزوت هکبش یاه لباک ای ریگ هقعاص متسیس یلوزن یداه نیب بسانم هلصاف ینیب شیپ (3
.تسا حیحص هنیزگ هس ره (4

27 1 18 1 3 13 هحفص13 ، پ و ب و فلا تمسق ، - - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا )رب ) :باوج
تسا حیحص د هنیزگ

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ زا کیمادک -59
.دوش لصو زیرپ تسار تمس لانیمرت هب دیاب زافکت یاهزیرپ رد زاف یداه )فلا

.دوش لصو زیرپ پّ تمس لانیمرت هب دیاب زافکت یاهزیرپ رد زاف یداه )ب
.دوش لصو زیرپ هّ نم اب و تسار تمس لانیمرت هب دناوتیم زافکت یاهزیرپ رد زاف یداه )ج

پّ تمس لانیمرت هب راکور یاهزیرپ رد و تسار تمس لانیمرت هب راکوت یاهزیرپ رد زاف یداه )د
.دوش لصو

96 2 3 8 13 هحفص13 ،هرصبت - - - دنب ، ثحبم باتک ساسا رب :باوج
.تسا حیحص فلا هنیزگ

و / و / بیترت هب دنت و طسوتم ،دنک رود هس رد یفقس لیوک نف کی یمان نایرج -0 A 9 0 A 7 60( )
زا کی مادک ،دشاب رپمآ لداعم یفلس راب رد تاتسومرت کی یمان نایرج هّـنانّ .دشاب یم /2 1 A 1

؟تسا حیحص ریز یاه هنیزگ
کی قیرط زا ار لیوک نف هس ناوت یم دریگ رارق لیوک نف تردق رادم رد تاتسومرت هّـنانّ (1

.درک هیذغت تاتسومرت
کی قیرط زا ار لیوک نف ود ناوت یم دریگ رارق لیوک نف تردق رادم رد تاتسومرت هّـنانّ (2

.درک هیذغت تاتسومرت
کی قیرط زا ناوت یم ار لیوک نف کی اهنت دریگ رارق لیوک نف تردق رادم رد تاتسومرت هّـنانّ (3

.درک هیذغت تاتسومرت
.درادن دوجو رادم کی رد اه لیوک نف دادعت هیذغت تباب زا یتیدودحم (4

:باوج
تسا حیحص ج هنیزگ


