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 سوال2)دارج از موابع آزمون( پاسخ زرد     سوال     6وجود( هام)پاسخ قرمزسوال           22( کیجپ)مطابق با  پاسخ سبز

 

 درصد سواالت87 این آزمون در(  1در22پکیج  )ن پوشش دهیمیزا
 

ّوچٌیي آیب هزطاّبی است؟  گَزال ثبغچِ هزبظ صَضت ثِآیب احساث حیبغ هحصَض  3هسىًَی گطٍُ  یّب سبذتوبىزض  -1

 ػطض یه هتط هزبظ است؟ ذبضری ًَض ٍ َّا ثِ

 ةهی -( ظیؼ 4   ةهی -( ةهی 3    ؼ ظی -ؼ ی( ظ2  ؼیظ -( ةهی 1

 87مفضَ ،  23-1-1-7-4ةٍغ ك  67، مفضَ  2-2-9-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 23-1-1-7-4ةٍغ ك  2-2-9-5-4ةٍغ ، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

هٌْسسی غئَتىٌیه اًزبم  ثطزاضی ثبیس تَسػ یه ضطوتذؽط گَز ثسیبض ظیبز ثبضس، آیب ؼطاحی گَز وِ زضصَضتی -۲

زض ؼَل هست ارطای ػولیبت گَزثطزاضی ظطٍضی ٍلت ًبظط غئَتىٌیه  گطزز؟ ٍ زض گَز ثب ذؽط ثسیبض ظیبز حعَض توبم

 است؟

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

 34، مفضَ  11-6-3-3-7ك  11-6-3-3-7، ةٍغ  7ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 11-6-3-3-7ك  11-6-3-3-7، ةٍغ  6در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

. حساوخط اضتفبع زّس یهضا تَظیح  ثبضثط یطغتیلت آح ثطای ارطای زیَاضّبی ثبضثط ٍ  ظیط، ضٍش ّبی یٌِگعاظ  یه وسام -3

 لبثل سبذت ثب ایي ضٍش ثِ چِ هیعاى است؟ 

ةؼپا ك پؾ از آرىاجّرةٍغی ك ٌنب غایق  ظّاةیغق در ىساكرت ىضم ٌنب ؿاظحَ ك ؿپؾ جّؿط زؼدلیم مّرت ةَدیّار  یةٍغ كانب( 1

 ىحؼ اؿث. 5صغاکذؼ ارجفاع كاةم ؿاظث  .گیؼد ىیدر ىضم امهی دیّار مّرت  ریؽی ةحً

. قٌّغ ىیم ةؼپا ك در زای ظّد ٌنب زؼدلی ظّاةیغق، ؿاظحَ ك ؿپؾ جّؿط مّرت ةَ( در ایً ركش دیّارُای در ىساكرت ىضم ٌنب 2

 ىحؼ اؿث. 13صغاکذؼ ارجفاع كاةم ؿاظث 

. صغاکذؼ گیؼد ىیدر ىضم ظّد كؼار  ریؽی ةحً پیف از جأؿیـاجی ُای نّنَك  قّد ىی( دیّارُا ةَ ركش ةحً درزا در ىضم ظّد ؿاظحَ 3

 ىحؼ اؿث.  6ارجفاع كاةم ؿاظث 

در ىضم امهی دیّار  ریؽی ةحًزؼدلیم ةؼپا ك ؿط در ىساكرت ىضم ٌنب ؿاظحَ ك ؿپؾ جّ ظّاةیغق مّرت ةَرىاجّرةٍغی دیّار آ( 4

 ىحؼ اؿث. 9. صغاکذؼ ارجفاع كاةم ؿاظث گیؼد ىیمّرت 

 49ك  48، مفضَ   1-2-5-6-11ةٍغ ك  1-5-6-11، ةٍغ  11ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

    1-2-5-6-11ةٍغ ك  1-5-6-11، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 است؟ LSFاظ تؼبضیف ظیط ثیبًگط سیستن  یه وسام -۴ 

 قغق اؿث.فّالدی ؿتک ك ىحكکم از ىلاظع فّالدی ؿؼد ٌّرد  ُای كاب( ؿیـحو 1

 غایق ىاٌغگار ُای كانبىعحهط ةا  ؿاظحَ پیفةحٍی  ُای ؿازق( ؿیـحو 2

 اجناالت پیچی ىعحهط ؿتک ةا جیؼ ك كرؽ فّالدی ك فّالدی ُای كاب( ؿیـحو 3

 غایق ىاٌغگار ُای كانب( ؿیـحو ةحً ىـهش ةا 4

 37، مفضَ  1-2-6-11، ةٍغ  11ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

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

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

هسىًَی   لجبسطَیی اظ هحل ذطٍد لَلِ آة ٍ حسالل اضتفبع آى اظ وف توبم ضسُ زض هٌبظلفبصلِ پطیع هبضیي حسالل  -5

 است؟ هتط سبًتیثِ تطتیت چٌس 

 ىحؼ ؿاٌحی 25ك  ىحؼ ؿاٌحی 51( 2  ىحؼ ؿاٌحی 51ك  ىحؼ ؿاٌحی 25( 1

 ىحؼ ؿاٌحی 61ك  ىحؼ ؿاٌحی 31( 4  ىحؼ ؿاٌحی 31ك  ىحؼ ؿاٌحی 61( 3

 121، مفضَ  9-1-11-13، ةٍغ  13ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 9-1-11-13، ةٍغ  12در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

 ؟ثبضس هیثطلی تحت چِ ضطایؽی هزبظ  تأسیسبت وطی سینًوٌبن ٍ هطؼَة،  ّبی هحیػزض  -6

 ، ةِحؼ اؿث از نّنَ پالؿحیکی ؿعث اؿحفادق قّد.از ٌّع ركکار کكی ؿیو( در 1

 از ٌّع ركکار اؿحفادق از نّنَ فّالدی گانّاٌیؽق ىساز اؿث.  کكی ؿیو( ةؼای 2

 از ٌّع جّکار، اؿحفادق از نّنَ فّالدی گانّاٌیؽق ىساز ٌیـث. کكی ؿیو( در 3

 .از ٌّع جّکار، اؿحفادق از نّنَ پالؿحیکی ؿعث ىساز ٌیـث کكی ؿیو( در 4

 123، مفضَ  1-3-11-13، ةٍغ  13ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-3-11-13، ةٍغ  12در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

، رْت ّب آىهبًٌس  اظ هطرصبت ظیط ثطای زّبًِ َّای ٍضٍزی اظ ثیطٍى هبًٌس وَچِ، ذیبثبى، پبضویٌگ ٍ یه وسام -7

 صحیح است؟تؼَیط َّا 

 ىحؼ ةاقغ. 3( فامهَ افلی دُاٌَ دریافث ُّا از ةیؼكف ٌتایغ جضث ُیچ قؼایعی کيحؼ از 1

 ىحؼ ةاقغ.  3صغاکذؼ  ( ىـحلم از ارجفاع كؼارگیؼی دُاٌَ كركدی دریافث ُّا از ةیؼكف، ةایغ فامهَ افلی جا ىػتؼ2

 3کيحؼ از  جّاف ىیىحؼ ةاقغ، فامهَ افلی از ىػاةؼ غيّىی را  8 ُا فىکا( چٍاٌچَ ارجفاع ىضم كؼارگیؼی دُاٌَ دریافث ُّا از کف ایً 3

 ىحؼ در ٌظؼ گؼفث.

 .ةاقغ  ىیىحؼ ةاالجؼ از کف ىػاةؼ غيّ 3( دُاٌَ كركدی دریافث ُّا از ةیؼكف ةایغ صغاکذؼ 4

 38، مفضَ  1قيارق  )پ(ةٍغ  1-2-4-14، ةٍغ  14ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 
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� �ی ۲۲ وز
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 1قيارق  )پ(ةٍغ  1-2-4-14، ةٍغ  13در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

 ؟ثبضس هیصحیح  بًاظ ضطایػ ظیط زض هَضز آظهبیص ًطت گبظ توبه یه وسام -8

 11 آزىایف( فكار 2فكار در ىغت آزىایف  افث گٌَّ یچُةغكف  -ؿاغث  24ىغت آزىایف  -پٌّغ ةؼ ایٍچ ىؼةع  11( فكار آزىایف 1

ر جا افث فكا -ؿاغث  24ىغت آزىایف  -پٌّغ ةؼ ایٍچ ىؼةع 
1

4
 .ةاقغ ىیىؼةع كاةم كتّؿ پٌّغ ةؼ ایٍچ   

 افث فكاری ىكاُغق ٌكّد.  گٌَّ یچُآزىایف  ظی ىغت -ؿاغث  24ىغت آزىایف  -پٌّغ ةؼ ایٍچ ىؼةع  12( فكار آزىایف صغاكم 3

 افث فكار در ىغت آزىایف گٌَّ یچُةغكف ىكاُغق  -ؿاغث  12ت آزىایف ىغ -پٌّغ ةؼ ایٍچ ىؼةع  11 ( فكار آزىایف4

 57، مفضَ  ، كـيث )ب( 2-6-17، ةٍغ  17ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ، كـيث )ب( 2-6-17، ةٍغ  16در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

هتط اضتفبع اظ تطاظ ظهیي  1۲8ثلٌسهطتجِ تب  یّب سبذتوبىآتص ثطای استفبزُ زض هصبلح پبضطی هحبفظت وٌٌسُ زض ثطاثط  -9

 ثبیس حسالل زاضای چِ همبٍهت چسجٌسگی ثبضٌس؟

1)kPa 48   2 )kPa 28  3 )kPa 21  4 )kPa 38 

 185، مفضَ  3-2-11-3زغكؿ ،  3ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 3-2-11-3زغكؿ ،  3در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

هتط یب ووتط اظ یىسیگط ثَزُ ٍ ثبظضَی ٍالغ زض ؼجمِ  1.5 چٌبًچِ ثبظضَّبی زٍ ؼجمِ هتَالی سبذتوبى زض فبصلِ افمی -1۱

ضًَس لبئن رساسبظی  ؼَض ثِهزبٍض ثبیس  یّب ؼجمِاظ ًَع هحبفظت ضسُ ًجبضس. ثبظضَّبی هَرَز زض زیَاض ذبضری  تط ییيپب

افمی وف، هیعاى  ظزگی یطٍىثاظ ؼطیك رساضُ ذبضری سبذتوبى رلَگیطی ضَز. زض صَضت  یسَظ آتصتب اظ پیططٍی 

 اظ همبٍهت زض ثطاثط آتص ثبضس؟ یا زضرِثبیس حسالل چمسض ثبضس؟ ٍ ایي هبًغ زاضای چِ  ظزگی یطٍىث

 ، صغاكم یکـاغث ىلاكـ در ةؼاةؼ آجفىحؼ ؿاٌحی 75( 1

 ، صغاكم دك ؿاغث ىلاكـ در ةؼاةؼ آجفىحؼ ؿاٌحی 61( 2

 ، صغاكم یکـاغث ك ٌیو ىلاكـ در ةؼاةؼ آجفىحؼ ؿاٌحی 121( 3

 ، صغاكم یکـاغث ك ٌیو ىلاكـ در ةؼاةؼ آجفىحؼ ؿاٌحی 91( 4

 151، مفضَ  7-3-8-3، ةٍغ  3ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

 
 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 است؟ استفبزُ اظ ولَى یب ظًزیط ایوٌی زضست زض ًظط گطفتِ ضسُاظ هَاضز ظیط ًصت ٍ  یه وسامزض  -11

ی از کف جياـ قغق ىحؼ ؿاٌحی 121صغاکذؼ  یک یا دك ظاٌّاری، ىكؼكط ةؼ آٌکَ کهّف در ارجفاع یُا ظاٌَ( فلط ةؼای درُای امهی 1

 ةاقغ.

 از کف جياـ قغق ةاقغ. ىحؼ ؿاٌحی 121یک ظاٌّاری ىـحلم، ىكؼكط ةؼ آٌکَ ارجفاع کهّف جا  یُا ظاٌَ( فلط ةؼای 2

 از کف جياـ قغق ٌنب قغق اؿث. یىحؼ ؿاٌحی 111( ةؼای در امهی ظاٌَ دك ظاٌّاری ىـکٌّی ىـحلم، کَ کهّف در ارجفاع 3

 ىحؼ ؿاٌحی 121آٌکَ ارجفاع کهّف صغاكم  ُحم، ىحم ك ىاٌٍغ آف ىساز اؿث ةَ قؼط یُا اجاؽ( ةؼای كاصغُای ىـکٌّی ىـحلم، ىاٌٍغ 4

 از کف جياـ قغق ةاقغ.

 87، مفضَ  7-2-4-6-3، ةٍغ  3ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 7-2-4-6-3، ةٍغ  3در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

 است؟ ب ٍاحس تصطف ثالهبًغیزض ٍضٍزی اصلی سبذتوبى  ػٌَاى ثِاظ زضّبی ظیط  یه وساماستفبزُ اظ  -1۲

  ىحؼ ؿاٌحی 75نّالیی از ٌّع دك نٍگَ ةغكف كادار كؿط ك پٍِای ُؼ نٍگَ ( در 1

  ىحؼ ؿاٌحی 211ك ارجفاع ىفیغ  ىحؼ ؿاٌحی 91( در نّالیی ةا پٍِای ىفیغ 2

 ىحؼ ؿاٌحی 215ك ارجفاع ىفیغ  ىحؼ ؿاٌحی 81( در نّالیی ةا پٍِای ىفیغ 3

 ىحؼ ؿاٌحی 221ىفیغ ك ارجفاع  ىحؼ ؿاٌحی 111( در نّالیی ةا پٍِای ىفیغ 4

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

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

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

ٍضٍزی ثبضس، فبصلة ثِ ؼطف زاذل، اذتالف سؽحی ثب سِ پلِ ضٍ ثِ ثبال ی اصلی سبذتوبى، زچٌبًچِ همبثل زض ٍضٍ -13

 ظیط صحیح است؟ ّبی گعیٌِاظ  یه وساماصلی تب پلِ زض 

 ىحؼ ؿاٌحی 161( 2    ىحؼ ؿاٌحی 111( 1

 ىحؼ ؿاٌحی 121( 4    ىحؼ ؿاٌحی 131( 3

 44، مفضَ  1-3-1-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

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

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

 

 

 

 
 

��ث
� �ی ۲۲ وز
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ضٍثطٍ است، گعیٌِ صحیح سیوبى هؽبثك ضىل  ّبی پبوت زض یه وبضگبُ سبذتوبى زض هٌؽمِ ذطه، ًحَُ اًجبض وطزى -1۴

 وسام است؟

 

 ٌاىٍاؿب اؿث. ُا پاکث( جػغاد 1

 ( فامهَ جا زىیً ٌاىٍاؿب اؿث. 2

 ( ارجفاع ٌاىٍاؿب اؿث.3

 ( ٌضّق ٌگِغاری ٌاىٍاؿب اؿث. 4

 12، مفضَ 11-1-6-2-5، ةٍغ  5ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 11-1-6-2-5، ةٍغ  5در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

اضتفبع ثیطتط ثِ اضتفبع  ظیط، اظ ّبی گعیٌِثتي هسلح وویٌِ اضتفبع تیط ًسجت ثِ ؼَل آظاز تیط ضا زض  ّبی سبظُزض  -15

 ؟ووتط، هطتت وٌیس

 ظؼؼ پیّؿحَ از یک ُای گاق یَجکؿادق،  ُای گاق یَجکپیّؿحَ از دك ظؼؼ،  ُای گاق یَجک( 1

 پیّؿحَ از دك ظؼؼ ُای گاق جکیَپیّؿحَ از یک ظؼؼ،  ُای گاق جکیَؿادق،  ُای گاق جکیَ( 2

 ؿادق ُای گاق جکیَپیّؿحَ از یک ظؼؼ،  ُای گاق جکیَپیّؿحَ از دك ظؼؼ،  ُای گاق جکیَ( 3

 ظؼؼ پیّؿحَ از یک ُای گاق جکیَپیّؿحَ از دك ظؼؼ،  ُای گاق جکیَؿادق،  ُای گاق جکیَ( 4

 195، مفضَ  ك جتنؼق 1-11-9ك زغكؿ  1-6-2-11-9، ةٍغ  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ك جتنؼق 1-11-9ك زغكؿ  1-6-2-11-9ةٍغ ، ةٍغ  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

ثِ اػعبی لبئن سیستن  وِ ًیطٍی ٍاضز ثط هیبى صفحِ ذَز ضا ّب وفثتي هسلح اػعبیی هخل زال  یّب سبذتوبىآیب زض  -16

 ثبضٌس؟ ّب وٌٌسُروغ  ٍ ّب والفٌس ضبهل تَاً هی، وٌٌس یههمبٍم ثبضثط ربًجی ٍاضز 

 ةاقٍغ.  ُا کٍٍغقٍغ زؽك زيع جّاٌ ىیةاقٍغ كنی  ُا کالؼٍغ قاىم جّاٌ يی( 1ٌ

 .قٌّغ ىی ُا کالؼةاقٍغ كنی قاىم  ُا کٍٍغقٍغ زؽك زيع جّاٌ يی( 2ٌ

 ( ةهی3

 ( ظیؼ4

 43، مفضَ  جػؼیف دیاگؼاـ ؿازق ای،  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

الستیىی هتَسػ ثِ  چطخصٌؼتی ثب  آالت یيهبضوف ثتٌی تٌْب ثطای تطافیه اًسبًی ٍ تطافیه  یآٍض ػول ی ضزُ -17

 ؟ثبضٌس یهتطتیت وسام 

1 )2-3    2 )2-4    3 )3-4    4 )3-2 
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 521، مفضَ 11-1پ-9زغكؿ ،  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 11-1پ-9زغكؿ ،  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

 ّبی گعیٌِاظ  یه وسامثبضٌس،  هَضة فَالزی تطىیل ضسُ یّب ثستٍ  ّب یوطخًچٌبًچِ ػعَ فطبضی )هبًٌس ستَى( اظ  -18

 ظیط صحیح است؟

 ةاقغ. ىحؼ ؿاٌحی 41( ٌتایغ فامهَ ةیً ىؼکؽ ٍُغؿی اجناالت دك اٌحِای ةـث ةیف از 1

 اجناؿ در اجناالت پیچی ةاقٍغ. غؼضی كؿایم ی فامهَاجناؿ ةَ جیؼ ٌتایغ کيحؼ از یک ةیـحو  یُا كرؽاٌحِایی ك  یُا كرؽ( ضعاىث 2

 ساز ٌیـث.ىّرب ى یُا ةـثق ٌاكداٌی ةؼای ٍغ از جـيَ ةاقٍغ كنی اؿحفادجّاٌ ىیىّرب  یُا ةـث( 3

 ىّرب ضؼةغری ةاقغ. یُا ةـث درزَ ةؼای 45( زاكیَ ىضّر ظّنی ةـث ُا ٌـتث ةَ ىضّر ظّنی غضّ فكاری ٌتایغ کيحؼ از 4

 57، مفضَ  6، كـيث )ج( ، قيارق  2-7-4-2-11، ةٍغ  11ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ، 6، كـيث )ج( ، قيارق  2-7-4-2-11، ةٍغ  9در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

صحیح  ظیط ّبی گعیٌِاظ  یه وسامفَالزی ضىل زازُ ضسُ(  یّب ٍضقػطضِ فَالزی )ثب استفبزُ اظ  یّب سمفزض هَضز  -19

 است؟

ك ُیچ  قّد ىیدر ىضاؿتات نضاظ  گیؼد ىی فّالدی قکم دادق قغق كؼار یُا كرؽ( در زيیع صاالت جياىی ىلعع ةحً کَ ةؼ ركی 1

 .قّد يیىلعػی از آف صػؼ ٌ

 ىحنم قٌّغ. ةَ ىلعع فّالدی ىحؼ ؿاٌحی 3ةؼقگیؼ ةا كعؼ صغاکذؼ  ُای یطى گم یهَكؿ ةَ( داؿ ةحٍی ةایغ 2

 .ىِار قٌّغ گاُی یَجکك ؿایؼ اغضای  ةَ ىلاظع فّالدی ىحؼ ؿاٌحی 45فّالدی قکم دادق قغق ةایغ در فّامهی صغاکذؼ  یُا كرؽ( 3

 ةاقٍغ. ىحؼ ىیهی 125فّالدی قکم دادق قغق ٌتایغ ةیكحؼ از  یُا كرؽ( ارجفاع اؿيی 4

 124، مفضَ  4قيارق  1-، پ 3-3-8-2-11، ةٍغ  11ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 4قيارق  1-، پ 3-3-8-2-11، ةٍغ  9در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

ثِ ٍیػُ زض ًعزیىی تمبؼغ  سبذتوبًی زض هؼجط ػوَهی ٍ آالت هبضیيزض چِ صَضتی هزَظ استمطاض ٍسبیل، تزْیعات ٍ  -۲۱

 ؟ضَز هیزازُ 

ك راٌٍغگی ك ایساد ىضغكدیث در اٌساـ  ىحؼ ك ٌتایغ ىاٌع دیغق قغف غالئو راٍُيایی 15از جلاظع  ُا آفصغاكم فامهَ  کَ درمّرجی( 1

 قٌّغ. یٌكاٌ آجفكظایف 

ك راٌٍغگی ك ىضغكدیث غتّر ك ىؼكر ؿّارق  ىحؼ ك ٌتایغ ىاٌع دیغق قغف غالئو راٍُيایی 51جا جلاظع  ُا آفصغاكم فامهَ  کَ درمّرجی( 2

 ك پیادق قٌّغ.

ك ىضغكدیث غتّر ك ىؼكر كؿایم ٌلهیَ  ىحؼ ك ٌتایغ ىاٌع دیغق قغف غالئو اٌحظاىی 25جا جلاظع  ُا آفصغاكم فامهَ  کَ درمّرجی( 3

 قٌّغ.
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ك ىضغكدیث غتّر ك ىؼكر كؿایم ٌلهیَ  ىحؼ ك ٌتایغ ىاٌع دیغق قغف غالئو اٌحظاىی 41جا جلاظع  ُا آفصغاكم فامهَ  کَ درمّرجی( 4

 .قٌّغ  ىیغيّ

 39، مفضَ 3-1-6-12، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 3-1-6-12، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

اظ ضطایػ ظیط  یه وسام، زض ثبضس هیث هتط اظ وف توبم ضسُ هؼجط ػوَهی زض زست احسا ۲3سبذتوبًی ثِ اضتفبع  -۲1

 ؟ًیستزٍاظزّن زض ضاُ ػوَهی العاهی ، هجحج ۴-5-1۲ضػبیت هفبز ثٌس  سطپَضیسُ هَلت ثباحساث ضاّطٍی 

 ىحؼ ةاقغ. 4.75از  فامهَ ةٍای در دؿث اصغاث از ىػاةؼ غيّىی ةیكحؼ کَ درمّرجی( 1

 ىحؼ ةاقغ. 5.75 فامهَ ةٍای در دؿث اصغاث از ىػتؼ غيّىی ةیكحؼ از کَ درمّرجی( 2

 ىحؼ ةاقغ. 5.41 در دؿث اصغاث از ىػتؼ غيّىی صغاکذؼ مّرجی کَ فامهَ ةٍای( 3

 ىحؼ ةاقغ. 6غيّىی صغاکذؼ  ىػتؼفامهَ ةٍای در دؿث اصغاث از  کَ درمّرجی( 4

 12، مفضَ (ب) ، كـيث 3-2 -2-12، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 (ب) ، كـيث 3-2 -2-12، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

س ًسجت تَاً هیارجبض حساوخط تب چِ هیعاى  ۲ صَضت ثِتحتبًی ٍ اتصبل ثِ سبظُ  گبُ یِتىلبثل حول ثب  ؼطفِ یهًطزثبى  -۲۲

 ثِ تطاظ وف زاضای ظاٍیِ ثبضس؟

 درزَ 61جا  45( ةیً 2    درزَ 75جا  61( ةیً 1

 درزَ 91جا  75( ةیً 4   درزَ  41جا  31( ةیً 3

 53، مفضَ 7-3-7-12ةٍغ ، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 7-3-7-12ةٍغ ، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

اظ سمَغ افطاز استفبزُ  رْت رلَگیطی پٌبُ ربى صَضت ثِحسالل اضتفبع العاهی ثطای ارطای ًطزُ حفبظتی هَلت وِ  -۲3

 است؟ هتط سبًتی، چٌس ضَز هی

1 )181   2 )151   3 )121   4 )81 

 33، مفضَ 1-2 -5 -12، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-2 -5 -12، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 مبحث22با پکیج  1041شهریور  هظارت _ معماری  تطابق آزمون
 است؟  وسام گعیٌِ زض هَضز آسبًسَض ٍ چبُ آسبًسَض زض یه سبذتوبى صحیح -۲۴

 ٌظؼ گؼفث.  یک چاق ىكحؼؾ در ُا آفةؼای  جّاف ىیجػغاد آؿاٌـّرُا ؿَ دؿحگاق ةاقغ  کَ درمّرجی( 1

 چاق ىسؽا ىّرد ٌیاز اؿث. ك( چٍاٌچَ جػغاد آؿاٌـّرُا دك دؿحگاق ةاقغ د2

 .ٌظؼ گؼفث یک چاق ىكحؼؾ در ُا آفةؼای  جّاف ىیجػغاد آؿاٌـّرُا چِار دؿحگاق ةاقغ  کَ درمّرجی( 3

 ( چٍاٌچَ جػغاد آؿاٌـّرُا ؿَ دؿحگاق ةاقغ دك چاق ىسؽا ىّرد ٌیاز اؿث.4

 12، مفضَ  3-1-2-2-15، ةٍغ  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 3-1-2-2-15، ةٍغ  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

 ؟ثبضس هیٍازاض  ضطایؽی زض وٌبض ثبظضَّبی پٌزطُ ًیبظ ثِ ارطایزض هٌبؼمی وِ ذؽط ظلعلِ ٍرَز زاضز زض چِ  -۲5

 کٍغ یى( در کٍار ةازقُّای پٍسؼق ٌیاز ةَ كادار ٌیـث ك ٌػم درگاق کفایث 1

 ىحؼ 2.5 ةا ةازقّ ةیف از ُا پٍسؼق( ةؼای 2

 ىحؼ 2ةیف از  ةازقّةا  ُا پٍسؼق( ةؼای 3

 ىحؼ 2.25 ةا ةازقّ ةیف از ُا پٍسؼق( ةؼای 4

 24مفضَ ،  8-2-4-1-6ةٍغ پ ،  2811ٌاىَ  ییًآ 6پیّؿث ةؼ اؿاس رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

حطیك هالن ثطاثط  چبُ آسبًسَض زض ّط صَضت همبٍهت زض ّبی یغِتپَضبًٌسُ زیَاضّب ٍ  آیب ثطای اًتربة هصبلح -۲6

 یّب پبسدسبًسَض استفبزُ وطز؟ ثِ تطتیت آپَضبًٌسُ زیَاضّبی چبُ  ػٌَاى ثِاظ ضیطِ لویٌیت  تَاى هی؟ آیب ثبضس هی

 ؟اًس وسامصحیح 

 ةهی -( ظیؼ 4   ةهی -( ةهی 3  ظیؼ  -( ةهی 2   ظیؼ -ؼ ی( ظ1

 18، مفضَ  1-3-2-2-15، ةٍغ  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-3-2-2-15، ةٍغ  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

 آسبًسَض چِ هیعاى است؟ هتط ثبضس حساوخط ًبضبلَلی هزبظ اثؼبز چبُ 35اگط اضتفبع چبُ آسبًسَض زض یه سبذتوبى  -۲7

 ىحؼ ىیهی 61( 4         ىحؼ ىیهی 25( 3           ىحؼ ىیهی 51( 2   ىحؼ ىیهی 35( 1

 29مفضَ ،  2-9-2-2-15زغكؿ  ، 15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 2-9-2-2-15زغكؿ ،  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

 هزبظ است؟ یثطل پلِاظ هَاضز ظیط زض یه زستگبُ  یه وسامثِ تطتیت ػوك ٍ اضتفبع پلِ زض  -۲8

 ىحؼ ؿاٌحی 24 - ىحؼ ؿاٌحی 32( 2  ىحؼ ؿاٌحی 22 - ىحؼ ؿاٌحی 41( 1
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 ىحؼ ؿاٌحی 26 - ىحؼ ؿاٌحی 38( 4  ىحؼ ؿاٌحی 24 - ىحؼ ؿاٌحی 36( 3

 47، مفضَ  9-5-3-15، ةٍغ  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 9-5-3-15، ةٍغ  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

زستطَیی زض ولیِ ضیطّبی  فبظالة -: الفوِ زضصَضتیزض هسزسی تؼسازی زستطَیی ثطای ٍظَ تؼجیِ ضسُ است.  -۲9

ثبیس ثِ چِ  ّب آىسیٌه هزعا زاضتِ ثبضس. فبظالة ّط یه اظ  ّب ییزستطَّط یه اظ  -یه حَظچِ هطتطن ٍاضز ضَز. ة

 صَضت ثبضس؟

فاضالب قّد. اىا در ىّرد ب فاضالب  افلی ك غيّدی ُای نّنَفاضالب ُؼ قیؼ ةایغ ةا ؿیفّف ىسؽا كارد  ( در ىّرد انف انؽاىا  1

 نّنَ افلی قّد ك ؿپؾ ةا ؿیفّف ىكحؼؾ ةَ قتکَ فاضالب ىحنم گؼدد. غ كارد یکجّاٌ ىیدارای ؿیفّف ىسؽای  ُای یٍکؿ

 افلی ك كائو فاضالب انؽاىی ٌیـث. یُا قاظَ ( در ىّرد انف فاضالب از ظؼیق ؿیفّف ىكحؼؾ ك در ىّرد ب اجناؿ از ظؼیق ؿیفّف ة2َ

افلی ك كائو  یُا قاظَغ كارد جّاٌ ىیزغاگاٌَ  ُای یفّفؿك در ىّرد ب از ظؼیق  ( در ىّرد انف فاضالب از ظؼیق ؿیفّف ىكحؼؾ3

 فاضالب قّد.

 افلی ك غيّدی فاضالب قّد. ُای نّنَفاضالب ُؼ قیؼ ةا ؿیفّف ةعؼی قکم ىسؽا، ةایغ كارد  در ىّردُای انف ك ب انؽاىا ( 4

 84، مفضَ ، ىّارد )انف( ك )ب(  3-2-4-16، ةٍغ  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ، ىّارد )انف( ك )ب( 3-2-4-16، ةٍغ  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

ٌس ضٍوبض تَاً هیلبئن ٍ افمی ثِ چِ ضطغ  ّبی لَلِ ،آة هصطفی یوط لَلِآة هصطفی زض سبذتوبى ٍ زض  یيتأهزض  -3۱

 ثبضس؟ذبًگی ثبیس چمسض  ضَیی ظطفهبضیي  ّبی لَلًِبهی حسالل ثبضٌس ٍ لؽط 

افلی در داظم  ُای نّنَقفث كؼار گیؼد ك كائو در داظم  ُای نّنٍَغ ركکار ةاقٍغ ةا جّاٌ ىی کاری یقغاكائو ك افلی در مّرت  ُای نّنَ( 1

 اؿث. ىحؼ ىیهی 21 قّیی ظؼؼٌاىی نّنَ ىاقیً  كؼار گیؼٌغ. صغاكم كعؼ ُا کاٌاؿا یؿلف کاذب 

در داظم قفث كؼار گیؼد ك  كائو ُای نّنَیا كکار ةاقٍغ ٍغ رجّاٌ ىیكائو ك افلی در مّرت داقحً كاةهیث دؿحؼؿی ك جػيیؼ  ُای نّنَ( 2

 .اؿث ىحؼ ىیهی 15 قّیی ظؼؼكؼار گیؼٌغ. صغاكم كعؼ نّنَ ىاقیً  ُا کاٌاؿا یافلی در داظم ؿلف کاذب  ُای نّنَ

ٍغ ركکار ةاقٍغ ك در داظم قفث ك کاٌاؿ جّاٌ ىیدیگؼ در فامهَ ُؼ ظتلَ  ُای نّنَك افلی در مّرت ٌغاقحً اجناؿ ةا كائو  ُای نّنَ( 3

 اؿث. ىحؼ ىیهی 21ظاٌگی  قّیی ظؼؼ كؼار گیؼٌغ. صغاكم كعؼ ٌاىی نّنَ ىاقیً

ةاقٍغ ك در داظم قفث ك کاٌاؿ كؼار ركکار ٍغ جّاٌ ىیو ك افلی ئاك ُای نّنَ( در مّرت اجعاذ جغاةیؼی زِث ازحٍاب از ضؼةَ كّچ، 4

 اؿث. ىحؼ ىیهی 11ظاٌگی  قّیی ظؼؼگیؼٌغ. صغاكم كعؼ ٌاىی نّنَ ىاقیً 

انػػف ، 3-3-3-16 زػػغكؿ ، 42مػػفضَ ،  2ك  1ی ُا قػػيارقكـػػيث ب  3-3-3-16، ةٍػػغ  16ةػػؼ اؿػػاس کحػػاب ىتضػػخ رووَاة: 

 43مفضَ 

-3-16 زػػغكؿ ، 2ك  1ی ُا قػػيارقكـػػيث ب  3-3-3-16، ةٍػػغ  15در یػػک ) ىػيػػاری ( ، فنػػم  22ةػػؼ اؿػػاس کحػػاب رووَاة: 

 43انف ، مفضَ 3-3

   است صحیح ة گعیٌِ 
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 5۱زضصس ٍ لؽط ًبهی  ۲لَلِ  حساوخط فبصلِ ًمؽِ اتصبل لَلِ َّاوص ذطه اظ لجِ سطضیع سیفَى زستطَیی )ثب ضیت -31

 ( چمسض است؟هتط هیلی

   ىحؼ 4( 2   فامهَ جا رایؽر جؼیً یکٌؽد( 1

 ىحؼ  1.8( 4                ىحؼ 3 (3

 112، مفضَ  ت-5-2-5-16زغكؿ ،  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ت-5-2-5-16زغكؿ ،  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

( هزبظ PP) پطٍپیلي یپل فیتیٌگؼجمِ استفبزُ اظ لَلِ ٍ  5آة ثبضاى زض یه سبذتوبى  یوط لَلِآیب ثطای ضجىِ  -3۲

 است؟

 ىضافظث گؼدد. یؿّز آجف( در مّرجی ىساز اؿث کَ در ةؼاةؼ 1

 ( ىساز اؿث.2

 ( ىساز ٌیـث. 3

 ایٍچ اؿحفادق قّد. 4كعؼ  ( صحيا 4

 128، مفضَ  3ىّرد )ج( قيارق  3-3-6-16، ةٍغ  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 3ىّرد )ج( قيارق  3-3-6-16ةٍغ ، ةٍغ  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

ىحؼ ارجفاع  15جلؼیتی  ظّر ةَظتلَ  5کَ در یک ؿاظحياف  یدرصانىحؼ ؿحّف آب اؿث.  6صغاکذؼ فكار کار ىساز ایً ٌّع نّنَ  تَظیح :

 دارد ك اٌحلاؿ آب ةاراف ةا ایً نّنَ ك فیحیٍگ ىساز ٌیـث.

    است صحیح د گعیٌِ 

 

تَظیغ آة سطز هصطفی،  (وطی لَلِ)لَلِ، فیتیٌگ، فلٌذ، ضیط ٍ زیگط ارعای  یوط لَلِحساوخط فطبض وبض هزبظ ارعای  -33

 زضرِ سلسیَؼ ًجبیس اظ چِ هیعاى ووتط ثبضس؟ ۲5زض زهبی وبض 

1 )10 BAR  2 )25 S.F.U   3 )10 kg/        4 )98 N/   

 47، مفضَ  انف -2-4-3-16، ةٍغ  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 انف -2-4-3-16، ةٍغ  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

 وطز؟استفبزُ  تَاى ویپالستیىی ته الیِ ً ّبی لَلِاظ  یه وسامآة گطم هصطفی اظ  وطی لَلِثطای  -3۴

 PP پؼكپیهً یپه( PVC-C   2 ( پهی كیٍیم کهؼایغ کهؼدار قغق1

 ُیچکغاـ( PEX    4  ىكتک اجیهً یپه( 3

 51، مفضَ  1-ب  3-4-3-16 زغكؿ،  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 
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 58dBهؼبزل     ل ضسُ ٍظى یبفتِ هؼوَ یا وَثِچٌبًچِ ثطای سمف یه وبضثطی هطرص حساوخط تطاظ صسای  -35 

 هحبسجِ ًوبئیس؟ضا  ثل یزس ثطحست (IIC)یا وَثِزضرِ صساثٌسی  حسالل هَضزًظط ثبضس،

  1 )70dB  2 ) 35dB  3 )64dB  4 )52dB 

 6، مفضَ  (7ك فؼىّؿ راةعَ ) 7-3-1-18، ةٍغ  18ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 (7ك فؼىّؿ راةعَ ) 7-3-1-18ةٍغ ،  17در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

 تَظیح: 

.                          
 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

تزْیعات هَضز ًیبظ ٍ  . فبضؽ اظاست Sec 1.3 ٍاوٌصزاضای ظهبى     5000ًفط ٍ حزن  8۱۱یه سبلي ثِ ظطفیت  -36

 ؟ثبضٌس یه ظیط صحیح ّبی گعیٌِاظ  یه وساماظ ًظط اوَستیىی،  صطفبً

 جهّیؽیّف ىٍاؿب اؿث. ( اؿحّدیّی فیهو ك 1

 ( ؿانً ةؼای کارةؼی اپؼا ىٍاؿب اؿث.2

 .( ؿانً ةؼای کارةؼی ؿعٍؼاٌی ىٍاؿب اؿث3

 ( ؿانً ةؼای کارةؼی جئاجؼ ك ؿیٍيا ىٍاؿب اؿث.4

 39، مفضَ  1-7-2-18 قکم،  18ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-7-2-18 قکم،  17در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

اظ ضْطّبی ظیط ثِ  یه وسام زهب ٍ ظهبى ثطای ثطآٍضز هصطف اًطغی هزوَع اذتالف زهبی هتَسػ ضٍظاًِ زض ثط اسبؼ -37

 تطتیت ظیبز، هتَسػ ٍ ون است؟ 

 کؼىاف -ىؼٌغ  -( گؼىـار 2   ةٍغر ىاُكِؼ -ةٍغر اٌؽنی  -( ةیسار 1

 ةو -ةاغ ىهک  -چاةِار( 4    الُیساف -ةسٍّرد  -( اركىیَ 3

 188انی  178، مفضَ  3پیّؿث زغاكؿ ،  19ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 3پیّؿث زغاكؿ ،  18در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

زهب ٍ ثبض گطهبیی ٍ  یّب ًَسبىثط  یطگصاضیتأحذبضری ٍ رساضّبی زاذلی زض شذیطُ اًطغی ٍ  ی پَستِلبثلیت ولی  -38

 ؟ضَز هی یثٌس گطٍُسطهبیی فعبّبی وٌتطل ضسُ سبذتوبى ثِ چِ ًحَ 

 ( ةا اؿحفادق از زؼـ ؿعضی ىفیغ ؿاظحياف1

 .قٌّغ ىی یةٍغ دؿحَاٌؼژی  ییزّ مؼفَ  ةَ( ةَ چِار گؼكق ةـحگی ةَ ىیؽاف ٌیاز 2

 ( ةا اؿحفادق از ارزش صؼارجی ٌاظانل ؿاظحياف3

 در كاصغ ؿعش زیؼةٍای کم ؿاظحياف ىؤدؼاز زؼـ ؿعضی  ( ةا اؿحفادق4
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 8، مفضَ  پاراگؼاؼ آظؼ، ایٍؼؿی صؼارجی ، ةٍغ  19ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 پاراگؼاؼ آظؼ، ایٍؼؿی صؼارجی ، ةٍغ  18در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

اظ ًَض ؼجیؼی ثطای  هٌس ثْطُفعبی  ضاظ ضٍضٌبیی ؼجیؼی ثب ضٍش تزَیعی ػط هٌس ثْطُ ثطای هحبسجِ زضصس فعبّبی -39

؟ اگط اضتفبع پٌزطُ ووتط اظ اضتفبع وف تب ظیط سمف فعبی زاذل ثبضس آیب ضَز هیگطفتِ ًظط مسض زض چ ای یطِضًوبّبی 

 است؟ یطگصاضتأحهتَسػ ٍظى یبفتِ سؽَح زاذلی ؼىبؼ سؽح ظیط پٌزطُ زض ظطیت اً

 ةهی -( ُياف غؼض اجاؽ 2   ةهی -غؼض اجاؽ  1.6( 1

 ظیؼ -غؼض اجاؽ  1.6( 4             ظیؼ - اجاؽ( ُياف غؼض 3

 87مفضَ ( ، 1-5-19ك زیؼٌّیؾ راةعَ فؼىّؿ ) 91، مفضَ ظط اكؿ ،  19ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 (1-5-19زیؼٌّیؾ راةعَ فؼىّؿ ) ك 91، مفضَ ظط اكؿ ،  18در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

است یب العاهی؟ ایي تبثلَّب حبٍی  ای یِتَصثِ ثبال  ۴گطٍُ  یّب سبذتوبىزض  "ضاٌّوبی ٍاوٌص اظؽطاضی" ًصت تبثلَ -۴۱

 چِ اؼالػبتی است؟

 یرؿاٌ اظالع، ٌضّق یٌكاٌ آجفةَ ؿیـحو  ك اجناؿ ةؼؽ یغُایکهُای گاز ك ( انؽاىی اؿث. صاكی ٌلكَ ظتلات ةا ىـیؼُای ظؼكج، قیؼ1

 ةَ اىغادرؿاٌاف

ىضم کپـّؿ  ،یٌكاٌ آجفاجناؿ ةَ ؿیـحو  اؿث. صاكی ٌلكَ ظتلات ةا ىـیؼُای ظؼكج، قیؼُای گاز ك کهیغُای ةؼؽ ك ای یَجّم( 2

 یٌكاٌ آجف

 فؼار در زٍب ؿاظحياف یُا پهَىضم ، یاٌٌك آجف یُا کپـّؿاؿث. صاكی ٌلكَ ظتلات، ىضم دکيَ زٌگ ظعؼ، ىضم  ای یَجّم( 3

کپـّؿ  یُا ىضمدکيَ زٌگ ظعؼ،  ( انؽاىی اؿث. صاكی ٌلكَ ظتلات، ٌضّق دؿحؼؿی ةَ پهَ ك آؿاٌـّر امهی ؿاظحياف، ىضم4

 یٌكاٌ آجف

 21، مفضَ ىّرد راٍُيای كاکٍف اضعؼاری  3 اداىَ زغكؿ،  21ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 ىّرد راٍُيای كاکٍف اضعؼاری 3 اداىَ زغكؿ،  19در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

چْبض ضًگ هطرص ، ضًَس هیحبٍی هربظى سیبالت ًصت  یّب وبضگبٍُ  ّب سبذتوبىزض ػالئن ایوٌی وِ زض ثیطٍى  -۴1

 صحیح است؟ ّب آىظیط زض ثیبى  ّبی گعیٌِاظ  یه وسام .وٌس یهوِ ّط ضًگ هطرصبت ایوٌی آى سیبل ضا هؼیي  ضًَس هی

 ( كؼىؽ، ىیؽاف ٌاپایغاری )ىذم اصحياؿ اٌفسار(1

 ( ؿفیغ، صسو ىعؽف در ؿاظحياف2

 ( زرد، ىیؽاف ٌاپایغاری )ىذم اصحياؿ اٌفسار(3

 ( آةی، صسو ىعؽف در ؿاظحياف4

 59، مفضَ  27قيارق قکم ،  21ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 27قيارق قکم ،  19در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 
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    است صحیح د گعیٌِ 

 

 است؟ هؽبثك تصَیط ظیط حسالل ظهبى ضسیسى اظ یه ؼجمِ ثِ ؼجمِ زیگط چِ هست یثطل پلِثطای  -۴۲

 

 داٌیَ 14( 1

 داٌیَ 16( 2

 داٌیَ 18( 3

 داٌیَ 12( 4

،  7-1-3-5، ةٍغ  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 41مفضَ 

در یػک ) ىػيػاری ( ،  22ةؼ اؿػاس کحػاب رَاة: 

 7-1-3-5، ةٍغ  14فنم 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

زاضز، یب ثِ ػللی چَى غگًَی یب فطٍضیرتگی سبظُ ٍرَز ّطگبُ اظ ًظط ثبظضؼ زض تؼویط ٍ ًگْساضی سبذتوبى، ذؽط ٍا -۴3

اظ تزْیعات هؼیَة ٍ ذؽطًبن احتوبل  یثطزاض ثْطُ، هصبلح ٍ یب ثربضّبی سوی ،ٍرَز هَاز هٌفزطُ، گبظّبی لبثل اضتؼبل

 ثطای سبوٌبى ٍرَز زاضتِ ثبضس، ٍظیفِ ثبظضؼ چیست؟ ذؽط ربًی

 ةؼؿاٌغ. یًؿاکٍ( غغـ مالصیث ىـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف را ةَ اظالع 1

 ةؼؿاٌغ.ـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف ةّدف ؿاظحياف را مادر ك ةَ اظالع ى ؿکٌّث یؼكاةمغ( اةالغیَ 2

 .ؿاظحياف زهّگیؼی کٍغ ُای یكركد( از كركد افؼاد ةَ ُؼ یک از 3

 .( ىـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف را ةَ ىؼازع ذینالح ىػؼفی کٍغ4

 15، مفضَ 6-13-2-22، ةٍغ  22ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 6-13-2-22، ةٍغ  21در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

 ؟ضَز هیزض وبضّبی ثتٌی، َّای سطز ثِ چِ ضطایؽی اؼالق  -۴۴

 س ةاقغ.درزَ ؿهـیّ 5ك ٌگِغاری کيحؼ از  ریؽی ةحً( دىای ىضیعی در زىاف 1

 ( دىا در ظی ىغت گیؼایی اكنیَ ةحً کيحؼ از مفؼ درزَ ؿهـیّس ةاقغ.2

 قغ.ةاؿهـیّس درزَ  5از  ، ىحّؿط درزَ صؼارت ركزاٌَ کيحؼریؽی ةحًركز كتم از  3( در 3

 کيحؼ از مفؼ درزَ ؿهـیّس ةاقغ. ریؽی ةحً( دىا در قب كتم از 4

 466، مفضَ  1-4-5-22-9، ةٍغ  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-4-5-22-9، ةٍغ  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 
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ثتي اًؽجبق ًساضتِ ٍ  هَضزًظطُ ثب ضز ّب آظهًَِسبظُ سبذتوبى، آظهبیص همبٍهت  ضیعی ثتيچٌبًچِ زض ثرطی اظ  -۴5

ضا زض همبٍهت سبظُ ًطبى زّس، چِ همساض هغعُ  یا هالحظِ لبثلظُ وبّص احتوبل ثتي ون همبٍهت تبئیس ضَز ٍ هحبسجبت سب

 ظ است؟ًیب ثطای آظهبیص هَضز

 . یاةغ یىافؽایف  ُا ىغؽق( جا صنّؿ ٌحیسَ، جػغاد 1

 . کٍغ یى( یک ىغؽق کفایث 2

 ىحؼىکػب( دك ىغؽق ةَ ازاء ُؼ 3

 ( ؿَ ىغؽق4

 481، مفضَ  (ب)ىّرد  4-11-22-9، ةٍغ  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 (ب)ىّرد  4-11-22-9، ةٍغ  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

 زض ًظط گطفتِ ضَز؟  یا اًساظُ فعبی اهي زاذل ٍاحسّبی هسىًَی ثبیس ثِ چِ صَضت ٍ چِزض تساثیط پسافٌس غیطػبهل،  -۴6

 در ٌظؼ گؼفحَ قّد. ىحؼىؼةع 6ك در کم صغاكم  ىحؼىؼةع 1.5 ( ةایغ ٌؽدیک در كركدی كاصغ ىـکٌّی ك ةَ ازای ُؼ فؼد،1

در  ىحؼىؼةع 6ك در کم صغاكم  ىحؼىؼةع 1فؼد، ازای ُؼ ( ةایغ كـيث کّچکی )ٌظیؼ اجاؽ اٌغركٌی، اٌتاری، پـحّ ك کيغ دیّاری(، ةَ 2

 ٌظؼ گؼفحَ قّد.

 در ٌظؼ گؼفحَ قّد. ىؼةع ىحؼ 8ىحؼىؼةع ك در کم صغاكم  2ك آؿاٌـّر، ةَ ازای ُؼ فؼد،  پهَ راق( ةایغ در پكث 3

 حَ قّد.گؼف در ٌظؼىحؼىؼةع  7.5 ىحؼىؼةع ك در کم صغاكم 2.5( ةایغ در داظم اٌتاری، ةَ ازای ُؼ فؼد، 4

 31، مفضَ  1-2-21زغكؿ ،  21ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-2-21زغكؿ ،  21در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

 صحیح است؟ ظیط ّبی گعیٌِاظ  یه وسامثطای ارطای تیط وِ زض ضىل هطرص ضسُ است  -۴7

 

 .الزـ اؿث کَ جیؼ ةچؼظغ ،از زّش ُا ةؼای ازؼای ُؼ کغاـ( ةا کر کؼدف جیؼ در یک زاكیَ، 1

 ةؽرگ جؼ را فلط ةا یک ةار غتّر ازؼا کؼد. زّش ةا اٌغازق جّاف ىی( ةا کر کؼدف جیؼ در یک زاكیَ، 2

 غ مّرت گیؼد.جّاٌ ىیدر ُؼ زىاف  ( ةا کر کؼدف جیؼ در یک زاكیَ، فلط یک ٌّار زّش3

 ( ُؼ ؿَ گؽیٍَ مضیش ىی ةاقٍغ.4

 331، مفضَ  ب  ك جّضیضات زیؼ آف-22-9قکم ، اجناالت زّقی  زّش ك راٍُيایةؼ اؿاس اة: رَ

    است صحیح د گعیٌِ 

 

اظ  یه وسامیىسیگط زض آّي زض وٌبض طیحساوخط فبصلِ آظاز رَش هٌمؽغ ثطای سبذت ستَى تَسػ اتصبل ثِ ّن زٍ ت -۴8

 ظیط صحیح است؟  ّبی گعیٌِ

 ىحؼ ؿاٌحی 21 ایةؼاةؼ ضعاىث زاف  21( 1

 ىحؼ ؿاٌحی 31ةؼاةؼ ضعاىث زاف یا  21( 2
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 ىحؼ ؿاٌحی 31ةؼاةؼ ضعاىث ةاؿ یا  21( 3

 ىحؼ ؿاٌحی 21ةؼاةؼ ضعاىث ةاؿ یا  21( 4 

 334، مفضَ  1-6-4-9ةٍغ ، اجناالت زّقی  زّش ك راٍُيایةؼ اؿاس رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

رَضىبضی احتوبل تغییط ضىل  زض احط یه وسامذٌخی هطرص ضسُ است.  زض تصبٍیط همبؼغ تیطّب، هحل رَش ٍ تبض -۴9

 ووتط یب ًعزیه ثِ صفط زاضًس؟

1 )d  كc     

2 )a  كd   

3 )b كc     

 ، یکـاف اؿث.یکـاف ةاقغ یکار زّشؿؼغث  کَ درمّرجیاصحياؿ جغییؼ قکم در جياىی ىّارد  (4

 159مفضَ  ، 5-6ُای  قکمك  158، مفضَ  4-6ةٍغ ، اجناالت زّقی  زّش ك راٍُيایةؼ اؿاس رَاة: 

 5-6ُای  قکمك  158، مفضَ  4-6ةٍغ ،  22در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

تَْیِ لَاظم گبظسَظ،  ٍ هزبضی ّب زٍزوصًصت ٍسبیل گبظسَظ ٍ هسئَلیت ًْبیی آى ٍ وٌتطل هزسز هٌبست ثَزى  -5۱

 ؟ثبضس هیثِ ػْسُ چِ وسی  ّب آىٍ آظهبیص ػولىطز  یاًساظ ضاُ

 ( ىٍِغس ٌاظؼ4   ( ٌناب ىساز3   ( ىسؼی2   ( کارفؼىا1

 16، مفضَ  5-2-1-17، ةٍغ  17ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 5-2-1-17ةٍغ ، ةٍغ  16در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

ثطای  تَاى هیآیب  ضًَس هی هٌبؼمی وِ ذؽط ظلعلِ ٍرَز زاضز زض زیَاضّبیی وِ ثب ثلَن، هطبثِ زال زٍ ؼطفِ ؼطاحیزض  -51

هسلح وٌٌسُ هیلگطز ثستط هَضة ثب ًَاضّبی هص الیبف استفبزُ  ٍ حفظ پیَستگی زیَاض ثِ تطتیت اظ الوبى سبظی یىپبضچِ

 ًوَز؟ 

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

 4مفضَ ،  5-1-1-4-1-6ةٍغ پ ،  2811ٌاىَ  آییً 6پیّؿث ةؼ اؿاس رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

 ۲۴ٍ ثِ هست ووتط اظ  ًفط تحت هطالجت غیط اظ ذَیطبًٍساى ذَز 15سبذتوبًی وِ زض آى افطاز ثِ تؼساز  یّب تصطف -5۲

 ّستٌس؟ سبذتوبًی یّب تصطف ثٌسی ینتمسسبػت لطاض زاضًس، رعء وسام گطٍُ اظ 

 3-( گؼكق د4   2 -( گؼكق ـ 3   1 -( گؼكق ـ 2   4-( گؼكق د1

 29مفضَ ،  2-3-4 زغكؿ،  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 
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 2-3-4زغكؿ ،  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

وبغص ٍ ؼٌبة ٍ غالت ٍ ، آى ثطای اًجبض وبالّب ٍ هحصَالتی اظ ًَع پَضبن، وفص اًجبضی وِ سبذتوبى یّب تصطفزض  -53

 ؟ثبضٌس یهظیط  یّب تصطفاظ  یه وسامتٌجبوَ ّستٌس، رعء 

 ( اٌتاری ىیاف ظعؼ4  ظعؼ  کو( مٍػحی 3  یؽآى ىعاظؼق( 2     ( مٍػحی ىیاف ظعؼ1

 29، مفضَ  2-3-4 زغكؿك  26، مفضَ  1-8-2-3-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 2-3-4 زغكؿك  1-8-2-3-4ةٍغ ،  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ز گعیٌِ 

 

ضسُ ٍ یىی اظ اظالع  هستؽیل ؼطاحی صَضت ثِوِ  هتطهطثغ ۴۱ًفط ٍ ثِ هسبحت  ۲۲زض یه فعبی روؼی ثب ظطفیت  -5۴

 ًَضگصض ثبیس چٌس هتطهطثغ ثبضس؟ؼَل زاضز، حسالل سؽح  هتط سبًتی 6۲۱آى 

 ىحؼىؼةع 2.5( 4   ىحؼىؼةع 8 (3   ىحؼىؼةع 5 (2   ىحؼىؼةع 4 (1

 82مفضَ ،  6-4زغكؿ اداىَ ،  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 6-4زغكؿ اداىَ ،  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 

 

 ایي پالى صحیح است؟ظیط زض هَضز  ّبی گعیٌِاظ  یه وسامهتطهطثغ هسىًَی است.  76ٍاحس  پالى ضٍثطٍ ٍضٍزی یه -55

 
 ةَ ىتضخ چِارـ ىلؼرات ىهی ؿاظحياف رغایث قغق اؿث. ( در ایً پالف ٌکات ىؼةّط1

 . قّد ىیی ؿاظحياف ظتق ىتضخ چِارـ ىكاُغق ىّرد غغـ رغایث ىلؼرات ىه   1ایً ةعف از پالف ( در 2

 . قّد ىیی ؿاظحياف ظتق ىتضخ چِارـ ىكاُغق ىّرد غغـ رغایث ىلؼرات ىه   2ةعف از پالف  در ایً( 3

 .قّد یىی ؿاظحياف ظتق ىتضخ چِارـ ىكاُغق ىّرد غغـ رغایث ىلؼرات ىه  2ایً ةعف از پالف ةیف از  در( 4

 84ك  83مفضَ ،  2-1-1-7-4ك  1-1-7-4ةٍغُای ،  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 2-1-1-7-4ك  1-1-7-4ةٍغُای ،  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح ز گعیٌِ 
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هتطهطثغ ٍ یىی  ۲۱.8 زض ضىل ثرطی اظ یه پالى هسىًَی تطسین ضسُ وِ زض آى فعبی ًطیوي ػوَهی ثِ هسبحت -56

 6.5هتطهطثغ ٍ  7وبشة ایي زٍ فعب ثِ تطتیت سمف  یّب هسبحت. ضَز یههتطهطثغ زیسُ  1۴اظ فعبّبی البهتی ثِ هسبحت 

ظیط صحیح است؟  ّبی گعیٌِاظ  یه وسامزازُ ضسُ  یّب هسبحتهتطهطثغ زض ًظط گطفتِ ضسُ است. ثب تَرِ ثِ ضىل ٍ 

 ػساز زض ضىل ثِ هتط است()ا

 

 ةاقٍغ یىٌكیيً ك ظّاب ةَ جؼجیب درؿث ك درؿث  یُا کاذبؿلف  یُا ىـاصث( 1

 ةاقٍغ یىٌكیيً ك ظّاب ةَ جؼجیب درؿث ك ٌادرؿث  یُا کاذبؿلف  یُا ىـاصث( 2

 ةاقٍغ یىٌكیيً ك ظّاب ةَ جؼجیب ٌادرؿث ك درؿث  یُا کاذبؿلف  یُا ىـاصث( 3

 ةاقٍغ یىٌكیيً ك ظّاب ةَ جؼجیب ٌادرؿث ك ٌادرؿث  یُا کاذبؿلف  یُا ىـاصث( 4

 85، مفضَ  9-1-1-7-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 9-1-1-7-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

    است صحیح د گعیٌِ 

 

ٍ ٍ پطزاذت آى ػول  ٍ ًحَُ زضیبفت العحوِ حكعاى تْیِ ٍ اثالؽ زستَضالؼول هطثَغ ثِ ًحَُ اضربع وبض، ًظبضت، هی -57

 اظ هطارغ است؟ یه وسام ثط ػْسُثیي ًبظط ٍ هزطی  ًظط اذتالفّوچٌیي ضفغ 

 .رؿغ یىاف ةّدق کَ ةَ جنّیب قّرای ىؼکؽی ؿازىاف ( ةؼ غِغق ؿازىاف ٌظاـ ىٍِغؿی ؿاظحياف اؿح1

 ( ةؼ غِغق ادارق راق ك قِؼؿازی قِؼؿحاف اؿث.2

 ( كزارت راق ك قِؼؿازی3

 ( قّرای ىؼکؽی ؿازىاف ٌظاـ ىٍِغؿی ؿاظحياف4

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

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

    است صحیح د گعیٌِ 

 

لبًَى ًظبم  33هبزُ ارطایی  ًبهِ ییيآ هَرت  ثِوِ  اظ هطارغ ظیط هىلف است توبهی ٍظبیف ٍ العاهبتی یه وسام -58

سبذتوبى ًْبزُ ضسُ است ضا ثِ اؼالع هتمبظی پطٍاًِ ٍ هبله، ؼطاح، ًبظط ٍ هزطی  ثط ػْسُهٌْسسی ٍ وٌتطل سبذتوبى 

 سبیط ػَاهل زذیل زض ؼطاحی، ًظبضت ٍ ارطای سبذتوبى ثطسبًس؟

 .رؿاٌغ یى ؿاز ك  ؿاظثاظالع غّاىم دظیم در  را ةَ در كانب یک اةالغیَ ىحضغانكکم ىؼاجب افاؿح فؿازىاف ٌظاـ ىٍِغؿی ؿاظحيا( 1

 ىؼازع مغكر پؼكاٌَ ؿاظحياف ك ؿایؼ ُا یقِؼدار( 2

ىٍِغؿی ؿاظحياف اؿحاف ةایغ ىؼاجب را ةَ اظالع  ك ؿازىاف ٌظاـ رؿاٌغ یىىؼاجب را ةَ اظالع ىانک ك ٌيایٍغق كاٌٌّی كی  ُا یقِؼدار( 3

 ظؼاح، ٌاظؼ ك ىسؼی ؿاظحياف ةؼؿاٌغ.

  ُا اؿحافك ادارات کم راق ك قِؼؿازی  ُا یقِؼدار( 4

 8، مفضَ  4-9-2، ةٍغ  2ضخ ةؼ اؿاس کحاب ىترَاة: 

   است صحیح ة گعیٌِ 
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 18۱۱اَّاظ ثب ظیطثٌبی  تزبضی زض ًظط زاضز سبذتوبى ضؼجِ اصلی ذَز ضا زض یىی اظ هٌبؼك ضْط یّب ثبًهیىی اظ  -59

زض هجحج زٍم همطضات هلی سبذتوبى، ایي  ظَاثػ هٌسضد ثط اسبؼهتطهطثغ ٍ زض پٌذ ؼجمِ ضٍی ضبلَزُ ارطا ًوبیس. 

 ؟گیطز هیسبذتوبى زض وسام گطٍُ لطاض 

 ( ُیچکغاـ4  ( گؼكق ب3  ( گؼكق د 2  ( گؼكق ج1

 81ك  79، مفضَ  1-18، ةٍغ  2ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ رَاة: 

 1-18ةٍغ ،  2در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 

 

 ؟ثبضس ویًاػعبی ضَضای اًتظبهی  اظ رْبت ضزِ یه وساماًتظبهی،  یّب پطًٍسُزض ضسیسگی ثِ  -6۱

 جعننی ٌظاـ ىٍِغؿی یُا گؼكققکایث در ُؼ یک از  یُا ظؼؼ( غضّیث ُؼ یک از 1

 ىّضّع قکایث ىعؼكصَ ةاقٍغ. قؼکای جساری ك كؼاردادی غضّ قّرای اٌحظاىی، دارای ٌفع قعنی در کَ درمّرجی( 2

 قّرای اٌحظاىیقکایث در  یُا ظؼؼ( غضّیث ُؼ یک از 3

اٌحعاب کٍٍغق غضّ قّرای اٌحظاىی ةَ غضّیث  ىغیؼق یأتُقکایث یا ةـحگاف ٌـتی درزَ اكؿ كی در  یُا ظؼؼ( غضّیث ُؼ یک از 4

 آف قّرا

 196ك  195، مفضَ 111امالصیَ ىادق ىٍِغؿی ،  ةؼ اؿاس امالصیَ كاٌّف ٌظاـرَاة: 

 195، مفضَ 111امالصیَ ىادق ىٍِغؿی ،  امالصیَ كاٌّف ٌظاـ،  1در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب رَاة: 

   است صحیح الف گعیٌِ 
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