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167(   کدام گزینه جزء ابزارهای کنده کاری محسوب نمی شود؟                        

متوسط پ 1ت:                         

قلم و چکش                 -1  

دریل بتن کن             - 1  

 3 -  کلنگ                

 4 -  حدیده

   ند سانتی متر است؟( فاصله آکس تا آکس لوله آب سرد و گرم برای نصب شیر مخلوط چ168

متوسط ب 11ت:            

                       11  -1 

                                16  -1 

3-  18                            

4-  11  

169( کدام مورد در نصب شیر مخلوط توالت درست نمی باشد؟                            

متوسط ب 11ت:                    

 1-  شیر آب سرد سمت راست است                                

شیر آب گرم سمت راست است                                  -1  

سانتی متر است                            41ارتفاع نصب شیر   -3  

شیر در سمت راست کاسه توالت قرار می گیرد  -4  

171(  شیر فلوتر در کدام وسیله زیر وجود ندارد؟                                   

متوسط ب 11ت:                            

توالت فرنگی             -1  

 1-  فالش تانک هوایی            

 3-   بیده            

منبع انبساط باز  -4  

                   ارد؟(  کدام شیر تنظیم سطح آب را در منابع ذخیره آب برعهده د171

متوسط پ 11ت:            

 1-  فشارشکن               

 1-  شناور                  

کشویی                   -3  

پیسوار  -4  

                     (  رابط شبکه اصلی آب با شیرآالت بهداشتی کدام نوع شیر است؟171

متوسط ب 11ت:               

ن               فشارشک  -1  

 1-  دیافراگمی                  

 3-   پیسوار                

فلوتر  -4  

                                              (  جنس شیرآالت بهداشتی کدام است؟173

آسان 11ت:                           

 1-  برنج                   

 1-  برنج با روکش کرم                  

چدن چکش خوار               -3  

استیل  -4  

                           (   طول شاخه استاندارد لوله های پی پی چند متر است؟174

آسان 11ت:                        

 1-  4 متر                             

متر                                  6  -1  

تر                              م  8  -3  

متر 11  -4  

175(   کدامیک از مزایای لوله های پی پی نسبت به لوله های گالوانیزه نیست؟         

متوسط ب 11ت:                

سبکی                              -1  

 1- اجرای ساده                            

 3- عدم عبور اکسیژن               

مقاومت شیمیایی -4  

        چند میلیمتر است ؟ 15(   عمق جوش مناسب برای جوش لوله پلی پروپیلن نمره 176

متوسط ب 11ت:          

                           15 -1 

1- 16.5                                   

3- 13                                          

4- 14  

                                          ؟نمی باشد( کدامیک از مزایای پکیج شوفاژ گازی دیواری 771

 متوسط ب 18ت:

  1- اشغال فضای کم           

 1 -  اشتراک بین چند واحد           
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کاهش هزینه لوله کشی               - 3  

بازدهی باال  - 4  

                        توان در چند وضعیت قرار داد؟ (  بطور کلی پکیج ها را می178

متوسط ب 14ت:                        

یک  -1  

 1-  دو                                 

 3-  سه                                  

چهار -4  

                      دو دی مربوط به کدام قسمت می باشد؟ (   لزوم رعایت قانون179

متوسط ب 17ت:                 

 1-  حداقل ارتفاع دودکش                           

حداقل ارتفاع رادیاتور          - 1  

حداکثر ارتفاع دود کش                          - 3  

حداکثر ارتفاع رادیاتور  - 4  

دودکش از پکیج چند سانتی متر باشد حداقل ارتفاع عمودی  11(   اگر قطر دود کش 181

                         میلی متر است؟

1-  111                          

1 -  311                           

                      151  - 3 

111  - 4 

                (   فشار مجاز در سیستم گرمایش پکیج شوفاژ حدود چند بار است؟181

متوسط ب 14ت:  

                      1تا  1.5  -1

 1 -  1 تا 1.5           

 3 -  1.5 تا 1.5                            

1تا  1  - 4  

(   به طور کلی مبدل های استفاده شده در پکیج شوفاژ دیواری به چند دسته تقسیم 181

                                 می شوند؟

 1-  چهار نوع               

 1 -  دو نوع                  

پنج نوع                      - 3  

سه نوع  - 4  

                                  (   جنس مبدل های پکیج از کدام فلز زیر است؟183

متوسط ب 13ت:                 

 1-  مس                      

آلومینیوم                        - 1  

روی                         - 3  

برنج  - 4  

(   در مبدل های دو منظوره ) دو لوله داخل هم ( از لوله داخلی مبدل کدام مسیر 184

متوسط ب 11ت:     عبور می کند؟  

 1-  آبگرم بهداشتی           

آبگرم گرمایش             - 1  

آب ورودی                  - 3  

گاز ورودی  – 4  

    کدام است؟دلیل اینکه آب مدار گرمایش شوفاژ بطور مدار بسته گردش می کند (   185

متوسط پ 13ت:             

 1-  کاهش رسوب گیری مبدل ثانویه                    

 1 -  کاهش رسوب گیری مبدل اولیه           

وجود آبگرم فوری در مدار گرمایش                - 3  

وری بهداشتی وجود آبگرم ف  - 4  

186(   کدامیک از موارد زیر در مورد مبدل های دو منظوره پکیج شوفاژ صحیح نمی باشد؟ 

متوسط ب 14ت:               

چهار مسیر ورودی و خروجی دارد                     -1  

قطر مسیر گرمایش بزرگتر است             - 1  

  3 -  دو مسیر برای مدار گرمایشی است                 

 4 -  دو مسیر متصل به مبدل ثانویه است

                         ( کدامیک از مزایای استفاده از پکیج دو مبدله می باشد؟187

متوسط ب 14ت:                           

 1-  رسوب پذیری کمتر              

 1-  زمان کمتر تامین آبگرم              

یشتر          فشار آبگرم ب  -3  

تکنولوژی باالتر  -4  

                       (  معموال پمپ سیرکوالتور در کدام مسیر پکیج قرار می گیرد؟188

متوسط ب 15ت:                     
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 1-  رفت مدار گرمایش             

 1-  برگشت مدار گرمایش          

رفت مدار بهداشتی             -3  

منبع انبساط قبل از  -4  

189(  کدامیک از معایب وجود هوا در سیستم گرمایش نمی باشد؟                        

متوسط ب 14ت:                    

بازده کم پکیج                 -1  

خوردگی سیستم                    -1  

 3-   ایجاد ضربه قوچ               

 4-  ایجاد فشار باال

                      صوالت احتراق حاصل از سوختن کامل گاز متان کدام است؟(   مح191

متوسط پ 11ت:              

 1- دی اکسید ومنو اکسیدکربن         

 1 - دی اکسیدکربن و بخار آب          

ازت و گازکربنیک          - 3  

هیدروژن و گوگرد - 4  

درجه سانتی گراد داده شود  14آب در دمای  ( به مقدار گرمایی که اگر به یک گرم191

                         دمای آنرا یک درجه سانتی گراد افزایش می دهد چه می گویند؟

پمتوسط  19ت:                                          

 1- کالری     

بی تی یو -1  

کلوین -3  

رانکین -4  

                                    ر است؟( فشار گاز طبیعی در داخل شهر چند با191

متوسط ب 19ت:                           

بار            1-1  

 1- 4 بار                 

بار 6 -3  

بار 8 -4  

( برای تشخیص قطع و یا اتصال کوتاه در مدار برق بیشتر از کدام وسیله زیر استفاده 193

متوسط ب 15ت:       می کنیم؟  

لت مترو -1  

آمپرمتر -1  

 3- اهمتر

مانومتر -4  

                                              یک بار برابر است با . . . . .( 194

متوسط پ 1ت:                                       

 1- 11.33 متر ارتفاع ستون آب

سانتی متر ارتفاع ستون جیوه 67 -1  

کیلو پاسکال 111 -3  

بر اینچ مربع پوند 1 -4  

                   ( مقاومتی که بوسیله پیچ گوشتی قابل تغییر می باشد کدام است؟195

متوسط ب 11ت:                        

واریستور                   -1  

 1- پتانسیمتر         

فتورزسیتور -3  

مقاومت وابسته -4  

                                                                 (  گاز طبیعی مخلوطی از کدام گازهاست؟     196

 متوسط پ 19ت: 

 بوتان  و  اتان  -1

 پروپان  و  بوتان  – 1

 متان  و  پروپان   - 3

 متان  و  اتان    - 4

(  جهت خاموش کردن آتش سوزی ناشی از برق کدام خاموش کننده مناسب تر است؟            197

 وسط بمت  19ت: 

 خاموش کننده آب و هوا -1

 خاموش کننده نوع آب و گاز  - 1

 CO2خاموش کننده نوع   - 3

 خاموش کننده پودری    - 4

درجه فارنهایت چند درجه سانتی گراد است؟                                                         141(   198

 متوسط ب   13ت:

  1-   61  

  1 -   91 

  3 -   45  
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  4 -   119 

                                                 (   در یک کیلوگرم هوا تقریبا چند گرم اکسیژن وجود دارد؟199

 دشوار         13ت:

   1-  131 

   1 -  137 

   3 -  768 

   4 -  317 

111(    كدامیك از روشهاي زیر جزء روشهاي ضد عفوني كردن آب نمي باشد ؟             

متوسط پ 16ت:              

كلر زني                   -1  

گاز اوزن                        – 1  

جوشاندن                            - 3  

 4 -  صافي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   




