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5 دانش فنی پایه

اصطالح مدیریت هوشمند ساختمان چیست؟ 1 

BSM )4  MBS )3  BMS )2  BNG )1
کدام گزینه جزء دسته بندی انواع سیستم های گرمایشی از نظر جانمایی مستقل نمی باشد؟ 2 

4( پمپ گرمایی 3( پکیج گرمایشی  2( بخاری  1( خورشیدی 
انواع سیستم های گرمایشی از نظر نوع سیال به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟ 3 

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
النه موریانه معموالً چند متر ارتفاع دارد؟ 4 

3/5 )4  4/5 )3  2/5 )2  1/5 )1
النه موریانه از چه جنسی می باشد؟ 5 

4( گزینه 2 و 3  3( سنگ ریزه  2( خاک رس  1( خاک معمولی 
بدن های ما از طریق ...................... که در طول روز می خوریم، به تولید انرژی گرمایی می پردازد. 6 

4( هضم غذا 3( غذا  2( هضم آب  1( آب 
فیبرهای نوری قابلیت انتقال چه موردی را ندارند؟  7 

4( گزینه 2 و 3 3( پیام های رمزی  2( نور  1( صدا 
کدام موجود زنده دارای فیبر نوری می باشد؟ 8 

4( گوسفند 3( اسب  2( خرس قطبی  1( پلنگ 
برای نخستین بار پدیده گرما توسط چه کسی ابداع شد؟ 9 

4( تامسون 3( زن و مرد غارنشین   2( فارنهایت  1( گالیله 
دانشمندان روزگاران گذشته گرما را شاره ای از یک سیال نامرئی به نام ...................... در نظر می گرفتند. 10 

4( بی تی یو 3( سانتی گراد  2( کالریک  1( وات 
کدام دانشمند نقش قابل توجهی در تصحیح نظریه سرشت گرما داشت؟  11 

2( ویلیام تامسون 1( فارنهایت  
4( بنجامین تامسون 3( سلسیوس  

کدام حس از حواس پنج گانه اولین ابزار برای اندازه گیری دما بوده است؟  12 

2( بویایی 1( شنوایی  
4( چشایی 3( المسه  

درجه ای  چهار  ستون  یک  شامل  وسیله ای  کمک  به  را  گرما  و  سرما  مثل  حس هایی  می توان  که  کرد  ثابت  دانشمند  کدام  13 

اندازه گیری کرد؟
2( گالیله 1( گالن  

4( فارنهایت 3( تامسون  
طبق نظریه آندره سلسیوس آب در چند درجه سانتی گراد به جوش می آید؟ 14 

100 4  180 )3  212 )2  240 )1
10 درجه سانتی گراد چند درجه کلوین است؟ 15 

10 )4  283 )3  273 )2  263 )1

پـودمـان
»کلیات«
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جمموعه سؤاالت چهارگزینه ای تأسیسات مکانیکی6
توریچلی، ارتفاع فشار ستون آب را چند متر در نظر گرفت؟ 16 

15 )4  10 )3  7 )2  5 )1
15 درجه کلوین چند درجه سانتی گراد است؟ 17 

-258 )4  250 )3  -288 )2  273 )1
کدام دانشمند برای اولین بار به اختالف فشار هوا در نقاط هم سطح دریا پی برد؟ 18 

4( سلسیوس 3( کلوین  2( توریچلی  1( پاسکال 
میزان انبساط و تراکم کدام ماده ثابت است؟ 19 

4( گزینه 1 و 2 3( الکل  2( جیوه  1( آب 
10 درجه کلوین چند درجه سانتی گراد است؟ 20 

263 )4  273 )3  -273 )2  -263 )1
بیشترین ارتفاع مکش پمپ آب چند متر است؟ 21 

20 )4  15 )3  10 )2  5 )1
کدام دانشمند در ارتباط با فشار جو مطالعات انجام داد؟ 22 

4( گالیله 3( رامفورد  2( تامسون  1( پاسکال 
ساختمان هایی که شبیه النه موریانه می باشند چند درصد کاهش مصرف انرژی دارند؟ 23 

٪10 )4  ٪20 )3  ٪30 )2  ٪40 )1
نوآوری در تأسیسات به چند گروه تقسیم می شود؟ 24 

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
چه شخصی نخستین وسیله ی واقعی علمی برای اندازه گیری دما را اختراع کرد؟ 25 

4( تامسون 3( رامفورد  2( پاسکال  1( گالیله 



7 دانش فنی پایه

هرچه میزان کربن موجود در فوالد بیشتر باشد:          )سراسری 98( 26 

1( استحکام تنش تسلیم آن کاهش می یابد.  2( استحکام کششی آن کاهش می یابد.
4( شکل پذیری آن افزایش می یابد. 3( سختی آن افزایش می یابد.   

کدام گزینه از کاربردهای لوله ی مسی نیست؟          )سراسری 98( 27 

2( لوله کشی فاضالب 1( لوله کشی آب سرد و گرم  
4( لوله کشی سیستم های تبرید 3( لوله کشی گازهای طبی  

کدام یک از انواع روغن های مصنوعی است؟          )سراسری 98( 28 

4( گیاهی 3( پارافین  ( گلیکول  1( آروماتیک 
به موادی که در ساخت و تولید قطعات کاربرد دارند چه می گویند؟  29 

4( مواد کاربردی 3( مواد شیمیایی  2( مواد صنعتی  1( مواد پلیمری 
کدام دوره از تحول اساسی مواد صنعتی در قرن بیستم شکل گرفت؟  30 

4( عصر نانو 3( عصر پلیمر و کامپوزیت  2( عصر آهن  1( عصر فوالد 
عصر نانو در کدام قرن و دوره از تحول اساسی مواد صنعتی شکل گرفت؟ 31 

4( هیچکدام 3( بیست و یکم  2( بیستم  1( نوزدهم 
پلیمرها جزء کدام دسته از مواد صنعتی قرار می گیرد؟ 32 

4( مواد طبیعی 3( فلزات غیر آهنی  2( مواد مصنوعی  1( فلزات آهنی 
مواد صنعتی دارای چند دسته اصلی می باشد؟ 33 

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
کدام مواد زیر جزء دسته فلزات آهنی محسوب می شود؟  34 

4( فوالدها ـ چدن ها 3( فوالدها ـ کامپوزیت ها  2( چدن ها ـ کامپوزیت ها  1( فوالدها ـ پلیمرها 
کدام گزینه جزء ویژگی فلزات محسوب می شود؟ 35 

4( همه موارد 3( چکش خواری  2( انعطاف پذیری  1( دمای ذوب 
دانش استخراج و کار روی فلزات را ...................... می گویند. 36 

4( هیچکدام 3( آلیاژ  2( تأسیسات  1( متالورژی 
عنصر اصلی فلزات آهنی کدام عنصر می باشد؟ 37 

4( آهن 3( مس  2( چدن  1( منیزیم 
چدن ها چند درصد کربن دارند؟  38 

4( 1 الی 5 درصد 3( 2 الی 6 درصد  2( 1 الی 6 درصد  1( 2 الی 5 درصد 
فوالدها دارای چند درصد کربن هستند؟  39 

% 3/5 )4  % 3 )3  % 2/5 )2  %1 )1
 است؟

gr
cm3 جرم حجمی آهن چند  40 

6/8 )4  6/7 )3  7/8 )2  8/7 )1
نقطه ذوب آهن حدوداً چند درجه سانتی گراد می باشد؟ 41 

1650 )4  1600 )3  1550 )2  1500 )1

پـودمـان
»مواد و کاربرد آنها«
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جمموعه سؤاالت چهارگزینه ای تأسیسات مکانیکی8
کدام گزینه جزء دسته بندی فوالدهای ساده کربنی نمی باشد؟ 42 

4( گزینه 1 و 3 3( کربن متوسط  2( کم آلیاژ  1( کم کربن 
انواع فوالد از نظر آلیاژ به چند دسته تقسیم می شود؟  43 

1 )4  4 )3  3 )2  2 )1
با ...................... درصد کربن، استحکام و تنش تسلیم فوالد کربنی ...................... پیدا می کند. 44 

4( کاهش ـ افزایش 3( افزایش ـ افزایش  2( کاهش ـ کاهش  1( افزایش ـ کاهش 
کدام نوع فوالد در چرخ دنده ها کاربرد دارد؟ 45 

4( هیچکدام 3( پرکربن  2( کربن متوسط  1( کم کربن 
درصد کربن فوالد کربن متوسط چند درصد است؟ 46 

4( 0/25% الی 0/65 % 3( 0/25% الی0/50 %	 2( 0/25% الی%0/60   1( کمتر از %0/25 
کدام گزینه جزء عناصر موجود در فوالد نیست؟ 47 

H )4  Cu )3  Al )2  Mn )1
کدام دلیل جزء دالیل افزودن عناصر آلیاژی به فوالد محسوب می شود؟  48 

4( افزایش خوردگی 3( کاهش چقرمگی  2( افزایش چقرمگی  1( کاهش استحکام 
کدام گزینه صحیح می باشد؟ 49 

Fe )1 مهمترین عنصر آلیاژی در فوالد است.
2( کاهش سختی پذیری دلیل افزودن عناصر آلیاژی به فوالد است.

3( درصد کربن در فوالد کم کربن کمتر از 0/25 درصد است.
9است. 3

gr
cm

4( جرم حجمی آهن 

فوالدهای زنگ نزن دارای حداقل چند درصد کروم می باشد؟ 50 

%5 )4  %20 )3  %10 )2  %15 )1
کدام عنصر عامل اصلی مقاومت فوالد در برابر خوردگی می باشد؟ 51 

4( همه موارد 3( کروم  2( نیکل  1( مولیبدن 
چدن ها دسته ای از آلیاژهای آهنی حاوی ...................... و ...................... هستند. 52 

4( سیلیسیم ـ منگنز 3( نیکل ـ کربن  2( نیکل ـ منگنز  1( کربن ـ سیلیسیم 
چدن ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ 53 

2 )4  5 )3  4 )2  3 )1
نقطه ذوب چدن ها چند درجه سانتی گراد است؟  54 

1450 )4  1400 )3  1350 )2  1300 )1
کدام گزینه جزء دسته بندی چدن ها نمی باشد؟ 55 

4( چدن ذوب شونده 3( چدن خاکستری  2( چدن مالیبل  1( چدن سفید 
است؟ gr

cm3 جرم حجمی فلزات سنگین چند  56 

4( بیش از 9 3( بیش از 7  2( کمتر از 5  1( بیش از 5 

فلز منیزیم جزء کدام دسته از فلزات غیرآهنی قرار می گیرد؟ 57 

4( هیچکدام 3( فلزات سبک  2( فلزات نیمه سنگین  1( فلزات سنگین 
کدام فلز پس از فوالد از پرکاربردترین فلزات محسوب می شود؟  58 

4( نقره 3( آلومینیوم  2( برنج  1( مس 



9 دانش فنی پایه
است؟

gr
cm3 جرم حجمی آلومینیوم چند  59 

3/7 )4  3/2 )3  2/7 )2  2/5 )1
نقطه ذوب آلومینیوم چند درجه سانتی گراد است؟ 60 

600 )4  560 )3  660 )2  500 )1
جرم حجمی آلومینیوم حدوداً چند برابر فوالد یا مس است؟ 61 

1
4

 )4  
1
3

 )3  1 )2  
2
3

 )1
...................... دارای هدایت الکتریکی و گرمایی مناسب و منعکس کننده خوبی برای نور و گرما می باشد. 62 

4( برنج 3( آهن  2( آلومینیوم  1( مس 
کدام گزینه، از ویژگی هایی که کاربرد آلومینیوم را درمبدل های گرمایی مناسب می کند، نمی باشد؟ 63 

4( مقاوم در برابر خوردگی 3( استحکام ویژه باال  2( هدایت گرمایی پایین  1( قابلیت شکل پذیری 
فلز مس چه رنگی است؟ 64 

4( خاکستری 3( سبز  2( قرمز  1( زرد 
کدام گزینه جزء خواص مس لحاظ نمی شود؟ 65 

4( قابلیت چکش خواری عالی 3( قابلیت شکل پذیری باال  2( هدایت گرمایی باال  1( هدایت الکتریکی کم 
 است؟

gr
cm3 جرم حجمی مس چند 66 

7/9 )4  8/9 )3  8/7 )2  9/2 )1
نقطه ذوب مس چند درجه سانتی گراد است؟  67 

1284 )4  1250 )3  1180 )2  1084 )1
از کدام نوع لوله مسی در سیستم تهویه مطبوع و تبرید استفاده می شود؟ 68 

ARC )4  RCA )3  ACR )2  NCR )1
در لوله های ACR قطر نامی لوله برابر قطر ...................... است ولی در لوله های مسی مخصوص آب سرد و آب گرم قطر نامی لوله  69 

تقریباً برابر قطر ...................... است. 

4( داخلی ـ خارجی 3( داخلی ـ داخلی  2( خارجی ـ خارجی  1( خارجی ـ داخلی 
لوله ی مسی بی درز از نظر ضخامت جدار به چند نوع تقسیم می شوند؟ 70 

5 )4  4 )3  2 )2  3 )1
برنز از چه مواردی تشکیل شده است؟ 71 

4( مس ـ قلع 3( برنج ـ مس  2( نقره ـ قلع  1( مس ـ نقره 
است؟

gr
cm3 جرم حجمی روی، چند  72 

8/5 )4  7/1 )3  8/1 )2  7/5 )1
نقطه ذوب روی، چند درجه سانتی گراد است؟ 73 

520 )4  500 )3  420 )2  400 )1
 است؟

gr
cm3 جرم حجمی قلع چند   74 

8/3 )4  7/3 )3  8/5 )2  7/5 )1
نقطه ی ذوب قلع چند درجه سانتی گراد است؟ 75 

240 )4  321 )3  231 )2  331 )1
کدام گزینه جزء دسته غیر فلزات مصنوعی نمی باشد؟ 76 

4( کامپوزیت ها 3( برنج  2( پلیمرها  1( سرامیک ها 
اگر مونومرهای تشکیل دهنده یک پلیمر متفاوت باشند به آن ........................ گفته می شود. 77 

4( پارومر 3( همونومر  2( کوپلیمر  1( پار 



جمموعه سؤاالت چهارگزینه ای تأسیسات مکانیکی10
ساده ترین پلیمر چه نام دارد؟ 78 

4( پلی وینیل کلراید 3( پلی اتیلن  2( پلی بوتیلن  1( پلی پروپیلن 
کدام گزینه جزء دسته بندی مواد پلیمری محسوب می شود؟ 79 

4( همه ی موارد 3( ترموپالست  2( االستومر  1( ترموست 
کدام نوع از لوله ترموپالست در سیستم فاضالب کاربرد دارد؟ 80 

PEX / AL / PEX )4  PP )3  PE )2  PEX )1
کدام نوع از مواد پلیمری پس از کشیده شدن به حالت اولیه خود بر می گردد؟ 81 

4( کائوچو 3( ترموپالستیک  2( االستومر  1( ترموست 
االستومرهای مصنوعی نوع سلول باز دارای چگالی ........................ و نوع سلول بسته دارای چگالی ........................ می باشد. 82 

4( بیشتر ـ کمتر 3( بیشتر ـ بیشتر  2( کمتر ـ کمتر  1( کمتر ـ بیشتر 
مزایای سرامیک کدام گزینه می باشد؟ 83 

2( دیرگدازی پایین ـ سختی زیاد 1( دیرگدازی باال ـ سختی کم  
4( دیرگدازی پایین ـ مقاومت در برابر خوردگی باال 3( دیرگدازی باال ـ سختی زیاد  

کاربرد  فلزات در صنعت هوا و فضا  به  ...................... نسبت  مکانیکی  استحکام  و   ...................... داشتن جرم  دلیل  به  کامپوزیتی  مواد  84 

وسیعی دارند. 

4( کم ـ پایین 3( زیاد ـ باال  2( زیاد ـ پایین  1( کم ـ باال 
کدام گزینه جزء دسته بندی مواد کامپوزیتی براساس فاز زمینه نمی باشد؟ 85 

2( زمینه ی پلیمری 1( زمینه ی فلزی  
4( زمینه سرامیکی 3( زمینه چوبی  

کدام تعریف زیر جزء ویژگی های الزم روغن نیست؟ 86 

2( دارای گرانروی خوب باشد 1( قابلیت پاک کنندگی سطوح را دارا باشند. 
3( در سرما به اندازه کافی غلظت داشته باشند.  4( اثر نامطلوبی روی قطعات غیر فلزی نداشته باشند.

کدام نوع روغن در موارد برودتی مورد استفاده قرار می گیرد؟  87 

4( آروماتیک 3( گلیکول  2( آلکیل بنزن  1( پارافین 
روغن پارافین جزء کدام دسته از روغن ها قرار می گیرد؟ 88 

4( معدنی 3( مصنوعی  2( گیاهی  1( حیوانی 
روغن ها به چند دسته اصلی تقسیم می شوند؟  89 

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1
حفره استوانه ای قائمی که سطح زمین را به یک مخزن زیرزمینی آب متصل می سازد چه نام دارد؟ 90 

4( هیچکدام 3( آبراهه  2( چاه  1( قنات 
عدد شماره )4( در شکل مقابل نشان دهنده ی چیست؟             91 

1( چاه عمیق
2( چاه نیمه آرتزین

3( چاه آرتزین
4( چاه سطحی

آب در چه دمایی بیشترین جرم ویژه خود را دارد؟ 92 

= °3 c  )4  = °4 c  )3  = °0 c  )2  − °2 c )1
حجم آب خالص در فشار یک اتمسفر و دمای صفر درجه سانتی گراد چند درصد افزایش می یابد؟ 93 

4( 9 درصد 3( 8 درصد  2( 10 درصد  1( 5 درصد 
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