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 آکادمی کسب و کار مهندس محمد کریمی 
https://www. mohammad-karimi.ir 

تقديم مي کند    

 

 

 

 نظام مهندسی آزمون آزمایشی

 تاسیسات برقی

 دقیقه  150مدت زمان: 

 نظارتویژه آزمون 

 

 طراح سوال: 

  مهندس محمد کریمی  

 

 

 

برداری، الگوبرداری و  آزمون صرفا برای داطلبان عزیز آکادمی کسب و کار برقی کریمی بوده هر گونه کپیاین 

 بازنشر این آزمون شرعا حرام و طراح سوال رضایتی از این کار ندارد. 
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 مشاهده آخرين محصوالت در فروشگاه اينترنتي          

karimi.ir/shop-https://www.mohammad 

 

 جامع ترين مطالب آموزشي          

karimi.ir/nezam-www.mohammad 

 تخفيف ويژه اعضا:کانال تلگرامي با آموزش روزانه و ارائه          

https://telegram.me/tasisat_barghi 

 

 ها: تماس مستقيم با مؤلف کتاب و مدرس دوره 

         https://telegram.me/allo_mohandes 

      02166404186 
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 کرد؟   فرض مستقل را  آنها   توان   می آیا  باشد،   هم  متری  25  از  بیش  فاصله  در  الکترود  دو  ( اگر 1پرسش  

 خیر( بله                                                                          ب( الف

  دارد منطقه جوی مشخصات به  بستگی( د                             . دارد خاک الکتریکی مشخصات  به بستگی( ج

 . است صحیح «الف» گزینه،   13 مبحث راهنمای 96 صفحه اول پاراگراف طبق (پاسخ

 

 ...گاز  کشی  لوله  از استفاده (  2پرسش  

 .است مجاز همبندی برای( است.                                 ب مجاز زمین الکترود عنوان به( الف

 ج صحیح است. و  ب های گزینه(  د                  .است مجاز شرایطی تحت زمین الکترود عنوان به( ج

 . است صحیح «ب» گزینه ،13 مبحث راهنمای 124 صفحه 455 بخش طبق (پاسخ

 

 اشتباه   عبارت  کدام  ، PEN  طریق   از  تابلو  زمین  و  هوایی  خط   برای   مجزا   زمین   اتصال   2  با   ،TN  سیستم   ( در3پرسش  

 است؟

 است. متر 20 حداقل ضعیف فشار خنثی حفاظتی های زمین اتصال فاصله( الف

 شود.  می همبندی حفاظتی زمین اتصال و  قوی فشار  هادی  های  بدنه( ب

 شود.  می همبندی خنثی زمین اتصال و  ضعیف فشار هادی   های  بدنه( ج

 ج صحیح است. و  بگزینه های (د

 . است صحیح »د« گزینه، 13 مبحث راهنمای 181 صفحه 2P4-10 شکل طبق (پاسخ

 

 است؟ کدام  ساختمان  یک  در  گرفتگی  برق  از  پیشگیری   برای   روش  ( مهمترین4پرسش  

 کردن  ولتاژ هم  برای همبندی( ب                             استفاده از حصارکشی                    ( الف

 صحیح است.   ب و  الفگزینه های ( حفاظتی                                          د  تجهیزات از استفاده( ج

 .است صحیح  «ب» گزینه، 13 مبحث راهنمای 227 صفحه طبق (پاسخ
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 هستیم؟   صفر   عایقی   باکالس  تجهیزات  از استفاده  به  مجاز  مکانهایی  چه  ( در5پرسش  

 عایق                       محیط( حصارکشی              ب با محیط( الف

 موارد همه(  تجهیزات                        د  با محیط( ج

 . است صحیح «ب» گزینه ،13 مبحث راهنمای (259 صفحه 0-3-262  بخش) 260اول صفحه  پاراگراف طبق (پاسخ

 

 ؟نیست  درست  ترانسفورماتور  کوتاه  اتصال جریان  ماکزیمم   محاسبه در  شرط  ( کدام6پرسش  

  ضعیف فشار  ولتاژ بودن حداکثر( فشارقوی                                            ب ولتاژ بودن حداکثر( الف

 بهره برداری در حداقل ارتفاع ( د                            )کم باری شبکه( ترانسفورماتور بودن بار  کم( ج

 است صحیح «د» گزینه ،13 بحثم راهنمای 298 صفحه طبق پاسخ(

 

 چیست؟ (  کمتر  یا  مپرآ  میلی  30  عامل  جریان)  زیاد  حساسیت  با   حفاظتی  وسایل  از  استفاده ایراد  ( مهمترین 7پرسش  

                       تجهیزات سایر عملکرد در اختالل ایجاد( الف

   سیستم طبیعی و  ذاتی نشتی جریان عبور  هنگام عملکرد( ب

 سیستم                                        های هزینه افزایش( ج

 موارد   همه( د

 .است صحیح «ب»  گزینه ،13 مبحث راهنمای 333 صفحه  آخر پاراگراف طبق (پاسخ

 

 باشد؟    ذوب در فیوزها  جریان  شدت  از  بیش  باید  درصد  چند  حداقل  حرارتی مجاز جریان  ( شدت8پرسش  

 %65( د                                  %55( ج                                   %45( ب                         %35( الف

 .است صحیح  «ب» گزینه ،13 راهنمای 343 صفحه 2 رابطه طبق (پاسخ
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 چیست؟   کابل  دمای  گذار روی  تاثیر  اصلی   ( عامل9پرسش  

 عایق                            نوع(  بمحیط              دمای( الف

   مجاور های  هادی( عبوری                 د جریان شدت( ج

   است صحیح «ج» گزینه، 13  مبحث راهنمای 361 صفحه آخر پاراگراف سطر اول از طبق (پاسخ

 

 ،کوتاه  اتصال  برابر   در  ترانسفورماتورها  و  ژنراتورها های  هادی  ( حفاظت10پرسش  

 است.                          ممنوع( است.                  ب اجباری( الف

 نیست.  نیاز شرایطی تحت( نیست.           د نیاز هیچگاه ( ج

 . است صحیح «د» گزینه ،13 مبحث راهنمای 375صفحه  8-717 بخش طبق (پاسخ

 

 اتصال  فاقد  ایمن  کننده  مجزا  ترانسفورماتور  با  شده  تغذیه  متناوب  موثر  ولت  25  ولتاژ  با  ( در مورد سیستمی11پرسش  

 گفت؟   توان  می زمین، چه

 نیست.  برقدار هادی   با تماس برابر در حفاظت به نیاز( الف

 .است برقدار هادی تماس با  برابر در حفاظت به نیاز (ب

 .باشد  دوش  زیر یا حمام وان داخل  باید  و رفته بکار ترانسفورماتور( ج

 ج   و ب های  گزینه( د

  تماس   برابر  در   حفاظت  پس  بوده  AC  ولت  25  باالی  و چون ولتاژ  13مبحث    18  صفحه  3-9-1-3-13  نامه  ینآی  طبق  (پاسخ

 تعریف  و   نامه   ینآی  همان   2  طبق تبصره  ،(هستند  صحیح  «ب»  گزینه  و   اشتباه  «الف»  گزینه)    است  الزامی  برقدار   هادی   با   مستقیم

Zone0 است گزینه کاملترین «د» گزینه  پس .است صحیح نیز «ج» گزینه 13 مبحث 124صفحه  1-2- 4-10-13 نامه ینآی در. 
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 استقرار  محل   در  جابجایی  امکان  ساختمان،  بندی   پارتیشن  در  تغییر   بدلیل  مخابراتی،  ساختمان   یک  ( در12پرسش  

 . است  صحیح  ENL از  اجتناب  برای   گزینه   کدام.  دارد  وجود است،   متر  50  االن  که  برق  پریز   و   کامپیوتری   شبکه

 نیست.  جداسازی به نیازی  فاصله، متری 15 از در صورت کاهش بیش( الف

 .شود استفاده  برقگیر از باید( ب

 . شوند  متصل زمین اتصال اصلی شینه به  و شده  همبندی  باید ساختمان موجود الکترودهای( ج

 است صحیح ها همه گزینه (د

  الف -1-18-1-3-13  نامه   ینآی،  29صفحه    1:  1-18-1-3-13  شکل   اساس  بر   ترتیب  به   «ج»  و  «ب»،«الف»  های   گزینه  (پاسخ

 . است گزینه کاملترین «د» گزینه پس است. ، صحیح13مبحث  27ث صفحه -1-18- 1-3-13 نامه ینآی و ،27صفحه 

 

 چیست؟  طرح،   برق  نیروی   تامین  قرارداد  عقد ( مبنای13  پرسش

 دخیل عوامل سایر و درخواست حداکثر براساس  تقاضا  ماکزیمم تعیین( الف

   مصرفی  بار حداکثر و  زندگی کیفیت سریع رشد گرفتن نظر در با   دیماند ماکزیمم  تعیین( ب

 آن  در دخیل عوامل و درخواست حداکثر بینی پیش  با  دیماند  حداقل تعیین( ج

 هیچکدام ( د

 . است صحیح «الف» گزینه، 13 مبحث 39 صفحه 2- 1-4-13 نامه ینآی طبق (پاسخ

 

 نیست؟   صحیح ترانسفورماتور روغنی  اتاق  مورد  در  گزینه   ( کدام 14  پرسش

 است. اتاق سقف در هوا خروجی به نیاز طبیعی، تهویه در( الف

 است. باران  و آب تخلیه لوله به نیاز زمینی، سطح هم ترانسفورماتور در( ب

 . کند  می  تعیین را کننده  خنک هوای خروجی ترانسفورماتور، ارجحیت نصب سطح تغییر( ج

 .دارد قرار آتش  حائل پایین و  اتاق  زیر در روغن،  چاله( د

 است  نظر گزینه مورد ،«ج» گزینه 13 مبحث 48 تا 45 صفحات 3-3-5-13 شکلهای طبق (پاسخ
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 کرد؟   نصب  توان   نمی  را  تابلو   کدام   متر   2.4 ارتفاع  به   اتاقی  ( در15  پرسش

 متر  1 تابلو بدنه ارتفاع متر، 1/2 پایه  ارتفاع: 1 تابلو

 متر  1 تابلو بدنه ارتفاع متر، 1/1 پایه  ارتفاع: 2 تابلو

 متر 1/1 تابلو بدنه  ارتفاع متر، 9 پایه  ارتفاع: 3 تابلو

 هیچکدام( د           3 ،2 ،1 تابلو( ج                    3، 2 تابلو( ب                      2، 1 تابلو( الف

  به  توجه  با   باشد   بیشتر  تابلو   ارتفاع  از  متر  نیم  باید  اتاق   ، ارتفاع13  مبحث  57  صفحه  2-4-3-5-13  نامه  ینآی  الف  بند   طبق  (پاسخ

 کرد.   نصب  توان  نمی  را  هیچکدام پس  است،  متر( نیم  منهای اتاق   )ارتفاع  متر  1.9  از  بیش  تابلو  سه هر  کل  ارتفاع  پایه  روی  تابلو  نصب

 .است صحیح «ج» گزینه

 

 باشد؟  باید  صورتی  چه  به   TN-S  سیستم  در  سه فاز  اضطراری   برق ژنراتور  نقطه  ( وصل16  پرسش

  ترمینال  بهسیستم نیرو    زمین  اتصال   هادی  مقطعسطح    برابر با  یمقطع  سطح   با  ،عایق  بدون  یا  دار  عایق  هادی اتصال مستقیم  (  الف

   زمینیا شینه اصلی 

اصلی   شینه  یا    ترمینال  به  نیرو  سیستم  زمین  اتصال   هادی  مقطعسطح    از  بیش   یمقطع  سطح  با  عایق  دارای  هادی   مستقیم  اتصال(  ب

  زمین تصالا

 شینه   یا   ترمینال  به  نیرو  سیستم  زمین  اتصال  هادی   مقطعبرابر با سطح    مقطعسطح    با حداقل  عایق  دارای  هادی  مستقیم  اتصال(  ج

 زمین اتصالاصلی 

 هیچکدام ( د

 . است صحیح «ج» گزینه، 13 مبحث 63 صفحه 7- 5-5-13 نامه ینآی طبق (پاسخ
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 است؟ صحیح  تابلو  نصب  محل  مورد  در  گزینه  ( کدام17  پرسش

 کند.  عبور  آب های لوله نباید عنوان هیچ  به تابلو نصب محل از( الف

            مناسب،  فاصله  رعایت  با  فضاها،  تمامی  در  توجه  قابل(  IP)  حفاظت  سطح  با  ویژه  تابلوهای  طراحی  با  صرفاً  آب،  لوله  عبور(  ب

 امکان پذیر است.

 داد.  عبور تابلو نصب محل از را آب لوله توان  می گذاری فاصله رعایت با  عمومی  فضاهای  در صرفاً( ج

 موارد الف و ج(د

  30  حداقل  باید  آب  های  لوله  و  تابلو  نصب  فاصله  عمومی  فضاهای   در  13  مبحث  74  صفحه  4-3- 1-6-13  نامه  ینآی  طبق  (پاسخ

در همان صفحه   3-3-1-6-13و دیوار جداکننده ای ما بین تابلوها و لوله ها نصب شود. همچنین طبق آیین نامه  باشد.    متر  سانتی

 . است صحیح «ج» گزینهپس  نباید عبور داده شود.از محل نصب تابلو هیچگونه لوله ای  13از مبحث 

 

 است؟   صحیح   گزینه  کدام  سطح،  3  در  ای  رشته  تک  صورت  به رشته ای  4سه فاز    کابل  سه  نصب  صورت  ( در18  پرسش

   زیرهم همنام  فازهای  و متر سانتی 30 سطوح فاصله حداقل( الف

 فازها   جابجایی با متر سانتی 30 سطوح فاصله حداقل( ب

 زیرهم  همنام  فازهای  و متر سانتی 300 سطوح فاصله حداقل( ج

 فازها  یجابجای  با   و متر سانتی 300 سطوح فاصله  حداقل( د

 .است صحیح «ب»  گزینه، 13 مبحث 83 صفحه 5: 1-7-1-7-13 شکل طبق (پاسخ

 

 است؟   متر   میلی  چند  حداقل  ترتیب  به  روکار کشی   سیم  از  طبیعی  گاز  های  لوله  و  کنتور  ( فاصله19  پرسش

 10-5( د                          100-50( ج                      5-10( ب                                 50-100( الف

 .است صحیح «الف» گزینه، 13 مبحث 93 صفحه 23-3-7-13 و 22-3-7- 13 های  نامه ینآی طبق (پاسخ
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 : آشپزخانه  در  اضافی  ( همبندی20  پرسش

 نیست الزامی( است                                                        ب الزامی( الف

 ج  و ب های گزینه(  د         . شود می استفاده کردن همولتاژ برای شرایطی تحت( ج

 . است صحیح «د» گزینه 13 مبحث 122 صفحه 3-1-2-10-13 نامه ینآی طبق (پاسخ

 

 است؟  متر   سانتی  چند  هشدار  جعبه  ارتفاع  حداقل(  21پرسش  

 140( د         130( ج         110(ب      100( الف

 .است صحیح «ب» گزینه  3 مبحث 61 صفحه 3-7-5-3   نامه ینیآ «3» بند طبق (پاسخ

 

 است؟  صحیح  گزینه   کدام  TT   سیستم  ( در22  پرسش

 . شود می وصل تجهیزات هادی بدنه به نول یا  حفاظتی  هادی فاز  سه بر عالوه و ،بوده سیمه چهار سیستم( الف

 .گرفت  انشعاب خنثی -حفاظتی مشترک هادی  از توان می را حفاظتی  هادی هسیم پنج سیستم در( ب

 . شود می گرفته  انشعاب نیرو سیستم زمین اتصال از حفاظتی هادی و  ،بوده هسیم پنج  یا چهار( ج

 هیچکدام ( د

 . است صحیح «د» گزینه 13 مبحث  145و  144 صفحات 6: 1-1پ و  5: 1-1پ شکلهای طبق (پاسخ

 

 است؟   صحیح   اضافی همبندی  هادی  مقطع  سطح  مورد در  گزینه  ( کدام 23  پرسش

 دارد.  می  نگه ثابت را آلومینیومی و  کاهش را مسی  هادیمقطع   سطح حداقل ، مکانیکی حفاظتبرخوردار بودن از ( الف

 . دهد می  افزایش را آلومینیومی و  ثابت را مسی هادی مقطع سطح حداقل  ،مکانیکی حفاظت از بودن برخوردار( ب

 . دهد می افزایش را آلومینیومی و  کاهش را مسی هادی سطح مقطع حداقل  ،مکانیکی حفاظت از بودن برخوردار( ج

 .ندارد تاثیری هیچگونه، در افزایش و یا کاهش سطح مقطع هادی ها مکانیکی حفاظت از بودن برخوردار( د

 . است صحیح «الف» گزینه، 13 مبحث 159 صفحه  1-6- 1پ نامه ینآی طبق (پاسخ
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یک کدام رعایت    مستقل  صورت  به  ها  آن  اجرای  امکان  عدم  و  زمین  الکترود  دو  از  استفاده  به   الزام  صورت  ( در24  پرسش

 ؟است اجباریزیر   ط ایشراز  

برق، و در نهایت اتصال به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین    پست  محدوده  در  مدفون  فلزی  اجزایتمامی    کردن  همبندی(  الف

 الکترود زمین حفاظتی

 باشد   اهم نسبت به جرم کلی زمین یک  زمین الکترود کل  مقاومت حداکثر( ب

 گزینه های الف و ب( ج

 هیچکدام ( د

 .است صحیح «ج» گزینه، 13 مبحث 172 صفحه 8-6- 10-1پ نامه ینآی طبق (پاسخ

 

 :   باید  متحرک  روی  پیاده  و   پلکان  و  آسانسور  ... و    جانمایی،  طراحی، محاسبات تمامی  (25  پرسش

 باشد.  15 مبحث در مندرج مقررات طبق( الف

 است. مجاز ابتکار و نوآوری انجام( ب

 است. مجاز  15 مبحث اهداف با انطباق  صورت در نوآوری صرفاً انجام( ج

   ج و الف های  گزینه( د

 .است صحیح «د» گزینه، 15 مبحث 1 صفحه تبصره طبق (پاسخ

 

  نیست؟   بار  اضافه سیستم  های   کارکرد  جزء  ، از موارد زیر  ( کدامیک 26پرسش  

 آسانسور بار اضافه اعالن( ب                                    آسانسور  اضافه وزن تشخیص( الف

   بار  افزایش از قبل آسانسور در بستن( بار                   د اضافه رفع زمان تا آسانسور ساختن متوقف( ج

 . است صحیح «د» گزینه، 15 مبحث 6 صفحه در «بار اضافه سیستم» تعریف طبق (پاسخ
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)دارای یک   است  آسانسور  تعداد  حداقل  دارای،  متر  3طبقات    کف   به  کف  ارتفاع  با  طبقه  5  دارای   ( ساختمانی27پرسش  

  چند   حداکثر  دارد، را    هاآسانسور  تعداد  افزایش  بدون  طبقات  تعداد  افزایش  به  تصمیم  ساختمان  مالک  ، آسانسور است(

 کند؟   اضافه  تواند  می  طبقه

 4( د                                      3( ج                                   2( ب                                 1( الف

-1-2-15  نامهآیین    طبق  ،است  یک  ساختمان  این  برای  آسانسور  ، حداقل15  مبحث  9  صفحه  4- 1-2-15  نامهآیین    طبق  (پاسخ

.از  دستگاه آسانسور پیش بینی گردد  2متر ، حداقل باید    28طول مسیر حرکت    طبقه یا ساختمان های با   8مان های  در ساخت  ،3

 . است  صحیح  «ب»  گزینهپس  وجود دارد.  طبقه  2دارد، پس حداکثر امکان افزایش  آنجایی که مالک قصد اقزایش تعداد آسانسورها را ن

 

 نوع  مورد  در  ، است  متر  2/5  غیرمسکونی  ساختمان   یک  در  5/2  عمق  با  کابین   ورودی  مقابل  راهروی   ( عمق 28پرسش  

 است؟  صحیح  گزینه   کدام  هاآسانسور وضعیت  و   کاربری

   هم مجاور ای مجموعه-بیمارستان( ب                                 هم  مقابل ای مجموعه– بیمارستان( الف

    هم مجاور ای مجموعه-تجاری( د                                        هم  مقابل ای مجموعه-تجاری( ج

 . است صحیح «الف» گزینه ،15 مبحث 12 صفحه 4- 1-2-2-15 جدول طبق (پاسخ

 

 است؟   چندکیلوگرم  مترمربع 4/2  مساحت با  کابین  یک   قالب  به  وارد  استاتیکی ( حداکثر بار29پرسش  

 2000( د                             1500( ج                                 100( ب                         500( الف

            جدول  طبق  و  بوده  کیلوگرم  1000  از  کمتر  کابین  این  ظرفیت  ،15  مبحث  16  صفحه  الف  1-2-2-2-15  جدول  طبق  (پاسخ

 . است صحیح »ج« گزینه  پس است. کیلوگرم 1500 ظرفیت این با  بار حداکثر همان مبحث، 23 صفحه 15-2-2-5-7

 

  حداقل هوا  تخلیه شود، مساحت نصب چاه باالی  در باید موتورخانه آن الزاما    ی، آسانسور سرعت به ( باتوجه30پرسش 

 باشد؟   مترمربع  چند  باید

 5/0( د                           4/0(ج                   3/0(  ب                         2/0( الف

- 15  نامهآیین    طبق  و  ثانیه  بر  متر  5/2  حداقل  آسانسور  این  سرعت  ،15  مبحث  24  صفحه  11-5- 2-2-15  نامهآیین    طبق  (پاسخ

 . است صحیح «ب» گزینه پس.است مترمربع 3/0 حداقل آسانسور با این سرعت تخلیه سطح ،مبحث  همان 28 صفحه 2-2-8-2

 



 آزمون آزمایشی نظام مهندسی تاسیسات برقی 

12 

 

 است؟   متر  چند سرعت،   حداکثر  با   متحرک  پیادروی  طول  ( حداقل31پرسش  

 2(  د                               8/1( ج                                    6/1(  ب                         4/1( الف

 صفحه   13-1-3-15  نامه   ینآی   طبق  و   ثانیه  بر  متر  9/0  سرعت  حداکثر   ، 15  مبحث  41  صفحه  9- 1-3-15  نامه  ینآی  طبق  (پاسخ

 « ب» گزینه. باشد بیشتر متر 6/1 از باید حتما مسیر طول پس . است متر 6/1 دار، شیب قسمت در رو  پیاده این  مسافت  حداقل ،42

 . است صحیح

 

 است؟   متر   چند  ، مترمربع   2  مساحت  با  مسکونی   های   ساختمان  آسانسور کابین  ( ارتفاع32پرسش  

 4/2(د                                  2/2(ج                                 2(ب                         8/1(الف

  ، 59  صفحه  1  جدول  طبق  و  بوده   کیلوگرم  800  کابین  این  ظرفیت  ،15  مبحث  16  صفحه  الف  1- 2-2-2-15  جدول  طبق  (پاسخ

 . است صحیح »ج« گزینه  پس.  است متر 2/2 کابین ارتفاع

 

 الکترونیکی  کلید  کدام  عملکرد  به  مربوط  الکترونیکی  عملکرد  با   مکانیکی  و   هادی  نیمه  زنی  کلید  ( وسایل33پرسش  

 است؟

 با کلید کنترل روشنایی  هایردیم( ب                                                                        لمسی های کلید( الف

 ج  و ب های  گزینه( د                حرارتی یا نوری حسگر با  همراهدر ترکیب  الکترونیکی هایکلید( ج

 . است صحیح «ج» گزینه ،110 نشریه اول جلد سوم فصل 10  صفحه 2-3 جدول طبق (پاسخ

 

 نسبتی  چه  برقی  اتوی   در  نول   و  فاز   های   سیم   مقطع  سطح  به   نسبت  باید  زمین   اتصال   سیم   مقطع  ( سطح34پرسش  

 باشد؟  داشته

 شود  می تعیین محاسبه با ( مساوی                د(  کوچکتر                   ج( بزرگتر                         ب( الف

 .است صحیح «ج» گزینه ،110 نشریه اول جلد پانزدهم فصل 4 صفحه 8-2-2-15 بخش طبق (پاسخ
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 چه تغییری می کند؟   حفاظتیمیلی متر مربع، سطح مقطع هادی    120به    70تغییر سطح مقطع هادی فاز از    (  35پرسش  

 می شود.   یجابجایسطح مقطع هادی فاز قبل از  الف( برابر

 می شود.   یجابجای سطح مقطع هادی فاز قبل از ب( بزرگتر از 

 تغییر نمی کند.   حفاظتیهادی  سطح مقطعج( 

 د( اطالعات کافی نیست.

 مقطعنصف سطح    حفاظتیمیلی متر مربع، سطح مقطع هادی    35مقطع به بیش از    سطحطبق جدول زیر، با تغییر اندازه  پاسخ(  

میلی متر مربع است که نزدیک ترین    60، افزایش یافته که نصف آن  120به    یجابجایشود. سطح مقطع هادی بعد از  هادی اصلی می  

 پس گزینه »الف« صحیح است  است. تغییرقبل از هادی فاز   سطح مقطعکه همان  ،میلی متر مربع است  70کابل به آن، کابل 

 حفاظتیسطح مقطع هادی های : جدول

  هادی حفاظتی حداقل سطح مقطع

(2mm ) 

 (2mmفاز ) هادی سطح مقطع 

S 16>S 

16 35≥S≥16 

2/S < S 35 

S :فاز هادی مقطع سطح 

 

 به صورت تابعی از دامنه و یا محتوای فرکانس سیگنال ورودی   ی صوت  ستم یس  ی خروج  گنالیس  تراز  رات ییتغ(  36پرسش  

 شود؟ ی م   م انجا  ی زیتجه  چه  توسط

 ی صوت کسریم کنترل(  ب                                           یصوت کسریم( الف

 یصوت ساز گسترده دستگاه( د                              ی صوت ساز فشرده دستگاه ( ج

 .است حیصح «ج» نهیگز  ،110 هینشر  دوم جلد 286 صفحه 10-2-7 بخش طبق (پاسخ
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 ،TT  سیستم  در  جریان  اضافه   حفاظتی وسایل  از  استفاده ( 37پرسش  

 نیست.                       عملی( نیست.             ب مجاز( الف

 است. مجاز  مقاومت کاهش  با(  است.               د مجاز( ج

 .است صحیح «ب»  گزینه ،13 مبحث راهنمای 241 صفحه  «1»یادآوری  طبق (پاسخ

 

 وحمام  در    لوله فلزی آب  و درون محوطه  فلزی آب  اصلی  همبندی لوله  هادی  ( کدام گزینه در مورد اتصال  38پرسش  

 صحیح است؟یک ساختمان  دوش  

لوله فلزی آب در  و    ، اتصال زمینیا شینه اصلی  به ترمینال  اصلی  هادی همبندی  لوله اصلی فلزی آب درون محوطه از طریق  الف(  

 شود.می متصل   ترمینال و شینه هم بندی اضافیهادی همبندی اضافی به از طریق دوش و حمام 

 وحمام    در  آب  فلزی  لولهو    شینه حفاظتی در تابلو اصلی،به  اصلی  هادی همبندی  از طریق    محوطه  درون  آب  فلزی  اصلی  لولهب(  

 شود. می اتصال زمین متصل یا شینه اصلی هادی همبندی اضافی به ترمینال طریق  ازدوش 

 شوند. می اتصال زمین متصل  یا شینه اصلی ج( هر دو به ترمینال 

 د. نمتصل می شوشینه حفاظتی در تابلو توزیع اصلی د( هر دو به 

همبندی هادی    طریق  از  محوطه  درون  آب  فلزی  اصلی  لوله) شکل زیر(    13مبحث    152صفحه    4-8-2-1پ  شکل  طبق    پاسخ(

( به  3)  ی اضافهادی همبندی    طریق  از  دوش  و  حمام  در  آب  فلزی  لوله( و  METبه ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین )  (2)اصلی  

 « الف»پس گزینه  می شود.    ، و از آنجا به شینه حفاظتی تابلو توزیع فرعی متصل(SEBT)  به ترمینال یا شینه هم بندی اضافی

  صحیح است.

 

C5

C4

M M

C6

LPSLPS

SEBT

C7

PE

31

1

DB

44

1

MDB

PE/PEN

la

12 2

D

2 2

555

C1 C2 C3

T2 T2

T1

3

3

  ارب لاصتا هطقن
  ارب لاصتا هطقن يامزآ و ي دي ر

 يامزآ و ي دي ر

نيمز  ط  نيمز  ط 

شود و  ام  رد يفا ا  دن مه
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سانتیمتر به صورت قطاع، به دو پرسش   3.1میلیمترمربع و قطر خارجی    70نظر گرفتن کابلی با سطح مقطع    در( با  لهمسئ

 بعدی پاسخ دهید: 

 ( حداقل شعاع خمش کابل چقدر است؟ 39پرسش  

 سانتیمتر   37.68و بدون پوشش فلزی  ،سانتیمتر 33.49الف( با پوشش فلزی 

 سانتیمتر   38.91و بدون پوشش فلزی  ،سانتیمتر 34.33ب( با پوشش فلزی 

 سانتیمتر   33.49و بدون پوشش فلزی  ،سانتیمتر 37.68ج( با پوشش فلزی 

 سانتیمتر  33.18و بدون پوشش فلزی  ،سانتیمتر 31.22د( با پوشش فلزی 

𝑑                                                                                 پاسخ( = 1.3√𝐴 = 1.3 × √70 = 10.87  𝑚𝑚                                                  

𝑟                                                              دارای پوشش فلزی: = 9(𝐷 + 𝑑) = 9(3.1 + 10.87) = 36.78 𝑐𝑚 

𝑟                         بدون پوشش فلزی:                                          = 8(𝐷 + 𝑑) = 8(3.1 + 10.87) = 33.49  𝑐𝑚 

 صحیح است.  »ج«پس گزینه 

 

 ( فاصله بستها و هادی ها در حالت بدون روپوش برابر است با: 40پرسش  

 است. مترسانتی 6.2ا  سانتیمتر و حداکثر فاصله کابله 62الف( حداقل فاصله بست ها 

 است.  مترسانتی  6.2سانتیمتر و حداکثر فاصله کابلها  62ب( حداکثر فاصله بست ها  

 است.  مترسانتی 6.2سانتیمتر و حداقل فاصله کابلها  62ج( حداقل فاصله بست ها 

 است.  مترسانتی 6.2سانتیمتر و حداقل فاصله کابلها  62د( حداکثر فاصله بست ها 

از  کتاب    56از فصل دوم صفحه    2-59نکته  طبق    پاسخ( سانتیمتر    62برابر قطر خارجی یعنی    20درسنامه، فاصله بستها نباید 

 صحیح است.   «د»پس گزینه  ( باشد.  3.1×2سانتیمتر )  26.( تجاوز کند. در مورد فاصله کابلها نیز، حداقل باید دو برابر یعنی  3.1×20)
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 نیست؟   روغنی  و خشک  های  ترانسفورماتور  تفاوتهای  جزء  از موارد زیر  کدامیک (  41پرسش  

 .است یکسان اتاق از تر ساده ترانسفورماتور خشک اتاق  اجرای و طراحی( الف

 است.  یکسان اتاق  دو هر برای هوا، خروجی ارجحیت( ب

 .دارد وجود باران و  آب دفع لوله نصب به نیاز ترانسفورماتور، نصب ارتفاع از فارغ( ج

 .است صحیح گزینه سه هر( د

  در   نصب  صورت  در  است، تنها   صحیح  «ب»  و   «الف»  های  گزینه  13  مبحث  51  تا  45  صفحات  3- 3-5-13  شکلهای  طبق  (پاسخ

 .است نظر مورد گزینه «ج» گزینه پس . است باران و آب تخلیه لوله به نیاز زمین سطح

 

( در تعیین حداقل سطح اتصال کوتاه کلیدها در مداری مرکب از ترانسفورماتور، موتور و بار استاتیک، کدام 42پرسش 

 گزینه در مورد جریان کلید خروجی ترانسفورماتور به بار صحیح است؟ 

 جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور و شبکه باالدست اتصال کوتاه موثر است. الف( در محاسبه جریان کلید ترانسفورماتور به بار، مقدار 

 ب( مقدار جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور و موتور موثر است. 

 ج( مقدار جریان اتصال کوتاه ترانسفورماتور و بار موثر است.  

 ست. شبکه باالدست و موتور موثر ا ماتور،د( مقدار جریان اتصال کوتاه ترانسفور

 . صحیح است »د«گزینه   پاسخ(

 

 :واحد اتاق  یک  در  ضعیف  فشار  و   قوی  فشار  های   تابلوی  و   ترانسفورماتور  همزمان  دادن  جای (  43پرسش  

 .است آزاد شرط و  قید بدون( ب                                              .نیست مجاز عنوان هیچ به( الف

 .است مجاز  تابلو  اتاق اندازه  رعایت با(  د                    .است مجازشرایط خاص و فواصل  رعایت با( ج

 . است صحیح «ج» گزینه ،13مبحث  58صفحه  4-4- 3-5-13 نامه ینآی طبق (پاسخ
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 صحیح است؟   AC-1( کدام عبارت در مورد راه اندازی موتور با کنتاکتور  44پرسش  

 ممنوع است. کالً  AC-1الف( استفاده از کنتاکتور 

 ، مجاز است. AC-1ب( با انتخاب جریان باالتر برای کنتاکتور 

 مجاز است.  کامالً AC-1ج( استفاده از کنتاکتور 

 استفاده کرد.  AC-1د( با نصب خازن می توان از کنتاکتور 

  بار غیر اندوکتیو یا با اندوکتیویته ضعیف و گرمکن برقی با ضریب قدرت حدودیا  برای بار اهمی    AC1کاربرد کنتاکتور    پاسخ(

cosφ=0.95  باشد و بهتر است برای این موارد هم استفاده گردد. حال اگر به هر دلیلی از کنتاکتور  میAC1   به جای کنتاکتور

AC3   اندازی موتور استفاده شود، باید از کنتاکتور  برای راهAC1    ،صحیح است.   «ب»پس گزینه  .  استفاده شودبا جریان نامی بیشتر 

 

 وجود دارد، کنتاکتور باید به ترتیب،  MPCB( در محلهای که اینورتر و  45پرسش  

 الف( حذف شود و وجود داشته باشد.                                 ب( وجود داشته باشد و حذف شود.

 در هر دو محل حذف شود د(                                   در هر دو محل وجود داشته باشدج( 

کلید    پاسخ( حضور  شود،  MPCBبا  نمی  حذف  است.    ، کنتاکتور  آن  حذف  معنای  به  اینورتر  نصب  گزینه  اما                  « الف »پس 

 صحیح است. 

 

 روی   تاثیری   چه  مالحظات  سایر  رعایت  فرض   با   روپوش  بدون  بجای   روپوش  دارای   کابل  استفاده از  صورت  در(  46پرسش  

 داشت؟  خواهد  بستها   فاصله  و  خمش   شعاع

 کاهش   دو هر(  افزایش                                                      ب دو هر( الف

 افزایش  فاصله  و کاهش  شعاع( کاهش                                     د فاصله و  افزایش شعاع( ج

 . است صحیح «الف» گزینه یابد. می کاهش  دو  ، هر13 مبحث 86 صفحه -2-2-7-13 و  1-2-7- 13 های  نامه ینآی طبق (پاسخ
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 ؟ کرد  استفاده  توان   می   استخر  از  زونی  چه   در  تجهیز   این   از.  باشد  می   IP34  حفاظت  درجه  دارای   دستگاهی(  47پرسش  

 ساختمان داخل استخرهای تمامی Zone1(استخرها                                       ب تمامی Zone0( الف

 هیچکدام( د                       باز محوطه استخرهای تمامی  Zone2( ج

 . است صحیح «د» گزینه، 13 مبحث 132 صفحه  5-5-10-13 جدول طبق (پاسخ

 

 است؟  درصد  چند  لوله  کی  در  یهاد   توسط   شده  اشغال مجاز  مقطع سطح  حداقل(  48پرسش  

                                 30(ب                                          25( الف

 40( د                                      35( ج

 . است حیصح «ب» نهیگز، 110 هینشر اول جلد اول فصل 16  صفحه 2-1 جدول طبق (پاسخ

 

ارتباط الکتریکی   آلومینیومی  2mm25×1  +50×4و    2mm  50×5در سیستمی دستگاه ها با هادی های  (  49پرسش  

 دارند، حداقل نسبت حداقل سطح مقطع های هادی های همبندی اصلی و اضافی آنها، چقدر است؟

 4د(                                  3ج(                                     2ب(                      1الف( 

میلیمتر مربع  16، حداقل سطح مقطع هادی همبندی اصلی 13مبحث   159صفحه  1-5-1نامه پ ینیآبا توجه به بند الف  پاسخ(

میلی متر مربع برای همبندی اضافی است. پس نسبت سطح مقطعی هادی    16همان صفحه،    1-6- 1نامه پ  ینآیلف«  ا»و طبق بند  

 صحیح می باشد.  »الف«گزینه است.  1های همبندی اصلی به اضافی، 
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سانتیمتر   54سانتیمتر دارای حداقل شعاع خمش    4.5مربع و شعاع خارجی    متر  میلی  120کابل با مقطع  (  50پرسش  

 است، نوع این کابل چیست؟ 

 NYMHYد(              NYRYج(             NYYب(         NYCYالف( 

 )زره( هست یا خیر:  با توجه به دو رابطه زیر، می توان متوجه شد که کابل دارای پوشش فلزی پاسخ(

)                                                                                                   دارای پوشش فلزی: )9r D d= +  

)                                                                                                      بدون پوشش فلزی:  )8r D d= +  

𝑑                                          پس داریم:             = 1.3 √𝐴 = 1.3 × √120 = 14.24 𝑚𝑚 = 1.42 𝑐𝑚 

                                                                           
𝑟

𝐷+𝑑
=

54

4.5+1.42
=

54

5.92
= 9.12 

پس گزینه باشد،    Rضریب کابل دارای پوشش فلزی است. بنابراین، هادی دارای زره بوده که، کابل باید دارای حرف    9عدد نزدیک به  

 صحیح است.  «ج»

 

 درجه حفاظت تابلوی فوق کدام گزینه است؟   (51پرسش  

 IP24د(                             IP21ج(                        IP22ب(                       IP13الف( 

یولبات قرب 

ریسم دورف  بآ 

 

  صحیح است. «ج»پس گزینه است.   1درجه حفاظت برای فرود قطرات آب  به صورت عمودی )عدد دوم(،  پاسخ(
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 (، کدام مورد باید رعایت شود؟ بلندگو( و اعالم حریق )دتکتور( در طراحی سیستم صوتی ) 52پرسش  

 الف( دتکتور نزدیک پنجره و بلندگو دور از پنجره باشد.               

 ب( دتکتور دور از پنجره و بلندگو نزدیک به پنجره باشد. 

 ج( هر دو نزدیک پنجره باشد.                                            

 د( هر دو دور از پنجره باشد. 

بایست قرار گیرند همچنین از قرارگیری در کنار پنجره خودداری شود. همچنین محل نمی در مسیرهای جریان هوا    دتکتورها   پاسخ(

 صحیح است.  «ب»پس گزینه ها.  بلندگوها بهتر است نزدیک تر به محل دارای نویز باشد مانند پنجره

 

 است؟   اشتباه  گزینه   کدام (  53پرسش  

 کرد.       استفاده کلید از توان  می  حفاظتی  هادی مسیر در( الف

 کند.  عبور  هادی  بدنه از تواند  میخود   مسیردر  حفاظتی هادی ( ب

 شود.              لخت می تواند   اضافی و  اصلی همبندی هادی ( ج

 ب   و الف های  گزینه( د

             نامه   ینآی  طبق  و   ،اشتباه  «ب»  و   «الف»  های  گزینه  13  مبحث  162  صفحه  -1-9-1پ  و   9-1پ  های   نامه  ینآی  طبق  (پاسخ

 .است گزینه کاملترین «د» گزینه  پس. است صحیح «ج» گزینههمان مبحث،  160صقحه  7-6-1پ

 

 ( در چاه آسانسوری حداکثر تعداد آسانسور نصب شده است، مساحت تهویه آن چند مترمربع است؟ 54پرسش  

 0.6د(                           0.5ج(                       0.4ب(                           0.3الف( 

نامه    ینآیور در یک چاه نصب می شود و طبق  ، حداکثر چهار آسانس15مبحث    12صفحه    3-1- 2-2-15نامه    ینآیطبق    پاسخ(

 صحیح می باشد. »ب« . پس گزینه متر تهویه نیاز است 0.4همان مبحث، برای چهار آسانسور  28صفحه  3-8-2-2-15

 

 است؟ ساختمان  ملی مباحث  از یک  کدام   مشمول  برقی،  تاسیسات  در  تغییرات  و نگهداری  و   ( تعمیر55پرسش  

 موارد همه( د       22( ج      13( ب      12( الف

 . است صحیح  «ج» گزینه 22 مبحث 10 صفحه  5-2-22 نامه ینآی طبق (پاسخ
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 شود؟   انجام باید  یکبار  ماه  چند  الکتریکی  موتورهای  روغن   آزمایش  ( 56پرسش  

 ماه  12( د    ماه  9( ج   ماه  6(  ب    ماه  3( الف

 . است صحیح «د» گزینه 22 مبحث  63 صفحه 7-12-7-22 نامه  ینآی «الف» بند طبق (پاسخ

 

 طراحی  بایدکار با ظرفیت نامی    ساعت  چند  و  روز  چند  برای  حداقل  ژنراتور  دیزل  سوخت  مخزن  ( ظرفیت57پرسش  

 شود؟

 ساعت 3 روز4( الف

 ساعت  4 روز 4( ب

 ساعت  4 روز 3( ج

 ساعت  3 روز 3( د

 .است صحیح «ج» گزینه 21 مبحث 104 صفحه 3-3- 3-7-21 نامه ینآی طبق (پاسخ

 

نوری برای روشن و خاموش کردن   سلول   یا  اتوماتیک  کننده  کنترل  از   استفاده  هایی  ساختمان  چه  ( برای 58پرسش  

 است؟   الزامی  المپ ها

 ساعته 24 استفاده عدم با  هایی  ساختمان( الف

 باال  انرژی مصرف  با هایی ساختمان( ب

 هفته روز هفت استفاده  عدم   با هایی ساختمان( ج

   ج و الف های  گزینه( د

 . است صحیح «د» گزینه 19 مبحث 61 صفحه 2- 4-5-19 نامه ینآی طبق (پاسخ
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استفاده59پرسش   اتوماتیک   از  (               از  کدامیک  برای  (زمانی  کنترل  یا   حرکت  یا  حضور  تشخیص  حسگر)  کلید 

 است؟  الزامی  زیر  های   ساختمان

 باشند اضطراری روشنایی  فاقدکه  ورودی  فضاهایروشنایی راهروها، البی ها و  ( الف

 خاص  کاربری  با فضاها( ب

 ساعته 24  روشنایی  با  ساختمانی محوطه( ج

   ب و الف گزینه( د

 . است صحیح «ب» گزینه 19 مبحث 60 صفحه 3- 2-5-19 نامه ینآی طبق (پاسخ

 

 است؟ الزامی  زیر   ساختمانهای  از یک  کدام  در  دستی  کننده  قطع  ( نصب 60پرسش  

  اداری تصرف  با بلند های  ساختمان( الف

 ارتفاع متر 23 از بیش  با تجاری تصرف  با بلندهای   ساختمان( ب

 تصرفی  هر  با ارتفاع متر 23  از بیش  با  بلندهای   ساختمان( ج

 اضطراری  و  ایمنی برق   نیروی به مجهزهای  ساختمان( د

 . است صحیح «ج» ینهگز 3 مبحث 59 صفحه 2-5-5-3 و   5-5-3 های  نامه ینآی طبق (پاسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

  


