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 سَال4)خبرد اس هٌبثغ آسهَى( پبسخ سرد     سَال      8َرَد( ًبه)پبسخ لزهشسَال           48( ىیذپ)هكبثك ثب  پبسخ سجش

 

 درصد سواالت84 این آزمون در(  1در22پکیج  )ن پوشش دهیمیزا
 

( چٌذ رٍس است؟ )هذت سهبى ّز فؼبلیت ثز رٍی ثزدارِ 9در ضىل سیز سٍدتزیي سهبى پبیبى پزٍصُ )رسیذى ثِ گزُ ضوبرُ  -1

 هزثَقِ ًَضتِ ضذُ است(

1 )7 

2 )23 

3 )11 

4 )24  

 ىغیؼیث پؼكژق ةؼ اؿاس رَاة: 

 احتمال حذف سوال گؽیٍَ ُا ٌیـثةیً در  کَىی قّد  27 ؿّاؿ،زّاب  تَؾیح :
   است غحیح ؟؟ گشیٌِ 

 

در رٍضٌبیی ایوٌی ثِ تزتیت، حذاوخز چٌذ ًمكِ رٍضٌبیی هی تَاًذ اس یه هذار تغذیِ گزدد؟ ٍ حذاوخز ول رزیبى هذار  -2

 چٌذ درغذ رزیبى هزبس ولیذ حفبظتی آى هذار است؟

 درمغ زؼیاف ىساز 60 –ٌلعَ ركقٍایی  20( 2  درمغ زؼیاف ىساز  50 -ٌلعَ ركقٍایی 20( 1

 درمغ زؼیاف ىساز 50 -ٌلعَ ركقٍایی 15( 4  درمغ زؼیاف ىساز 60 –ٌلعَ ركقٍایی  15( 3

 67، مفضَ  1-3-6-5-13، ةٍغ  13ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-3-6-5-13، ةٍغ  12در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح ة گشیٌِ 

 

آیب در اتبق تزاًسفَرهبتَرّبی خطه ٍ رغٌی حذالل سكح همكغ دریچِ هطجه در تَْیِ قجیؼی ثِ تزتیت ٍاثستِ ثِ  -3

 ػزؼِ در اتبق ٍ ارتفبع سیزسهیي اتفبق ّستٌذ؟

 ظیؼ -( ظیؼ4  ظیؼ –( ةهی 3  ةهی -( ةهی2  ةهی  -( ظیؼ1

 55، مفضَ  ،كـيث )ب(3-3-3-5-13ك ةٍغ  52، مفضَ  3-3-5-13 زغكؿ،  13ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ،كـيث )ب( 3-3-3-5-13ك ةٍغ  3-3-5-13زغكؿ ،  12در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

هحیف ّبی خبظ وِ ثزای ایوٌی در ثزاثز توبس ّبی هستمین ٍ غیزهستمین اس ٍلتبصّبی خیلی پبییي استفبدُ هی ضَد،  -4

 اهٌذ؟وذ

   ( ىضیط ُای ىؼظّب ىاٌٍغ ؿٌّا، اؿحعؼ ك صياـ1
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 ( ىضیط ُای پؼزيػیث ىاٌٍغ ىغارس ك فضای آىّزقی 2

 ( ىضیط ُای كرزقی ىاٌٍغ ؿانً ُای كرزقی3

 ( ؿانً ُای ةؽرگ ك پؼزيػیث ؿانً آىفی جئاجؼُا ك یا ؿیٍياُا4

 )ؿٌّا ( 132اؿحعؼ( ، مفضَ ) 129مفضَ )صياـ( ، 124غٍاكیً ةٍغُای مفضَ ،  13ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 132)اؿػحعؼ( ، مػفضَ  129)صياـ( ، مػفضَ 124غٍاكیً ةٍغُای مفضَ ،  12در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

 )ؿٌّا (

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

دستزسی اغلی حذالل ثبیذ چمذر در ربًوبیی سبختوبى ثِ لحبل پذافٌذ غیزػبهل، فؿبی حبئل هبثیي سبختوبى ٍ راُ  -5

 ثبضذ؟

( صغاكم 1
 

 
( صغاكم 2    ارجفاع ؿاظحياف 

 

 
 ىحؼ 5ارجفاع ؿاظحياف یا صغاكم  

( صغاكم 3
 

 
 ىحؼ فامهَ ةیً راق ك ؿاظحياف 5( صغاكم 4    ارجفاع ؿاظحياف  

 18، مفضَ  1-2-21قکم ك  3-1-2-2-21، ةٍغ  21ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

  1-2-21قکم ك  3-1-2-2-21، ةٍغ  20در یک ) ىػياری ( ، فنم  22کحاب  ةؼ اؿاسرَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

ثِ هٌظَر تأهیي اهٌیت ٍاحذّبی هسىًَی حذالل فبغلِ افمی ثیي ًشدیه تزیي ًمبـ دٍ پٌززُ هزبٍر در دٍ تػزف  -6

 99دیَار ػوَد ثز ّن یب دارای ساٍیِ ووتز اس هزشا در حبلت ّبی الف( ٍالغ ثز رٍی یه دیَار هسكح ٍ ة( ٍالغ رٍی دٍ 

 دررِ ثبیذ چمذر ثبضذ؟

 ىحؼ 3 -ىحؼ ك ب 2 -( انف2   ىحؼ 2 -ىحؼ ك ب 1 -( انف1

 ىحؼ 5/3 -ىحؼ ك ب 3 -( انف4  ىحؼ 2 -ىحؼ ك ب 5/1 -( انف3

 111، مفضَ  2-10-12-9-4ك  1-10-12-9-4ةٍغُای ،  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 2-10-12-9-4ك  1-10-12-9-4ةٍغُای ، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

 هی ثبضذ؟ وذام پبسخ ثِ تزتیت در هَرد وبضی وبری دیَارّبی الف( دستطَیی ٍ تَالت ة( حوبم غحیح  -7

  ؿاٌحی ىحؼ 210ب(  –ؿاٌحی ىحؼ  130( انف( 1

 ؿاٌحی ىحؼ 200ب(  –ؿاٌحی ىحؼ  110( انف 2

 ؿاٌحی ىحؼ 200ب( صغاکذؼ  -ؿاٌحی ىحؼ 120( انف( 3

 ؿاٌحی ىحؼ  200ب( صغاكم  -ؿاٌحی ىحؼ 120( انف( صغاکذؼ 4

 62، مفضَ  5-6-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 5-6-5-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 
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   است غحیح الف گشیٌِ 

 

ؾوي رػبیت حذاوخز ضیت یه هتز اثتذا ٍ یه هتز اًتْبیی ضیجزاُ ّبی هسمف در تَلفگبُ ّبی ػوَهی، چٌبًچِ قَر  -8

 هتز ثبضذ، حذاوخز ضیت هزبس چٌذ درغذ است؟ 12ضیجزاِّ 

 درمغ 17( 4  درمغ 16( 3  درمغ 15( 2  درمغ 18( 1

 70، مفضَ  6-2-10-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 6-2-10-5-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

در چِ غَرتی سبسهبى ّبی اهَر هبلیبتی هی تَاًذ ثزخی اس هطبغل را اس ًگْذاری اسٌبد ٍ هذارن هَؾَع لبًَى هبلیبت  -9

 وزدُ ٍ هبلیبت هزثَـ را ثِ غَرت همكَع تؼییي ٍ ٍغَل وٌذ؟ ّبی هستمین ٍ ارائِ اظْبرًبهِ هبلیبتی هؼبف

 كاٌّف ةاقغ. 84( در مّرجی کَ ىیؽاف فؼكش کاال ك ظغىات ؿاالٌَ ك رًُ ك ازارق آٌِا صغاکذؼ دق ةؼاةؼ ىػافیث ىّضّع ىادق 1

 كاٌّف ةاقغ. 84 ( در مّرجی کَ ىیؽاف فؼكش کاال ك ظغىات ؿاالٌَ آٌِا صغاکذؼ ةیـث ةؼاةؼ ىػافیث ىّضّع ىادق2

 كاٌّف ةاقغ. 84( در مّرجی کَ ىیؽاف فؼكش کاال ك ظغىات ؿاالٌَ آٌِا صغاکذؼ ؿی ةؼاةؼ ىػافیث ىّضّع ىادق 3

 ( جضث ُیچ قؼایعی اىکاف ىػافیث ىكاغم از ٌگِغاری اؿٍاد ك ارائَ اظِارٌاىَ كزّد ٌغارد.4

  100جتنؼق ىادق ،  ىانیاتةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است حیحغ الف گشیٌِ 

 

 هیلی هتزی ثزای گزدی لجِ پلِ ّبی سبختوبى، ثِ چِ هٌظَر در ًظز گزفتِ ضذُ است؟ 13حذاوخز ضؼبع  -19

     ( ةیكحؼ کؼدف غيق ىفیغ پهَ 1

 ( ىلاكـ کؼدف ةیكحؼ نتَ ی پهَ ُا 2

   ( زهّگیؼی از ؿُؼ ظّردف اؿحفادق کٍٍغگاف3

 ( ٌنب فؼش ُای کٍارق ركی پهَ ك اؿحلؼار ةِحؼ ك ةیكحؼ آٌِا 4

 51، مفضَ  12-1-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 12-1-5-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

 وذام پبسخ در هَرد استفبدُ اس فزآٍردُ ّبی گچی غحیح است؟ -11

 ةؼای چـتاٌغف كعػات ةٍایی در دیّارُای غیؼةارةؼ، اؿحفادق از ىالت گچ ىساز اؿث.( 1

 ( اؿحفادق از ىالت گچ در دیّارُای ةارةؼ، ةؼای چـتاٌغف كعػات ةٍایی ىساز اؿث.2

 ( اؿحفادق از ىالت گچ ةؼای چـتاٌغف كعػات ةٍایی در دیّارُای غیؼةارةؼ ىساز ٌیـث.3

 اؿحفادق از ىالت گچ ةؼ دیّارُای ةارةؼ ك غیؼةارةؼ ىساز ٌیـث. ( چـتاٌغف كعػات ةٍایی ةا4
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 25، مفضَ  4-1-3-4-5، ةٍغ  5ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 4-1-3-4-5، ةٍغ  5در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

 درغذ خبن رُس هی ثبضذ چیست؟ 29ٍ درغذ اوسیذ ولسین  89در پبسخ ّبی سیز ثبم آّىی وِ دارای  -12

 صسو آف افؽایف زیادی دارد. -( آُک آةی ٌاىیغق ىی قّد ك در زیؼ آب گؼفحَ ك ؿفث ىی قّد1

 ( ایً ٌّع آُک آةی ٌاىیغق ىی قّد ك ىاٌٍغ آُک ٌیيَ آةی در زیؼ آب گؼفحَ ك ؿفث ىی قّد.2

 صسو آف افؽایف ةـیار زیادی دارد. -( آُک ٌیيَ آةی ٌاىیغق ىی قّد ك در آب گؼفحَ ك ؿفث ىی قّد3

 صسو آف افؽایف کيی دارد. -( آُک ٌیيَ آةی اؿث ك ىاٌٍغ آُک آةی در زیؼ آب ؿفث ىی قّد4

 16، مفضَ 5-1-1-3-5ةٍغ ، ةٍغ  5ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 5-1-1-3-5ةٍغ ، ةٍغ  5در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

سیوبى ّبی ّیذرٍلیىی ویسِ ای وِ هذت سیبدی در اًجبر هبًذُ اًذ ٍ ثِ غَرت ولَخِ ّبی فطزدُ درآهذُ ثبضٌذ، آیب  -13

 ثِ ػٌَاى سیوبى هی تَاًٌذ لبثل استفبدُ ثبضٌذ؟

 ( ایً صانث در ؿیياف ةاغخ از ةیً رفحً چـتٍغگی ؿیياف قغق ك كاةم اؿحفادق ٌیـث.1

 غهحاٌغف کیـَ ُا، کهّظَ ُا ةَ مّرت پّدر درآیٍغ كاةم اؿحفادق ىی ةاقغ.( چٍاٌچَ ةا ضؼةَ زدف ك 2

 ( ؿیياف ُای کهّظَ قغق را ةایغ ةا آب ىؼظّب کؼدق ك ؿپؾ اؿحفادق کؼد.3

 ( ؿیياف ُایی کَ ةؼ ادؼ ىاٌغف ىغت زیاد در اٌتار کهّظَ قغق اٌغ ةَ ُیچ كزَ كاةم اؿحفادق ٌیـحٍغ.4

 13، مفضَ 14-1-6-2-5ةٍغ  ، 5ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 14-1-6-2-5، ةٍغ  5در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح ة گشیٌِ 

 

سبًتی هتز است. چٌبًچِ درّبی  229در یه سبختوبى اداری، اختالف ارتفبع قجمِ ّوىف تب ًین قجمِ ّوىف  -14

ثبضٌذ، وذام یه اس اًَاع درّب ثزای ایي سبختوبى لبثل استفبدُ آسبًسَر در ایي دٍ تزاس در یه سوت چبُ لزار داضتِ 

 است؟

    ( ُياٌٍغ درُای ؿایؼ ظتلات1

 ىیهی ىحؼ 2000( انؽاىًا در از ٌّع ٌیيَ اجّىاجیک ةَ ارجفاع صغاکذؼ 2

 ( ظتلَ ىضـّب قغق ك ىساز ةَ جػتیَ در ٌيی ةاقیو.3

 ؿاٌحؼاؿ ( جياىی اٌّاع درُا قاىم ٌیيَ اجّىاجیک، جهـکّپی،4

 27، مفضَ  8-7-2-2-15ك ةٍغ  8-7-2-2-15زغكؿ ،  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 8-7-2-2-15ك ةٍغ  8-7-2-2-15زغكؿ ،  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 
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    است غحیح د گشیٌِ 

 

 ؟ثبضذًوی وذام یه اس هَارد سیز، اس هطخػِ ّبی اغلی ثتي خَد هتزاون ضًَذُ  -15

 ىحؼ ةَ مّرت ؿلّط آزاد 2( كاةهیث ةحً ریؽی از ارجفاع جا 1

 ( كاةهیث زاری قغف جضث كزف ظّد2

 ( كاةهیث غتّر از فضاُای جٍگ ةیً آرىاجّرُا3

 ( كّاـ، پایغاری ك غغـ زغاقغگی ؿٍگغاٌَ ُا در ظّؿ ىغت صيم4

 73، مفضَ  5-1-3-10-5ةٍغ ، ةٍغ  5ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 5-1-3-10-5ةٍغ ، ةٍغ  5در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

 رػبیت وذام یه اس هطخػبت سیز در سبخت دیَارّبی ثبرثز هحػَر ضذُ ثب والف ّبی ثتي افمی ٍ لبئن درست است؟ -16

 یهی ىحؼ ةاقغ.ى 15( ضعاىث ةٍغُای افلی ك كائو در ؿاظث دیّارُای ىيحغ ٌتایغ کيحؼ از 1

 ( در ؿاظث دیّارُای ىيحغ ك ىلاظع اؿحفادق از ركش ُكث گیؼ ةالىاٌع اؿث.2

 ( در مّرجی کَ دیّار چیٍی ةَ ظّر ُيؽىاف ىیـؼ ٌتاقغ، كـيث ُایی از دیّار را ىی جّاف ةَ مّرت الریؽ ؿاظث.3

 ةحٍی ىـهش ىساز ٌیـث.( ازؼای ُكث گیؼ ةَ مّرت دٌغاٌَ دار در ىضم اجناؿ دیّار ةَ کالؼ ُای ٌاـ 4

 115، مفضَ  14ك  12ك  11ك  8ىّارد ،  5-3-5-5-8، ةٍغ  8ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

   14ك  12ك  11ك  8ىّارد ،  5-3-5-5-8ةٍغ ، ةٍغ  7در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

ثبضذ درضت تزیي  mm29چٌبًچِ حذالل ؾخبهت دیَار ثلَن سیوبًی تَخبلی وِ در سبخت دیَار ثِ وبر هی رٍد  -17

 ثُؼذ داًِ ضي ثِ وبر رفتِ در سبخت ثلَن چمذر ثبیذ ثبضذ؟

 ىیهی ىحؼ 13( 4  ىیهی ىحؼ 12( 3  ىیهی ىحؼ 10( 2  ىیهی ىحؼ 11( 1

 33، مفضَ  3كـيث انف ىّرد  3-4-2-2-8ةٍغ ، ةٍغ  8ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 3كـيث انف ىّرد  3-4-2-2-8ةٍغ ، ةٍغ  7در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

 تَؾیح:

درقث جؼیً ةػغ داٌَ قً  
 

 
ضعاىث ةاریکحؼیً دیّار ةهّؾ   

  

 
      

   است غحیح ة گشیٌِ 
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ٍ لبثلیت ربثزبیی افزاد ثب غٌذلی هتز ثز حبًیِ  2.9 ووتزیي ارتفبع چبّه آسبًسَر وططی هسىًَی ثب سزػت -18

 چزخذار، چمذر است؟

 ىیهی ىحؼ 1750( 4 ىیهی ىحؼ 2000( 3 ىیهی ىحؼ 1400( 2  ىیهی ىحؼ 2200( 1

 59، مفضَ  1، زغكؿ2پیّؿث ،  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1، زغكؿ2پیّؿث ،  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

در هٌبقمی وِ خكز سلشلِ ٍرَد دارد در چِ دیَارّبیی ثبیذ ثب استفبدُ اس ػؿَ افمی ثب همكغ فَالدی ثب ثتٌی ارتفبع  -19

آساد دیَار را وبّص داد ٍ آیب در ایي حبلت ثزای ایٌىِ رذاسبسی دیَار اس لبة سبسُ ای ثِ ًحَ هٌبست اًزبم ضَد، ًیبس ثِ 

 اًتْبیی هی ثبضذ؟ ارزای ٍادار

 ةهی -ىحؼ 3( در دیّارُای ةا ارجفاع ةیف از 2  ةهی -ىحؼ 5/3( در دیّارُای ةا ارجفاع ةیف از 1

 ظیؼ -ىحؼ 3( در دیّارُای ةا ارجفاع ةیف از 4  ظیؼ -ىحؼ 5/3( در دیّارُای ةا ارجفاع ةیف از 3

 4-2-4-1-6پ ، ةٍغ  2800آییً ٌاىَ  6پیّؿث ةؼ اؿاس رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

در ّز سبسُ ثتي آرهِ ثزای ّز ًَع ٍ ردُ ی ثتي، حذالل چٌذ ًَثت ًوًَِ ثزداری، غزف ًظز اس حزن یب سكح سبسُ،  -29

هتز هىؼت است، ثِ ضزـ آًىِ هٌْذس ًبظز ثتي را هٌبست  25ؾزٍرت دارد؟ در هَاردی وِ حزن ول ّز ًَع ثب ردُ ثتي 

 ًوًَِ ثزداری ٍ آسهبیص غزف ًظز وزد؟ تطخیع دّذ، آیب هی تَاى اس

 ةهی -ٌّةث 6( 4  ظیؼ -ٌّةث 6( 3  ظیؼ -ٌّةث 4( 2  ةهی -ٌّةث 4( 1

 480، مفضَ  5-2-11-22-9ك  4-2-11-22-9ةٍغُای ،  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 5-2-11-22-9ك  4-2-11-22-9ةٍغُای ،  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د یٌِگش 

 

 در هحل اتػبل تیز ٍ ستَى سبسُ ثتٌی هسلح، رػبیت وذام یه اس هَارد سیز ثزای هیلگزدّبی ػزؾی السم است؟ -21

 ىیهی ىحؼ ةاقغ. 10ىیهی ىحؼ، كعؼ ىیهگؼد جٍگ صغاكم  34( ةؼای ىیهگؼدُای ظّنی ةا كعؼ 1

 ىیهی ىحؼ ةاقغ. 10جٍگ صغاكم ىیهی ىحؼ، كعؼ ىیهگؼد  32( ةؼای ىیهگؼدُایی ظّنی جا كعؼ 2

 ةؼاةؼ صغاکذؼ كعؼ اؿيی ؿٍگغاٌَ ةاقغ. 3از یکغیگؼ صغاكم ( فامهَ ی آزاد جٍگ ُا 3

 ( فامهَ ی ىؼکؽ ةَ ىؼکؽ جٍگ ُا ةایغ ةیكحؼ از کّچک جؼیً ةُػغ غضّ ةاقغ.4

 446، مفضَ  2-2-6-21-9ك  1-2-6-21-9ةٍغُای ،  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 2-2-6-21-9ك  1-2-6-21-9ةٍغُای ،  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح ة گشیٌِ 
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 حذاوخز فبغلِ ی آرهبتَرّبی قَلی اس یىذیگز در ّز ضجىِ در دیَارّبی دررب ریش، چِ هحذٍدیتی دارد؟ -22

 قّد. ىیهی ىحؼ در ٌظؼ گؼفحَ 350ةؼاةؼ ضعاىث دیّار ك  3( ٌتایغ ةیكحؼ از 1

 ىیهی ىحؼ در ٌظؼ گؼفحَ قّد. 350ةؼاةؼ ضعاىث دیّار ك  2( ٌتایغ ةیكحؼ از 2

 ىیهی ىحؼ در ٌظؼ گؼفحَ قّد. 250ةؼاةؼ ضعاىث دیّار ك  3( ٌتایغ ةیكحؼ از 3

 ىیهی ىحؼ در ٌظؼ گؼفحَ قّد. 250ةؼاةؼ صساىث دیّار ك  2( ٌتایغ ةیكحؼ از 4

 233، مفضَ  1-2-7-13-9، ةٍغ  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

   1-2-7-13-9، ةٍغ  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

 در هحل ٍغلِ ی اػؿبی فَالدی سبختوبى وذاهیه اس گشیٌِ ّبی سیز غحیح است؟ -23

 6كعػَ ةا اةػاد کّچکحؼ، ىـاكی یا کيحؼ از ( در اجناالت زّقی، در مّرجی کَ فامهَ ةیً كزَ داظهی كرؽ كمهَ ك كزَ ظارزی 1

 ىیهی ىحؼ ةاقغ، ٌیازی ةَ جػتیَ كرؽ ُای پؼ کٍٍغق ٌيی ةاقغ.

ىیهی ىحؼ ةّدق ك جّاٌایی الزـ زِث اٌحلاؿ ٌیؼكی كمهَ را  6( در اجناالت زّقی كرؽ ُای پؼ کٍٍغق ای کَ ضعاىث آف ةیكحؼ از 2

 یاةغ. دارٌغ، ٌتایغ ةیف از نتَ ُای كرؽ كمهَ اداىَ

 2( در اجناالت زّقی در مّرجی کَ فامهَ ةیً كزَ داظهی كرؽ كمهَ ك كزَ ظارزی كعػَ ةا اةػاد کّچک جؼ، ىـاكی یا کيحؼ از 3

 ىیهی ىحؼ ةاقغ، ٌیازی ةَ جػتیَ كرؽ ُای پؼ کٍٍغق ٌيی ةاقغ.

جّاٌایی الزـ زِث اٌحلاؿ ٌیؼكی كمهَ را  ىیهی ىحؼ ةّدق ك 6( در اجناالت زّقی، كرؽ ُای پؼ کٍٍغق ای کَ ضعاىث آف ةیكحؼ از 4

 دارٌغ، ةایغ جا نتَ كرؽ كمهَ اداىَ یاةغ.

 170، مفضَ  5-9-2-10، ةٍغ  10ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

چٌذ در همبقغ هختلف حذالل فبغلِ ی هزوش تب هزوش ثیي ثزضگیزّبی اس ًَع گل هیخ ٍ در اهتذاد هحَر قَلی تیزّب  -24

 ثزاثز لكز آًْب هی ثبضذ؟

 ةؼاةؼ 12( 4  ةؼاةؼ 2( 3  ةؼاةؼ 4( 2  ةؼاةؼ 6( 1

 136، مفضَ  ، كـيث )پ(2-7-8-2-10، ةٍغ  10ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ، كـيث )پ(2-7-8-2-10، ةٍغ  9در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

 ّبی ثْذاضتی الشاهی در وبرگبُ ّبی سبختوبًی چٌذ ػذد است؟تؼذاد سزٍیس  -25

 ٌفؼ کارگؼ صغاكم یک جّانث ك ركقّیی ك در ُؼ صاؿ در کارگاق ؿاظحياٌی جػتیَ یک جّانث ك دك ركقّیی انؽاىی اؿث. 10( ةَ ازای ُؼ 1

 ی جػتیَ یک جّانث ك دك ركقّیی انؽاىی اؿث.ٌفؼ کارگؼ صغاكم یک جّانث ك ركقّیی ك در ُؼ صاؿ در کارگاق ؿاظحياٌ 15( ةَ ازای ُؼ 2

 ٌفؼ کارگؼ صغاكم یک جّانث ك ركقّیی ك در ُؼ صاؿ در کارگاق ؿاظحياٌی جػتیَ یک جّانث ك ركقّیی انؽاىی اؿث. 40( ةَ ازای ُؼ 3

 ك ركقّیی انؽاىی اؿث.ٌفؼ کارگؼ صغاكم یک جّانث ك ركقّیی ك در ُؼ صاؿ در کارگاق ؿاظحياٌی جػتیَ یک جّانث  35( ةَ ازای ُؼ 4
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 24، مفضَ 1-3-3-12ةٍغ ، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-3-3-12ةٍغ ، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

 99اس ًَن پلِ  4هجحج ثِ ضزح سیز )ارتفبع ًزدُ پلِ در  12ٍ  4ج حاختالف در ارتفبع اػالم ضذُ ٍ ًزدُ پلىبى در هجب -26

 سبًتی هتز( ثِ چِ ػلت است؟ 85تب  75ثیي  12سبًتی هتز ٍ در هجحج 

  12( ٌتّد کف ؿازی در ىضّظَ ك پهکاف ىتضخ 1

 12( ىّكحی ةّدف ٌؼدق ُای ذکؼ قغق در ىتضخ 2

 12( ٌتّد ٌازؾ کاری ك کارُای چّةی الزـ در ىتضخ 3

 12كی ٌؼدق ك صفاظ در ىتضخ ( نؽكـ كؼارگیؼی ك ةار ك كؿایم ؿاظحياٌی ر4

 33، مفضَ  2-2-5-12، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 2-2-5-12، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح ة گشیٌِ 

 

 سبسًذُ سبختوبى هَظف است رْت وبّص آالیٌذُ ّب الذاهبت سیز اًزبم دّذ: -27

ظعؼٌاؾ کارگاق، جلهیم ُيَ اكغاىات ؿاظحياٌی، انؽاـ ةَ اؿحفادق از كؿایم صفاظث فؼدی، ٌنب دؿحگاق ُای ( زغاؿازی ىغؿ ُای 1

 صـاس ةَ آنّدگی

 ( جػعیم ُيَ اكغاىات ؿاظحياٌی، جسِیؽ غالئو ك جاةهُّای ایيٍی در ىضم کارگاق اؿحفادق از كؿایم صفاظث فؼدی.2

 غاىات ؿاظحياٌی، جسِیؽ کارگاق ةَ جاةهُّای ایيٍی، ٌنب ( ٌنب صفاظ ُا ك جِّیَ ىّضػی، جػهیق ُيَ اك3

 دؿحگاق ُای صـاس ةَ آنّدگی 

( زغاؿازی ىضم ُای ظعؼٌاؾ ٌنب صفاظ ُا ك جِّیَ ىّضػی، ىضغكدؿازی ؿاغث کار قاغهیً ك افؼاد در ىػؼض ظعؼ، انؽاـ ةَ 4

 اؿحفادق از كؿایم صفاظث فؼدی

 22، مفضَ 9-1-3-12، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

 وذام پبسخ هَرد ارزای آسبًسَرّب درست هی ثبضذ؟ -28

 ىحؼ ىی ةاقغ. 45( صغاکذؼ ىـافث از كركدی ؿاظحياف جا در آؿاٌـّر در ُؼ ظتلَ 1

 ( چٍاٌچَ جػغاد آؿاٌـّرُا از ؿَ دؿحگاق ةیكحؼ ةاقغ، ىی جّاف آٌِا را در یک چاق كؼار داد.2

 ىیهی ىحؼ اؿث. 1100×1400صغاكم اةػاد کاةیً آؿاٌـّر ةا كاةهیث صيم مٍغنی چؼظغار ( 3

ىحؼ از ةاالجؼیً ك پاییً جؼیً ٌلعَ چاق ك ىاةلی چؼاغ ُا ةا فّامم  0.5( ةؼای ركقٍایی چاق آؿاٌـّر الزـ اؿث دك غغد چؼاغ در فامهَ 4

 ٌَ ٌنب قٌّغ.ىحؼ ةا صفاظ ك كاةهیث ركقً ك ظاىّش قغف از ىضم ىّجّرظا 8

 10، مفضَ  9-1-2-15، ةٍغ  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 9-1-2-15، ةٍغ  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 
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    است غحیح د گشیٌِ 

 

 ویلَگزم ثبضذ، حذاوخز هسبحت هفیذ، وبثیي چٌذ هتز هزثغ هی ثبضذ؟ 525آسبًسَر « رزم -ظزفیت»در غَرتی وِ  -29

 ىحؼىؼةع 1.17( 4  ىحؼىؼةع 1.60( 3           ىحؼىؼةع 1.30( 2 ىحؼ ىؼةع  1.45( 1

 16، مفضَ )انف(  1-2-2-2-15زغكؿ ،  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 )انف( 1-2-2-2-15زغكؿ ، ةٍغ  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

 هَرد ػولىزد ٍ هطخػبت آسبًسَرّب درست است؟وذام پبسخ در  -39

 کیهّگؼـ فلط ةؼای جعث ةیيارؿحاٌی ك كؿایم پؽقکی کارةؼد دارد. 2500( آؿاٌـّرُای ةا ظؼفیث 1

 کیهّگؼـ ةؼای جعث ةیيارؿحاٌی، ُيؼاق ك كؿایم پؽقکی کارةؼد دارد. 2500( آؿاٌـّرُای ةا ظؼفیث 2

 ةؼ اؿث ةا ارجفاع چاُک الزـ ةؼای آؿاٌـّر کو ؿؼغث.( ارجفاع چاُک ىكحؼؾ چٍغیً آؿاٌـّر ةؼا3

 ىحؼ ةؼ داٌیَ فلط ةؼای آؿاٌـّرُای کككی انکحؼیکی ةَ کار ىی ركد. 0.4( ؿؼغث 4

 57، مفضَ  زغكؿ ُای اةػادی آؿاٌـّر 2پیّؿث ،  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ُای اةػادی آؿاٌـّر زغكؿ 2پیّؿث ،  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح ة گشیٌِ 

 

حذالل فبغلِ افمی هحَر قَلی تَالت اس سكح دیَار هزبٍر ثب ّز هبًغ دیگز در تَالت ّبی غزثی ٍ ضزلی ثبیذ چمذر  -31

 ثبضٌذ؟

 ؿاٌحی ىحؼ  75ك قؼكی  45( غؼةی 2  ؿاٌحی ىحؼ  60ك قؼكی  50( غؼةی 1

 ؿاٌحی ىحؼ 45ك قؼكی  30غؼةی ( 4  ؿاٌحی ىحؼ 45ك قؼكی  45( غؼةی 3

 32كـيث )انف( ، مفضَ  3-5-2-16ك ةٍغ  31، مفضَ  كـيث )انف( 2-5-2-16، ةٍغ  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 كـيث )انف( 3-5-2-16كـيث )انف( ك ةٍغ  2-5-2-16ةٍغ ،  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

هتز را قی هی وٌذ. ثزای هْبر  12هیلی هتز، هسیزی افمی ثِ قَل  34ثخطی اس سبختوبى، لَلِ هسی ثِ لكز ًبهی در  -32

 ایي لَلِ ثِ چِ تؼذاد ثست رْت تىیِ گبُ لَلِ ًیبس هی ثبضذ؟

1 )4   2 )6   3 )5   4 )3 

 142، مفضَ  )انف(1-5-7-16 زغكؿ،  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 )انف(1-5-7-16زغكؿ ،  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22کحاب ةؼ اؿاس رَاة: 
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   است غحیح ة گشیٌِ 

 

 در هَرد ارزای لَلِ وطی آة هػزفی در سبختوبى غحیح است؟وذام پبسخ  -33

 ( در اجناؿ دٌغق ای ىّاد آب ةٍغی فلط ةایغ ركی دٌغق ُای ظارزی اضافَ قّد.1

 ةَ زای اؿحفادق از زاٌُّای فّالدی گانّاٌیؽق از ركش ظو کؼدف اؿحفادق کؼد.( در نّنَ کكی فّالدی گانّاٌیؽق ىی جّاف 2

 ( در اجناؿ دٌغق ای، ىّاد آب ةٍغی ةایغ ركی دٌغق ُای دك ظؼؼ ظارزی ك داظهی اضافَ قّد.3

 ( در مّرجی کَ جياىی نّنَ یا كـيحی از آف زیؼ کف دفً قّد، ٌیاز ةَ ازؼای غایق رظّةحی ٌیـث.4

 59، مفضَ  (2-كـيث )ب 2-5-3-16، ةٍغ  16س کحاب ىتضخ ةؼ اؿارَاة: 

 (2-كـيث )ب 2-5-3-16، ةٍغ  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

در ّز قجمِ اس تػزف ّبی سبختوبًی، فؿبّبی فزػی حبدحِ خیش، حذاوخز چٌذ درغذ هسبحت قجمِ را هی تَاًٌذ  -34

 وٌٌذ؟اضغبل 

 درمغ 10( 4  درمغ 15( 3  درمغ 12( 2  درمغ  20( 1

 . 3-2-3ةٍغ  27مفضَ  3ىتضخ  غحیح است. 4گشیٌِ  -34حل 

 27، مفضَ  3-2-3، ةٍغ  3ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 3-2-3، ةٍغ  3در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

ٍ گزم ّز یه اس لَاسم ثْذاضتی اس سیستن رذاگبًِ ٍ اس ولىتَر گزفتِ ضذُ، حذاوخز سزػت  در سبختوبًی آة سزد -35

 آة در ایي ولىتَر چٌذ هتز ثز حبًیِ هی تَاًذ ثبضذ؟

1 )1.4   2 )1.2   3 )2.1   4 )1.1 

 41، مفضَ كـيث )ت( 1-3-3-16، ةٍغ  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 كـيث )ت( 1-3-3-16، ةٍغ  15ػياری ( ، فنم در یک ) ى 22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح ة گشیٌِ 

 

 حذالل ضذت رٍضٌبیی اتبق ًطیوي ٍ پذیزایی در یه هحل هسىًَی چٌذ لَوسی است؟ -36

 نّکؾ 50( 4  نّکؾ 70( 3  نّکؾ 100( 2  نّکؾ 200( 1

 178، مفضَ  5-2، زغكؿ پ 2پیّؿث ،  13ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 5-2، زغكؿ پ 2پیّؿث ،  12در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 
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    است غحیح د گشیٌِ 

 

 وذام یه اس پبسخ ّب در هَرد رَش ّبی سیستن لَلِ وطی گبس قجیؼی غحیح است؟ -37

 ىیهی ىحؼ ةاقغ كاةم كتّؿ ٌیـث. 3( در زّش نب ةَ نب چٍاٌچَ ٌفّذ زّش در ؿؼجاؿؼ زّش ةیف از 1

 ىیهی ىحؼ ةاقغ. كاةم كتّؿ اؿث. 3.5ریكَ زّش ةَ ظّر ٌاكل پُؼ قغق ةاقغ. در مّرجی کَ ىسيّع ظّؿ ایً غیب صغاکذؼ  ( چٍاٌچ2َ

 ىیهی ىحؼ ةاقغ، كاةم كتّؿ اؿث. 2( چٍاٌچَ ریكَ زّش ةَ ظّر ٌاكل پُؼ قغق ةاقغ. در مّرجی کَ ىسيّع ظّؿ ایً غیب صغاکذؼ 3

 ىیهی ىحؼ ةاقغ كاةم كتّؿ اؿث. 3.5در ؿؼجاؿؼ زّش صغاکذؼ  ( چٍاٌچَ در زّش نب ةَ نب، ٌفّذ زّش4

 52، مفضَ  ،كـيث)چ( 5-6-5-17، ةٍغ  17ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ،كـيث)چ( 5-6-5-17، ةٍغ  16در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

هیلی هتز ثبضذ، ضؼبع اًحٌبی داخلی  32فَالدی لكز ثیزٍى لَلِ گبس چٌبًچِ در ارزای لَلِ وطی گبس اس ًَع  -38

 دررِ ثبضذ، ًجبیذ ووتز اس وذام یه اس همبدیز سیز ثبضذ؟ 99خویذگی در غَرتی وِ خن لَلِ 

 ىیهی ىحؼ 192( 4  ىیهی ىحؼ 185( 3 ىیهی ىحؼ  190( 2  ىیهی ىحؼ 180( 1

 42، مفضَ  ـيث )ث(ك  4-1-5-17، ةٍغ  17ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 كـيث )ث(  4-1-5-17، ةٍغ  16در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

 تَؾیح: 

قػاع اٌضٍای ظو كعؼ ظارزی                

 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

ٍ پٌززُ ّبی ثب اثؼبد یىسبى یه هتز در یه هتز قزاحی  "ضزق"در سبختوبًی در اًذیوطه رْت پٌززُ ّبی ًوب  -39

ضذُ اًذ. در هَرد سبیِ ثبى ّبی افمی ٍ ػوَدی پٌززُ ّبی ایي ًوب ثِ تزتیت وذام یه اس گشیٌِ ّبی سیز غحیح هی 

 ثبضٌذ؟  

 ىحؼ 0.57 -ىحؼ 1( 1

 ىحؼ 1.73 -ىحؼ 1( 2

 ٌیاز ةَ ؿایَ ةاف غيّدی ٌغارد. -ضيً رغایث زكایای ؿایَ ةاف ةِحؼ اؿث ركی جياـ ایً ٌيا ؿایَ ایساد قّد( 3

 ىحؼ 1.73 -( ضيً رغایث ركایای ؿایَ ةاف ةِحؼ اؿث ركی جياـ ایً ٌيا ؿایَ ایساد قّد4

 253، مفضَ 10زغاكؿ پیّؿث ك  151اظؼیً ؿعؼ مفضَ ،  19ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 10ك زغاكؿ پیّؿث  151اظؼیً ؿعؼ مفضَ ،  18در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب ة: رَا

    است غحیح د گشیٌِ 
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سبًتی هتز ٍ ثب ػزؼ  19همبٍهت حزارتی سمف تیزچِ ثلَن سبدُ )ثلَن اس ًَع پلی استبیزى هٌجسف ضذُ( ثِ ارتفبع  -49

تب هحَر تیزچِ ّب ثیطتز هی ضَد؟ در هَرد سمف تیزچِ ٍ ثلَن  سبًتی هتز یب ثیطتز ضذى فبغلِ ی هحَر 19پبضٌِ ی 

 پلی استبیزى پبضٌِ دار چكَر؟

 ةهی  -( ظیؼ4  ظیؼ -( ظیؼ3  ةهی -( ةهی2  ظیؼ -( ةهی1

 229ك  228، مفضَ  11-8پ زغكؿك  10-8پ زغكؿ،  19ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

    است غحیح ة گشیٌِ

 

ّبی گبس ضْزی ٍ گبسٍئیل در هَتَرخبًِ تأسیسبت سبختوبى ٍ ػالئوی وِ هحتَی لَلِ، هحل ًػت ػالئن رٍی لَلِ  -41

 رْت رزیبى آى ٍ ػبهل خكز ثزای آى را هطخع هی وٌذ وزبست؟ ٍ در چِ فَاغلی رٍی لَلِ هستمین ثبیذ تىزار ضَد؟

 جکؼار قّد.ىحؼ  5( غالئو ةایغ در ٌؽدیکی قیؼُا، فهٍر ُا ٌنب ك ركی نّنَ ىـحلیو در فامهَ ُؼ 1

 ىحؼ جکؼار قّد. 6جا  3( غالئو ةایغ ةؼ ركی قیؼُا، فهٍر ُا ك دیّار ٌنب قّد ك ركی نّنَ ىـحلیو در فامهَ ُؼ 2

 ىحؼ جکؼار قّد. 3( غالئو ةایغ چـتیغق ةَ قیؼُا، فهٍر ُا ٌنب قّد ك ركی نّنَ ىـحلیو در فامهَ ُؼ 3

 ىحؼ جکؼار قّد. 12جا  6ّر نّنَ از دیّار ٌنب ك ركی نّنَ ىـحلیو در فامهَ ُؼ ( غالئو ةایغ در ٌؽدیکی قیؼُا، فهٍر ُا ك ىضم غت4

 56ك  55، مفضَ  2-1-4-6-20، ةٍغ  20ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 2-1-4-6-20، ةٍغ  19در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

دررِ( ٍ وف دست ّب رٍ ثِ رلَ )هبًٌذ ضىل  189ٍ ربثحبیی ثبسٍرّبی ثبس ) در ػالئن ایوٌی ثب حزوبت دست، حزوت -42

 سیز( ثِ چِ هؼٌی است؟

 
 ( پایاف کم غيهیات 1

 ( جّكف ك پایاف صؼکث2

 ( قؼكع فؼىاف3

 ( صؼکث ةَ زه4ّ

 15، مفضَ  قکم غالئو ایيٍی ةا صؼکات دؿث،  20ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 قکم غالئو ایيٍی ةا صؼکات دؿث،  19در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 
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هی ضًَذ؟ ٍ آیب در ایي در سبخت غٌؼتی سیستن لبة ّبی سجه فَالدی سزد ًَرد ضذُ ػوذتبً ثِ چٌذ رٍش ارزا  -43

 قجمِ هزبس است؟سیستن ارزا یىپبرچِ استبدّب ثِ غَرت یىسزُ ٍ ثذٍى لكغ در تزاس 

 ةهی -1( 4  ظیؼ -2( 3  ظیؼ -3( 2  ةهی -2( 1

 38، مفضَ  ، آظؼیً پاراگؼاؼ 1-2-6-11، ةٍغ  11ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ، آظؼیً پاراگؼاؼ 1-2-6-11، ةٍغ  10در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

سبختوبى در دست ثْزُ ثزداری اخكبریِ ای را غبدر ًوبیذ ٍ ثِ هسئَل ًگْذاری سبختوبى ارائِ در غَرتی وِ ثبسرس  -44

دّذ، الف( ٍظیفِ ًػت ٍ اقالع رسبًی اقالػیِ ثِ سبوٌبى ثب ویست؟ ة( در غَرت رفغ ًَالػی وِ اخكبریِ ثِ آى ػلل 

 غبدر ضذُ ثَد چِ وسی ثبیذ ًسجت ثِ روغ آٍری اخكبریِ الذام ًوبیذ؟

 ىـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف -ىـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف ب -نف( ا1

 ىـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف -ةازرس ب -( انف2

 ةِؼق ةؼدار -ىـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف ب -( انف3

 ىـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف -ىانک ب -( انف4

 15ك  14، مفضَ  3-13-2-22ك  2-13-2-22ةٍغُای ،  22ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 3-13-2-22ك  2-13-2-22ةٍغُای ،  21در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

در ٌّگبم ثِ وبر ثزدى رٍش ّبی گزم وزدى هَؾؼی ٍ یب تغییز ضىل هىبًیىی ثزای ایزبد اًحٌب ٍ یب اس ثیي ثزدى آى،  -45

 حذاوخز دهبی هزبس هَؾغ ّبی گزم ضذُ چِ هیشاى است؟

 درزَ فارٌِایث ةؼای ُؼ ٌّع فّالد 800(1

 درزَ ؿهـیّس ةؼای فّالدُای ىػيّنی. 650درزَ ؿهـیّس ةؼای فّالدُای پُؼ ىلاكىث ك آنیاژی ك  565( 2

 درزَ ؿهـیّس 350( صغاکذؼ 3

 ( جّؿط ىٍِغس ىضاؿب ؿازق اغالـ ىی گؼدد.4

 260َ ، مفض قكو، آظؼیً  2-4-4-10، ةٍغ  10ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 قكو، آظؼیً  2-4-4-10، ةٍغ  9در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح ة گشیٌِ 

 

هیلی هتز، وذام رٍش هزبس  14هیلی هتز رْت اتػبل پیچ ثب لكز اسوی  15ثزای سَراخىبری ٍرق فَالدی ثِ ؾخبهت  -46

 است؟

 ( ةا ةؼقکاری ك ؿپؾ ةؼكّ زدف اٌساـ قّد.1

 ىٍگٍَ کؼدف اٌساـ قّد.( ةا 2
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 ىیهی ىحؼ پیف ىٍگٍَ ك ؿپؾ ةؼكّ زدق قّد. 10( جا كعؼ اؿيی 3

 ( ؿّراخ ٌِایی كرؽ ةایغ ةَ کيک ىحَ دكار اٌساـ پػیؼد.4

 260، آظؼیً پٍسو ، مفضَ  2-4-4-10، ةٍغ  10ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ، آظؼیً پٍسو 2-4-4-10ةٍغ ،  9در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

خَدرٍ ثِ وبرثزی  99هتزهزثغ، سیزسهیي اٍل ثِ گٌزبیص  3299در یه سبختوبى ثب وبرثزی اداری ٍ سكح اضتغبل  -47

پبرویٌگ اختػبظ دادُ ضذُ است. ثب تَرِ ثِ ؾَاثف حفبظت سبختوبى ّب در همبثل حزیك، وذام یه اس ضزایف سیز حبون 

 است؟

 ىحؼ ىؼةع ؿعش ةازقّ ةؼای جِّیَ ظتیػی ىّرد ٌیاز اؿث. 40صغاكم  (1

 ( صغاكم چِار ظؼكزی ظّدرك ىّرد ٌیاز اؿث.2

 ( ةؼای ؿیـحو کكف ك اغالـ صؼیق، صغاكم دك ىٍعلَ )زكف( در ٌظؼ گؼفحَ ىی قّد.3

 ظؼ گؼفحَ قّد.ىحؼ ةؼای اؿحلؼار ظّدركی آجف ٌكاٌی در ىضّظَ پارکیٍگ در ٌ 14×15( یک فضا ةَ اةػاد 4

 62، مفضَ 8-5-3، ةٍغ  3ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 8-5-3، ةٍغ  3در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

 تَؾیح:

 ىٍعلَ الزـ دارد. 2صغاكم  3200   یک ىٍعلَ الزـ دارد. ةٍاةؼایً  2000   ُؼ 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

 شیٌِ ّبی سیز غحیح است؟گدر ارزای سبسُ فَالدی وذام یه اس  -48

 ىحؼ ةاقغ اؿحفادق از جـيَ ىساز اؿث. 6( ةؼای ؿاظث قاق جیؼُا فلط ٍُگاىی کَ ظّؿ آٌِا کيحؼ از 1

 اؿث.ىحؼ کيحؼ ةاقغ اؿحفادق از جـيَ ىساز  6( ةؼای ؿاظث اغضای ؿازق ای ٌظیؼ ؿحّف ُا فلط ٍُگاىی کَ ظّؿ آٌِا از 2

 ( ةؼای اجناؿ جـيَ ُا زِث ؿاظث جیؼُا ةا نب زّش نب ةَ نب اؿحفادق از كانب ازتاری اؿث.3

 ىحؼ اؿحفادق از جـيَ ىساز اؿث. 6ؿحّف ُا ك یا صحی قاق جیؼُا ةا ظّؿ ةیف از  ٌظیؼ( ةؼای ؿاظث اغضای ؿازُای 4

 322، مفضَ  1-4-9، ةٍغ  راٍُيای زّش ك اجناالت زّقیةؼ اؿاس رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

 وذاهیه اس گشیٌِ ّبی سیز غحیح است؟ -49

 ( ظاؿ زّش ُا ةایغ کّچک ك ةهٍغ ةاقٍغ ك در كرؽ ضعیو ةا انکحؼكدُای کو ُیغركژف ازؼا قٌّغ.1

 ( ظاؿ زّش ُا ةایغ کّچک ك کّجاق ةاقٍغ ك در كرؽ ضعیو ةا انکحؼكدُای کو ُیغركژف ازؼا قٌّغ.2

 کّچک ك ةهٍغ ةاقٍغ ك در كرؽ ضعیو ةا انکحؼكدُای پُؼ ُیغركژف ازؼا قٌّغ.( ظاؿ زّش ُا ةایغ 3

( جغاظم ظاؿ زّش ُا ةا زّش امهی ةالىاٌع اؿث ك در كرؽ ُای ضعیو ةؼای ازؼای ظاؿ زّش ُا ةایغ از انکحؼكدُای کو ُیغركژف 4

 اؿحفادق ٌيّد.
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 220َ ، مفض 8ةؼ اؿاس راٍُيای زّش ك اجناالت زّقی ، ةٍغ ىّرد رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

 در ثبسرسی رَش، رٍش ّبی سیز ثِ تزتیت چِ ًىبتی را در هَرد رَش هطخع هی وٌٌذ؟ -59

 آسهبیص پزتًَگبری -

 ثبسرسی ػیٌی ثب اًذاسُ گیزی تمزیجی رَش -

 آسهبیص وطص فلش پبیِ  -

 جعهعم –اغّزاج  -( ةػغ زّش ٌادرؿث1

 ىلاكىث ظّردگی -ىّزّد در ىضغكدق آزىایفٌّع جؼؾ ُای  -( ةُػغ زّش ٌادرؿث2

 ٌّع جؼؾ ُای ىّزّد در ىضغكدق آزىایف -ىلاكىث ظّردگی -( قکم پػیؼی3

 قکم پػیؼی -ةُػغ زّش ٌادرؿث -( ٌّع جؼؾ ُای ىّزّد در ىضغكدق آزىایف4

 210، مفضَ  2-7زغكؿ ، راٍُيای زّش ك اجناالت زّقی ةؼ اؿاس رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

در هٌبقمی وِ خكز سلشلِ ٍرَد دارد آیب هی تَاى اس ثست ّبی فلشی هٌمكغ در دیَارّبی ثلَوی سبختِ ضذُ اس هالت  -51

 ثستز ًبسن استفبدُ وزد؟ ٍ فبغلِ ی هیلگزدّبی ػزؾی در هیلگزد ثستز ًزدثبًی ثِ چِ هیشاى است؟

 ؿاٌحی ىحؼ 50جا  40ةیً  -( ظیؼ2    ؿاٌحی ىحؼ 80جا  60ةیً  -( ةهی1

 ؿاٌحی ىحؼ 80جا  60ةیً  -( ظیؼ4    ؿاٌحی ىحؼ 50جا  40ةیً  -( ةهی3

 5مفضَ ،  3-2-1-4-1-6ةٍغ پ ،  2800آییً ٌاىَ  6پیّؿث ةؼ اؿاس رَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

 در ػولیبت خبوی آیب استفبدُ اس خبن ّبی گچی ثزای خبوزیشی هٌبست است؟ استفبدُ اس هػبلح رٍدخبًِ ای چكَر؟ -52

   ىنانش ركدظاٌَ ای ةهی  -( ظاؾ ُای گچی ظیؼ1

 ىنانش ركدظاٌَ ای ظیؼ –ةهی  -( ظاؾ ُای گچی2

 ىنانش ركدظاٌَ ای ةهی -( ظاؾ ُای گچی ةهی3

 ىنانش ركدظاٌَ ای ظیؼ -( ظاؾ ُای گچی ظیؼ4

 252ك  251مفضَ ، 1-3-3ةٍغ ،  55ٌكؼیَ ةؼ اؿاس رَاة: 

   است غحیح الف گشیٌِ 

 

 اس گشیٌِ ّبی سیز غحیح است؟وذام یه  -53

 ( قفحَ آُکی، در ُّای گؼـ زكدجؼ گؼفحَ ك ؿعث ىی قّد.1

 ( ُؼ چَ ىیؽاف رس ظاؾ ةیكحؼ ةاقغ، ىیؽاف آُک ةؼای ؿاظحً قفحَ آُکی ةا کیفیث ك ىلاكىث ةاالجؼ افؽایف ىی یاةغ.2
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کیهّگؼـ ةؼ ؿاٌحی ىحؼ ىؼةع ك جاب  5ركزق ىػادؿ  7( قفحَ آُکی کَ ةا دكغاب ؿاظحَ ك ظّب غيم آكری قغق ةاقغ، دارای ىلاكىث 3

 کیهّگؼـ ةؼ ؿاٌحی ىحؼىؼةع ظّاُغ ةّد کَ ایً ىلاكىث ةؼای ةـحؼ پی ؿاظحياف ىٍاؿب ىی ةاقغ. 10ركزق صغكدًا  28

 ( ُؼ ؿَ گؽیٍَ مضیش اؿث.4

 265مفضَ ،  3-4ك ةٍغ  264مفضَ ،  2-2-4ةٍغ ، 55ٌكؼیَ ةؼ اؿاس رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 

 

هتزهزثغ تؼَیؽ ضَد. سكح دّبًِ ایي فؿب ثِ َّای خبرد  75ثزای آًىِ َّای قجیؼی فؿبی هسىًَی ثِ هسبحت  -54

 َیِ قجیؼی حذالل چٌذ هتزهزثغ ثبیذ ثبضذ؟ْرْت ت

 ىحؼىؼةع 4( 4  ىحؼىؼةع 3.5( 3  ىحؼىؼةع 3( 2  ىحؼىؼةع 2( 1

 3-3-4-14ٍغ ، ة 13در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح ة گشیٌِ 

 

 ، وذام یه اس گشیٌِ ّبی سیز است؟ICFسیستن  -55

( ؿیـحو پاٌم ُای پیف ؿاظحَ ؿتک دك ةُػغی اؿث کَ اجناالت غٍامؼ پیف ؿاظحَ دیّار ك ؿلف ةا ىیهگؼدُای کافی جلّیث ىی 1

 قٌّغ.

 ؿاظحَ جّؿط ىیهگؼدُای کافی جلّیث ىی قٌّغ. ( ؿیـحو پاٌم پیف ؿاظحَ ؿتک ؿَ ةُػغی اؿث کَ اجناالت غٍامؼ پیف2

( ؿیـحو دیّارُای ةحٍی ةارةؼ اؿث کَ ایً دیّارُا كانب ةحٍی دائيی دارٌغ کَ زؽئی از دیّار ىضـّب قغق ك ٌلف غایق صؼارجی 3

 دارٌغ.

 ( ؿیـحو كاب ُای فّالدی ؿتک ك ىحكکم از ىلاظع فّالدی ؿؼد ٌّرد قغق اؿث.4

 40، مفضَ  1-3-6-11، ةٍغ  11ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-3-6-11، ةٍغ  10در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

در پزٍصُ ّبی اًجَُ سبسی وِ دارای حذالل یىی اس هطخػبت سیز ثبضٌذ، وست چِ دررِ ای اس غٌؼتی سبسی الشاهی  -56

 است؟

 ٍاحذ هطبثِ 199دارای حذالل  -

 قجمِ اس رٍی پی سبسُ 15ضبهل سبختوبًی ثب حذالل  -

 هتزهزثغ 19.999دارای سكح ول سیزثٌبی حذالل  -

 مٍػحی ؿازی 2( صغاكم درزَ 2    مٍػحی ؿازی 1( صغاكم درزَ 1

 ( کـب درزَ ی از مٍػحی ؿازی انؽاىی ٌیـث.4    مٍػحی ؿازی 3( صغاكم درزَ 3

 27، مفضَ  1-4-11، ةٍغ  11ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-4-11، ةٍغ  10در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 
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    است غحیح د گشیٌِ 

 

ثز احز گَدثزداری در خبن، آیب هوىي است وف گَد ثزآهذُ ٍ هتَرم ضَد یب ًطست در سهیي هزبٍر ایزبد ضَد؟ ثِ  -57

 ّستٌذ؟ تزتیت وذام یه اس گشیٌِ ّبی سیز پبسخ ّبی غحیح

 ظیؼ -( ظیؼ4  ةهی -( ةهی3  ظیؼ -( ةهی2  ةهی -( ظیؼ1

 30، مفضَ  2-3-3-7، ةٍغ  7ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 2-3-3-7، ةٍغ  6در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است غحیح د گشیٌِ 

 

قجمِ ای ًَرگیزی فؿبّبی هیبًی قجمبت ٍ ٍاحذّبی هسىًَی اس پبسیَّبی داخلی  18در غَرتی وِ در سبختوبى  -58

تأهیي ضَد، آیب تأهیي ًَر ٍ تَْیِ اس قزیك پبسیَّبی داخلی هزبس است؟ در ایي خػَظ اس چِ راُ حل دیگزی هی تَاى 

 استفبدُ وزد؟ 

ىی جّاف از پاؿیّ داظهی اؿحفادق کؼد كنی از صیاط ظهّجی کَ یک ضهَ آف ةَ فضای آزاد  ظتلَ آظؼ 4( در ایً ؿاظحياف فلط ةؼای 1

 ظتلَ آظؼ ىی جّاف اؿحفادق کؼد. 10ةاز اؿث ةؼای 

ظتلَ آظؼ ىی جّاف از پاؿیّ داظهی اؿحفادق کؼد كنی از صیاط ظهّجی کَ یک ضهع آف ةَ فضای آزاد  6( در ایً ؿاظحياف فلط ةؼای 2

 ٌّرگیؼی ُيَ ظتلات ىی جّاف اؿحفادق کؼد.ةاز اؿث ةؼای 

ظتلَ آظؼ ىی جّاف از پاؿیّ داظهی اؿحفادق کؼد كنی از صیاط ظهّجی کَ یک ضهع آف ةَ فضای آزاد  8( در ایً ؿاظحياف فلط ةؼای 3

 ةاقغ اؿث ىی جّاف ةؼای ُيَ ظتلات اؿحفادق کؼد. 

ظتلَ آظؼ  10صیاط ظهّجی کَ یک ضهع آف ةَ فضای آزاد ةاز اؿث ةؼای  ( در ایً ؿاظحياف اؿحفادق از پاؿیّ داظهی ىساز ٌیـث كنی4

 ىی جّاف اؿحفادق کؼد.

 97، مفضَ  2-8-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 2-8-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح ة گشیٌِ 

 

لزاردادّبی ارزای سبختوبى، چٌبًچِ در هتي لزارداد ثیي غبحت وبر ٍ هززی ثز اسبس ضزایف ػوَهی لزارداد ثزای  -59

سبختوبى تبریخ هؼیٌی رْت تحَیل وبرگبُ پیص ثیٌی ًطذُ ثبضذ تحَیل هحل ارزای سبختوبى در چِ هذت سهبًی اًزبم 

 هی ضَد؟

 ركز از جاریط اىضای كؼارداد ةَ ظّؿ اٌساىغ. 30( جضّیم آف ٌتایغ ةیف از 1

 ركز از جاریط اىضای كؼارداد اؿث. 20زىیً صغاکذؼ  ( جضّیم2

 ركز پؾ از جاریط اةالغ كؼارداد اؿث. 15( جضّیم آف صغاکذؼ 3

 ( جضّیم زىیً ةایغ ُيؽىاف ةا اىضای كؼارداد مّرت گیؼد.4

 138، مفضَ  1-13ةٍغ  -13ىادق ، ةٍغ  2ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-13ةٍغ  -13ىادق ، ةٍغ  2در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 
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   است غحیح الف گشیٌِ 

 

وذام یه اس گشیٌِ ّبی سیز در هَرد هزبسات اًتظبهی تخلفبت اًؿجبقی یىی اس هٌْذسبى ًبظز وِ پس اس تخزیت یه  -69

لؼی ٍ هغبیز ثب اغَل اخاللی ٍ ضئَى حزفِ ای سبختوبى در دست احذاث، ًسجت ثِ اًتطبر تػبٍیز ٍ ًمل لَل ّبی غیزٍا

 در ضجىِ ّبی ارتوبػی الذام ًوَدُ است، غحیح است؟

   5جا  2( درزَ 2     3جا  1( درزَ 1

 ( ایً ىّضّع ارجتاظی ةا جعهفات اٌحظاىی ٌغارد.4     4جا  2( درزَ 3

 191 ، مفض2َىّرد )جعهفات اٌضتاظی( ب ، ةٍغ یىٍِغؿ امالصیَ كاٌّف ٌظاـةؼ اؿاس رَاة: 

 2ىّرد )جعهفات اٌضتاظی( ب ، ةٍغ یىٍِغؿ امالصیَ كاٌّف ٌظاـ،  1در یک ) غيؼاف ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است غحیح د گشیٌِ 
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