
( چه مراجعی می توانند تخلفات احتمالی از ضوووا و م مارات رووزر وواز  م 1

ماررات ملی  واتتما  را  ه مزارت مکو و م روزر واز  هر تزرا  م اا  وازما  

  مک و م رزر از  هر ا تا  ها اعالم م ار ال نمااند؟
الف( کلیه اشخاص  قییی    قیقی   اخصانصه  ص   تاخه صا  صو ت له     ی  

 ت له 

 ب( نشص رین قیقی    کصرشنصاصه نسکن   شه اصاو

 ج( اصانصه  صو نظصم نهندا 

 ت( شه تارو   ضصبطصه یضصی  

 63  صفحه 36نطصبق یصنقه نظصم نهندا    کنه ل اصخهمصه  نصتا   جواب:

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

  طح محا بات هر کوتاه اتصال جراا  نیرم هاي  یکتم از اک کدام ره(2

  ارد؟ مي موثر ال ترمه زمیو م زمیو اتصال هاهي ماطع

1 )TT   TN   2 )TN   3 )TT   4یچکدام  ) 

 ني عبقر انین الکه  ت اا بدنه اتصخخصل ج یصه کصنل TTتر اخخیسخخه    جواب:

 عبقر خقا د ک ت. PEاا ایسه   TNایسه   تر که صقرتي تر کند 

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

 )مات/ لومو( کدام اک از المپ ها  زار  یشتر می  ارد؟ LM/W زره نور     (3

 ایصت فشصر بص ادی  (2     صلقژه (1

  صلید نهصل (4    فلقرانت (3

  110-1( نش یه 29اا  23اا )صفحه  7-4ب  ااصس جد ل  جواب:

 ا ت. صحیح ب گزانه 

 

(  اتتمانی تجار  که  ااد مجزز  ه  یکتم اعالم حراق هت تور  ارد هارا  4

 عضی از فضاها   ه ررح ذال ا ت. کدام اک از ااو فضاها  ااد مجزز  ه 

پله )راه  روه؟  تانه  -هت تور  تلفو  -کرادمرها  -موتور  مرکز  چاه   -الحاق 

 آ انکور( 

راا   -د ر صب( ک ی   اتصق ن کز تلفن -راا پله -الف( نقتقرخصنه

 نقتقرخصنه  -پله  ص

 ت(  مه نقارت فقق   نقتقرخصنه -اتصق ن کز تلفن -ج( ک ید ر ص

 4-4-9-13  بند 105  صفحه 13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ه گزانه    

 

( فضاها  هم تراز تخلیه ها  ترمج که  اتتار کف هارا  مااممتی معاهل 5

ارد م تو و رب ه  ارنده توهکار محافظت رده مااممت حراق همر ندها  ترمج  

  ارد .................

 الف( ن  تقاند به عنقاه تالیه خ  ج کل ظ فین بنص ااهفصتا شقت.

% ظزفیت 50( بص رعصیت ش ایط خص   ن  تقاند قداکث  تص  3-ب( به جز تص ف )ت

 ت ربند صو خ  ج بنص ااهفصتا شقت.



نیم  اا تعدات کل خ  ج  ص    ج( ن  تقاند به عنقاه تالیه خ  ج
2

3
ظ فیت کل   

 خ  ج بنص ااهفصتا شقت.

ت( تر صقرت  ن  تقاند به عنقاه تالیه خ  ج کل ظ فیت بنص ااهفصتا شقت که 

یفل  ص اا نقع اصتا انهاصب شدا   بصا ک ته آه نهصرت   تالش خصص  الام 

 نداشهه بصشد.

 (1  تبص ا )1-4-3-6-3  بند 81  صفحه 3ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ب گزانه    

 

تا یده مکی از نظر ررااو محیطی    ه همانتخاب نوع کا ل رب ه چند زمج    (6

 ؟ رهیگیمنصب ) دم  ریلد، فوال هار م غیره(  ر چه ا ا ی انجام 

   الف( نسی  اج ا  نقع اج ا   تاه ا 

 ب( تداخل انقاج الکه  نغنصطیس  

 و تأایسصت ب ی     ی ا  صسه یاج( نیزاه اث  نقیز نصش  اا اصی  

 ت(    اه گزینه صحیح اات.

 109  یسمت )ب(   صفحه  2-2-7-9-13  بند 13ب  ااصس نبحث  جواب:

    ا ت صحیح ه گزانه    

 

( کدامیک از گزانه ها  زار هر را طه  ا اک زمج آ وووانکوووور هم ل   هر 7

 ماااکه  ا هم آ انکور ت ی صحیح می  ارد؟ 

 الف( کص ش ان ژو نص ف 

 ب( کص ش نیصن ین انصه انهظصر نسصف 

 ج( ش ایط یک ا ج آاصنسسقر ت بلکس   ت  آاصنسقر تک  یکسصه ن  بصشد

 صحیح ااتت( گزینه  صو الف   ب    ت  

 ا ت. صحیح ه گزانه    

 

 ( هر جدارها  جانبی  اتتما  م هر محل هرز اناطاع؟8

الف( تر صخقرت  که فضخصو اخصخهمصه نرص ر کنه ل شخدا بصشخد  نیصاو به عصیق 

 کصرو ق ارت  آه جدارا  ص نیست.

ب( تر صخقرت  که فضخصو اخصخهمصه نرص ر کنه ل شخدا بصشخد  عصیق کصرو ق ارت  

 الام ن  بصشد. 5/0بص ض یب 

ج( تر صخقرت  نیصا به عصیق کصرو ق ارت  نیسخت که فصصخله ترا انیطصع کمه  

 اصنهیمه  بصشد. 5اا 

 ت( تر    صقرت نیصا به عصیق کصرو ق ارت  ن  بصشد.

   یسمت الف5-2-4-19  بند 48  صفحه 19ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

علت ا وتفاهه از  وروین) ) راب  و ( منا وب هر محل لوله  ه جعبه تاکویم  (9

چوووووووه  توووووووا ووووووولوووووووو   ووووووورق   اوووووووا 

 می  ارد؟  

 الف( جلقگی و اا اخم  شده ای  یص کصبل

 اتصصل به جعبه تیسی  یص تصبلقب( جلقگی و اا جصبرصی  لقله تر نیطه 



 ج( جلقگی و اا ا ایت ق یق

 ت( گزینه  صو الف   ب    ت  صحیح اات.

 26اا  23صفحه  21-3-8-1  بند 110-1ب  ااصس نش یه  جواب:

 ا ت. صحیح ه گزانه

 

رمزه  ا ت هاماند  30( مبلغ پرهاتتی اک مشوووترد اهار  هر یی اک همره 10

لایر می  ارود. چنانهه هر یی همره،   Bلایر م  ا ت توا  اکتیو مصورفی    Aمصورفی 

 35000کیلومات  واعت م  50000توا  اکتیو مصورفی م راکتیو مشوترد  ه ترتیب 

کیلومار  وواعت  اروود، هر ااو صووورت کل مبلغ پرهاتتی مشووترد هر یی همره 

 مذکور ) دم  احتکاب  ااز هزانه ها  متفرقه( چادر می  ارد؟ 

 لایر A+Bب(     لایر B 1/1  +A 1/1الف( 

ت( تاتا  ص ب او قل نسخخهله کصف  نم      لایر B 1/0  +A 1/0ج( 

 بصشد.

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

  ا  هاهي  هاي   دنه  اتصال  مضعیت  پاایو،  تیلي  ملتاژهاي  از  ا تفاهه  ( هر11

  ارد؟ مي صورت چه  ه زمیو

بصیسه  اتصصل   SELV   FELV     PELV( ب او  صل بدنه  صو  صتو    اه ایسه   1

 انین جداگصنه ایرصت نمقت.

نبصید تانسهه به انین نهصل شقند  ل  تر   SELV( بدنه  صو  صتو تر ایسه  2

 قهمص به  صتو قفصظه  ندار ا لیه  صل شقند. FELVایسه  

بصیسه  به انین نهصل    SELV   FELV     PELV( بدنه  صو  صتو تر ایسه   صو  3

 شقند.

بص تقجه به  لهصژ   SELV   FELV     PELV(  صل بدنه  صو  صتو تر    اه ایسه   4

 پصیین به انین ض  رت  ندارت.

 15صفحه  4-1-3-13  جد ل 13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ب گزانه    

 

کدام اک از المپ ها  زار هرصد تیرگی آ  نکبت  ه المپ ها  هاگر یشتر   (12

  ا ت؟

 ( فلقرانت                                                         ب( نهصل  صلید                                     الف

( جیقا او بص ت( رشهه او                                           ج

 فشصر ایصت   یص ک                                                         

 29اا  23  صفحه  7-4  جد ل 1جلد -110ب  ااصس نش یه   جواب:

ترصد خی گ  النپهصو رشهه او فلقرانت   نهصل  صلید ایصت   النپ  توضیح:  

 جیقا او بص فشصر ایصت   ک   بسیصر ایصت ن  بصشد.

 ا ت. صحیح ه گزانه 

 

( اگر ااو موتور  ه رو ل  وتاره راه انداز  روده م  ه رو ل مملر موره 13

 زره  رهار  قرار گیره )راه انداز  وتاره/ مملر  ا هم رروته کا ل(، کا ل 



هوا  تذوذاوه آ   وااود حوداقول  را  کودام جراوا  هابمی انتخواب رووووونود؟ )از 

 ضرااب تصحیح کا ل کشی صرف نظر می روه( 

   آنپ   5/76ب(      آنپ  230الف(  

ت( این نقتقر نم  تقاند به شکل اهصرا      آنپ   8/132ج( 

 راا اندااو شقت 

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

ماحد  که   210( نحوه صدمر رنا نامه فنی م مل ی  اتتما  هر اک مجموعه  14

  ا اک پرمانه  اتتمانی  اتته رده اند  را  هر ماحد  اتتمانی چگونه ا ت؟ 

تعدات  اقد ص  به  اصخهمصه   نلک   فن     شنصانصنه  صد ر  اا  پس  الف( 

  ت.تصقی ب تارو شدا   تقاط ندی  اصخهمصه تحقیل نصلکصه ی ار ن  گی

ب( پس اا تکمیل کصر به اااو     اقد اصخهمصن  یک شنصانصنه فن    نلک  

 اصخهمصه صصتر   تر اخهیصر ن جع صد ر پ  انه نصلکصه ی ار ن  گی ت.

ج( پس اا صد ر شنصانصنه فن    نلک  اصخهمصه  بنصب  تیصضصو نصلکصه به 

ص یید تقضیحصت اااو     اقد یک نساحه نصدق شنصانصنه فن    نلک  اصخهمصه ب

 الام تقاط اصانصه ااهصه صصتر   تر اخهیصر آنهص ی ار ن  گی ت.

ندی یت  تحقیل  صصتر    نرمقعه  ب او  نلک   فن     شنصانصنه  یک  تنهص  ت( 

 اصخهمصه  ص ن  شقت.

 89  صفحه 16-1-19  بند 2ب  ااصس کهصب نبحث جواب: 

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

 دکنتواکتورهوا  زار  را  کوار کره دگره   رع   موتورکودام اوک از  (15

  ا تفاهه می روه؟

1 )AC-8a  2 )AC-3  3 )AC-2  4 )AC-4 

 87اا  26  صفحه  2-5 جد ل  جلد ا ل  110-1نش یه ب  ااصس کهصب  جواب:

 ا ت. صحیح ج گزانه

 

 صحیح   اتتصاصی  پکت  م  پا اژ  پکت   ا  را طه  هر  زار  ها   گزانه  از  کدامیک  (16

 ا ت؟
 نی  و  ش کت  اخهیصر  تر  اخهصصص   پست     نشه ک   اخهیصر  تر  پصاصژ  پست(  الف

 بصشد. ن  ب ق

  نشه ک  اخهیصر تر اخهصصص  پست    ب ق نی  و ش کت اخهیصر تر  پصاصژ پست( ب

 بصشد. ن 

 .بصشد ن  ب ق نی  و ش کت اخهیصر تر ت     اخهصصص  پست   پصاصژ پست( ج
 .بصشد ن  نشه ک اخهیصر تر ت     اخهصصص  پست   پصاصژ پست( ت

 44  صفحه 2-3-5-13  بند 13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

  ا ت. صحیح ب گزانه    

 

متر م    80/1( هر اک کارگاه  اتتمانی ارتفاع انبارته رده آجر  را ر  17

 متر می  ارد. آاا ااو نحوه انبار کره  مصالح صحیح ا ت؟  2 فال  را ر 

 الف( صحیح اات



 ب( تر صقرت  که بص نقانع ننصاب نحصقر گ تت صحیح اات.

 اات.نه  کص ش یصبد صحیح  80/1ج( تر صقرت  که ارتفصع افصل به 

نه  بصشد  صحیح   5/1ت( تر صقرت  که ارتفصع انبصشت نصصلح قداکث  ب اب   

 اات.

 79صفحه  6-8-11-12  بند 12ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ب گزانه    

 

(  را  اک  واتتما  جزت پسکوت  رق قرار ا وت از اک ه وتگاه ترانکوفورماتور 18

می  اروود.   uk%=6فوق هم  ا ا ووتفاهه روووه. ام ا  نصووب ترانکووفورماتور 

 کدامیک از گزانه ها  زار هر تصوص انتخاب ترانکفورماتور منا ب می  ارد؟ 

الف( تر صخقرت  که کص ش یدر ت یطع کلید ص   ترهیزات نندنظ  بصشخد  بصید 

 ااهفصتا شقت.  uk%=6اا ت انسفقرنصتقر بص 

ب( تر صخخقرت  که یطع نطمهن ت   اخخیله قفصظه  ندار تر انصه نرصا ندنظ  

 ااهفصتا شقت.  uk%=4بصشد  بصید اا ت انفس  نصتقر بص 

ج( تر صخخخخقرت  که کص ش یدرت یطع کلیخد ص   ترهیزات   نیز یطع نطمهن ت  

 اخیله قفصظه  ندار تر انصه نرصا ندنظ  بصشخد  بصید اا ت انسفقرنصتقر یص 

uk%=4  هفصتا شقت.اا 

 ت( گزینه  صو الف   ب    ت  ن  تقاند صحیح بصشد.

 ا ت. صحیح ه گزانه    

 

نصب    (19 ارتفاع  ثا ت هاچراغحداقل  کننده  جدا  هاوارها   هر  هاوار     

 ؟ اردیم)هاوارها  پیرامونی ا تخر( چادر 

م قکمت هارور تورهه ا تخر آب   -هاد از  اال    -)ر ل زار اک ا تخر رنا  

  ارد(یم

   نه  3الف( 

   نه  2ب( 

      نه  5/2ج( 

 ت( نحد تیه  تر این خصق   جقت ندارت 

  6  -5-10-13  شخخکل   13ب  ااخخصس نبحث  جواب:

 132صفحه 

    ا ت صحیح ه گزانه    

 

 ( کدام اک از گزانه ها  زار صحیح نیکت؟  20

الف( ضخ یب تصخحیح انهیصل ق ارت ن جع ب  ااخصس این اخ  ق ارت  اخصخهمصه   

 شصخص خقرشیدو تعیین ن  گ تت.

ب( تر جهت اخخصتا اخخصاو ط اق    نم  تقاه اا نحصاخخبه و تییق ضخخ یب کص ش 

 انهیصل ق ارت فضصو کنه ل نشدا ص ف نظ  ک ت.

به ر ش ترقیزو  نیصا به نحصاخبه پل  صو ق ارت  نیسخت   ج( تر صخقرت ط اق 

 ای ا اث  پل  ص تر نیصتی  نیص نت ق ارت  اراره شدا ننظقر شدا اات.

ت( نیدار انهیصل ق ارت اا جدار صو فضخخخصو کنه ل نشخخخدا کمه  اا نیدار 

 انهیصل ق ارت اا جدارا  صو نرص ر خصرج اات.

 206  صفحه  1-6  بند پ 19ب  ااصس کهصب نبحث جواب: 



 ا ت. صحیح ب گزانه    

 

یباه م ارتفاع حداکمر   6هر یراحی  ناها  مک ونی آپارتمانی  ا حداکمر  (  21

متر از تراز زمیو، هر صورت تامیو همه ررااو مر وط  ه اجرا  اک پل ا    23

تارجی ترمج از جمله ه تر ی ماحدها  مک ونی  ه هرها  حراق توه  کته رو 

 اعت محافظت حراق م تجزیز مکتایم تخلیه همه م انی ی   5/1حداقل   ا هرجه  

م ...، احداث حداکمر چند ماحد مک ونی هر هر یباه مجاز تواهد  وه تا 

 صرفا از اک پل ا  تارجی ترمج ا تفاهه روه؟

   اقد نسکقن  تر    طبیه  2الف( قداکث  

  اقد نسکقن  تر    طبیه 4ب( قداکث  

 نسکقن  تر    طبیه  اقد 6ج( قداکث  

 ت( اا نظ  تعدات  اقد نسکقن  نحد تیه  تعیین نشدا اات.

 114صفحه  5-2-11-6-3بند    3ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

کدامیک از گزانه ها  زار هر تصوووص ا ووتفاهه از لوله ها  پلی اتیلو  (22

  ه عنوا  محافظ  یم اا کا ل صحیح ا ت؟ 

 الف( ااهفصتا اا لقله پل  اتیلن ب او ایسه  ر کصر نرصا ن  بصشد.

 ب( ااهفصتا اا لقله پل  اتیلن بطقر کل  نمنقع اات.

 ل  اتیلن نرصا ن  بصشد.ج( تر صقرت نصب تر تاخل بهن ااهفصتا اا لقله پ

 ت( نحد تیه  تر خصق  ااهفصتا اا لقله پل  اتیلن  جقت ندارت.

 18  صفحه 1  جلد 110ب  ااصس نش یه  جواب:

 ا ت. صحیح ج گزانه

 

( قرار ا ت اک ه تگاه ترانکفورماتور هر یباه ههم اک  اتتما  نصب گرهه. 23

 اتور منا ب می  ارد؟  ا توجه  ه ر ل زار کدام فضا  را  نصب ترانکفورم

   Aالف( اتصق 

   Bب( اتصق 

   Cج( اتصق 

       Dت( اتصق 

  باش پ  2-3-3-5-13  بند  13ب  ااصس کهصب نبحث    جواب:

 54صفحه 

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

(  پیشووونزاه اعمال اصوووالحات هر تذییر م ت میل مصووواهاق م معیارها  24

 رفتارها  حرفه ا  اتالقی از یراق کدام مرجع م چگونه انجام می روه؟ 

( تقاخط کصرگ  ا پصیش اخالق ق فه او تر شخقراو ن کزو ب او اعالم به  اارت ۱

 راا   شه اصاو

 ( تقاط اصانصه ااهصه به شقراو ن کزو ۲

( تقاخط کصرگ  ا ت  ی    پصیش اخالق ق فه او تر اخصانصه ااخهصه به شخقراو ۳

 ن کزو ب او اراره به  اارت راا   شه اصاو



 ( تقاط اصانصه ااهصه   اراره به  اارت راا   شه اصاو۴

 179صفحه  ۲تبص ا   ۳ب  ااصس کهصب یصنقه نظصم نهندا    یسمت  جواب:

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

 را نداره؟   𝐈𝐓( کدام اک از کار ر  ها  زار اجبار   ه ا تفاهه از  یکتم  25

 ب( اتصق  صو عمل   ندار صو ف نصه -الف

چ اغ   ج( نعصته ر بصا   ای انین  تر  ج(  ایمن   ر شنصی    صو 

 تصالر صو  مصیش

 145  صفحه 3-1-1پ  بند  13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

مترمر ع چادر می   800ظرفیت فضا  امو اک فرمرگاه  زرگ  ا زار نا     (  26

  ارد؟ 

 𝑚2 100ت(   𝑚2 125ج(   𝑚2 75ب(   𝑚2 50الف( 

 30  صفحه 1-2-21  جد ل 21ب  ااصس کهصب نبحث جواب: 

 ا ت. صحیح ه گزانه    

 

  ها  زار هر تصوص هازل ژنراتور صحیح ا ت؟کدام اک از گزانه (27

( تیزل ژن اتقر بصید یبل اا اتصخخصل به بصر به  لهصژ   اخخ عت ننصاخخب  1

 رایدا بصشد.

انخدااو کخصنخل اتقنخصتیخک   ( تخصبلق کنه ل تیزل ژن اتقر بخصیخد یخصبلیخت راا2

 تاشهه بصشد.یص تاه  را تر  ن صم یطع ب ق اصل  

  ایز الاخیقه ااخهصتقر اا نقع کالس  F( ایز الاخیقه ر تقر بصید اا نقع کالس 3

B .بصشد 

 (    اه گزینه صحیح اات.4

 21اا   14صفحه   1-12-9     6-11-9بند صو   ۱ جلد ۱۱۰  نش یهب  ااصس  جواب:

 ا ت. صحیح ه گزانه

 

 :ا ت مفرمض زار مشخصات  ا پرمژه ( هم28
 پراز. م رمرناای  ار کیلومات ۱۶۰ رامل ۱ رماره پرمژه
 ظرفیت    ه  موتور  ه تگاه  ۲)  موتور   مصارف  کیلومات  ۱۶۰  رامل  ۲  رماره  پرمژه

 (کیلومات ۸۰ کدام هر
 حرارت   هرجه   ا ت  از  پرمژه  هم  هر   را   ژنراتور  هازل  انتخاب  ررااو  چنانهه

 زار صحیح ا ت؟  ها  گزانه از کدامیک  ارد، ا کا  هراا  طح از ارتفاع م

  بیشه  ۲  شمصرا  پ  ژا اا  ۱  شمصرا پ  ژا ژن اتقر  تیزل انهاصب  تقاه( الف

 . بصشد ن 

بیشه  ن     ۱اا پ  ژا شمصرا    ۲ب( تقاه انهاصب  تیزل ژن اتقر پ  ژا شمصرا  

 بصشد.
 . بصشد ن  یکسصه پ  ژا ت     ژن اتقر تیزل انهاصب  تقاه( ج

 ت(  یچکدام

 61  صفحه 3-5-5-13  بند 13ب ااصس کهصب نبحث  جواب:



 ا ت. صحیح ب گزانه    

 

هر قرارهاهها  اجرا   اتتما  )پیما  مدارات( مکئولیت نگزدا  م حرا ت   ( 29

از  اتتما  پ  از تحوال کارگاه م قبل از تحوال موقت  ه صاحب کار  ر 

 عزده چه ککی ا ت؟ 

به    الف( به  زینه صصقب کصر ب  عهدا ندی  ندی   عهدا  ب   ب( 

  زینه خقتش

صصقب ت    ج( ب  عهدا صصقب کصر بص  زینه ندی  عهدا  ب    )

 کصر

 162  صفحه 10-4  بند 2ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح الف گزانه   

 

  ا توجه  ه ر ل زار رن)  یم ها هر مکیرها  ه چه صورت ا ت؟ ( 30

 ی نز   5  نسی   4  نسی   3  نسی   2  نسی   1الف( نسی   

  2نسی     -آب   5ی نز   نسی     4  نسی   1ب( نسی   

 خصکسه و   یص افید. 3نسی 

ی نز   یص ارت    4  نسی   3  نسی   2  نسی   1ج( نسی   

 آب  5نسی   -  یص ایصا

 5ی نز  نسی     4  نسی   3  نسی   2  نسی   1ت( نسی   
 آب 

 

   صفحه 4-2-1   بند پ13ب  ااصس کهصب نبحث    جواب:

149 

 .ا ت صحیح ب گزانه    

 

( هر اک  وواتتما   رآمره هاماند مصوورفی آ   ا ضووراب توا  موره قبول 31

رورکت  رق که  ه آ  جرامه ا  تعلق نمی گیره، محا وبه روده ا وت. ملی هر 

 رآمره روده ا وت.  را  ه وتیا ی  75/0موقع  زره  رهار  ضوراب توا  پرمژه 

از   ه توا   رآمره روووده املیه مادار جراا  تذذاه تا لو  اصووولی پرمژه

 رب ه  رق چه تذییر  می کند؟ 

% کخص ش ن  20ب( ج یخصه      % افزایش ن  یصبد 7/16الف( ج یصه 

 یصبد.

ت( نیخدار ج یخصه تغیی  نم      % افزایش ک  یصبد20ج( ج یصه 

 کند.

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

 

 

 ( کدامیک از گزانه ها  زار از لحاظ پدافند غیرعامل صحیح ا ت؟ 32

الف( تر صقرت ااهفصتا اا نب ت ک  خط  اا نظ  اشهعصل پذی و   ام  بقته  

 ااهفصتا اا اصنصنه  صو تب یدو تاراو کقیل نسهیی  نرصا ن  بصشد.

 ب( نشعل  صو ق ارت  نقتقرخصنه بصید بص گصااقا بصشد یص گصا ریل اقا.



 ج( بست  ص   ن هدارندا  صو لقله  ص   کصنصل  ص بصید صلب بصشد.

 ت( ناصاه آب تر نقتقرخصنه اصخهمصه بصید به صقرت عمقتو بصشد.

  94  صفحه 1-3-2-7-21  بند 21ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

, ( هر اک  یکتم نیرم از نوع  33 𝑻𝑵 − 𝑪 − 𝑺ماره   فاز   ه  ررته   ۴  کا ل  هرگاه  

 گرهه ( ثا ت تجزیزات م پراز رمرناای،) نزاای مصارف توزاع تا لو

 N     PEتصبلق  صل شدا   ارتبصط شینه    Nنسهییمًص به شینه    𝑃𝐸𝑁الف(  صتو  

( ب ی ار ن  Jumperتر تصبلق بص نقع  یطعه اتصصل ت ندا یصبل پیصتا ک ته )

 گ تت.

تر   N     PEتصبلق  صل شدا   ارتبصط شینه    PEنسهییمًص به شینه    𝑃𝐸𝑁ب(  صتو  

( ب ی ار ن  Jumperتصبلق بص نقع  یطعه اتصصل ت ندا یصبل پیصتا ک ته )

 گ تت.

بقتا   PEایمه اات  بنصب این تصبلق نیز فصید شینه قفصظه     4ج( چقه کصبل  

 د.تر تصبلق اتصصل ن  یصب PENبه شینه  PENخنث   -   صتو قفصظه 

تصبلق  صل شدا    یچ ارتبصط  بین شینه  PEنسهییمًص به شینه  𝑃𝐸𝑁ت(  صتو  

N   PE .تر تصبلق ب ی ار نم  گ تت 

 73  بند ج  صفحه 2-1-6-13  بند 13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ب گزانه    

 

حداقل عرض مفید قا ل قبول معبر  را  ا تارار توهرم  آتش نشانی هر   ( 34

 متر از کف معبر، چند متر می  ارد؟  30مجامرت  اتتما  مک ونی  ا ارتفاع 

    5/4الف( 

    6ب( 

    8ج( 

 10ت( 

 200  صفحه 2-12-3  جد ل 3ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ه گزانه    

 

( منا ب تراو م یله نصب رده  را  قطع م مصل اک کولر هر  ام م هر 35

 مجامرت کولر چه می  ارد؟ 

الف( ایز التقر تک پل  ات پ  ف بص بدنه آلقنینیقم تایکصات بص تاهه ا  ن  

   یص گ تاه

ب( ایز التقر اه پل  ات پ  ف بص بدنه آلقنینیقم تایکصات بص تاهه ا  ن  

   یص گ تاه

 ینیصتقرو اه پلج( کلید ن

 ت( کلید نینیصتقرو تک پل

 76  صفحه 1-5-2-6-13  بند 13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ب گزانه    

 



(  ه هالال گوناگو  از جمله کاهش مصرف  وتت م کاهش آالانده ها  محیو 36

م   گیره  قرار  اهمار   موره  ازر ی  موتورتانه  ا ت  الزم  زاکت، 

 ................. 

الف( نعصینه فن  نقتقرخصنه  ص بصید    فصل یک بصر بص تقجه به الزانصت 

 نرصم شقت.ای اه ا 16000نی رات نل  اصخهمصه   ااهصندارت نل  

ب( نعصینه فن  نقتقرخصنه  ص  بصید    اصل یک بصر بص تقجه الزانصت نی رات 

 ای اه انرصم شقت. 16000نل  اصخهمصه   ااهصندارت نل  

ج( نعصینه فن  نقتقرخصنه ابهداو تصبسهصه   ابهداو انسهصه بص تقجه به 

 قت.انرصم   نطصبیت تاتا ش 19الزانصت نی رات نل  اصخهمصه تر نبحث 

ت( نعصینه فن  نقتقرخصنه  ص بصید شش نصا یک بصر بص تقجه به ااهصندارت 

 ای اه انرصم شقت. 19000

 3-5-22  بند 36  صفحه 22ب  ااصس کهصب نبحث  :جواب

 ا ت. صحیح ب گزانه    

 

 انتخاب کنتاکتور هر مدارها : (37

(a)    ،رانودموا  موتورهوا  الاواای(b)   ،تذوذاوه  وارهوا  اهمی هر جراوا  متنوامب

 مطا ق  ا کدام اک از مشخصه ها  زار انجام می گیره؟ 

:𝑏الف(  𝐼𝐴𝐶1, 𝑎: 𝐼 − 𝐴𝐶3     )ب𝑏: 𝐼𝐴𝐶3, 𝑎: 𝐼 − 𝐴𝐶1 

:𝑏ج(  𝐼𝐴𝐶2, 𝑎: 𝐼 − 𝐴𝐶3     )ت𝑏: 𝐼𝐴𝐶2, 𝑎: 𝐼 − 𝐴𝐶4 

 87اا  26  صفحه 2-5  جد ل 110-1 ب  ااصس نش یه  جواب:

 ا ت. صحیح الف انهگز

 

𝑻𝑵  توزاع   یکتم  اک   هر  کوتاه  اتصال   ها   جراا   از   کدامیک  (38 − 𝑪 − 𝑺  هر  

  ارد؟  می مؤثر ها کا ل ماطع  طح محا بات
 خنث  قفصظه  نشه ک  صتو   فصا  صتو بین تکفصا کقتصا اتصصل( الف

 قفصظه   صتو   فصا  صتو بین تکفصا کقتصا اتصصل( ب
 فصا اه کقتصا اتصصل( ج
 فصا ت  کقتصا اتصصل( ت

 155   154  صفحصت 9-2-1  بند پ 13ب  ااصس کهصب نبحث جواب: 

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

مشخصات    واترمنا ب  (39 فیوز  ا  اک  جااگزانی  اتوماتیک  را   𝑰)کلید  =

𝟏𝟎𝟎𝑨, 𝑰𝑲
𝒏 = 𝟓𝟎𝒌𝑨) ارد؟ چه می  

= 𝑰𝒄𝒖  دم  آن ه آ یبی  بیند قاهر    ارکجراا  اتصال کوتاهی که کلید تنزا ا 

 ه قطع آ   ارد م  را  هفعات  عد  نیاز  ه تعمیر،  رما  م اا تعواض 

 هاره.

 = 𝑰𝒄𝒔 ارد  دم  جراا  اتصال کوتاهی که کلید  ه هفعات قاهر  ه قطع آ  می 

 ا تعواض پیدا کند.آن ه آ یبی  بیند م اا نیاز  ه تعمیر،  رما  م ا

𝐼𝑐𝑢الف(  = 50 𝑘𝐴 , 𝐼𝑐𝑠 = 25 𝑘𝐴 , 𝐼𝑛 = 100 𝐴 
𝐼𝑐𝑢ب(  = 50 𝑘𝐴 , 𝐼𝑐𝑠 = 50 𝑘𝐴 , 𝐼𝑛 = 100 𝐴 

𝐼𝑐𝑢ج(  = 25 𝑘𝐴 , 𝐼𝑐𝑠 = 25 𝑘𝐴 , 𝐼𝑛 = 100 𝐴 

 و الف   ب    ت  صحیح اات. صنهیگزت( 

 ب  ااصس اطالعصت عمقن  جواب:



    ا ت صحیح ب گزانه    

 

هر کدام اک از مواره زار  را  جلوگیر  از تطرها  ناری از پرتاب رد    (40

مصالح م م اال م تجزیزات  اتتمانی احتیاج  ه ااجاه راهرم  رپوریده موقتی 

 هر پیاهه رمها م معا ر عمومی نمی  ارد؟

نه  ارتفصع تر   8الف( انصن  که عملیصت اصخهمصن  ب او بنص صو ت  طبیه بص  

 نه  اا راا عبقر عمقن  صقرت ن  گی ت. 3فصصله کمه  اا 

نه  ارتفصع   15بص  طبیه  ب( انصن  که عملیصت اصخهمصن  ب او بنص صو چهصر  

 نه  اا راا عمقن  صقرت گی ت. 6تر فصصله 

نه  ارتفصع تر   15ج( عملیصت اصخهمصن  ب او بنص صو بیش اا چهصر طبیه بص  

فصصله اصخهمصه تص راا عبقر عمقن  به ارتفصع اصخهمصه بیش  صقرت  که نسبت  

 بصشد. 2/1اا 

نه  ارتفصع تر   15ت( عملیصت اصخهمصن  ب او بنص صو بیش اا چهصر طبیه بص  

صقرت  که نسبت فصصله اصخهمصه تص راا عبقر عمقن  به ارتفصع اصخهمصه کمه  

 بصشد. 2/1اا 

 12  صفحه3-2-2-12  بند 12ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ب گزانه    

 

 3( کا ل تذذاه اک تا لو  نیمه اصلی از تا لو  اصلی هر هر فاز رامل  41
می گزانهررته  از  اک  کدام  می ارد.  کا ل  ااو  زار  را   موره ها   تواند 

 = قطر تارجی کا ل( Deا تفاهه قرار گیره؟ )

 

 

       1( شکل 1

    2( شکل 2

   3( شکل 3

  2   1( شکل 4

-13    شخکل13ب  ااخصس کهصب نبحث  جواب:

 82    صفحه7-1-7-3:1

 ا ت صحیح ج گزانه    

 

 

 

 آ انکورها    اا  آ انکور   را   جواب  تراو  منا ب  زار  ها   گزانه  از  کدامیک  (42

  ارد؟  می یباه هه مک ونی  اتتما  اک

 به   آاصنسقر  تاه صا  یک+    کیلقگ م  ۱۰۰۰  ظ فیت  به  آاصنسقر  تاه صا  یک(  الف 

 کیلقگ م ۴۰۰ ظ فیت

 به  آاصنسقر  تاه صا  یک+    کیلقگ م  ۶۳۰  ظ فیت  به  آاصنسقر  تاه صا  یک  ب(

 کیلقگ م ۴۰۰ ظ فیت

 کیلقگ م ۶۳۰ج( ت  تاه صا آاصنسقر به ظ فیت 
 کیلقگ م ۴۰۰ ظ فیت به آاصنسقر تاه صا ت ( ت

 9  صفحه 3-1-2-15  بند 15ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:



 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

(  را  احراز ایمینا  نکبت  ه قطع  ه موقع مدار هر اثر تماب غیرمکتایم 43

 انجام کدام آزمو  الزامی ا ت؟ 

ب( اندااا گی و نیص نت   الف( اندااا گی و انپدانس قلیه اتصصل کقتصا

 الکه  ت انین

 ت(    اه گزینه صحیح اات.      بندو اصل    اضصف ج( تدا م 

 155   154  صفحصت 9-2-1  بند پ 13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

 م ۲۰𝐤𝐕 ملتاژ  طح  ا فاز  ه رب ه اک  را   XLPE  كا ل ماطع ( حداقل  طح44

کلید هاژن تور اک قطع  زما  که صوورتی هر  ۵۰۰𝐌𝐕𝐀 کوتاه اتصوال  وطح  ا

  ارد؟  می ثانیه  ارد چادر

 ن بع  نه   نیل   ۱۲۰(  ج  ن بع نه  نیل  ۹۵( ب  ن بع نه  نیل 185الف( 

 ن بع نه  نیل  ۱۵۰( ت 

 372صخفحصت   5-717  بند12-7ب  ااخصس کهصب را نمصو ط     اج ا  جد ل  جواب:

  373 

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

از نظر حفاظت هر ماا ل حراق، یول  و  کت  را  هتل ها، هر صورتی که   (45

مکیر  و  کت تو و رب ه  ارنده توهکار محافظت روه، حداکمر چند متر می 

 تواند  ارد؟

 20ت(    15ج(    10ب(    5الف( 

 70  صفحه 1-2-3-6-3  جد ل 3ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ج گزانه   

 

NYY 𝟓کا لی  ه ماطع  (46 × 𝟔 𝐦𝐦𝟐  قرار ا وت  ه صوورت افای م رمکار  یو هم ناطه

A  مB  ا نصووب  کووت  ه هاوار اجرا گرهه. کا ل ها هر نااط A  مB  ا  کووت  ه 

𝐦𝐦𝟐𝐍𝐘𝐘 𝟓هاوار مصل می روند. قطر تارجی کا ل  × 𝟔 mm  18.5  .می  ارد 

چادر می  ارود؟ )از ضوخامت  کوت ها  Bتا   Aمتراژ کا ل موره ا وتفاهه از ناطه  _

نووووووووووووووووظوووووووووووووووور   صووووووووووووووووووورف 

  می روه(

 
1 )m  26  2 )m  26.88  3 )m  25  4 )m  26.25 

 86صفحه    یسمت پ   2-2-7-13  بند  13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ه گزانه     

 



(  ویکوتم نیرم   رق موره یراحی  را  تا ویکوات  رق اک  یمار وتا  چه می 47

  ارد؟(

ت( گزینه و الف   ب    ت  صخخحیح  TN-Cج(   TN-C-Sب(   TN-Sالف( 

 اات 

  P  6-0 10ب  ااخصس کهصب را نمصو ط     اج او تصاخیسخصت ب ی   بند  جواب:

 335صفحه 

 ا ت. صحیح الف گزانه    

 

 (  یکتم پاراروت هر اک آ انکور چه می  ارد؟48

 الف( ایسه  ت نز ایمن 

 اضصفه بصرب( ایسه  

 ج( ایسه  کنه ل آتش نشصه

 ت( ایسه  قفصظت تر ب اب  ق یق

 6    صفحه2-1-15  بند 15ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت صحیح الف گزانه    

 

یره رده م تهر تخراب کدام نوع  اف الزم ا ت توجه کافی  ه انرژ  ذ  (49

 تطرها  احتمالی ناری از آزاه رد  آ   ه عمل آاد؟ 

ایف  صو  الف( فیط ایف  صو بهن  پیش تنیدا به ر ش پیش کشیدا فیط  ب( 

 بهن  پیش تنیدا یک ط فه

پیش    ج( فیط ایف  صو بهن  پیش تنیدا ت  ط فه بهن   ایف  ت( 

 تنیدا پس کشیدا

 60  صفحه 3-2-8-12  بند 12ب  ااصس کهصب نبحث جواب: 

 ا ت. صحیح ه گزانه    

 

(  کدامیک از گزانه ها  زار هر تصوص هاه  هم  ند  اصلی م اضافی صحیح 50

 ا ت؟ 

الف(  صتو    بندو اصل    اضصف  بصید بص ااهفصتا اا  صتو عصیق تار اج ا 

 گ تت.

 ب(  صتو    بندو اصل    اضصف  بصید به صقرت بد ه عصیق )لات( اج ا گ تت.

 صتو    بندو اصل    اضصف  ن  تقاند به صقرت بد ه عصیق )لات(       ج(  

 بص ااهفصتا اا  صتو عصیق تار اج ا گ تت.

ت(  صتو    بندو اصل  بصید به صقرت بد ه عصیق )لات( اج ا گ تت  ل  ب او 

  صتو    بندو اضصف  نحد تیه   جقت ندارت.

 160ه   صفح7-6-1  بند پ 13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

م  600کیلوگرم م  400م  300کیلوگرم   375( پنج آ ووانکووور  ا ظرفیت ها  51

جزت تراد هم آ وانکوور  را  اک  واتتما  مکو ونی هفت یباه  ، کیلوگرم 1000



که فاو انتاال عاه  مکوافراو هر آ  مدنظر می  ارود، پیشنزاه گرهاده ا ت. 

 هم آ انکور انتخا ی کدامند؟ 

    300ب(                                          600   450الف( 

375   

گزینخخه                                          400   375ج(  ت( 

 ب   ج

   بند ت م57  صفحه 15ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

کیلقگ م   450     375   300بص تقجه به اینکه ا لب اا آاصنسقر بص ظ فیت  صی   

 .ب او انهیصل نسصف ین ااهفصتا ن  شقت  گزینه  صو ب   ج صحیح اات 

 ا ت. صحیح ه گزانه    

 

 را  اان ه کاهش ظرفیت کا ل ناروی از هم جوار  نداروته  ارویم، حداقل  (52

  عرض  ینی چند میلی متر ا ت؟

=30mm  1قطر کا ل رماره 

=20mm  2قطر کا ل رماره 

=20mm  3قطر کا ل رماره 

=40mm  4قطر کا ل رماره  

1 )330   2 )290  

 3 )390   4 )240  

 88  صفحه  ۶-۲-۷-۱۳بند    13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 .ا ت صحیح الف گزانه    

 

 ا ت؟  الزامی تنمی هاه  قطع ررااطی چه تحت م  یکتم ( هر چه53

 تقایع  یص   شخخدا تقایع خنث   صتو) قصالت تمصن  تر   IT اخخیسخخه  تر الف(

 (. بصشد نشدا

 . بصشد نشدا تقایع خنث   صتو که ش ط  به   IT ایسه  تر ب(

 .بصشد شدا تقایع خنث   صتو که ش ط  به   IT ایسه  ج( تر

 .بصشد نم  نرصا عنقاه  یچ تحت ایسهم   یچ تر خنث   صتو یطع ت(

 252  صفحه 8-5-621ب  ااصس کهصب را نمصو ط     اج ا  بند  جواب:

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

 آمپر   چند  ،۵۰𝐊𝐖  قدرت   ه  فاز   ه  موتور   ار  قطع  کلید   را   منا ب  (آمپر54

 ا ت؟

 ۱۸۰( ه   ۱۶۰( ج   ۱۲۵( ب   ۱۰۰( الف

 96   95  صفحصت 2-2-8-13  بند 13: ب  ااصس کهصب نبحث جواب

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

هوا  چاهی که آ وانکوور را هر توه جا  هاهه م  ا  وطح ماطع چاه  را ر ( 55

یباوه امتوداه هاره، مکووووتایموا اوا از یراق مترمر ع،  یش از هم    5/2



موتورتانه  ه فضوا  آزاه تخلیه می رووه مکواحت هراهه تخلیه هر صوورتی ه 

 متر  ر ثانیه  ارد، حداقل چادر ا ت؟ 2.5 رعت آ انکور  یش از 

الف( اخخ عت ق کت آاخخصنسخخقر ارتبصط  بص تعیین نسخخصقت تریچه  قاو چصا 

 آاصنسقر ندارت.

 نسصقت نیطع چصا آاصنسقرترصد  1ب( 

 نه  ن بع 3/0ج( 

 ترصد نسصقت نیطع چصا آاصنسقر 2ت( 

 28   2-8-2-2-15  بند  15ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

 حوزه ملتاژ تا چه فاصله ا  از ال ترمه می  ارد؟( 56

متر   3نتوااج انودازه گیر  ماوامموت اوک ال ترمه زمیو قوابم  وه یول    ) منحنی

 مطا ق ر ل زار تر یم رده ا ت. (

 

 

  نه  20الف( 

   نه  6ب( 

   نه  14ج( 

 نه  7.2ت( 

- 491  بند 13ب  ااخخصس کهصب را نمصو نبحث  جواب:

  144 , 143   صفحه4-2

 ا ت صحیح ج گزانه    

 

(  ا توجه  ه ر ل ماا ل،  حداقل عمق هفو ال ترمه زمیو که  ه صورت قابم 57

 هفو می  روه، چند متر ا ت؟ 

    5/1( الف

  ۲( ب

     5/2( ج

 ۳( ت

  تبص ا   2-2-10-1  بند پ  13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:  

 164صفحه 

 ا ت. صحیح ه گزانه    

 

موقعیت موتورتانه آ وانکوور هر اک  ویکوتم  ا  ورعت   (58
𝐦

𝐬𝐞𝐜
هر چه محلی  3 

  ااد پیش  ینی روه؟ 

 ب( تر بصالو چصا آاصنسقر    الف( تر پصیین چصا آاصنسقر

ت( تفص ت  ندارت.    اخخخه گزینه     ج( تر کنصر چصا آاصنسقر

 نقرت تصیید اات

 24  صفحه 11-5-2-2-15  بند 15ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ب گزانه    



 

 ( کدام اک از گزانه ها  زار هر تصوص ناطه تنما  فشار ضعیف صحیح ا ت؟ 59

 الف( نیطه خنثصو فشصر ضعیف بصید به الکه  ت انین ایمن   صل گ تت.

 قفصظه   صل گ تت.ب( نیطه خنثصو فشصر ضعیف بصید به الکه  ت انین 

ج( تحت ش ایط  نیطه خنثصو فشصر ضعیف ن  تقاند به الکه  ت انین نشه ک 

 ایمن   صل گ تت. -قفصظه 

 ت( گزینه  صو الف   ج    ت  صحیح اات.

 171  صفحه 3-6-10-1  بند پ 13ب  ااصس کهصب نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ه گزانه    

 

 اتصووووال  هواهي  م  زمیو  ال ترمه  تورهگي هر  زار  هواي  گزانوه از  اوک  ( کودام60

  ارد؟ مي صحیح زمیو

 .تارت  خصك بقته یلیصیي به بسه ي فیط شدا بند    فلزي اجسصم خقرتگي( 1

 .ندارت خقرتگي تر نیشي  یچ خصك  یژا نیص نت( 2

 .اات شدیدت  خقرتگي بصشد کمه  خصك  یژا نیص نت نیدار چیدر   ( 3

 .اات کمه  خقرتگي بصشد کمه  خصك  یژا نیص نت نیدار چیدر   ( 4

 115صفحه  441  بند  13ب  ااصس کهصب را نمصو نبحث  جواب:

 ا ت. صحیح ج گزانه    

 

 


