
کلید واژه  
آزمون نظام مھندسی ونظام کاردانی

www.kelidvajeh.ir
تھیھ کلید واژه ھای آزمون ورود بھ حرفھ مھندسان و کاردانان

عمران (محاسبات ،نظارت ،اجرا)
معماری (طراحی، نظارت ،اجرا)

و تاسیات برقی ومکانیکی،شھرسازی،ترافیک،نقشھ برداری

ارائھ جزوه ھای آمادگی آزمون نظام مھندسی برای رشتھ ھای عمران ، معماری ،برق و...

نمونھ سواالت آزمون نظام مھندسی ھر مبحث بصورت جداگانھ
 شابلون ویژه طراحی معماری برای ترسیم سریع برشھ پلھ و نقشھ ھا در جلسھ امتحان   

آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

تست زنی سریع = قبولی راحت در آزمون ھای نظام مھندسی با کلید واژه آزمون

سایتھا این از نسخه هتھی با و نمایدتھیه  زیر ھای سایت از یکی از را دخو نیاز مورد واژه کلید اصلی نسخه میتوانید شما

 شد خواھد ارسال شما ایمیل هب رایگان جدید واژه کلید آزمون زمان تا واژه کلید آپدیت صورت در

www.kelidvajeh.ir

www.civilfa.com

www.yarazmoon.com

http://www.civilfa.com/
http://www.civilfa.com/


@kelidvajeh 

 مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

 (جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان)  

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh  

مخاطبین رو در داخل صفحه تلگرام خود برای یکی از  kelidvajeh@برای ورود 

 روبزنید joine to channelو گزینه  ارسال کرده و سپس روی آن کلیک کنید خود

: برای وارد شدن به کانال باید حتما تلگرام شما آپدیت باشدنکته مهم

پیام ارسال کنید تا راهنمایی  09151361344در صورتی بروز مشکل از به تلگرام شماره 

شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh


 3  فهرست مطالب

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

  صفحه  عنوان

  5  ..............................................................................................................................................................................................................  مقدمه 

  7   .........................................................................................................................................   93فصل اول: پاسخ تشریحی آزمون خرداداد 

  21   ............................................................................................................................................   93فصل دوم: پاسخ تشریحی آزمون آبان 

  35   ........................................................................................................................................   94فصل سوم: پاسخ تشریحی آزمون مرداد 

  51   .....................................................................................................................................   94فصل چهارم: پاسخ تشریحی آزمون بهمن 

  65   .....................................................................................................................................  95فصل پنجم: پاسخ تشریحی آزمون شهریور 

  79   .........................................................................................................................  95فصل ششم: پاسخ تشریحی آزمون طراحی اسفند 

  93   ..........................................................................................................................  95فصل هفتم: پاسخ تشریحی آزمون نظارت اسفند 

  103   .........................................................................................................................................................................................  مراجع و مآخذ 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

مدار تک فاز می باشد، از سه محل ورودي به صورت یکپارچه کنترل گردد.  6قرار است روشنایی یک سالن بزرگ که شامل ) 1پرسش 

  مناسب ترین روش کنترل چه می باشد؟

  و شستی هاي قطع و وصل در محل هاي ورودي الف) استفاده از کنتاکتور

  ب) استفاده از کنتاکتور و کلیدهاي تبدیل در محل هاي ورودي 

  ج) استفاده از کنتاکتور رله ضربه اي و شستی هاي قطع و وصل در محل هاي ورودي

  د) استفاده از کنتاکتور رله ضربه اي و کلیدهاي تبدیل در محل هاي ورودي 

کلید تبدیل منجر به افزایش قدرت مانور نسبت به شستی هاي قطع و وصل می شود؛ حال آنکه هدف کنترل یکپارچه پاسخ) استفاده از 

  است. پس شستی قطع و وصل و کنتاکتور نسبت به کلید تبدیل ترجیح داد. گزینه ج صحیح است.

  و یا سقف صحیح است؟کدامیک از گزینه هاي زیر در خصوص اجراي لوله به صورت روکار روي دیوار ) 2پرسش 

  میلی متر از دیوار و یا سقف فاصله داشته باشد. 6الف) لوله باید حداقل 

  میلی متر از دیوار و یا سقف فاصله داشته باشد. 10ب) لوله باید حداقل 

  ج) لوله می تواند با دیوار و یا سقف تماس داشته باشد.

  د) هر نوع جنس لوله شرایط خاص خود را دارد.

میلیمتر  6، فاصله دیوار یا سقف با لوله باید حداقل 110نشریه  2-5-8-1و بند  13مبحث  91صفحه  6-3-7-13ق آئین نامه پاسخ) طب

  باشد. گزینه الف صحیح است.

چانچه در یک تابلوي برق سه فاز امکان متعادل کردن بارهاي خروجی تابلو بین فازها امکان پذیر نباشد، کدامیک از گزینه  )3پرسش 

  هاي صحیح است.

  الف) باید سطح مقطع هادي فازها و سطح مقطع هادي خنثی را افزایش داد.

  ب) باید سطح مقطع هادي فازها را افزایش داد.

  خنثی را معادل سطح مقطع هادي فازها انتخاب کرد. ج) باید سطح مقطع هادي

  د) وسیله حفاظتی تابلو باید هادي خنثی را نیز قطع کند.

، در بارهاي نامتعادل بدلیل و گرم شدن هادي نول در اثر عبور جریان از آن، 13مبحث  84صفحه  1-12-1-7-13پاسخ) طبق آئین نامه 

  از در نظر گرفت. گزینه ج صحیح است.سطح مقطع آن را باید حداقل برابر هادي ف

  آمپر صحیح می باشد؟ 25کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد قطع یک کلید خودکار مینیاتوري با جریان نامی ) 4پرسش 

  A 500د)                                  A 250ج)                              KA 6ب)                          A 25الف) 

  پاسخ) قدرت قطع کلیدهاي مینیاتوري در حد کیلوآمپر است که تنها در گزینه ب جریان در این حد می باشد.

  کدامیک از گزینه هاي زیر در خصوص مدار تغذیه کننده بلندگوها صحیح است؟) 5پرسش 

  خل لوله فوالدي اجرا گردد.الف) چنانچه خط تغذیه بلندگوها فاقد هادي داراي پرده فلزي زمین شده باشد، باید در دا

  ب) چنانچه خط تغذیه بلندگوها داراي هادي پرده فلزي زمین شده باشد، اجراي آن در داخل لوله پالستیکی بالمانع می باشد.

  می باشد.ج) صرفنظر از اینکه خط تغذیه بلندگوها دارا و یا فاقد هادي پرده فلزي زمین شده باشد، اجراي آن در داخل لوله پالستیکی مجاز 

  د) گزینه الف و ب هر دو صحیح است.

  گزینه د صحیح است. 13مبحث  106صفحه  4-5-9-13پاسخ) طبق آئین نامه 

  حداقل فاصله نصب کابل هاي (بدون لوله) بر روي دیوار چقدر است و نوع بست کابل چگونه باید باشد؟) 6پرسش 
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  سانتی متر با بست فلزي دو پیچه 2ب) حداقل                     سانتی متر با بست پالستیکی دو پیچه 2الف) حداقل 

  پیچه سبیده باشد و با بست پالستیکی دود) کابل باید به دیوار چ                          سانتی متر با بست فلزي یک پیچه 1ج) حداقل 

ست هاي پالستیکی دو پیچه با فاصله دو سانتی متري ، نصب کابل روي دیوار از ب13مبحث  86صفحه  2-2-7-13پاسخ) طبق آئین نامه 

  از دیوار انجام می شود، پس گزینه الف صحیح است.

تک فاز مورد استفاده در واحدهاي مسکونی چند آمپر باید باشد؟  A 16 کلید مینیاتوري براي حفاظت یک مدار شامل پریزهاي ) 7پرسش

  ر می شود.)(از ضرایب کاهش باردهی کلیدهاي مینیاتوري صرفنظ

  باشد. A 16ب) باید             نیز بیشتر باشد.       A 16الف) بر حسب نیاز می تواند از 

  د) داده ها براي حل مسئله کافی نمی باشد.      بیشتر باشد.                                        A  16ج) نباید از 

  آمپر باشد. گزینه ج صحیح است. 16جریان نامی پریزهاي یک فاز باید حداقل  ،13مبحث  96صفحه  2-3-8-13پاسخ) طبق آئین نامه 

میلی  30با حساسیت  RCDچنانچه در اثر وجود هارمونیک هاي ناخواسته در مدارهاي مصرف کننده عملکرد کلید هاي  ) 8پرسش 

به عنوان حفاظت در برابر برق گرفتگی استفاده با حساسیت هاي زیر می توان  RCDآمپر با مشکالتی روبرو گردد. کدامیک از کلیدهاي 

  نمود؟

  میلی آمپر 300با حساسیت  RCDمیلی آمپر                        ب) کلید  100با حساسیت  RCDالف) کلید 

  میلی آمپر                           د) هیچ کدام 500با حساسیت  RCDج) کلید 

میلی آمپر می توان براي حفاظت در برابر  30، از کلیدهاي مینیاتوري تنها تا 13مبحث  77صفحه  2-6-2-6-13پاسخ) طبق آئین نامه 

  برق گرفتگی استفاده کرد. گزینه د صحیح است.

حداقل عمق (ارتفاع) حفر کانال براي کابل کشی فشار ضعیف با رعایت حداقل فاصله کابل از سطح از زمین با شرایط نصب ) 9پرسش 

  سانتی متر می باشد.) 5بحث سیزدهم چقدر باید باشد؟ (قطر کابل برابر کابل طبق مقررات م

  سانتیمتر 75د)                سانتیمتر            80ج)               سانتیمتر            70ب)       سانتیمتر         82,5الف) 

 10، 4-5-2-7-13متر بوده و طبق آئین نامه  0,7، حداقلنصب کابل  عمق 13مبحث  87صفحه  1-5-2-7-13پاسخ) طبق آئین نامه 

  سانتیمتر است. گزینه الف صحیح است. 80متر یا  0,8سانتیمتر نیز باید ماسه اطراف کابل را احاطه کند، بنابراین باید حداقل کانال 

ر و تجهیزات فشار ضعیف از یک الکترود اتصال زمین مشترك اگر در پست برق براي تجهیزات فشار متوسط، ترانسفورماتو) 10پرسش 

  (حفاظتی و ایمنی) استفاده کنیم، کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح نمی باشد؟

  کیلومتر باشد. 3الف) طول کابل هاي ورودي و خروجی فشار متوسط مدفون در زمین هر کدام حداقل 

  کیلومتر باشد. 3مدفون در زمین  ب) مجموع طول کابل هاي ورودي و خروجی فشار متوسط

  اهم باشد. 1ج) مقاومت الکترود زمین مشترك نباید بیشتر از 

د) کابل هاي ورودي و خروجی فشار متوسط هر کدام به طول یک کیلومتر با شیلد هادي روي الیه بیرونی کابل و در تماس مستقیم با 

  خاك باشد. 

  ] گزینه ب صحیح است.4مرجع [ 177صفحه  2P4-2-5و بخش  13حث مب 172صفحه  4-6-10-1پاسخ) طبق آئین نامه پ

 –آمپر مفروض است. چنانچه موتور فوق به صورت  ستاره  43,5) و شدت جریان نامی KW 22( hp 30موتوري با قدرت  )11پرسش 

  قدر می باشد؟مثلث راه اندازي گردد، مناسب ترین آمپراژ رله بی متال که براي تغذیه موتور استفاده شده است، چ

  A 63- 45د)                                  A 50-40ج)                            A  32-22ب)                 A 40-28الف) 

                                       مثلث بوده، پس: -پاسخ) جریان باید در بازه جریان بی متال باشد. نوع اتصال ستاره
43.5

25
3 3
inI

I A     

  گزینه ب صحیح است.

  می باشد؟ TN-Cکدامیک از کابل هاي  اشاره شده زیر مربوط به سیستم ) 12پرسش 

  NYY 2mm 16×4 ،NYY 2mm 6×4ب)                         NYY 2mm 10×4 ،NYY 2mm 4×5الف) 

  د) گزینه هاي الف و ب هر دو صحیح است.                    NYY 2mm 16/25×3 ،NYY 2mm 10×4ج) 

  ] گزینه ج صحیح است.4مرجع [ 409صفحه  3P7-1و  جدول  410صفحه  3P7-2، جدول 232صفحه  621-3-2پاسخ) طبق بند 

  موارد کاربرد کلید دو پل چه می باشد؟ )13پرسش 
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  ب) قطع و وصل هم زمان دو فاز           الف) قطع و وصل هم زمان یک فاز و یک نول         

  صحیح است. ج) قطع و وصل دو مدار                                                د) گزینه هاي الف  و ب هر دو

دوپل براي قطع و وصل همزمان دو فاز و یا یک فاز و یک نول بکار  کلیداز جلد اول  110نشریه  49 صفحه 3-2-4-3پاسخ) طبق بند 

  گرفته می شود. گزینه د صحیح است.

  مناسب ترین وسیله نصب شده براي قطع و وصل یک کولر در بام و در مجاورت کولر چه می باشد؟ )14پرسش 

  و یا گردانالف) ایزوالتور تک پل واترپروف با بدنه آلومینیوم دایکاست با دسته اهرمی 

  ب) ایزوالتور سه پل واترپروف با بدنه آلومینیوم دایکاست با دسته اهرمی و یا گردان

  ج) کلید مینیاتوري سه پل

  د) کلید مینیاتوري تک پل

نکه کولر نیاز پاسخ) بکارگیري کلیدمینیاتوري براي قطع و وصل مدار مجاز نبوده و بنابراین از یک ایزوالتور باید استفاده شود. با توجه به ای

  به کنترل پمپ آب، دور کند و دورتند دارد، پس باید کلید سه پل مورد استفاده قرار گیرد. گزینه ب صحیح است.

  کدامیک از گزینه هاي زیر را می توان در صورت وجود شرایط الزم به عنوان الکترود زمین استفاده کرد؟) 15پرسش 

  ب) اجزاي فلزي سازه ها                                      الف) غالف هاي هادي کابل ها            

  د) هر سه گزینه صحیح است.                 ج) لوله کشی آب (فلزي)                                         

  ] گزینه د صحیح است.4مرجع [ 101صفحه  2-430 بندپاسخ) طبق 

  خصوص پله هاي برقی صحیح است؟کدامیک از گزینه هاي زیر در ) 16پرسش 

  الف) پله هاي برقی باید قابلیت حرکت در دو جهت باال و پایین را داشته باشند.

  ب) پله هاي برقی باید قابلیت حرکت فقط در یک جهت باال یا پایین را داشته باشند.

  در دو جهت باال و پایین را داشته باشند.ج) فقط در ساختمان هایی که ریسک حریق باال باشد، پله هاي برقی باید قابلیت حرکت 

متر باشد، پله هاي برقی باید قابلیت حرکت در دو جهت باال و پایین را  5د) فقط در ساختمان هایی که ارتفاع کف به کف طبقات بیش از 

 داشته باشند.

  ، گزینه الف صحیح است.15مبحث  45صفحه  1-4-3-15پاسخ) طبق آئین نامه 

  از کابل هاي شبکه زیر از نوع بدون هالوژن و دیر گذار می باشد؟ کدامیک )17پرسش 

  PVCیا  LSZHهمراه با پوشش  UTPب) کابل                              PVCهمراه با پوشش  SSTPالف) کابل 

  PVCهمراه با پوشش  SFTPد) کابل                                LSZHهمراه با پوشش  UTPج) کابل 

که هنگام  PVC) داراي مقاومت بیشتر در مقابل آتش سوزي بوده و برخالف LSZH( Low Smoke Zero Halogenپاسخ) روکش 

 حریق گاز سمی هالوژن تولید می کند، فاقد این گاز بوده و باعث خفگی نمی شود. گزینه ج صحیح است.

  هاي الکتریکی در حال نصب و در حال کار چه می باشد؟زمان دوره تناوب براي بازدید جریان الکتریکی در موتور) 18پرسش 

  شش ماه یک بار ب) هر               الف) هر سه ماه یک بار                                 

  د) هر دو سال یک بار               ج) ساالنه یک بار                                        

  ، گزینه گزینه ج صحیح است.22مبحث  64صفحه  1-7-22پاسخ) طبق جدول 

بازرس که مسئولیت بازرسی از ساختمان مطابق الزامات مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان را به عهده دارد، قرارداد ) 19پرسش 

  کاري خود را با چه کسی منعقد می نماید؟

  ب) مسئول نگهداري ساختمان                   الف) مالک                                          

  د) سازمان نظام مهندسی استان                ج) بهره بردار                                          

، بازرس قرارداد را با مسئول نگهداري ساختمان منعقد می کند. گزینه ب صحیح 22مبحث  3صفحه  6-3-1-22پاسخ) طبق آئین نامه 

  است.

  کدامیک از گزینه هاي زیر در خصوص نقطه خنثاي فشار ضعیف صحیح است؟) 20پرسش 

  الف) نقطه خنثاي فشار ضعیف باید به الکترود زمین ایمنی وصل گردد.

  ب) نقطه خنثاي فشار ضعیف باید به الکترود زمین حفاظتی وصل گردد.
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  حفاظتی ایمنی وصل گردد.ج) تحت شرایطی نقطه خنثاي فشار ضعیف می تواند به الکترود زمین مشترك 

  د) گزینه هاي الف و ج هر دو صحیح است.

  گزینه د صحیح است. 13مبحث  170صفحه  6-10-1پاسخ) طبق آئین نامه پ 

  کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح است؟) 21پرسش 

  باشد.الف) در صورت استفاده از هادي نوع لخت (بدون عایق) براي هم بندي این هادي باید از نوع افشان 

  ب) هادي هم بندي باید از نوع لخت (بدون عایق) باشد

  ج) هادي هم بندي می تواند از نوع هادي با عایق باشد.

  د) گزینه هاي الف و ج هر دو صحیح است.

  پاسخ) گزینه ج صحیح است.

  صحیح است؟کدامیک از گزینه هاي زیر در خصوص جلوگیري از اضافه بار (بار بیش از ظرفیت آسانسور) ) 22پرسش 

  ب) استفاده از حسگر اضافه بار                  الف) محدود کردن مساحت کابین                

  د) گزینه هاي الف  و ب هر دو صحیح است.               ج) کم کردن سرعت اسمی آسانسور                

گزینه ب صحیح است.  15مبحث  7ف سیستم اضافه بار در صفحه گزینه الف و طبق تعری 15صفحه  2-2-2-2-15پاسخ) طبق آئین نامه 

  پس گزینه د کامل ترین گزینه است.

  ضربه گیر (بافر) عبارت است از:) 23پرسش 

  الف) وسیله اي است براي جلوگیري از برخورد کنترل نشده کابین به کف چاهک.

  ب) وسیله اي است براي متوقف کردن کابین به هنگام سقوط آزاد آن.

  ج) وسیله اي است که در مواقع اضطراري با افزایش غیر عادي سرعت فعال شده و سبب تئقف کابین می شود.

  د) وسیله اي است که در مواقع افزایش سرعت بیش از حد کابین قفل شده و سیستم ترمز ایمنی را فعال می کند.

  یح است.، گزینه الف صح15مبحث  6پاسخ) طبق تعریف ضربه گیر (بافر) در صفحه 

  کدامیک از گزینه هاي زیر براي قسمت هادي بیگانه صحیح می باشد؟) 24پرسش 

  ب) رادیاتورها و ماشین لباسشویی         الف) ماشین ظرفشویی و قسمت فلزي ساختمان ها        

  د) هر سه گزینه صحیح است.        ج) لوله هاي فلزي گاز، آب و حررات مرکزي                

  گزینه ج صحیح است. 13مبحث  6صفحه  11-3-2-13پاسخ) طبق آئین نامه 

  کدامیک از گزینه هاي زیر قسمت (مدار) برقدار می باشد؟) 25پرسش 

  ب) هادي هاي فازها              الف) هادي هاي فازها + هادي خنثی                   

  د) هادي هاي فازها + هادي خنثی + هادي حفاظت          ج) هادي هاي فازها + هادي حفاظتی + خنثی           

  ] گزینه الف صحیح است.4مرجع [ 339و صفحه  13مبحث  7صفحه  14-3-2-13پاسخ) طبق آئین نامه 

  وصل بدنه هادي به ترمینال اصلی اتصال زمین توسط چه هادي انجام می شود؟) 26پرسش 

  ب) هادي حفاظتی                                 الف) هادي اتصال زمین                 

  د) گزینه الف و ب هر دو صحیح است.                           ج) هادي هم بندي                             

  گزینه ب صحیح است. 13مبحث  152صفحه  4-8-2-1و شکل پ 6صفحه  9-3-2-13پاسخ) طبق آئین نامه 

  الزامی می باشد؟ ITیک از کاربردهاي زیر استفاده از سیستم براي کدام) 27پرسش 

  الف) ذوب فلزات                                                          ب) اتاق هاي عمل

  ج) چراغ هاي روشنایی ایمنی در تاالرهاي همایش                  د) هر سه گزینه صحیح است.

  ]، گزینه د صحیح است.1مرجع [ 253ه صفح 11-5-631پاسخ) طبق بند 

رشته سه فازي وارد تابلو توزیع یک واحد مسکونی که مصارف نهایی  4هر گاه کابل  TN-C-Sدر یک سیستم نیرو از نوع ) 28پرسش 

  (روشنایی، پریز و تجهیزات ثابت) تغذیه می نماید، شود:

  در تابلو اتصال می یابد. PENکابل به شینه  PENبوده و هادي  PEرشته است، تابلو توزیع فاقد شینه حفاظتی  4الف) چون کابل 

  برقرار می گردد. jumperدر تابلو  PEو   Nتابلو متصل شده و ارتباط شینه هاي  Nکابل مستقیمًا به شینه  PENب) هادي 
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  برقرار می گردد. jumperدر تابلو با  PEو  Nتابلو متصل شده و ارتباط شینه هاي  PEکابل مستقیمًا به شینه  PENج) هادي 

  دو تابلو برقرار نمی گردد. Nو  PEدر تابلو متصل شده و هیچ ارتباطی بین شینه هاي  PEکابل به شینه  PENد) هادي 

  ، گزینه ج صحیح است.13مبحث  73صفحه  2-1-6-13آئین نامه  »ج«بند  پاسخ) طبق

  اي پایین صحیح است؟کدام عبارت در مورد کابل کشی در دم) 29پرسش 

  + درجه سانتی گراد با تمهیداتی مجاز است.3الف) کابل کشی در دماي کمتر از 

  ب) جابجایی کابل پیچیده شده بر روي قرقره در دماي کم مجاز نیست.

  درجه سانتی گراد به هیچ وجه امکان پذیر نیست. 19ج) کابل کشی در دماي کمتر از 

  است. د) گزینه هاي ب و ج هر دو صحیح

  ، گزینه ج صحیح است.13مبحث  87صفحه  7-5-2-7-13پاسخ) طبق آئین نامه 

از تابلو برق واحدي تغذیه شده اند. از دیدگاه کاهش جریان و  )cos<0.85تعدادي موتور الکتریکی با توان اکتیو و راکتیو () 30پرسش 

  ش نصب خازن جبران بار راکتیو کدام است؟تلفات انرژي در کابل هاي مدار تغذیه الکتروموتورها مناسب ترین رو

  الف) جبران گروهی با اتصال خازن در ورودي سرویس مشترك

  ب) جبران گروهی با اتصال خازن در تابلو برق تغذیه الکتروموتورها

  ج) جبران انفرادي با اتصال خازن به صورت موازي با ترمینال هاي تغذیه هر الکتروموتور

  خازن در پست ترانسفورماتور د) جبران گروهی با اتصال

  پاسخ) در جبرانسازي انفرادي، امکان کاهش قابل توجه تلفات و اصالح بهینه ضریب قدرت، مقدور است. گزینه ج صحیح است.

اهم باشد،  10اگر  در منطقه اي بتوان ثابت نمود که مقاومت اتصال اتفاقی بین هادي فاز سیستم نیرو و جرم کلی زمین  )31پرسش 

  اه مجري مقررات می تواند حداکثر مقاومت الکتریکی نقطه خنثی سیستم نیرو نسبت به جرم کلی زمین را چه مقدار اعالم نماید؟آنگ

  اهم 10د)               اهم             2ج) همواره                   اهم        2,9ب)                 اهم       3,2الف) 
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  گزینه ب صحیح است.

) و در EMIکدامیک از انواع کابل شبکه دیتا معرفی شده براي کابل کشی در محیط هاي با تداخل امواج الکترومغناطیس ( )32پرسش 

  فشار ضعیف مناسب تر هستند؟مجاورت کابل هاي سیستم 

  (کابل شیلد و فویل دار زوج به هم تابیده) SFTP(کابل زوج به هم تابیده بدون شیلد و فویل)               ب)  UTPالف) 

  (کابل فویل و فویل دار زوج به هم تابیده)                  د) گزینه ب و  ج هر دو صحیح است. FFTPج) 

) SFTPدر سیستم، از کابلهاي شیلددار ( EMI، براي مقابله با پدیده 13مبحث  28صفحه  1-18-1-3-13ن نامه آئی» ز«پاسخ) طبق بند 

  ) باید استفاده شود. گزینه د صحیح است.FFTPو فویل دار (

مطابق با کدامیک  ) تغذیه بارهاي اهمی در جریان متناوبb) راه انداز موتورهاي القایی، (aانتخاب کنتاکتور در مدارهاي: ( )33پرسش 

  از مشخصه هاي زیر انجام می گیرد؟

 a: I-AC1 ،b: I-AC3ب)                                              a: I-AC3 ،b: I-AC1الف) 

  a: I-AC4 ،b: I-AC2د)                                                 a: I-AC3 ،b: I-AC2ج) 

 پاسخ) گزینه الف صحیح است.

کدامیک از گزینه هاي زیر در خصوص استفاده از وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار براي پمپ هاي آتش نشانی صحیح ) 34پرسش 

  است؟

  الف) توصیه می شود از وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار براي پمپ هاي آتش نشانی استفاده شود.

  ر اضافه بار براي پمپ هاي آتش نشانی اختیاري باشد.ب) توصیه می شود که استفاده از وسیله حفاظتی در براب

ج) توصیه می شود که از وسیله حفاظتی در برابر اضافه بار براي پمپ هاي آتش نشانی استفاده شود، این وسیله  حفاظتی نباید باعث قطع 

  بصري) باشد. -مدار گردد و فقط وسیله اعالن اضافه بار (سمعی 

  در برابر اضافه بار براي پمپ هاي آتش نشانی الزامی است. د) استفاده از وسیله حفاظتی
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  ] گزینه ج صحیح است.4مرجع [ 365و  364صفحات  4-716پاسخ) طبق بند 

  استفاده کرد؟ ) به تابلوي برق و جعبه تقسیم از کدام رابط بایدConduit: لوله فلزي (b: کابل و a  در اتصال) 35پرسش 

  : براس بوش با مهرهb، : گلند فلزي با پالستیکیaب)              : براس بوش با مهرهb ،: براس بوش با مهره aالف) 

  : مستقیم و بدون واسطهb، : براس بوش با مهرهaد)      : گلند فلزي با پالستیکیb، گلند فلزي با پالستیکی :aج) 

  گزینه ب صحیح است. 13مبحث  91صفحه  8-3-7-13پاسخ) طبق آئین نامه 

آمپري از دو محیط مختلف با شرایط نصب متفاوت عبور می کند، مناسب ترین  28مطابق شکل، کابل تغذیه کننده بار ) 36پرسش 

  ) کدام گزینه صحیح است؟ 2Kو  1Kجریان مجاز براي انتخاب سطح مقطع کابل تغذیه با توجه به ضرایب کاهشی جریان کابل (

  آمپر 28آمپر                            د)  50آمپر                          ج)  35ب)      آمپر                         40الف) 

  

                              ) انتخاب می شود، پس:kپاسخ) از بین دو محیط، بدترین حالت ممکن (کمترین ضریب 
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  الف صحیح است.گزینه 

همراه کلید حفاظتی مینیاتوري استفاده شود، کدام گزینه  mA  30با جریان عامل  RCDچنانچه در یک مدار نهایی از کلید ) 37پرسش 

  صحیح است؟

  می تواند کمتر از جریان کلید مینیاتوري انتخاب شود. RCDالف) جریان کلید 

  باید مساوي و یا بزرگ تر از کلید مینیاتوري انتخاب شود. RCDب) جریان کلید 

  ارتباطی با جریان کلید مینیاتوري نداشته و براساس محاسبات اتصال کوتاه در مدار محاسبه و انتخاب گردد. RCDج) جریان کلید 

  د) گزینه هاي الف و ج هر دو صحیح است.

اضلی با هدف شناسائی نشتی جریان و اتصال به بدنه انجام می شود، باید جریان نامی پاسخ) با توجه به اینکه بکارگیري کلیدهاي جریان تف

آن حداقل برابر جریان نامی کلید مینیاتوري باشد تا در حالت کارکرد نرمال و یا اضافه بار مجاز به کار خود ادامه دهد. گزینه ب صحیح 

  است.

حیت فنی حرفه اي و اخالقی الزم براي انجام آن کار، مشمول کدامیک سپردن انجام کار حرفه اي به اشخاص فاقد صال) 38پرسش 

  از مجازات هاي انتظامی زیر خواهدبود؟

  الف) حداقل یک سال و حداکثر سه سال محرومیت از کار                ب) مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج

  د) مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج                    ج) مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار           

  اصالحیه قانون مقررات ملی گزینه ب صحیح است. 12بند الف  91اصالحیه ماده  17مورد  9پاسخ) طبق صفحه 

اران براي هر یک در قراردادهاي اجراي ساختمان (پیمان مدیریت) مسئولیت تمامی عملیات اجراي ساختمان، تعیین پیمانک )39پرسش 

  از قسمت هاي ساختمان و عقد قرارداد با آنها برعهده چه کسی است؟ 

  ب) مدیر                    الف) مالک یا نماینده قانونی آن                                  

  استان بر عهده پیمانکاران جزء است.د) با تعیین سازمان            ج) در هر بخش بر عهده پیمانکاران مربوطه است.             

  ، گزینه ب صحیح است.2مبحث  161صفحه  3-4بند  5پاسخ) طبق ماده 

  براساس مفاد مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح نمی باشد؟) 40پرسش 

حفاظت اتوماتیک یا غیراتوماتیک و رله حرراتی مناسب استفاده الف) براي حفاظت مدارهاي الکتریکی با حساسیت باال می توان از کلیدهاي 

  نمود.

  ب) باید از نصب هر گونه چراغ روشنایی آویزان و معلق از سقف اجتناب نمود.




