
اعضای  واایا  اظامی ا ااااین  نف ظمی  ا دیواف ت بیبنت اظاماید  ننفااین عضاا  ن  (1

  گاظه اات؟ 

نفر می باشند    مند اناع و نن بع بع میرهی ت اد م  رس اانواع   با      4تا  2الف( 

 اال مدصنب می شنن . 3شنرای مرکزی نظام مند ای ااخوماع برای م د 

او نای مند   خنشندام بع تنانی ت اد م  رس انا ماع برای نفر می باشند  کع  3ب(   اکثر 

 اال مدصنب می شنن . 3م د 

نفر بع مند ان   خنشندام نظام مند انی اانواع بع  4تا  2نفر می باشند  کع  5تا  3ج( 

انال  3میرهی ت اد م  رس    ا     شننرای مرکزی انا ماع نظام مند انی اناخوماع برای م د 

 مدصنب می شند.

نفر می باشند    مند اناع خنشندام بع بع میرهی ت اد ره سنع انا ماع  4تا  2د(   اکثر 

 اال مدصنب می شنن . 3ااواع   با     شنرای انوظامی نظام مند ای برای م د 

 22، صفحع 17بر ااا  قاننع نظام مند ای   کدورل ااخوماع، مادس  :جااد

 اات. صحنح ج گزینه    

 

دی قیلت اناا دیا  بنیهی  یک پیتژه ایخامیظا غنی اظباه کا ک که ده صایت دیجی    (2

خااهف داد ا انیز دخش ایزه دیا  بعننن ویخص بکمنلا صنعاا ایز   قفی خااهف داد؟ اقف 

 ایخاه داده ت از خم  یوننا دی  ی یبای ااامیده خااهف وف.دانا پنش از ظاع دال

1 )45   2 )48   3 )50   4 )55   

 12، صفحع   4-3-5-2-11   بد   11، صفحع  2-2-11، ج  ل 11کواب مبحث بر ااا   جااد:

 اات. صحنح ج گزینه

 

 ( عنی ت  منام یظگ ابز،  دا ت زید کنیدییا یا دی عالئم ایمنا ده بیبنت ظیم دبییف.  3

واله  تشن ار  -واله  الزام کدد س-الف( واله  خر ج اضنراری   کم  تای ا ل ع، شنرا ی ا م 

 دتد س

واله  خر ج اضنرراری   کم  تای ا ل ع، شنرا ی  -واله  تشن ار دتد س -ب( واله  الزام کدد س

 ا م 

واله  الزام  -واله  تشن ار دتد س -ج( واله  خر ج اضنرراری   کم  تای ا ل ع، شنرا ی ا م 

 کدد س

واله  خر ج اضنرراری   کم  تای ا ل ع، شنرا ی  -واله  الزام کدد س -د( واله  تشن ار دتد س

 ا م 

 3(، صفحع 1، ج  ل )2-20، بد  20بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح الف گزینه    

 

اایظاا  ای ت  80حفاکثی ظیفنت جیده جییا افیاد بااا  پله دیقا که عی  پله هی   ن  (4

اایظاا    36دیجه دیواف، از ظمی بوای   ه  قفای ااات؟ معمپ پله هی یا   35زاتیه وانت  ن 

  ای دی ظمی دگنییف.( 

 نفر در ااوت 7500ب(     نفر در ااوت 6750الف( 

 ر ااوتنفر د 9000د(     نفر در ااوت 8775ج( 

  43، صفحع 7-1-3-15  رابرع  2-2-3-15، بد  15بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

فیضااالد خیتجا از هی یک از لاازم دنفاواااا، دییف ده جای جفاگیظه ت دی تاااا ه    (5

 انمان ده ویخه   افقا فیضالد یی لاله   قیئم  امل واد، جز  ااید زیی: 

 الف( ا فنع جزء    پارچع  ا لنا م بن اشوی باش .

 هاضالب خر جی ا  لنا م بن اشوی بع داخل کفشن بر زد. -

 تای بن اشوی، ب  د تنالب( کف شنی ار  س 

 هاضالب خر جی لنا م بن اشوی، بع طنر غ رمسوق   بع لنلع ی هاضالب ت ا ت شند. -

 ج( ا فنع جزء    پارچع با لنا م بن اشوی باش 

 هاضالب خر جی ا  لنا م بن اشوی، بع طنر غ رمسوق   بع لنلع ی هاضالب ت ا ت شند. -

 لنلع ی ارر ز مخا ع بب -

 ا دچ   کنچ  تر 3د( کف شنتای 



 لنلع ی ارر ز مخا ع بب -

 لنا م بن اشوی ا فنع ار خند -

 84، صفحع 2   1الف -3-2-4-16، بد  16بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح ج گزینه    

 

( اجزا  اصالا این اانمین، کلننکی اانمین پیبلنف ت  قیدیی  نیاابا پازتبن جبنعا یی 6

  ااد افزتدظا تیژه هسانف؟ 

   ب( ا ماع پرتلد  پن  التی     الف( ا ماع بدا ی

 د( ا ماع بم خوع   ج( ا ماع پرتلد  اربارس ای

 6، صفحع 2-2-2-5، بد  5بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. نحصح د گزینه    

 

دی ز ین بخییت یک اایخامین دت جبقه که یک  ای از پنیده یت فیصاله داید  ت ایبمیع  (7

 ای اااات دیا  ایمنا عیدیان کفا نک از اقفا یت زیی دییف  7 ن ظساابت ده کف پنیده یت 

 اظجیم واد؟

 ب( نصب واله  تش ار دتد س   الف( ا  اث راتر  ارپنش  س منقت

د( قرار دادع د  نردس  فناتوی موحر  در   کارگر با پرچ  اوالم خررج( گماردع    

 ورض پ ادس ر 

 12، صفحع 3-2-2-12، بد  12بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح الف گزینه    

 

 ابک: ت  عمالا دان ( بمیتت8

 ۱۴۰۰   اکثر بع مق ار   شنندمی تی    ب ما ش نوا ج بر اانا  ایانا س انب  بو  چگالی( ۱

 مورمكیب اات. بر ک لنگرم

 ا   نبنا     بندس مورم ینب در ک لنگرم ۲۳۰۰ برابر محناانننبناد در میمنلی بو  چگنالی( ۲

 کمور باش . مورم یب بر ک لنگرم ۱۴۰۰

  اننب بو  در   بندس مورم یب در ک لنگرم 2300 برابر محااننباد در میمنلی بو  چگالی (3

  شند.تی    می ب ما ش نوا ج بر ااا  ایاا س

 2۳۰۰   اقل بع مق ار    شننند تی    ب ما ش بر ااننا  با    ایاننا س اننب  بو  ( چگالی4

 باش .می م یب مور بر ک لنگرم

 55صفحع  1-2-3-9بد  ،  9بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات صحنح ج گزینه  

 

ااااامیده از ظایگنیهی  دیا  بی نن بنایه ده وااکل جبنعا فضاای  اواااریل ظایگنی دی ( 9

  اقما دییف:

 الف( بع ه ای با   ا   اط داخلی موصل باش .

 ب( می تناع بع ه ای داکت موصل باش .

 ج( تخل ع تنا ا  طر ق راتر     ا ه ای مجا ر مجا  اات.

 د( ن ا ی ن ست مسوق ما بع ه ای با  موصل باش . 

 103ص  1-7-9-4بد تای ، 4بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح الف گزینه    

 

 

 ( حفاکثی بیاز ظافه ز ننه  جیز دی حست داا دل دی ایلن دیظک هی دیادی اات دی:10

 الف(   اکثر ترا  ننهع  م دع مجا  بر  سب دای بل اال  انوظار )البی( تول 

 ب(   اکثر ترا  ننهع  م دع مجا  بر  سب دای بل در اتاق نشم       ا   مس ننی

 ج(   اکثر ترا  ننهع  م دع مجا  بر  سب دای بل در نما خانع    ااخوماع بمن شی

بل در مدرقع شننری با انر   صن ای بسن ار ک     د(   اکثر ترا  ننهع مح ری بر  سنب دانی

 صبح. 7شب تا  10ا  

 35صفحع  1-6-2-18، ج  ل 21صفحع  1-1-2-18، ج  ل 18بر ااا  کواب مبحث جااد: 



 اات. صحنح د گزینه    

 

 1-بیدلاهی  یاهنمی  تاکنش اضاا یای  دی ااایخامین هی  دلنف  یببه ت بماایم هی  م( 11

خیظه هی ت هال هی( دی کجی ظمات ت وای ل  ه ظنایظه هییا بماایی  ماقی اا کابیه  فت  سایفی

 ت   یلبا هسانف؟

الف(   اقل    تابلن در تر طبقع نصنب   شنامل نقشنع دانورانی تای خر ج   مسن رتای خر ج 

 اضرراری   داورای بع ه اتای پداس اات.

راتدمای تخل ع اضنرراری ب(   اقل    تابلن در نزد  ی  ر دی اناخوماع نصنب   شنامل نقشنع 

   راتدمای ننشواری اات.

ج(   اقل    تابلن در تر طبقع نصنب   شنامل نقشنع مسن رتای خر ج اضنرراری در طبقاد   

 داورای بع ه اتای تجمع ام  اات.

د(   اقل    تابلن در نزد  ی  ر دی اناخوماع نصنب   شنامل نقشنع دانورانی بع با شننتای 

 ش ر بتش نشانی اات.ام ادراانی   محل اتصال بع 

 42   41صفحع  20مبحث  2-5-20   1-1-5-20   5-20بد تای  ، 20مبحث بر ااا  کواب  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

کمیدنفهی  ایمنا ت جنید هی   نیی  ن دییف ............. از ظمی داواان خایدگا ت   (12

 دییفگا  اید دیزدیف ت کنایل قیای گنیظف. 

ا        ج( قبل ا  تر بار ااوفادس  ب( تر ماتع  تفوعالف( تر  پنس  د( 

 تر بار ااوفادس

 28، صفحع 2-3-4-12، بد  12بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح ج گزینه    

 

(  اایظساایهی  حییپ یی  اایظساایهی   بش ظناین دی  ااقق حییپ ت یی زلزله فعیلنت عید  13

 خاد یا ادا ه ظما دهنف دی این دت حیلت تضعنت باقف  ایظسای ده  ه صایت  ا دیوف؟ 

الف( در تر د   الت بانانسننرتا بع نزد  ور   طبقع در مسن ر  رکت بانانسننرتا مدوقل می 

 شنن .

 لزلع بانانسننرتا بع طبقع  ر دی    ا طبقع ا  پ ش تیر ف شن س مدوقل می ب( در مناقع 

 شنن    در مناقع  ر ق بع نزد   تر   طبقع در مس ر  رکت باانسنر مدوقل می شنن .

ج( در تر د   الت باننانسنننرتا بع طبقع  ر دی    ا طبقع ا  پ ش تیر ف شنن س مدوقل می 

 شنن .

بقع  ر دی    ا طبقع ا  پ ش تیر ف شنن س مدوقل می د( در مناقع  ر ق باننانسنننرتا بع ط

 شنن    در مناقع  لزلع بع نزد  ور   طبقع در مس ر  رکت باانسنر مدوقل می شنن .

 189، صفحع 6-10-3، بد  3بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 باانسنر داورای بتش نشاع با   دارای کل   بتش نشاع باشد . باضنح:

، در تدگام  قنع  ر ق، در بانانسننر  38، صنفحع 6-7-2-15، بد  15تمچد   مرابق کواب مبحث 

نبا   در ت چ    ا  طبقاد بع جز طبقع  ر دی  ا طبقع ا  پ ش تیر ف شن س با  شنند تمام 

بانانسننرتا با   بع طبقع ای کع تنانی اهراد مسنسنل اناخوماع مشنخو می شنند مدوقل شننن    

 ع( را دارا باشد .قابل ت کدورل بع صنرد داوی )کل   بتش نشا

 اات. صحنح د گزینه    

 

  نلگید  عافد  ۸   ای، نلا  ۳۵۰  ×  ۳۵۰  ادعاید  داه  جبقاه  یاک  اااااان  یاک  جالا   نلگیدهای   (14

 که دااایااا ده این  نلگیدهی  قیی ااات عفم دلنل ده. دیواف ا  ای نلا ۲۰ ق ی ده  جفای

 یک کفام. وااااد اااااامیده  یایش همین دی  ای نلا ۱۸ ت ۲۲ ق ی ده  جفای  نلگیدهی  از

 دیوف؟  ا ااان بی نیات  عیدل  ق ق زیی هی گزینه

 ۲۲ قرر بع م لگرد ۸ ا  اجبارا     ن سنت مجا  تاانونع در طنلی م لگردتای قرر اخوالف( ۱

 .شند ااوفادس مورم لی

  انی تا  در مورم لی ۱۸ قرر بع م لگرد ۴   تاگنشنع در مورم لی ۲۲ قرر بع م لگرد ۴( ۲

 شند. دادس قرار

  انی تا در  مورم لی ۲۲ قرر بع م لگرد ۴   تاگنشنع در مورم لی ۱۸ قرر بع م لگرد 4 (3

 شند. دادس قرار

 قرار انونع گنشنع چنار تر در مورم لی ۲۲   ۱۸ قررتای بع ت  بع چسنب  س م لگرد ( د 4

 .شند دادس



 125، صفحع  (5) جزء ۸ ، رد ف2-2-6پ شمارس ج  ل ، ادامع 9بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات صحنح د گزینه

 

دی یک اایخامین پن  جبقه که لاله کناا ت هااکش فیضاالد د ای کی ل اجیا وافه ااات،  (15

 قبل از ظمت لاازم دنفاواا لاله کنا فیضالد یا  گاظه  ا باان  ز ییش کید؟ 

الف( کاهی ااننت ا  دتانع تای با  لنلع تای هاضننالب در طبقاد مخولف بب ر خوع شننند   

 هاضالب   پا    تر   طبقع کدورل گردد.خر ج بب ا  انونای لنلع خر جی 

ب( کل ع دتانع تای با  در طبقاد، منقوا بسنننوع شنننند   ا  باالتر   دتانع تای تناکش 

هاضنالب در بام، تمع لنلع تا با بب پر شنند. در ا    الت ت چ  ام ا  قریاد   اتصنال تا 

 نبا   نشت بب داشوع باشد .

م کامال مسنن  د   تنا بد  شنننن    لنلع کشننی با ج( کل ع دتانع تای با  در طبقاد   با

 پنن  بر ا دچ مربع منرد ب ما ش قرار گ رد. 25/0تنای هشردس با هشار 

 د( تمع منارد )الف(   )ب(   )ج(

 104، صفحع 2-ب 5-4-16، بد  16بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

 جی  حقاقا دی صااایبا  ا بااظف اجیا  کیی جفیف ماضاایفه دی ظیفنت( یا بقبل کنف  (16

 که: 

الف(   ی ا  پر ژس تای خند را بع پا اع رانننان س   گزارا پا اع کار اننناخوماع، بع 

 تا    ناتر تماتدگ کدد س   اا ماع ااواع را  س باش .

ا اع کار اناخوماع، بع تا    ب(   ی ا  پر ژس تای خند را بع پا اع رانان س   گزارا پ

 مرجع ص  ر پر انع ی ااخوماع   ناتر تماتدگ کدد س را  س باش .

ج( گزارا پ شنرهت ه ز  ی ومل اد اجرا ی تر    ا   ا  تای اناخومانی در دانت اجرای ا  

درصنن  باشنن    مراتب بع تا    ناتر تماتدگ کدد س   اننا ماع ااننواع رانن  س  75برابر 

 باش .

 شنرهت ه ز  ی ومل اد اجرا ی تر    ا   ا  تای اناخوماع در دانت اجرای ا  د( گزارا پ

درصن  باشن ،   مراتب بع تا    مرجع صن  ر پر انع ی اناخوماع   ناتر تماتدگ  75برابر 

 کدد س را  س باش .

  46، صفحع 4-2-9، بد  2بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

 اات؟  الزا ا زیی  ااید از یک کفام یعییت گچا، هی فی تیده از ااامیده هنگیم دی (17

 پا  ار  ش س  اصالح  تایگچ  ا   با    باش ،  درص   ۵۰  ا   ب ش  تنا  نسبی  رطنبت  کع  مداطقی  در(  1

 شند ااوفادس رطنبت برابر در

 دارن    بنوری  کاربرد  ا مانی  تایهرب ردس  مجا رد  در  مرطنب  نقاط  در  گچی  تایهرب ردس(  ۲

 شندمی تنص ع شرا ی ا   در بع کاربرد  

 جلنگ ری   باوث    را  ن ست  مجا   مرطنب  مداطق  در  هنالدی   قریاد  ر ی  بر  ض  نگ   ا   ااوفادس(  3

 شندمی هنالدی قریاد ر ی بر گچ چسبد گی ا 

 با     گ رن ،  قرار  هنالدی  قریاد  مجا رد  در  گچی  تایهرب ردس  مرطنب  مداطق  در  چدانچع(  4

 . شند پنشان س ض  نگ با هنالدی قریاد کاری گچ ا  پ ش

 27، صفحع 1-5-4-5، بد  5بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات صحنح د گزینه    

 

 قیای اااامیده  اید کیی  ااکاهی  جنت  اقت ااقف اایخت دیا  که  ادا هی  بخاه ( ادعید18

 اات؟  کفام گنید،  ا

 𝑐𝑚 200 ا  ب ش تا گاس ت  ع ی هاصلع ،𝑐𝑚 25 ورض ،𝑐𝑚 2/5 ضخامت( الف

 𝑐𝑚 300 ا  ب ش تا گاس ت  ع ی هاصلع ،𝑐𝑚 25 ورض ،𝑐𝑚 25 ضخامت( ب

 150𝑐𝑚 ا  کمور تا گاس ت  ع ی ، هاصلع20𝑐𝑚 ورض ،𝑐𝑚 5   ضخامت( ج

 240𝑐𝑚 ا  کمدر تا گاس ت  ع ی هاصلع ،𝑐𝑚 25 ورض ،𝑐𝑚 5 ضخامت( د

 36، صفحع 1-7-5-12، بد  12بر ااا  کواب مبحث  جااد:



 اات. صحنح د گزینه    

 

جیح یک پیتژه تااانق ااایخامیظا دی یک واانی جفیف دی ز نن دساانیی ظیهماای دی حیل   (19

  یلعه ااات. فیصاله حفاکثی گمیظه دیا  وانیااییا وایای  ژئابکننکا ز نن دساای پا هی  

اظف. کفام یک دی باجه ده وایای  پیتژه قیدل  اایخامین هی دی  نیی گزینه پنناننید وافه

قبال ااات؟ اجالعیت ژئابکننکا از اایخاگیه هی   جیتی دی داات ظباده ت کلنه اایخامین هی  

 پیتژه دایا  ویای  ت اهمنت یکسین  ا دیونف؟

 m 32د(   m 40ج(  m50ب(                             m 28الف( 

 18، صفحع 2-، قسمت د 6-1-2-3-2-7بد  ،  7بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح الف گزینه    

 

 دیوف؟ظما حنصح ییز هی گزینه از یککفام  سلح دان ایزه دی اایخامیظ هی ویلاده دی( 20

 یننار یشنالندس کد ، مدوقل     م بع را نار د بار صنرها   یننار یشنالندس کع ی الو در( 1

 .باش  ذ  نقع صنرد   بعتنانمی بع مقرع   ش س  س نام ینار د

 بر   ارد یبارتا د  برب کع را مدفرد یشننالندس د  کع اد   نسننبوا   یاننخو با ر ت بع( ۲

 موصننل ر ت    بع باشنن ، شننالندس مرکز بع نسننبت اد   یمحنر ر ع ب یدارا تابع ا  ی  

 .شندمی  س نام یباا نل ر ت کدد س،

 دارن  قرار مخولف یامو ادتا   ف رد در کع را نار د ا  انونع چد  بار کع یاشنالندس( ۳

 .شند ااخوع یا صد  قع صنرد بع تنان می کد می مدوقل    م بع را

 بر ومند ا  یمنا  امو اد د  در انا س    در را ت  ا  ج ا یانرح تایشنالندس کع یو نن( ۴

 .شندمی  س نام رابی کالف  ، نمایم ج ا گر     ا  ت 

 250صفحع   2-1-15-9بد  ،  9بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات صحنح د گزینه  

 

 بخییت دتدکش هی  دلنف صنعاا بحت کفام یک از گزینه هی  زیی صحنح اات؟ (21

 الف( بع ت چ ودناع با انفجار مجا  ن ست.

 ب( هقی ا  طر ق انفجار مجا  اات.

دانوی مجا  اانت کع ا ال ا  داربسنت اانوفادس شنند    ان ا ان نی ج( در صننرتی بع طر ق 

داربسنت چداع باشن  کع محل اانوقرار کارگراع   اقل ن   مور باالتر ا  نقرع باال ی انا س 

 باش .

د( در صننرتی بع طر ق دانوی مجا  اانت کع ا ال ا  داربسنت اانوفادس شنند    ان ا ان نی 

گراع   اقل ن   مور     اکثر      ن   مور داربسننت چداع باشنن  کع محل ااننوقرار کار

 پا    تر ا  نقرع باال ی اا س باش .

 62، صفحع 2-6-8-12، بد  12بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح د گزینه    

 

 کفام یک از گزینه هی  زیی دی  اید عییپ دنف  زییز نن هی صحنح اات؟ (22

  ر م   تا ضننر ری بندس    فاتت اننرح کف بع تا ضننر رتی الف( وا ق کاری د نارس تای 

 ن ارد.

 ب( وا ق کاری د نارس تای   ر م   تا   ن ز  فاتت ارح کف بع تا الزامی می باش .

ج( در صننننرت  ع انننرح بب   ر م   ب ش ا  دس مور پا    تر ا  رقنم   ر پی   ر م   

 هدظر نمند.باش . می تناع ا  وا ق کاری د نارس تای   ر م   صر

د( در صننننرت  ع انننرح بب   ر م   ب ش ا  دس مور پا    تر ا  رقنم   ر پی   ر م   

 باش ، می تناع ا  وا ق کاری د نارس تای   ر م      فاتت ارح کف بع صرف نظر نمند.

 107صفحع ، 3-10-9-4بد  ، 4بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

دی دسااه دنف  ت ظگنفای  کفام یک از اظااع عییپ هی  حیایبا دییف ده یت  زیی عمل ( 23

 کید؟ 



دییف دی  حل کییگیه اایخامیظا ده دتی از هی گاظه  ااد قیدل اوااعیل ظگنفای  وااد ت از 

احامیل ییز  ت یی بمیس دیاده هی  داغ یی جیقه هی  ظیواا از جاواکیی  ت ... پنناگنی  

 ای کعت خاددای  ت دی صاایت لزتم ببفیل ده دخش  60دن دی حجم دنش از وااد. از اظبیی کی

اایظاا  ای وااد. دی ظزدیکا  ن کوساال  بش  20 ای کعبا دی فیصاله حفاقل  60هی   جزا  

 ظنیظا دیوف ت از اااعمیل دخیظنیت جلاگنی  واد.

 ب( بسوع تای پش  ادگ              الف( پرل ت مدبسی

 د( بلن  تای هنم پل مری      رم  نل ت  رقع ایج( 

 107صفحع  7-6-13-5بد  ،  5مبحث بر ااا  کواب  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

از ظمی پفافنف غنیعی ل اااامیده از پنجیه هییا دی جن  وانناه لمننت م نف بیه( دی (  24

 کفام یک از ایخامین هی  زیی الزا ا اات؟

 ب ماراواع ص  تخوخنابی در مرکز ااواعالف( 

 ب( ااخوماع هرمان تی م  ر ت بحراع   نجاد شنراواع

 ج( ااخوماع هرمان تی م  ر ت بحراع   نجاد ااواع

 د( ااخوماع بخش ده دع بان  مرکزی

-21  ج  ل  6،صفحع2-1-21ج  ل    26صنفحع  ،4-4-3-2-21بد  ،   21بر اانا  کواب مبحث  جااد:

 7الف صفحع 1-2

مشنخو   2-1-21تنضن ح: ابو ا گر س بد ی اناخوماع تا برای تر    ا  گز دع تا، طبق ج  ل 

الف، بررانی کد  . طبق ج  ل اناخوماع بخش ده دع   2-1-21کد  . انسس منارد را طبق ج  ل 

 اات   روا ت پ اهد  غ ر وامل در بع الزامی تست. 1بان  مرکزی جزء گر س 

 اات. صحنح د گزینه    

 

 کفام یک از گزینه هی  زیی صحنح اات؟( 25

 ( جدس تادی تای ها    خدثی م ارتای ننا ی با   ا  مس باش .1

 م ل مورمربع برای تادی مس کمور باش . 16خدثی نبا   ا   -( ارح مقرع تادی  فاتوی2

( اگر تادی  فاتوی بع صنننرد مشننور  برای د   ا چد  م ار منرد ااننوفادس قرار گ رد 3

 ح مقرع تادی  فاتوی برابر با مجمنع ارح مقرع تای تادی تا انوخاب گردد.با   ار

 ( تر اع منرد صح ح اات.4

 157صفحع ، 2-3-1، بد  پ 13مبحث  بر ااا  کواب جااد:

 اات. صحنح الف گزینه    

 

  ننفااا ااااین  بنا دی ظمیم اعضای  از دیصاف  ااا دیخاااات از دعف  یه دت ( دی صاایبنکه26

  گاظه  ظمییف، فاق العیده  جمق عما ا هنأت  فییه از بناکنل جلساه اااانکیم جلساه بناکنل

 خااهف وف؟  عمل

مسنن     شنننراننا ی )راس   شنننراننا ی(    ارد اطالع با مكلفد  با رانناع() الف( با ر 

 اق اماد ال م بع مدظنر تش  ل جلسع مجمع ومنمی بیمل ب رن .

تماتدگی   ارد مسن     شننرانا ی   با اانت م لف اع اناخوم مند انی نظام مرکزی ب( شننرای

 )راس   شنراا ی( اق اماد ال م بع مدظنر تش  ل جلسع مجمع ومنمی بیمل ب رد.

اجرا ی قاننع، شنننرای مرکزی رااننا  نسننبت بع  نامع به   ۱۱۴ مادس ث بد  اجرای ج( در

 تش  ل جلسع اق ام خناتد  نمند

اق اماد ال م جنت تشن  ل  انا ماع مرکزی شننرای تماتدگی با اانواع شننرانا ی   مسن   د(

 جلسع را بیمل خنات  ب رد.

، صنفحع 1  تبصنرس  53بر اانا  قاننع نظام مند انی   کدورل اناخوماع، اصنال اد مادس  جااد:
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 اات. صحنح الف گزینه    

 

اایخامیظا دی بمایم  حفاکثی بیاز  جیز صافا   نیظگنن ظیخاااااه  حن ا دی  حله ا  که ( 27

   ازوا، وی ل فضیهی  کالس دیس دی دیجه دنف  یک  کااانکا قیای داید،  نف داا دل اات؟

    55الف( 

    35ب( 

    65ج( 



 40د( 

 89صفحع  1-5-ج  ل پ،  18مبحث بر ااا  کواب  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

  cm، ایبمیع  cm  10( دی یک اایخامین دی  مایلح دنییا، یک دیاای جفاکننفه ده ضاخی ت 28

 ای، دفتن ااااامیده از پناات دنف دییف اجیاد واااد، از ظمی یعییت حفاقل   12ت جال   280

 ضااد   ینن ظی ه ا ، کفام گزینه صحنح  ا دیوف؟
 وفادس شند.موری اا 4الف( با   ا  کالف تای قاه  )اجزای قاه ( با هناصل 

 موری اجرا شند. 3ب( با   ا  کالف تای  ا اجزاء قاه  با هناصل 

 ج( ب  ع ااوفادس ا  پشت بد  نبا   اجا س اجرای د نار دادس شند.

 د( قرار دادع کالف تا  ا اجزای قاه  در ابو ا، انونا   م انع د نار کاهی اات.

 54حع ، صف3قسمت  1-5-3-8، بد  8بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح الف گزینه   

 

حفاکثی  قفای  جیز ظناسات اتلنه، دیا  ظناسات غنی یکنااخت پا ظاای  دی یت  خیی یااا  (  29

 بحت دییگذای  ااایبنکا  نف  نلنمای اات؟ 

 25د(    35ج(    65ب(    75الف( 

 43صفحع ،  2-4-4-7  بد   2-4-7، ج  ل 7بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح ج گزینه   

 

( دی یک اایخامین  ساکاظا دیا  ابمایل ده دییچه هاا، از یک کیظیل اظناعید فلز  قیدل 30

اظع یم ااااامیده  ا واااد. دی این صااایت حفاکثی د ی  هاا  داخل کیظیل ت حفاکثی جال 

 کیظیل اظنعید  قفی اات؟ 

 مور  25/4درجع الس ن      اکثر طنل کانال  100الف(   اکثر دما 

  مور 25/4درجع الس ن      اکثر طنل کانال  120ب(   اکثر دما 

 مور 55/3درجع الس ن      اکثر طنل کانال  100ج(   اکثر دما 

 مور 55/3درجع الس ن      اکثر طنل کانال  120د(   اکثر دما 

 72، قسمت تای ب   د، صفحع 4-3-6-14، بد  14بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح د گزینه    

 

 ( کفام  اید دی خماص  عییت جاوکیی  صحنح اات؟ 31

الف( در جنا تای انننرباال، ن ا  بع  رکت   گزاگی نن  ال ور د برای جلنگ ری ا  ت اخل 

 گل جنش اری با جنا ن ست.

ب( اگر انروت  رکت نن  ال ور د خ لی بتسنوع باشن ، شنانس نفنذ کاهی بع ر شنع ا  دانت می 

 ر د.

ج( اگر طنل قن  )هاصننلع نن  ال ور د تا اننرح جنا( کنتاس باشنن ، در لبع جنا بر  گی 

 بنجند می ب  .

 د( تر  تای وم ق منجب مرد دی جنا می شنن   لی بی ی تر  تای ارحی قابل اغماض تسود .

 الی 127، صنفحع  6-1-5   4-1-5بر اانا  کواب راتدمای جنا   اتصناالد جنشنی، بد تای جااد: 
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 اات. صحنح د گزینه    

 

ظمی  10ظمی داظناجا ت حضاای   340( دی جیاحا یک خاادگیه داظناجایا دخایاظه دی ظیفنت 32

 کیی نف ده جای هم ز ین حفاقل بعفاد باالت هی   اید ظنیز  نف عفد اات؟  

 35د(    50ج(    70ب(    10الف( 

 29الف، صفحع -2-3-2-16، ج  ل 16بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح د گزینه    

 



 ای یدق ده لحیظ  قییات  لا  یداط ده 200( اایخامین   ازواا، دی ظمیینگیها ده  سیحت 33

 صیفه جایا دی  میم اظیژ  ده کفام گیته از گاظه دنف  کییدی  ایخامین بعلپ داید؟ 

ج( ننع کناربری ب   ننع کناربری ج  ب( ننع کاربری ب       الف( ننع کاربری ج

 د( ننع کاربری الف   ب 

 29، صفحع 1-1-2-2-19، بد  19بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح ج گزینه    

 

هی  اایده بحت دیی گساایده دائما، دی صاایت عفم اااامیده  گیه ی ه دی بکنه( دی بنی دان34

هی  بحلنلا دقنپ، کفام اقفام بأثنی دنناای  دی کیهش ظسابت برننی واکل اضایفا دی از یت 

 جال ز ین ده برننی وکل  ظا دی تا  بنی داید؟ 

برمنناتنر  2           ( اهزا ش م زاع برماتنر کششی در طنل ت ر1 م زاع  اهزا ش   )

 هشاری در طنل ت ر

( اهزا ش مقنا منت کشنننشنننی بو   4            ( اهزا ش مقا مت هشاری بو  مصرهی3

 مصرهی

 ۳۴۰   ۳۳۹ ، صفحع ۵-۲-۲-۱۹-۹ ، بد  9بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات صحنح د گزینه

 

( دی ااااخیهی  خمااصاا، اایلن هییا که از  نامه هی   د  عفظا اااامیده  ا کننف ت 35

جکاز  هی، اگی عمپ  د از  ه  قفای  دنناای دیواف، دییف ده جای کی ل بااا  یک ظیده یی 

  ای از ا ح ز نن دی اجیام  ظنی حمیظت واد؟  20/1حمیظ ده ایبمیع 

 م ل مور 120د(    ل مور م 100ج(   م ل مور 600ب(   م ل مور 800الف( 

 5-3-22، بد  25، صفحع 22بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

جبقه زییز نن مپییکننگ(، جبقه همکف مبیاز قیدل دااااایس دیا   4( اااایخایظا دایا  36

 3جبقه ادای   میت  ااات،  نیظچه ایبمیع کف ده کف جبقیت  9 یوانن هی   بش ظنایظا( ت 

  ای دیوف کفا نک از گزینه هی  زیی صحنح اات؟ 

ار )ااننسر د لر( طبقع   ر م   )پارک دگ( با   تناننی شننب ع تای بارن س خندک 4الف( 

 محاهظت شنن .

 ب( کل طبقاد ااخوماع با   تنای شب ع تای بارن س خندکار )ااسر د لر( محاهظت شنن .

طبقنع   ر م   )پنارک دنگ(   طبقنع تم ف بنا ن  تنانننی شنننب نع تنای بنارنن س خندکنار   4ج(  

 )ااسر د لر( محاهظت شنن .

س خندکار )اانسر د لر( محاهظت طبقع اداری با   تنانی شنب ع تای بارن  9د( طبقع تم ف   

 شنن .

 185صفحع  3-10-3  بد   9، صفحع 3بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

( حفاکثی فیصاله   دییچه هی  دیزدیف دی کیظیل هی  افقا  نف  ای ااات ت حفاقل ادعید 37

 دهیظه   دیزوا دییچه هی  نف ایظانمای اات؟ 

 20× 2-10د(   30×  30 -10ج(   30× 30-6ب(   200×20-7الف( 

 61، صفحع 3-پ-4-6-5-14، بد  14بر  ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

 ظما دیوف؟دی یاد ه دی ظحاه کیی کییکیان یت  دیم ایخامین هی کفام گزینه صحنح  (38

الف( در لبع اننقف تای شنن ب ار با   منانع مدااننب   کاهی جنت جلنگ ری ا  ر زا ابزار 

 کار نصب شنن .

 ب( ا  کار کردع ر ی بام ااخوماع تا تدگام باد   طنهاع با   جلنگ ری شند.

اننناخوماع تدگام باد   طنهاع، تدگامی مجا  اانننت کع کارگر بع  ج( کار کردع ر ی بام

 اننا ل ا مدی ماند  لبا  مخصنننص، کالس   کفش ا مدی مجنز بندس   ا  مند   ناتر مجن  

 ال م اخذ نما  .



د( برای کار ر ی انقف تای با صنفحاد شن ل پذ ر ماند  صنفحاد منج دار ننرگ ر، با   ا  

 ور   ب شور ااوفادس گردد.اانوی م 25صفحاد چنبی با ورض 

 77صفحع  6-6-11-12   2-6-11-12، بد   12بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح ج گزینه    

 

  psi گیز لاله  نیظچه( 39
𝟏

𝟒
 لاله  اید دی اقفا یبا  ه دیواف، داوااه قیای  سااقلا افقا کیظیل دی 

 واد؟ اظجیم دییف کیظیل ت

 محاهظت بب نفنذ مقابل در رطنبوی وا ق تنانی ب ر ع ا  کانال   شنند کاری وا ق با   گا  لنلع( 1
 شند

   شنن س جمع کانال انونای در کانال بع نفنذی یتابب تا باشنن  داشننوع مدااننب شنن ب کانال کف( 2

 .شند تخل ع پمپ لع  ابع

  .شند پر خش  مااع تنای کانال   ش س وا ق با   گا  لنلع ( 3

  .شند پ شگ ری کانال در گا  ش ع جمع ا  تا باش  داشوع مدااب تنن ع کانال( 4

 ۴۶صفحع  6-4-5-17بد  ،  17 بر ااا  کواب مبحث  :جااد

 .اات صحنح ج گزینه    

 

 ای اات دی یک  جماعه ایخامین   10.5دی ظمی اات ایخامیظا دت جبقه ت جنادا که دی  ن    (40

دیصف احفاث واد. دی صایبا که بیاز   6هی  یدیما ت  امل دی کنیی پنیده یت دی ونت  

ایظاا  ای دیوف. حفاکثی   85ایبمیع کف جبقه همکف، حفاکثی  جیز ت ایبمیع پنجیه زییز نن  

 ن ایخامین دی  قییات  لا ایخامین  قفی اات؟ ایبمیع  نخص وفه ای

  مور  9.315( 2مور                                                 9.63( 1

    

 مور 9( 4مور                                               8.685( 3

 44صفحع  4-3-1-5-4  بد   32صفحع  1-2-1-4-4، بد   4بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

صااحنح  ا   19( کفا نک از عاا ل زیی دی بعننن گیته دنف  کییدی  ااایخامین دی  بح  41

 دیونف؟ 

 الف( ننع ت ا م ااوفادس ا  ااخوماع در طنل شبانع ر  

 ب( ش د اخوالف دمای ا ومالی داخل ااخوماع

 ج( اتم ت تثب ت دمای داخل ااخوماع در    شبانع ر  

 در طنل م د شبانع ر   د( ننع ت ا م ااخوماع در طنل اال  

 190، پاراگراف ابو ا ی،  صفحع  1-4،بد  پ 4، پ نات 19بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح د گزینه    

 

( خیصانت خاد بمنزوااظفگا دی وانناه هی  خاد بمنز وااظفه، ده دلنل کفام یک از  ااید 42

 زیی اات؟  

 الف( ش شع تای د  ج ارس با تزر ق گا  برگنع ب   بننا

 ب( وا ق رطنبوی ر  دی

 UVج( ه لور مقا م در برابر 

 د( نانن مناد

 157، صفحع 6-1-21-5، بد  5بر ااا  کواب مبحث جااد: 

 اات. صحنح د گزینه    

 

 ظنست؟ صحنح دتغید  اید دی گزینه کفام  (43

 ومل  ا   با     شنندمی انجام ان مانی ر زی د غاب ومل بجر، رد ف پدج تر اناخت ا  پس( ۱

 . اب  ادامع د نار کامل ااخت پا اع تا

 . شند ر خوع مااع د    ا ماع     جمی نسبت بع با   ا مانی د غاب( ۲



 اانوفادس اانت،  گذشنوع اناوت 5/1 بع اخوالط شنر ع ا  کع د غابی ا  نبا    ال، تر در( ۳

 .گردد

 .شند جلنگ ری اجرا، ا  پس ااوت ۲۴ تا   اقل ا مانی د غاب  دع  خ ا  اات ال م( ۴

 39، صفحع 1-قسمت ب 7-2-2-8، بد   8برااا  کواب مبحث جااد: 

 اات صحنح  د گزینه  

 

 ؟ ظما دیوف( کفام یک از  ااید زیی دی اخت کننفه هی  جین بنی تیق هی صحنح 44

الف( ارتفاع  رق انننخت کدد س در مقابل بارتای مومرکز با   مسنننا ی ارتفاع ب اد جاع 

 )هاصلع ب   د  بال ( باش .

 ب( انونای  رق اخت کدد س ورضی با    وما تر بع تر د  بال جنا نش س باش . 

م ل مور باشن    انونای  رق انخت کدد س بع بال جنا   15کع ضنخامت جاع ت ر  ج( در صننرتی 

م ل مور ا  پدجع  90نشن س باشن . جنا گنشنع  رق انخت کدد س نبا   در هاصنلع ب شنور ا  

 جاع تا جنا جاع بع بال مدونی شند.

م ل مور باشن    انونای  رق انخت کدد س بع بال جنا   15ج( در صننرتی کع ضنخامت جاع ت ر  

م ل مور ا  پدجع جاع  60نشن س باشن ، جنا گنشنع  رق انخت کدد س نبا   در هاصنلع کمور ا  

 تا جنا جاع بع بال مدونی شند.

، قسنمت تای )ب(   )پ(   صنفحع  2-2-6-2-10، بد  97، صنفحع  10بر اانا  کواب مبحث  جااد:

  151(  پاراگراف د م  صفحع 4جزء ) 7-10-9-2-10،  بد  189

 اات. حنحص د گزینه    

 

 ای یدق دی زاهفان دنی ده دبیلا خییج  7450( دی اجیا  یک پیتژه  سااکاظا ده  ساایحت  45

 ایه دنش از ز این اعالم واااافه دی  6از بماااای ظایظی حقاقا، ظماییت پیتژه ظنایز داه  افت  

 قیایداد داید. دی این صایت تظنمه ظیظی حقاقا  نست؟ 

پا اع م د قرارداد نظارد، مراتب را بع صنننا ب الف( با     اکثر تا    ماس مان س بع 

کار، انا ماع اانواع   مرجع صن  ر پر انع اناخوماع اوالم   ا  صنا ب کار درخناانت تم    

 قرارداد نظارد نما  .

ب( بنا ن   ن اکثر تنا د  مناس منانن س بنع پنا ناع من د قرارداد نظنارد، مراتنب را بنع صننننا نب  

اخوماع اوالم   ا  انا ماع درخناانت تم    کار، انا ماع اانواع   مرجع صن  ر پر انع ان

 قرارداد نظارد نما  .

ج( با     اکثر تا د  ماس مان س بع پا اع م د قرارداد نظارد، مراتب را بع انننا ماع 

اانواع   مرجع صن  ر پر انع اناخوماع اوالم   ا  انا ماد درخناانت تم    قرارداد نظارد 

 نما  .

ع پا اع م د قرارداد نظارد، مراتب را بع انننا ماع د( با     اکثر تا د  ماس مان س ب

اانواع   مرجع صن  ر پر انع اناخوماع اوالم   ا  صنا ب کار درخناانت تم    قرارداد نظارد 

 نما  .

 70، صفحع 9-4-15، بد  2بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

 دیات ظنست؟  کفام گزینه دی  اید حمل الزا یت  ابایخیظه  ایظسای (46

مور بر  ان ع باشن  با   در باالی بانانسننر قرار  5/2الف( اگر انروت بانانسننر ب شنور ا  

 گ رد.

 لنکس باش . 200ب(   اقل ر شدا ی بع ر ی کف با   

 م لی مور باش . 2000ج(   اقل ارتفاع منتنرخانع در ننا ی تردد   داور  

 پر ز باش . 2د(   اقل با   دارای 

 24، صفحع 8-5-2-2-15، بد  15بر ااا  کواب مبحث  جااد:

   اقل    پر ز در منتنرخانع نصب گردد. باضنح:

 .اات صحنح د گزینه    

 

 ایمني ت  اانساام حمیظت  نمای دت هی دیاي  ز نن الکایتد یک از باان  ي صاایت  ه دی( 47

 کید؟ ااامیده ظکنف، بجیتز اهم دت از انسام کل  قیت ت که این فی  دی دیق پست ت

 مونای هشار برق تابلنتاي ا  ضی ف هشار برق تابلنتاي وا قي تف    صنرد در (1



 ا  نبا   ان سنو  کل  مقا مت تا  الت تمع براي  م   ال ور د    ا  اانوفادس صننرد در (2

 .کد  تجا   ات    

 ا     تر طنل   باشن  کابلي  تمگي مونانی هشنار برق خر جي    ر دي خرنط کع صننرتي در (3

 .نباش  ک لنمور 3 ا  کمور پست خر جي بع  ا    ر دي خرنط

 .اات صح ح د  تر 3   2 گز دع(4

    5-6-10-1  تبصنرس ذ ل بد  پ 172صنفحع   4-6-10-1، بد  پ 13بر اانا  کواب مبحث  جااد:

 171صفحع  3-6-10-1بد  پ 

 اات. صحنح ج گزینه    

 

 ( دی خماص الزا یت پنش   فگا ایخامین، کفا نک از  ااید زیی صحنح اات؟ 48

مور در   5/1الف( پ ش بمن گی در طبقناد ا  مر  منال  نت در مینابر ومنمی، بنع ومق  ن اکثر  

 مور، در صنرد پ ش ب دی طرح تای تنایع شنری مجا  اات. 20میابر ومنمی با ورض ب ش ا  

گ ر بام ا     اناخوماع در داخل مح  دس مال  ت بع ومق ب( پ ش بم گی انا باع  ا باراع 

مور  70/2مور در صننننرتی کع      ر   بع ا  باالتر   نقرع کف  م     اقل  80/0  اکثر 

مور هاصننلع  80/0ارتفاع داشننوع      پ ش بم گی بع ا  لبع مح  دس  م   مجا ر   اقل 

 داشوع باش  مجا  اات.

ع در خارج ا  مح  دس مال  ت   در میابر ومنمی بع م زاع ج( پ ش بم گی   ر م   اناخوما

 مور مجا  اات. 80/0  اکثر 

مور در   20/1د( پ ش بمن گی در طبقناد ا  مر  منال  نت در مینابر ومنمی، بنع ومق  ن اکثر  

مور، در صنننرد پ ش ب دی در طرح تای تناننیع شنننری مجا   20تا  12میابر ومنمی با ورض 

 اات.

 39، صفحع 2-5-4-4، بد  4ب مبحث بر ااا  کواجااد: 

 اات. صحنح د گزینه    

 

(  نیظچه پییکننگ یک اایخامین  جنز ده وابکه دییظفه ماااویینکلی( داده ت حساگی جییین 49

  د ده ای یظه اعالم حییپ تصل ظبیوف،کفام یک از گزینه هی  زیی صحنح اات؟ 

الف( اانوفادس ا  ان سنو  کشنف   اوالم  ر ق خندکار الزامی  لی انامانع تشن ار دانوی 

 اخو اری اات.

 کشف   اوالم  ر ق اخو اری  لی اامانع تش ار داوی الزامی اات.ب( ااوفادس ا  ا سو  

 ج( ااوفادس ا  ا سو  کشف   اوالم  ر ق خندکار   اامانع تش ار داوی اخو اری اات.

 د( ااوفادس ا  ا سو  کشف   اوالم  ر ق خندکار   اامانع تش ار داوی الزامی اات.

 194، صفحع 5-2-11-3  بد   198فحع ، ص3-7-3-11-3، بد  3بر ااا  کواب مبحث  جااد:

پارک دگ تای بسنوع با   بع ان سنو  اوالم  ر ق خندکار   شنب ع بارن س خندکار  باضانح:

ان سنو  با   ا  تر د  قابل ت راس ان ا ی   5-2-11-3تا    شن س مجنز باشند .  طبق بد  

 خندکار   داوی برخنردار باش .

 اات. صحنح د گزینه    

 

کلا  نف ظاع  یواانن جاوااکیی  دی جاوااکیی  دااااا دی الکایتد یتکناافای دی ده جای ( 50

دااایس  ا دیواف؟ ت  یی جاواکیی  هم ز ین  نف کییدی دی اااامیده از یک یکانمییی ا کین 

 پذیی اات؟

 خ ر  -د( د  ننع  خ ر -ج( اع ننع  بلی -ب( اع ننع  بلی -الف( د  ننع

 ، 2-6-2  بد    47صنفحع ، 6-2بد تاي  ،د جنشنیراتدمای جنا   اتصناالبر اانا  کواب  جااد:

 50صفحع 

 اات. صحنح د گزینه    

 

دلای هی  اانمیظا ااقما که دی ااقف هی  بنی ه دلای اایخامین هی  دی  مایلح دنییا  (  51

  اید ااامیده قیای  ا گنیظف. از  ه  نخمیت هنفاا دییف دیخایدای دیونف؟ 

 mm 20  ورض ت  ع گاس بلن  ر ی ت رچع   اقل  mm 15الف( ضخامت ت غع   اقل 

 mm 20ن  ر ی ت رچع   اقل   ورض ت  ع گاس بل mm 20ب( ضخامت ت غع   اقل 

 mm 25  ورض ت  ع گاس بلن  ر ی ت رچع   اقل  mm 15ج( ضخامت ت غع   اقل 

 mm 20  ورض ت  ع گاس بلن  ر ی ت رچع   اقل  mm 12د( ضخامت ت غع   اقل 

 34قسمت)ب(، صفحع  3-4-2-2-8بد  ، 8بر ااا  کواب مبحث  جااد:



 اات. صحنح الف گزینه   

 

عفد  نل  نیی اایخاه وافه از  12دییف دااانله   mm  30 ×750 ×750کف ااااظا ده ادعید ( 52

 M  30که اظانی  م یداط ده ابمایل کف اااان(  ن دیا   نیه   mm  36 نلگید  جفای دی ق ی 

  mmیزته وافه ده وایلاده  امال گیدد. دی فی  اینکه جال یزته وافه  نل  نییهی بی حفاقل 

اان ادا ه داوااه دیواف، حفاکثی ق ی ااایاا هی  کف اااان دفتن پیئنن بی از زیی کف اا 20

 دی ظمی گیفان یتادای ،  نف  نلا  ای اات؟

 38د(    34ج(    36ب(    33الف( 

 159، صفحع 5-، قسمت ب2-3-9-2-10بد  ،  10بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

 باا (  وکل   ا بویظچه  اظبی  از   ااامیده  دیم  هی نخ  گل  ابمیل  فابد   عیوه   هی اقف  دی  (53

 اات؟  ثیظنه  نف حفتدا    نخگل هی دیا  جاوکیی   فت ت واد ا اجیا الکایتد   ه

   ان ع ۳۰ - بت  پندر دارای ر کش با الكور د( 1

  ان ع    ا  کمور - شندمی ااوفادس ال ور د ودناع بع م خ گل ا ( ۲

  ان ع ۳۰ – ت  ر ژع ک  ر کش با الكور د( 3

  ان ع ۲۰ - دارر کش ال ور دتای انناع( 4

 22برااا  راتدمای جنا صفحع جااد: 

 23  22، صفحع  12-1بر ااا  کواب راتدمای جنا  اتصاالد جنشی، بد   جااد:

 اات صحنح د گزینه        

 

+  30 ای ت بیاز حنیت  ایظاا+  120دی ایخامیظا بیاز کف پنلابا مدی  جیتیت حنیط(  (  54

   ای اات، حفاقل بیاز یت  ظیده جین پنیه  قفی اات؟ایظاا

 cm (2   230 cm (3  200 cm (4 110  ( ن ا  بع جاع پداس ن ارد1

 105، صفحع  1-1-9-9-4، بد   4بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح ج گزینه    

 

 دی جزئنیت یتدیت، عال ت م؟(  ه قسماا یا ظنین  ا دهف؟  (55

     الف( وا ق  رارتی

   ب( ا ارس ی بودی

     ج( بو  اب 

   د( مالد مااع ا ماع   

،  7-2-2بر ااننا  کواب جزه اد اجرا ی انناخوماع، بد  جااد: 

 31، صفحع 1-2ش ل 

 اات. صحنح الف گزینه    

 

 اات؟ صحنح حمیم کیذد اقف از گیز لاله عبای  اید دی گزینه کفام( 56

  .ن ست مجا   مام کاذب اقف ا  گا  لنلع وبنر(  1

  .باش  جنشی ننع ا  اتصاالد کاذب اقف داخل با  ( 2

  .شند یز بمرنگ ر کار تایلنلع مرابق لنلع   بندس جنشی ننع ا  اتصاالد با  ( 3

 .گ رد صنرد گا  ش ع جمع ا  جلنگ ری برای کاذب اقف تنن ع برای ال م ب دیپ ش با  ( 4

 ۴۴قسمت ا صفحع  4-2-5-17بد  ،  17 بر ااا  کواب مبحث  :جااد

 .اات صحنح الف گزینه    

 

وافه تزن ییفاه  جیز دی صاایبا  ا   عمال ا  حفاکثی بیاز صافا  کادهدی صافادنف  کاده( 57

 دل اات ؟ابیق خااد دیوف  نف دااکه ابیق خااد ت ظننمن ده جای  نایی دیب  

    53( م نانگ    4              53(  3              57     53( بنع ترت نب  2           57(  1

 بلدای 57

 25صفحع    پا رقی کواب 3-2-2-18، ج  ل 18مبحث  بر ااا  کواب جااد:



 اات. صحنح ج گزینه    

 

  ا دیوف؟ IPکفام یک از انسام هی  زیی جزد انسام هی  ا نناا ت حیاااا بحت ( 58

 ارقت تش ار   اوالم ا سو  (1

 تردد کدورل ا سو    بسوع م ار تلن ز نع ا سو  ارقت، تش ار   اوالم ا سو  (2

 بسوع م ار تلن ز نع ا سو    ارقت تش ار   اوالم ا سو  (3

 تردد کدورل ا سو    بسوع م ار تلن ز نع ا سو ( 4

 114صفحع  4-4-7-9-13بد  ، 13بر ااا  کواب مبحث  جااد:

 اات. صحنح ج گزینه    

 

قسامت هییا از یک اایخامین  ساکاظا دی اثی گاددیدای  د یی خساییت وافه  ت از ظمی ( 59

دیزیس احامیل خ ی دیا  ااایکننن ااایخامین تجاد داید. کفام گزینه از تظییف دیزیس  ا 

 دیوف؟

 ( داونر تخل ع قسمت تای با ب د  س را صادر نما  .1

( خرر را بع انناکد   بع تر صنننرد اطالع دت  تا بننا با صننالح خند اق ام ال م بع ومل 2

 ب رن .

( خرر را بع اناکد   بع صننرد کوبی ابالن نما     ا  بننا بخنات  مسناو د ال م را برای 3

 نگن اری    ا با اا ی بع ومل ب رن . ر د اهراد هدی جنت تیم راد   

( داننونر تخل ع کل انناخوماع را مبدی بر  جند خرر ر زا   غ رقابل انن ننت بندع بع، 4

 صادر   بع مسسنل نگن اری ااخوماع ابالن نما  .

 15صفحع ، 6-13-2-22، بد  22کواب مبحث بر ااا   جااد:

 اات. صحنح د گزینه    

 

یداط داه دی  افقا دی یاک دید قایدلماه ا  ت  نایی اد فلز  ( کافا ناک از جزئنایت زیی  60

  صحنح  ا دیوف؟

 
 154، صفحع 6-10بر ااا  کواب جزه اد اجرا ی ااخوماع، بد   جااد: 

گز دع )ب( صنح ح نمی باشن    را لنلع تای درب قابمع ای تم شنع ر ی هر   قاب نصنب می 

 گردد نع داخل هر  

  را قابلمع درب تران   نگرد  س اانت   باوث ا جاد در  در گز دع )ج( صنح ح نمی باشن  

 کدارس تای درب می گردد.

 گز دع )د( صح ح ن ز بع دل ل محل نامدااب اتصال لنال نادرات اات.

 اات. صحنح الف گزینه    

 

 

 

 

 


