
 

 

 

 
 تست کتبی              

 یدبیرخانه مسابقات کشور
 

 7931مسابقات سراسری امدادگرانکتبی  نمونه سواالت  
 

 ؿّال ردیف

 مهارتهای عمومی-1

 كغام یك از  ىّارد ذیم زؽء ظي ىكي قؼكث گاز اؿث؟ 1

 اصحؼام ةَ كاركٍان وارجلاءؿٌش اٌگیؽه  -رّایث انؽاىات كاٌٌّي واؿحاٌغاردُای ىهي وةیً انيههي          ب –انف 

 ُيَ ىّارد -د صفٍ وىؼاكتث از ىضیي زیـث وزهّگیؼی از انّدگي                     -ج  

2 HSE ىعفف چَ كهياجي اؿث؟ 

 ایيٍي/ ؿازىان/ ةِغاقث -ب                        ةِغاقث صؼفَ ای/ایيٍي/ىضیي زیـث -انف

 ُیچکغام -ایيٍي/ زاىَْ/ اٌؼژی                                               د -ج

 روی كته گاز ٌّع ىنؼف از چپ ةَ راؿث ةؼاةؼ اؿث ةا: 10-20-30-40در مّرت رؤیث كغ ىنؼف ُای  3

 انف( مٍْحي/ جساری/ جساری ویژه/ ظاٌگي

 پاالیكگاه/ جساری/ مٍْحي/ ورزقيب( 

 ج( ككاورزی/ جساری ویژه/ دونحي/ ظاٌگي

 ُا/ جساری/ جساری ویژه/ ىّجّرظاٌَ  ةغون چیهؼCNGد( 

 صغاكذؼ كٌؼ اؿيي ىساز ةؼای نّنَ كف داظهي ىٍازل) ىكحؼكیً زؽء( چٍغ ایٍچ اؿث؟ 4

 ایٍچ 4د(        ایٍچ 3ج(  ایٍچ 2ب(  ایٍچ 6انف( 

 ىساز و كٌؼ قیهٍگ زِث ومم گاز ةَ دؿحگاه گازؿّز چَ ىیؽان اؿث؟ صغاكذؼ ًّل 5

 ىیهیيحؼ 10ىحؼ و كٌؼه  1ب( ًّل                      ىیهیيحؼ 20ىحؼ و كٌؼ  5/2انف( ًّل 

 ىیهیيحؼ 35ىحؼ و كٌؼ  2د( ًّل                 ىیهیيحؼ 16ىحؼ و كٌؼ  2/1ج( ًّل 

 زىاٌي ىساز اؿث؟اؿحفاده از دودكف ىكحؼك چَ  6

 انف( ةؼای ىضیٌِای جساری و مٍْحي

 ىحؼىکْب ةؼ ؿاّث ةاقغ 1ب( زىاٌي كَ ىنؼف دؿحگاه ُا كيحؼ از 

 ج( زىاٌي كَ ةغنیم فىای كو اىکان ازؼای دودكف ىسؽا وزّد ٌغاقحَ ةاقغ

 د( ةَ ُیچ ٍّّان ىساز ٌيي ةاقغ

 كهیغ امهي كٍحؼل اجّىتیم............. اؿث؟ 7

 دیغن                                            ب(ظّب صؾ كؼدنانف(ظّب 

 د(جيؼكؽ كاىم داقحًج(مضیش ٌكـحً                                           

 اجّىتیم ةَ صـاب ٌيي آیغ؟ كغاىیك از ىّارد زیؼ زؽء ةازدیغُای روزاٌَ 8

 ج(داظم ظّدرو و چؼاغِای جؼىؽ ُكغاردٍُغه كيؼةٍغ ایيٍي          انف(ةغٌَ ةیؼوٌي ظّدرو از ٌُؼ وزّد ظي و ظف و آؿیب

 د(چك ٌيّدن ؿٌش روغً و در مّرت نؽوم اوافَ ٌيّدن ةَ آن     ب(زیؼ ظّدرو را از ٌُؼ وزّد ٌكحي در رادیاجّر روغً ىّجّر



 

 

 

 
 تست کتبی              

 یدبیرخانه مسابقات کشور
 

 
اؿحفاده از آئیٍَ ُا در صیً راٌٍغگي ةَ كغام ةا جّزَ ةَ زؼیان جؼافیك پیف رو و كٍحؼل اوواع از ًؼیق ٌگاه كؼدن ةَ اًؼاف و  9

 ظنّمیث راٌٍغگان جغافْي اقاره داد؟

 انف(ُّقیاری                                                      ب(پیف ةیٍي

 د( ىِارت و كارداٌيج(داٌف و آگاُي                                                  

 راٌٍغگي ةي ظٌؼ ةیكحؼ اُيیث دارد؟ كغام كاةهیث ةؼای 10

 ب(درؿث جنيیو گؼفحًانف(ظّب گّش دادن                                           

 ج(ىفِّم اصـاس كؼدن                                        د( اؿحفاده از اةؽار كٍحؼل ظّدرو

  ؟كي ظّاُغ افحادچَ اجفادر ٍُگام جنادف ُؼچلغر وزن اقیاء ةیكحؼ ةاقغ  11

 اصحيال آؿیب ةَ ؿؼٌكیٍان ب(ةعاًؼ صؼكث كيحؼ اقیاء ؿٍگیً كيحؼ ىي قّد                   اصحيال آؿیب ةَ ؿؼٌكیٍان  انف(

 عاًؼ صؼكث اقیاء ةیكحؼ ىي قّدة

                                                                ج(ةغون جغییؼ اؿث                                                            د(ُيَ ىّارد اقحتاه اؿث                           

 ٌيي ةاقغ؟ ABSكغام ىّرد از ویژگیِای جؼىؽ  12

 اجّىتیم زهّگیؼی ىي كٍغ                            ب(از كفم قغن چؼظِا زهّگیؼی ىي كٍغانف(از ؿؼ ظّردن 

 د(ُیچکغامج(ٌیازی ةَ پيپ كؼدن جؼىؽ در ایً ؿیـحو ٌيي ةاقغ                 

 كغام گؽیٍَ مضیش جؼ اؿث؟ 13

 جایؼ ىي قّد.ؿٌش امٌکاك انف(كاُف فكار ةاد ُيیكَ ةاّخ افؽایف 

 نغؽش و ؿؼ ظّردن ةایغ ةا اؿحفاده از جؼىؽ ؿؼیًْا ؿؼّث را كاُف داد.ب(در مّرت 

 درمغ جایؼُای ٌّ را ةایغ ةؼ روی ىضّر ّلب ظّدرو ٌنب كؼد. 70ج(در مّرت اؿحفاده از یك زفث جایؼ ٌّ و یك زفث جایؼ 

 ؼی كَ ةاال رفحَ ةَ ّلب ةؼگؼدیو.د(در مّرت گیؼكؼدن در ؿیؼ ؿؼةاالیي یعي یا ةؼفي ةایغ ظّدرو را ظالص كؼده و از ُيان ىـی

 ٍُگام جؼكیغن جایؼ زهّ كغام اكغام مضیش اؿث؟ 14

 وكٍحؼل فؼىان جا جّكف كاىم ب( اؿحفاده از دٌغه ىْکّسانف( جؼىؽ كؼدن                                             

 كؼدن گازج(اؿحفاده از جؼىؽ دؿحي                                   د( رُا 

 قؼیاٌِای امهي را ٌام ةتؼیغ؟ 15

 ؿؼ –مّرت  -ب(كف پا                                  راٌي–ىچي  -انف( گؼدٌي

 گؼدن -ؿیٍَ  –قکو                   د( پِهُّا  –كف دؿث  –ج(ٌّك اٌگكحان 

 وكث ًالیي در ٍُگام كٌِ جٍفؾ زِث اصیاء ىسغد  ىنغوم چٍغ دكیلَ اؿث؟ 16
 دكیلَ 3-ددكیلَ                         2 -دكیلَ          ج 1 -داٌیَ          ب 30 -انف

 

 ُغف امهي ارگٌّّىي ّتارت اؿث از  :  17

 اٌـان ةَ ىٍُّر افؽایف ةِؼه وری، ؿالىحي، ایيٍي و روایث در ىضیي كار ةاانف( ایساد جٍاؿب ىضیي 

 راٌغىان كار و روایث ىكحؼكیًب( ایساد ىضیٌي ّاری از ظٌؼ و ةاالةؼدن 
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 یدبیرخانه مسابقات کشور
 

 
 ج( مؼفَ زّیي اكحنادی، ةاالةؼدن ؿٌش آگاُي فؼدی در زِث زهّگیؼی از آؿیتِا

 د( ُؼؿَ ىّرد

ىّزي از فكار اؿث كَ جّؿي ٌیؼوی كهب ةؼای راٌغن ظّن ةَ درون رگِا ایساد ىي قّد و ىْيّالً زىاٌي اؿث كَ قؼیان از روی یك  18

 غام گؽیٍَ ذیم اؿث؟اؿحعّان رد ىي قّد جْؼیف ك

 د(ٌته      انف(قؼیاٌِا                           ب(وریغُا                                      ج( كهب                                   

غام گؽیٍَ ذیم ىي اكغاىاجي كَ ةَ ىٍُّر ةؼكؼاری گؼدش ظّن و جِّیَ ریّی در ٍُگام ایـث كهتي ریّی اٌسام ىي گیؼد جْؼیف ك 19

 ةاقغ؟

 اصیاد(انف(قّك                           ب(اؿحؼس                                    ج(ةیياری اؿکهحي                              

 ةَ فؼد ىـيّم قغه از ًؼیق اؿحٍكاق ىؼكاپحان كغام اكغام كيك ٌيي كٍغ؟ 20

 ةَ اؿحفؼاغب( وادار كؼدن    انف( ٌغادن ىایْات

 د( ظّراٌغن ىضهّل ةي كؼةٍات ؿغیو   ج( ظّاةاٌغن ةَ پِهّ

 ؿَ ّاىم صیاجي كَ در اةحغای اصیا ةایغ كٍحؼل قّد كغام اؿث ةَ جؼجیب ٌام ةتؼیغ و گؽیٍَ مضیش را اٌحعاب ٌيائیغ؟ 21

 جٍفؾ -اه ُّایير -راه ُّایي                              ب(گؼدش ظّن)ٌته( -گؼد ظّن)ٌته( -انف(جٍفؾ

 گؼدش ظّن )ٌته( -راه ُّایي -د( جٍفؾ                           گؼدش ظّن )ٌته( -جٍفؾ -ج(راه ُّایي

 در ظٌّؼیؽی از ةیٍي ووْیث دادن ةَ ؿؼ ىنغوم ةایغ چگٌَّ ةاقغ؟ 22

 كٍغ ب( از ةیيار ةعّاُیغ ةٍكیٍغ و ؿؼ را ةَ ّلب ظو   انف( ةیيار را در ووْیث راصث كؼاردُیو

 د( ُيَ ىّارد  ج( ةیيار را ةكٍاؿیو و ؿؼش را ةَ زهّ ظو كٍیو

 فؼدی كَ ةَ دٌتال ظٌّؼیؽی دچار قّك قغه اؿث ىِيحؼیً اكغام چیـث؟ 23

 ب( دادن ىایْات فؼاوان از راه دُان                    انف( دادن اكـیژن مغ در مغ

 ظّن د( جؼاٌـفّزن                ج( ةٍغ آوردن ظٌّؼیؽی

 درمغ ؿّظحگي فؼدی كَ از ٌاصیَ ُؼ دو پا دچار ؿّظحگي قغه اؿث ................ ىي ةاقغ؟ 24

 درمغ 28د(      درمغ 36ج(    درمغ 56ب(   درمغ 18انف( 

 اونیً و ىِيحؼیً اكغام در قکـحگي ُا چیـث؟ 25

 پاٌـيان ىضمد(     ج( ةي صؼكث كؼدن ّىّ قکـحَ  ب( كٍحؼل جّرم  انف( كاُف درد

 اونیً اكغام در آؿیب ُای ؿؼ و گؼدن كغام یك از ىّارد زیؼ ىي ةاقغ؟ 26

 د( روصیَ دادن ةَ ىـغوم          ج( ةـحً آجم گؼدٌي      ب( دادن اكـیژن      انف( ةاز كؼدن راه ُّایي

 

 جْغاد ىاؿاژ كهتي در ةؽرگـاالن، كّدكان و ٌّزادان ةَ جؼجیب؟ 27

 90اني  80و  80اني 70و  70اني 60ب(                              70اني  60و  80اني 70و  90اني 80انف( 
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 د( ُیچکغام                               90اني  80و  70اني 60و  80اني 70ج( 

 جْغاد جٍفؾ دادن در ةؽرگـاالن، كّدكان و ٌّزادان چلغر اؿث؟ 28

 ةار 30اني  20ةار و  20اني  15ةار                                      ب( 10اني  5ةار و 30اني  20انف(

 د( ُیچکغامةار                                      15اني  10ةار و  40اني  30ج(

 یا اصیای كهتي در چَ زىاٌي ةایغ اٌسام قّد؟  CPRّيم  29

 ب( ٌغاقحً ٌته ىنغومانف( ىـغود ةّدن راه ُّایي فؼد                                    

 ج(ٌغاقحً جٍفؾ ىنغوم                                               د(ُیچکغام

 در ىاؿاژ كهتي ّيق فكار وارده ةَ زٍاغ ؿیٍَ در ةؽرگـاالن؟ 30

 ؿاٌحي ىحؼ  8جا  3ؿاٌحي ىحؼ                                               ب(  2جا  1انف( 

 ؿاٌحي ىحؼ 5جا  4د( ؿاٌحي ىحؼ                                                 4جا  2ج(  

31 CPR یٍْي چي؟ 

 ب( جّكف كاىم كهب  انف( ةؼكؼاری گؼدش ظّن 

 د( اصیای كهب و ىغؽ   ریّی -ج( اصیای كهتي

 پاك كؼدن راه ُّایي در ىنغوم ةَ چَ مّرت اؿث؟ 32

 ب( ٌكاٌغن ىنغوم                                          انف( ةَ پِهّ ظّاةاٌغن ىنغوم

 ج(ایـحادن ىنغوم                                                       د( ةَ پكث ظّاةاٌغن ىنغوم

 ّالئو ایـث كهتي ................ ىي ةاقغ؟از  33

 د( ُيَ ىّارد       ج( فكار ظّن ةاال    ب( ّغم وزّد ٌته    انف( كٌِ جٍفؾ

 كغاىیك از ّالئو زیؼ از ّالئو ةؼق گؼفحگي ىي ةاقغ؟ 34

 د( ُيَ ىّارد   ج( قّك         ب( اظحالالت جٍفـي       انف( ایـث كهتي

 كغام یك از ةالیا و صّادث ةیكحؼ اؿث؟ىیؽان زؼاصات در  35

 د( گؼدةاد   ج( ؿیم                   ب( ًّفان               انف( زنؽنَ

 كغام یك از ىّارد زیؼ زؽء اُغاف كيك ُای اونیَ ٌيي ةاقغ؟ 36

 ب( زهّگیؼی از ةغجؼ قغن صال ىنغوم   انف( ٌسات زان ىنغوم 

 ةیياریِاید( درىان     ج( جـکیً ىنغوم

 ظٌّؼیؽی و قّك ةاّخ ................. ىي قّد؟ 37

 ب( كاُف جْغاد وؼةان كهب                          انف( كاُف فكار ظّن

 د( كاُف جْغاد جٍفؾ                                  ج( افؽایف درزَ صؼارت ةغن

 ىّارد زیؼ جّزَ ٌيّد؟در ٍُگام ةاٌغاژ اٌغام ُا ةایـحي ةَ كغاىیك از  38
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 د( ُيَ ىّارد                 انف( ُیچ گاه ىـحلیو روی زظو را ٌتایغ ةاٌغاژ كؼد

 ب( ٍُگام ةاٌغاژ اٌغام از ؿيث ةاریك جؼ ّىّ قؼوع كٍیو

 ج( ؿؼد قغن، ةیؼٌگ قغن و كتّدی اٌحِای اٌگكحان دنیم ةؼ ىضکو ةـحً ةاٌغاژ ىي ةاقغ.

 وني ىٍسؼ ةَ ىنغوىیث و مغىَ ٌيي قّد ؟ صّاددي كَ اجفاق ىي افحغ 39

 ریـك -ظٌؼ                  د -صاددَ                        ج -ب                   قتَ صاددَ-انف

 گاز ًتیْي ّيغجًا از كغام ٌّع و ةا چَ درمغی جكکیم قغه اؿث ؟ 40

 % 75اجان  –د                % 85ىحان -ج%                75ىحان -%                 ب85اجان    -انف

 گاز قیؼیً ................ اؿث. 41

 ب( فاكغ ؿّنفیغ ُیغروژن و دی اكـیغكؼةً  انف( فاكغ ةعار آب و آىٌّیاك

 د( ُيَ ىّارد ج( فاكغ گّگؼد و ىٍّاكـیغكؼةً

 ویژگي گاز قیؼیً كغام اؿث؟ 42

 ب(گاز قیؼیً گاز اؿحعؼازي از چاه اؿثانف(گاز قیؼیً فاكغ گازُای اؿیغی وگّگؼد اؿث                

 ج(گازی اؿث كَ ٌو زدایي وفیهحؼ قغه ةاقغ                        د(ىلغار ُیغروژن آن ةاالؿث

 ىكعنات ىاده ةّدار كٍٍغه چَ ىي ةاقغ ؟ 43

 انف ( ظّرٌغه ٌتاقغ .                                               ب ( آجكگیؼ ةاقغ وظاكـحؼ ٌغاقحَ ةاقغ.  

 ..                                            د( جياىي ىّاردج( ؿيي ٌتاقغ و زػب آن در ظاك كو ةاقغ    

 كاق قّد ٌكا ٌَ چیـث ؟ ٍاؿحصسيي یك ىضیي ةـحَ % 1در كيحؼ از  ةّی گاز  چٍاٌچَ 44

 د:  ىّارد ب و ج     كپحانج:  ىیؽان ىٍاؿب ىؼ     كپحانب:  زیاد ةّدن ىیؽان ىؼ   پحانانف : كو ةّدن ىیؽان ىؼك

 

 

 تجهیزات و اقالم شبکه و امداد-2

45  

 كغام گؽیٍَ در انّیث ةٍغی كارُای اىغادی مضیش ىي ةاقغ؟

 ةؼرؿي ٌكحي-ةازدیغ صفاریِا-گاز ىكحؼكیً ومم-انف(صّادث

 ومم گاز ىكحؼكیً-ةؼرؿي ٌكحي-ةازدیغ صفاریِا-ب(صّادث

 ومم گاز ىكحؼكیً-ةازدیغ صفاریِا-ةؼرؿي ٌكحي-ج(صّادث

 ومم گاز ىكحؼكیً-ةازدیغ صفاریِا-صّادث-د(ةؼرؿي ٌكحي

 ةؼظّردار اؿث ؟كغاىیك از ىّارد ذیم در داٌف و ىِارت اىغادگؼان از اُيیث كيحؼی  46

 آقٍایي ةا ٌضّه ىؼاكتث از ظّدرو ، ةیـیو و یا ةاًؼی -ُّقیاری ةا كغرت جنيیو گیؼی ؿؼیِ              ب –انف 

 آقٍایي ةَ ىـائم ایيٍي و كيکِای اونیَ و دؿحگاُِای ایيٍي -د          آقٍایي ةا ىؼاكؽ ككیك ؿایؼ ؿازىاٌِا -ج

 م گؽارش صاددَ جکيیم ىي قّد؟ةؼای كغام گؼوه از صّادث ، فؼ 47
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 فّت در داٌیَ 50 -ج                                            فّت در داٌیَ 70 –انف 

 ُیچکغام -فّت در داٌیَ                                               د 60 -ب

 مّرت دٌغاٌَ ای و ىّاج ؿاظحَ ىي قّد؟ةَ چَ دنیم انيٍث فیهحؼُا ةَ  92

 وؿٌش فیهحؼاؿیّن ب( افؽایف ؿٌش ىلٌِ   انف( ىلاوىث ةیكحؼ در ةؼاةؼ وؼةَ

 د( ىّارد ب و ج    ج( افؽایف ىیؽان جيیؽ كاری

 گاز اٌكْاب ىي گؼدد ؟زؼیان چَ ّّاىهي ةاّخ كٌِ  93

                                                وزّد ىایْات     -گؼفحگي جي ؿؼویؾ                                                           ب  -انف

 ُيَ ىّارد -د                                                                       كذیفي قتکَ  –ج 

 

 

 

 

 اةحغای ّيهیات جعهیَ ُّا و زایگؽیٍي گاز در نّنَ قتکَ قیؼُای ىتغا وىلنغ ةَ چَ اٌغازه ای ةایغ ةاز قّد؟در  94

 انف(قیؼ ىلنغ و ىتغا ٌیيَ ةازةاقٍغ                             

 دور ةاز گؼدد 4/1 در صغودقیؼىلنغ پؾ از جعهیَ ُّاةٌّر كاىم ةازوقیؼ ىتغا ب(

 ىتغا كاىاًل ةازگؼددج(قیؼ ىلنغ و قیؼ 

 .دور ةازگؼدد 8/1د(قیؼ ىلنغ ةاز و قیؼ ىتغا 

 ىي ةاقغ؟جؼ در مّرت ةؼوز صاددَ ةؼظّرد ّهيك و اًيیٍان از ایساد ٌكث زیؼ زىیٍي،كغام اكغام مضیش  95

 انف(دریافث اًالّات از ىـئّل قیفث و صفاری ىضم جي ؿؼویؾ اٌكْاب

 صفاری ىضم ةؼوز ٌكث زیؼزىیٍيب(دریافث اًالّات از ىـئّل قیفث و 
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 ج(ةؼرؿي ُيَ زاٌتَ ىّوّع واًيیٍان از ةاال ةّدن ىیؽان ریـك ظٌؼ و ةـحً قیؼ قتکَ ىضم صاددَ

 و جْییً صؼیو ایيٍي و ایيً ؿازی ىضم ةـحً فّری قیؼ قتکَ ىضم صاددَد(

 مضیش ٌیـث؟ Axial-flowكغام گؽیٍَ در ىّرد رگّالجّرُای  96

 ب( زِث زؼیان گاز در ایً ٌّع، غیؼ ىـحلیو اؿث اؿهیّ، ةایغ كم رگّالجّر را از روی ظي ةاز كؼدانف( ةؼای جّْیه 

 از ىّارد پهیيؼی اؿث Sleeveد( زٍؾ   اؿث Sleeveج( قکـث فكار ةؼ ِّغه 

 ىْيّل جؼیً ٌّع كٍحّر ُای ظاٌگي كغام اؿث؟ 97

 چؼظكي     د(ىیؽان صسو گاز ىنؼفي جْییً كٍٍغه ٌّع كٍحّر اؿثج(كٍحّر ب(كٍحّر دیافؼاگيي     انف(كٍحّر جّرةیٍي    

 ىحؼ ىکْتي چٍغ ىیهیيحؼ اؿث؟ 25كٌؼ اریفیؾ در رگّالجّرُای  98
 3/7د(                              2/5ج(                               4/7ب(                               5/5الف ( 

( یا نّقات آف ّيم ٌيایغ، ایؼاد را ةایـحي در چَ چیؽ زـحسّ L.P.S.Oكٌِ در فكار پائیً رگّالجّر ظاٌگي)در مّرجیکَ ؿیـحو  99

 ٌيّد؟

 ب(قکـحگي در ؿیـحو داظهي ىكحؼك                 انف(كٌِ زؼیان گاز ورودی                                                

 د(ىّارد انف وب                              ایٍچ ؿحّن آب             18افؽایف فكار ظؼوزي رگالجّرةیف از ج(

 گاز از رگّالجّر ظاٌگي مضیش ىي ةاقغ؟ىـحيؼكغام گؽیٍَ در ظنّص وٌث  100

 و ّغم ّيهکؼد ُای قات آف ب(وزّد زـو ظارزي در ىضم ؿیث واورفیؾ                                     انف(پارگي دیافؼاگو     

 ب و جد(ىّارد                           قم قغن پیچ جٍُیو فٍؼ وٌثج(

 ؿیـحو ُای ایيٍي رگّالجّر ُای ظاٌگي ّتارجٍغ از :  101

 ؿیـحو جعهیَ یا ؿفحي   -كٌِ فكار ةاال و كٌِ فكار پاییً            ب -انف

 ُیچکغام -د               ىّارد انف و ب                      -ج

 ؿیـحو ایيٍي در رگالجّر ظاٌگي كغاىٍغ ؟ 102

 ىکاٌیؽم كٌِ گاز در ادؼ افث فكار ظؼوزي رگالجّر ) نّ قات اف ( -انف

 ىکاٌیؽم كٌِ گاز در ادؼ ازدیاد فكار ظؼوزي رگالجّر ) ُای قات اف ( -ب

 ُيَ ىّارد  -دقیؼ ایيٍي جعهیَ ) رنیف ونّ(                      -ج

 

 كغاىیك از گؽیٍَ ُای ذیم درؿث اؿث ؟ 103

 آب مّرت ىي گیؼد 10"كٌِ گاز در ادؼ افث فكار د رگالجّر ظاٌگي د رفكار پاییً جؼ از -انف

 آةنّرت ىي گیؼد 18"از كٌِ گاز در ادؼ ازدیاد فكار گاز در رگالجّر ظاٌگي در فكار ةاالجؼ  -ب

 كٌِ گاز ظاٌگي در ادؼ كٌِ ةؼق قِؼ اجفاق ىي افحغ -ج

 مّرت ىي گیؼد psi30ّيهکؼد قیؼ جعهیَ ) رنیف ونّ( د رگالجّر ظاٌگي در فكار ةاالجؼ از جؼاز  -د

 

 در ُّای ؿؼد رگالجّر ظاٌگي فكار ةیف از صغ از ظّد ّتّر ىي دُغ. ّهث چیـث؟ 104

 گؼفحگي اریفیؾ  رگالجّر -پارگي دیافؼاگو رگالجّر                                                         ب –انف 

 ظؼاب ةّدن كٍحّر -د                                    ٌفّذ آب ةَ داظم رگالجّر و ایساد یط زدگي -ج

 جّان ىكکم را ةا ...... ةؼًؼف ٌيّد.در مّرت ىكاُغه افث فكار در رگالجّر ظاٌگي، ىي  105

 ةا پائیً ةؼدن فٍؼ كّچك زتؼان ىي قّد . -ةا پائیً ةؼدن فٍؼ ةؽرگ زتؼان ىي قّد .        ب -انف

 دؿحکاری در رگالجّر ىيٍّع ىي ةاقغ -.             دةا ةاال آوردن فٍؼ ةؽرگ زتؼان ىي قّد  -ج

 

 ةاقغ؟ يات زیؼ ىيرگّالجّرُای ظاٌگي ىسِؽ ةَ كغام جٍُی 106

 د( ُيَ ىّارد ج( جعهیَ گاز در مّرت ظؼاةي كٌْات ب( كٌِ گاز در فكار ةاال انف( كٌِ گاز در فكار پاییً
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 اؿحاٌغارد رزوه ىّرد اؿحفاده زِث اجنال ٌیپم ةَ رگّالجّر ظاٌگي چَ ٌّع ىي ةاقغ؟ 107

 فؼكي ٌيي كٍغد(          NPTج(             ISOب(                BSانف( 

 فكار گاز داظم ىٍؽل چلغر اؿث)فكار ظؼوزي رگالجّر ظاٌگي(؟ 108

 ایٍچ آب   7 -د ایٍچ آب               10 -ایٍچ آب                          ج   5 -ایٍچ آب      ب  20-انف

 حریم-3

 صؼیيِای چِارگاٌَ جاؿیـات گاز ىٌاةق ةا ىلؼرات كحاةچَ صؼیو كغام اؿث؟ 109

 ّيهیاجي، ایيٍي، اىٍیحي، ّيّىي  -ب                                  ّيّىي، اظحنامي، فٍي، ایيٍي–انف 

 ایيٍي، فٍي، جْيیؼاجي، زیـث ىضیٌي -د                         اظحنامي، ایيٍي، اىٍیحي، زیـث ىضیٌي -ج

 ىضم جلاًِ ظي جغػیَ گاز ةا كاةم زیؼ زىیٍي ةؼق ةا اؿحفاده از چَ وؿیهَ ای صفاَث فیؽیکي ىي قّد ؟   110

 ب( پهیث فهؽی                         ج( نّنَ پهیکا                        د( جعحَ چّب                         Slabانف( 

 اًِ ةا نّنَ ُای فهؽی ٌفث چلغر اؿث ؟  فامهَ ظٌّط پهي اجیهً گاز در قؼایي جل 111

 ىحؼ 5/1د(                          4/0ج(                          5/0ب(                          انف( یك ىحؼ

 صغاكم فامهَ زغار نّنَ گاز ةا دیّاره صّوچَ فاوالب چلغر اؿث ؟   112

 ؿاٌحیيحؼ                         د( ُیچکغام 70ؿاٌحیيحؼ                         ج(  60( ب                         ؿاٌحیيحؼ 40انف( 

 صغاكم فامهَ فیتؼ ٌّری ةا نّنَ گاز در قؼایي ىحلاًِ چٍغ ىحؼ ىي ةاقغ ؟   113

 د( ُیچکغام                         ىحؼ 4/0ج( ىحؼ                          5/0انف( یك ىحؼ                         ب( 

 صغاكم فامهَ ّهيك گاز از ّهيك ىعاةؼات چلغر اؿث ؟   114

 ؿاٌحیيحؼ                         د( ُیچکغام 20ؿاٌحیيحؼ                         ج(  40ب(                          ؿاٌحیيحؼ 30انف( 

 صغاكم فامهَ ىساز درظحکاری ةا نّنَ گاز در ىضغوده قِؼی و  ظارج از قِؼُا در قؼایي ىّازی چلغر اؿث ؟   115

 ىحؼ 2/2و  2د(                       ىحؼ 2ىحؼ  و  2/1ج( ىحؼ                          3ىحؼ و  3ىحؼ        ب(  3ىحؼ و  2انف( 

 آب در جلاًِ ةا ظي جغػیَ گاز در ظارج از ىضغوده قِؼی چلغر اؿث ؟  صغاكم فامهَ نّنَ ُای غیؼ فهؽی  116

 ؿاٌحیيحؼ                         د( ُیچکغام 70ؿاٌحیيحؼ                         ج(  60ب(                          ؿاٌحیيحؼ 50انف( 

 ایٍچ ةا ؿایؼ ىـحضغدات چلغر اؿث ؟   8"فامهَ ىساز نّنَ گاز جا كٌؼ  117

 ىحؼ 5/0ىحؼ                         د(  2ج(                          ب( یك ىحؼىحؼ                          3انف( 

 صغاكم فامهَ نّنَ گاز ةا زّی آب در صانث ىحلاًِ چلغر اؿث ؟   118

 ؿاٌحیيحؼ                         ج( یك ىحؼ                         د( ُیچکغام 60ب(                          حؼؿاٌحیي 40انف( 

 كیهّ ونث در صانث ىّازی چلغر اؿث ؟   132صؼیو ظي جغػیَ گاز ةا كاةم فكار كّی ةؼق  119

 ىحؼ1ىحؼ                         د(  5ج(                          ىحؼ 2ب( ىحؼ                          5/1انف( 

 

 كغام یك از ىّارد زیؼ در جْییً صؼیو ایيٍي ظي اٌحلال ٌلف دارد ؟   120
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 ىحؼ 5/1ىحؼ ىّازی  2ىحلاًِ  -ىحؼ                                  ب 2ىحؼ ىّازی  1ىحلاًِ –انف 
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 ةاقغ ؟  
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 ایٍچ( ةحؼجیب  چٍغ ؿاٌحیيحؼ اؿث؟ 10صغاكم فامهَ نّنَ آب و ٌفث ةا نّنَ گاز در صانث ىحلاًِ ) در ىضغودخ قِؼُا و ظٌّط زیؼ  127

 50و200  -د           90و40 -ج          90و 50 -ب            50و40 –انف 

 ىِيحؼیً ّاىهي كَ در ٌُارت ةؼ صفاریِا ةایـحي ىغٌُؼ یك اىغادگؼ ةاقغ كغام اؿث؟ 128

 انف(جکيیم ٌيّدن فؼم ٌُارت ةؼصفاری                ب(ةَ ىّكِ در ىضم صفاری صىّر داقحَ ةاقغ

 د(قٍاؿایي ىضم قیؼُا و صنّل اًيیٍان از ّيهکؼد ىٍاؿب قیؼُاج(ٌنب ّالئو ُكغار دٍُغه                               

ونث ( در صانث جلاًِ و ىّازی ةا نّنَ گاز ) در ىضغوده قِؼُا( ةَ جؼجیب چلغر ىي 220صغاكم فامهَ كاةم ُای زیؼ زىیٍي ةؼق ) 129

 ةاقغ؟

 ىحؼ 0.7و1د( ىحؼ                           1و0.5ج(   ىحؼ                        0.7و0.5ىحؼ                    ب(  2و1انف (   

 ىِيحؼیً ىّاردی را كَ اىغاد در ٍُگام ٌُارت ةؼ صفاری ىغ ٌُؼ كؼار ىي دٍُغ ّتارجٍغ از : 130

 انف ( جْییً ىضم جالكي  

 ب( ةازدیغ از قیؼُای قتکَ گاز ىؼةًَّ از زِث ٌيایان ةّدن و مضث ّيهکؼد قیؼُا  

 ج ( جْییً ىـیؼ ، ّيق و ّؼض كاٌال   

 د( ُيَ ىّارد  

 در صانحِای ىعحهف ّتارجـث از: ُای فیتؼ ٌّریةا كاةم ) داظم قِؼُا( در ٌُارت ةؼ صفاری صغاكم فامهَ انؽاىي نّنَ ُای گاز  131

 ىحؼ 5/0ىحؼ ىّازی  2/0ىحلاًِ  -ب                                  ىحؼ 1ىحؼ ىّازی  1ىحلاًِ –انف 

 ىحؼ 2/1ىحؼ ىّازی  5/0ىحلاًِ  -د                                  ىحؼ 6/0ىحؼ ىّازی  4/0ىحلاًِ -ج

 پهَ فؼار انؽاىیـثدر صفاری ُای ًّالٌي ةَ ازای ُؼ ............. ىحؼ فامهَ، وزّد یك  133
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 ُكغارصؼیق، وؿایم صفاری و ّالئو  ب( كپـّل اًفاء

 ج( جعحَ كّةي دیّاره ُا، چؼاغ ُای چكيك زن و ُياٍُگي ةا پهیـغ( ُؼ ؿَ ىّرد
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ب(   ٌنب چؼاغ چكيك زن وجيیؽ كؼدن اًؼاف كاٌانِا      
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 درزَ ؿاٌحي گؼاد 20 -د                               درزَ ؿاٌحي گؼاد10-ج

 درزَ فارٌِایث چٍغ درزَ ؿاٌحي گؼاد اؿث  ؟ 104 140

  درزَ ؿاٌحي گؼاد  40-ب                     درزَ ؿاٌحي گؼاد50 -انف   

 درزَ ؿاٌحي گؼاد30 -د                         درزَ ؿاٌحي گؼاد 72-ج

 اؿث  ؟ ؿهـیّسدرزَ فارٌِایث چٍغ درزَ 55 141

 ؿهـیّسدرزَ 15-ب                          ؿهـیّس 36.2 -انف   

 ؿهـیّسدرزَ 25.5 -د                               ؿهـیّسدرزَ 12.7-ج

 ؟درزَ فارٌِایث ةاقغ ایً دىا ىْادل كغاىیك از گؽیٍَ ُای زیؼ ظّاُغ ةّد  70اگؼدىا ی گاز ورودی ةَ یك ایـحگاه جلهیم فكار ةؼاةؼ  142

 ؿاٌحي گؼاد  درزَ  3/32 -ؿاٌحي گؼاد             بدرزَ  5/42 -انف

 درزَ ؿاٌحي گؼاد 4/15-د                   درزَ ؿاٌحي گؼاد 1/21 -ج

 درزَ فارٌِایث چٍغ درزَ ؿاٌحي گؼاد اؿث  ؟60 143

 5/30-د                           30/14-ج                     5/15-ب                       32 -انف

 درزَ صؼارت گاز در قؼایي اؿحاٌغارد چلغر اؿث؟ 144

 درزَ فارٌِایث 45 -ج                                           درزَ فارٌِایث60–انف 

 ُیچکغام -درزَ فارٌِایث                                             د 30 -ب

145 10bar  ىْادل چٍغpsi  اؿث ؟ 

 psi 5/14 –د          psi 145 -ج                          psi  2/15 -ب                                psi 152 -انف

146 bar 1 ىْادل چٍغpsi  اؿث ؟ 

 psi 5/14 –د                             psi 145 -ج                            psi 2/15 -ب                               psi 152 -انف
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147 4bar  ىْادل چٍغpsi  ؟ اؿث 

 psi 70 –د                                 psi 60 -ج                                 psi  85 -ب                               psi 58 -انف

 

148 60  psi ىْادل چٍغbar  اؿث ؟ 

 5.4bar-انف

 4.5bar-ب

 4barج(

 4.13barد(

 

149  1050psi  ىْادل چٍغbar  اؿث ؟ 

 bar70.4 –د               bar70 -ج                             bar72.4 -ب                 bar80.4 -انف

150 250 psi   ىْادل چٍغbar  اؿث ؟ 

 bar16.6 –د                               bar25 -ج                    bar19.5    -ب                       bar 17.2  -انف

 درمغ صسيي ةؼاةؼ اؿث ةا ....؟ پٍر 151

 5000PPMد(            1000PPMج (      LEL   20%ب(                 LEL   100%انف ( 

 ؟PPM........ و ..............   درمغ صسيي ةؼاةؼ اؿث ةا .... یك 152

                                                                                            10000PPMو LEL   20% ب(                                       10000PPMو  LEL   100%انف ( 

 LEL5000PPM   100%د(                                             LEL1000PPM   20%    ( ج

 ىي ةاقغ؟ BTUكیهّكانؼی ىْادل چٍغ  10 153

  BTU 3.97 د(  BTU 39/7ج(   BTU 397ب(   BTU 10انف( 

 ( ةؼاةؼ اؿث ةا ؟psiپٌّغ ةؼ ایٍر ىؼةِ ) 60 154

kg/cm-انف
2

kg/cm -ج                     bar  2/4 -ب          2/4    
2

    bar 5 -د                       5 

155 10 bar  ىْادل چٍغpsi  اؿث ؟ 

 14.5–د                           145  -ج                            142 -ب                 14.2 -انف

 اگؼاظحالف  فكار ورودی و ظؼوزي فیهحؼ .................. ةَ ةاال ةاقغ فیهحؼ ةایغ جّْیه قّد ؟  156

 psi 15 -د                         psi   12 -ج                         psi 5 -ب                     10psi -انف

 

 

 ةؼای جتغیم درزَ صؼارت ةؼصـب درزَ ؿهیـیّس ةَ فارٌِایث كغام گؽیٍَ مضیش ىي ةاقغ. 157

   F=1.8C-32د(  )  F=1.9C-32ج F=1.9C+32 ب(  F=1.8C+32انف( 

 فارٌِایث كغام گؽیٍَ مضیش ىي ةاقغ.زِث جتغیم درزَ صؼارت درزَ ؿاٌحي گؼاد ةَ  158

 F=1.8C-32د(  )  F=1.9C-32ج F=1.9C+32ب(   F=1.8C+32نف( ا

 ةؼای جتغیم درزَ فارٌِایث ةَ درزَ ؿاٌحي گؼاد كغام گؽیٍَ مضیش ىي ةاقغ. 159

 C=(F+32)×5÷9 د( C=(F+32)×5÷8ج(  C=(F-32)×5÷9(ب       C=(F-32)×5÷8 انف(        

 آتش نشانیایمنی و -5

 آجف ُا از چَ روقي اؿحفاده ىي قّد؟ ةؼ اؿاس اؿحاٌغارد اروپایي  ةؼای اًفاء صؼیق در گؼوه ؿّم 160

 ؿازیزغا  -بؿؼد كؼدن                                      –انف 

 گؽیٍَ ُای ب و ج -ظفَ كؼدن                                             د -ج



 

 

 

 
 تست کتبی              
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 كَ ىضًَّ ّيهیاجي در اظحیار وی ةّده وفؼایٍغ درآن  ىضًَّ جضث ٌُارت  وی اٌسام  ىیكّد.فؼدی اؿث  161

 ٌاَؼ ىٌهِ صفاری     -ىـئّل ازؼای كار                                                  ب–انف   

 ىضًَّىـئّل -د                    آزىایف كٍٍغه گاز كاةم اقحْال                  -ج  

ؿؼپؼؿث ویا ٌاَؼ )رؿيي /پیياٌکاری /اركان دانخ (كاركٍاٌي اؿث كَ ىاىّر اٌسام كار ىیتاقغوةایغ درجيام ىغت زىان ازؼای كار ةؼای  162

 ٌُارت واقؼاف ةؼرفحار ایً كاركٍان در ىضًَّ كارصىّرداقحَ ةاقغ.  

 ٌاَؼ ىٌهِ صفاری     -ب                                                 ىـئّل ازؼای كار–انف 

 ىـئّل ىضًَّ-آزىایف كٍٍغه گاز كاةم اقحْال                                  د-ج   

 در ظاىّش كٍٍغه ُای پّدری ، گاز داظم كپـّل از چَ ٌّّي اؿث و از چَ ًؼیلي قٍاؿایي ىیكّد؟ 163

 / وزن كؼدن CO2 / ٌازل قیپّری               ج( ُّا/ ةغٌَ                  د(   CO2ب(                        / ىاٌّىحؼ N2انف ( 

 ةاقٍغ؟ آجكِایي ىیحّاٌغ ىٍاؿبظاىّش كٍٍغه ُای پّدری ةؼای چَ ٌّع  164

 د( ُيَ ىّارد   ٌفحي    ب( انکحؼیـحَ                     ج( گازُا            یانف( ىایْات و گازُا  

 

 ةِحؼیً ظاىّش كٍٍغه زِث ظاىّش كؼدن آجف ؿّزیِای ٌّع ةؼكي كغام اؿث؟ 165

 ُیچکغام -كف ُا                        د –ج                 CO2گاز  -بآب و ُّا                      -انف

 A, B, C, D, Kد(  ةؼ اؿاس اؿحاٌغارد اروپایي در  گؼوُِای اٌّاع گؼوُِای آجف كغاىٍغ؟ 166

 A, B , C , D , K در گؼوُِای   NFPAانف( ةؼ اؿاس اؿحاٌغارد 

 A, B, C, D , E, Kب( ةؼ اؿاس اؿحاٌغارد اروپایي در  گؼوُِای 

 A, B , C , D, E در گؼوُِای   NFPAج( ةؼ اؿاس اؿحاٌغارد 

 ّّاىم امهي كَ ةاّخ ةّزّد آوردن آجف ُـحٍغ كغاىٍغ؟ 167

 اكـیژن -آجف –ؿّظث –ب(ُّا          ٌسیؼه ایواكٍف ز -تصؼار -ُّا –انف(ؿّظث 

 واكٍف قیيیایي -آجف –ُّا  –د(زؼكَ                                     ؿّظث –ُّا -ج(صؼارت 

 از چَ ٌّع كپـّني ةایـحي اؿحفاده ٌيّد؟ TIE INةؼای ّيهیات  168

 CO2ىضحّی ب( كپـّل                    ىضحّی پّدرانف ( كپـّل 

 FOAMد(   كپـّل                          ىضحّی آبج( كپـّل  

 ىكعنَ كپـّنِای آةي كغاىٍغ ؟ 169

 waterب( رٌگ آةي ةا كهيَ            waterُيؼاه كهيَ  ٌازل ؿّزٌيانف ( 

 waterد( رٌگ كؼىؽ ةا كهيَ                      ج( گیر ةَ ُيؼاه رٌگ ٌلؼه ای 

 ىي ةاقغ؟ جؼ ىایْات ٌفحي و گازُا كغام ظاىّش كٍٍغه ىٍاؿبآجف ؿّزیِای ٌاقي از ةؼای  170

 ب( ظاىّش كٍٍغه ىضحّی پّدری                                   انف ( ظاىّش كٍٍغه ىضحّی آب
 د( گؽیٍَ ُای ب و ج مضیش ُـحٍغ.                                           CO2ج( ظاىّش كٍٍغه   

 

 

 

 

و از چَ كپـّني ةؼای ىِار  از چَ ٌّّي ىي ةاقغ و ةؼای ىِار آن اةحغاچَ ةایغ كؼد ةؼ اؿاس اؿحاٌغارد اروپاگاز ٌكح آجف ؿّزی ٌاقي از 171

 آن ةایغ اؿحفاده كؼد؟

 اؿحفاده از كپـّل اًفاء صؼیق پّدری            اًالع ةَ ىـئّنیً و  ،Bٌّع  –انف 

 اؿحفاده از كپـّل اًفاء صؼیق آةي ، اًالع ةَ آجف ٌكاٌي و Aٌّع  -ب 

 آةياؿحفاده از كپـّل  ، كٌِ زؼیان گاز و Cٌّع  -ج
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 و اؿحفاده از كپـّل پّدری كٌِ زؼیان گاز  Cٌّع  -د

 كغام ّتارت درةاره قك َاُؼی كپـّنِای اًفای صؼیق مضیش ٌيیتاقغ؟ 172

 و ةؽرگ ىیتاقٍغ انف( كپـّنِای پّدری دارای ٌازل قیپّری

 دارای ةغٌَ زّقي ٌیـحٍغ  CO2ب(كپـّنِای 

 ج(كپـّنِای آب دارای ىاٌّىحؼ ىیتاقٍغ

 د( كپـّنِای پّدری دارای ةغٌَ زّقي ىیتاقٍغ

 ؟ىیتاقغ   PPMصغاكذؼ ىیؽان ىساز گاز زِث مغور پؼواٌَ كارگؼم چٍغ   173

 25PPMد(           250PPMج (                     2500PPMب(        25000PPMانف ( 

 كغاىیك از ىّارد زیؼ ٌیاز ةَ پؼواٌَ كار گؼم ٌغارد ؟  174

 د : گؼیـکاری            ةؼقکاری نّنَ گازدارج:            TIE IN ب:             HOT TAP :  الف

 ؟ درزىان اٌسام ومهي گؼم ىیؽان وزّد گاز از نضاظ ایيٍي چلغر ةایغ ةاقغ 175

 LEL% 50: ةیف از  د             L% 50اني  20ج: LEL         % 20اني  5ب:       انف : مفؼ 

 مضیش جؼ اؿث؟ PPMكغام ّتارت در ىّرد  176

 د( ُيَ ىّارد ج( جْغاد ذره در ُؽار ذره كـيث ب( یك ىیهیّن كـيث از جؼكیب گاز انف( كـيث در ىیهیّن

 ؟ىیتاقغ   PPMصغاكذؼ ىیؽان ىساز گاز زِث مغور پؼواٌَ كارؿؼد چٍغ   177

 PPM10000(د                  1000PPMج (             2500PPMب(      25000PPMانف ( 

 كغام از یك ىّارد زیؼ زؽء كارگؼم ىضـّب ىي قّد؟ 178

 (TIE INب( ّيهیات اجنال ةَ ظي گازدار )    انف( ؿيتاده زدن

 د( ُيَ ىّارد  ّکاؿي دیسیحال ةغون فالشج( 

 ؟  كاةم جكعیل ةاقغ   ىتایـحي ةّی گاز صغاكم  در چَ درمغی از ىعهّط ُّا وگاز جّؿي ةیٍي اٌـان 179

 %3د :            % 1ج:            % 1ب: زیؼ         %    2انف : 

 صغ اٌفسار گاز ًتیْي در كغام قؼایي زیؼىي ةاقغ  ؟ 180

 %  فىای ىضیي گاز و ىاةلي ُّا   75% جا 25ةیً  -% صسو فىای اقغال قغه گاز ىي ةاقغ       ب100 -انف

 %  گاز و ىاةلي دی اكـیغ كؼة5ًكيحؼ از   -د%  فىای ىضیي گاز و ىاةلي ُّا        15% جا  5ةیً  -ج

 جؼكیب امهي گاز ًتیْي قِؼی كغاىیك از گؽیٍَ ُای ذیم اؿث ؟  181

 د : ةّجان                : گاز ىحان ج              LPG  ب :          CNG انف:

 فؼىّل گاز ًتیْي كغام اؿث؟جؼكیب امهي  182

 C4 H10      د:                C3 H8ج:              C2H6ب:              CH4انف : 

183 

 

 چگاني گاز ًتیْي ٌـتث ةَ ُّا كغام اؿث ؟

 2.05د:                    1.56ج:                      1.04ب:               0.62انف :

 گاز ًتیْي  در چَ ىعهًّي از ُّا وگاز اٌسام ىیكّد ؟  )اٌفسار ( اصحؼاقةِحؼیً صانث  184

 % گاز وُّا10جا 1% گاز وُّا        د : 15جا  5% گاز و ُّا      ج: 10جا 5ب:     % گاز و ُّا11جا 10انف : 

 ؟ىهحؼ اؿثاكغام گؽیٍَ زیؼ درةاره گاز ىحان ك 185

 و كغر، ظفَ كٍٍغه ،  ؿتکحؼ از ُّا ب( ةّی ؿیؼ انف ( ةي رٌگ ، ةي ةّ ، ؿتکحؼ از ُّا و كاةم اقحْال                 

 د( ُيَ ىّارد                     فؼار، ؿيي و ؿٍگیً جؼ از ُّا  ج ( كاةم اقحْال ، 

 اؿث؟ در كغام گؽیٍَ كیغ قغه صغود اقحْال پػیؼی ةؼای گاز ىحان در صغ پاییً و ةاال ةحؼجیب  186
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 درمغ125جا  10 -بدرمغ                                          3در مغ و  5/12 -انف

 ُیچکغام -د درمغ                                              2درمغ و  5/9 -ج

 ىّاردی كَ اصحيال گاز گؼفحگي در آٌِا وزّد دارد ؟ 187

 انف ( ٌنب دودكف ةَ مّرت افلي                                                             ب( ٌغاقحً كالُك  

 ( ُيَ ىّارددج( ّغم جٍاؿب كٌؼ دودكف                                                                            

 ىي گؼدد ؟كيتّد اكـیژن و گاز گؼفحگي   كغاىیك از ّّاىم زیؼ ةاّخ 188

 درز ةٍغی كاىم ىضمّغم كاُف اكـیژن ةَ ّهث  -انف

 الٌَ گػاقحً پؼٌغگان و یا وزّد اقیائ ظارزيدكف در ادؼ ىـغود ةّدن ىـیؼ دو -ب

 ٌلل در وؿایم گاز ؿّز و اصحؼاق ٌاكل در وؿیهَ گاز ؿّز   -ج

 ُيَ ىّارد   -د   

 كغاىیك از ّّاىم زیؼ در ایساد ٌكث گاز جادیؼی كيحؼی دارد؟  189

 د( ظّردگي      ج( ًؼاصي ٌاىٍاؿب  ب( ّّاىم ىکاٌیکي   انف( ٌكـث زىیً

 اقحْال پػیؼی ةؼای گاز ىحان در صغ پاییً و ةاال ةحؼجیب چگٌَّ اؿث؟صغود  190

 درمغ صسيي15جا  5 -ب                                     LELدرمغ  3در مغ و  5/12 -انف

 LEL درمغ  15جا  5 -درمغ صسيي                                             د 2درمغ و  5/9 -ج

191 LEL ةَ چَ ىٍْي ىیتاقغ؟ 

 د : صغ اٌفسار    ج : صغ اقحْال         كاةم اٌفسارغهُث ب: صغاكذؼ       اٌفسار صغ پاییًانف : 

 ُؼ چَ درمغ ىحان در گاز ًتیْي كيحؼ ةاقغ ارزش صؼارجي آن گاز.........؟ 192

 د(مفؼ اؿث          ج(داةث اؿث       ب(ةیكحؼ اؿث       انف(كيحؼ اؿث 
 

 در چَ كـيث از صّوچَ ای كَ در آن ٌكحي ةّزّد آىغه اكـیژن ةیكحؼ اؿث؟ 193

 ب(زیؼؿلف صّوچَ                    ج(ُؼدو                    د(ُیچکغام                   انف(كف صّوچَ

 درٍُگام ورود ةَ صّوچَ ُای قیؼ كغاىیك از جسِیؽات ذیم ىّرد ٌیاز ىي ةاقغ؟ 194

 د(ُيَ ىّارد و ؿَ پایَ ج(كيؼةٍغایيٍي و گازؿٍر           ب(وؿایم صفاَث فؼدیانف(دؿحگاه ةهّىً 

 ٌكث گاز ًتیْي در ىضیٌِای ىـلف چگٌَّ اؿث ؟ 195

 ةّده و ةَ ُيیً ّهث ٌـتث ةَ ُّا ؿٍگیً جؼ و در ٌحیسَ در ؿٌش زىیً جسيِ ىي كٍغ . 2/1انف ( چّن دارای داٌـیحَ جلؼیتي   

 اؿث و غهُث یکٍّاظحي را در ىضیي ایساد ىي ٌيایغ . 1دارای داٌـیحَ جلؼیتي  ب(  

 . و در زیؼ ؿلف جسيِ ىي ٌيایغ 0.6ج(دارای داٌـیحَ جلؼیتي 

 د( ُیچکغام

 در ٍُگام ورود ةَ فىای ةـحَ، در مّرجیکَ ىلغار گاز داظم آن ............. ةاقغ ورود ةَ آن ىساز ىیتاقغ. 196

 PPM 100جا  50ةیً  -ب                                 LEL% 10جا  5ةیً  -انف

 درمغ صغ پاییً اٌفسار 1كيحؼ از  -د                                     LEL% 10ةیف از  -ج

ٌيایغ، كار ىحّكف و جلاوای كٌِ و جعهیَ در ٍُگام ورود ةَ صّوچَ ىٍِّل در مّرجیکَ ىلغار گاز داظم صّوچَ از ................. جساوز  197

 كاىم گاز ىیگؼدد.

 PPM 1000جا  500 -ب        LEL% 10جا  5 -انف

 ُیچکغام -د          LEL% 10از  -ج

صغاكذؼ ىیؽان ىسازگازكاةم اقحْال ةؼای وارد قغن ةَ َؼوف و فىای ةـحَ  ةا دؿحگاُِای جٍفـي ُيؼاه ةا كپـّل ُّای فكؼده  198

 ؟ةایغچلغر ةاقغ

 صسيي 10%ب( كيحؼاز           LEL   10%انف ( كيحؼاز 
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 LEL   15%د( كيحؼاز           LEL   20%كيحؼاز    (ج 

ةؼای وارد قغن ةَ َؼوف و فىای ةـحَ  ةااؿحفاده از دؿحگاُِای جٍفـي و كپـّل ُّای فكؼده  CO ,H2Sصغاكذؼ ىیؽان ىسازگاز 199

 ؟ةحؼجیب ةایغچلغر ةاقغ

  250PPMو 20از ةیف ب(        5LEL%,10%انف ( كيحؼاز 

 15%وLEL  10%د( كيحؼاز          PPM 250و 20كيحؼاز ج( 

صغاكذؼ ىیؽان ىسازگازكاةم اقحْال ةؼای وارد قغن ةَ َؼوف و فىای ةـحَ  ةغون دؿحگاُِای جٍفـي و كپـّل ُّای فكؼده  200

 ؟ةایغچلغر ةاقغ

 صسيي 1%از  ةیف ب(       صسيي   1%انف ( كيحؼاز 

 LEL   5%د( كيحؼاز               LEL   1%كيحؼاز ج( 

 

ةؼای وارد قغن ةَ َؼوف و فىای ةـحَ  ةغون دؿحگاُِای جٍفـي و كپـّل ُّای فكؼده  CO ,H2Sصغاكذؼ ىیؽان ىسازگاز 201

 ؟ةایغچلغر ةاقغ

 PPM  1كيحؼازب (            LEL   10%   انف ( كيحؼاز 

 PPM  5د( كيحؼاز                        صسيي 1%از  ج(ةیف 

 

 ىیؽان ىساز گازُای كاةم اقحْال در داظم صّوچَ زِث ورود ةغون اؿحفاده از دؿحگاه ةهّىً چلغر اؿث؟ 202

    درمغ صسيي 20ب(           PPM 10انف( 

 5LEL%د( كيحؼ از  1LEL%ج( كيحؼ از  

 ةاقغ؟ ىٍِّل ٍُگام ورود ةا ةهّىً چلغر ىيىیؽان ىساز اكـیژن در  203

 10000ppmد(   صسيي 10 ٪ج(       ب( ُؼ اٌغازه كَ ةاقغ.     LEL 10 %انف( كيحؼ از 

 ةَ صّوچَ ىٍِّل چیـث؟ ٍُگام وروداونیً اكغام در  204

 انف( ٌنب ّالئو ُكغاردٍُغه در ًؼفیً صّوچَ

 ب( اؿحفاده از ةهّىً 

 كاةم اقحْال، ؿيي و اكـیژن داظم صّوچَج( ؿٍسف و كٍحؼل گازُای 

 د( ُيَ ىّارد

 چیـث؟ GAS TEC واصغ ؿٍسف دؿحگاه ٌكث یاب  205

 HELد(                                PPMب( درمغ صسيي            ج (                              LELانف (   

 

 

 ؟از چَ ٌّّي اؿث GAS TECكپـّل ىّرد اؿحفاده در  206

 ج( ٌیحؼوژن                د( اكـیژن     ب( ُیغروژنانف( ىحان     

 ةؼای اٌسام ّيهیات اجنال گؼم از چَ دؿحگاُي ةؼای جكعیل ىساز ةّدن ّيهیات اؿحفاده ىي كٍیو  ؟ 207

 2و 1ىّارد   -دةّؿٍر                      -ج                         گاز ؿٍر-بٌكث یاب                     –انف 

 ( چَ ىلغار ىیتاقغ؟   SPY GASٌكث یاب دؿحي  ) ىاٌٍغ  ِایىضغوده اٌغازه گیؼی دؿحگاُىْيّال  208

 PPM 20000-0د:                        V - %100 V 0%ج:                    5% - 0ب :       M  0 - 10000 PP نف :ا

 ؟  ىّرد اؿحفاده ةؼای ّيهیات جؽریق گاز كغام یك از ىّارد ذیم ىیتاقغ دؿحگاُِای گاز ؿٍرداىٍَ ؿٍسف  209
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 % V0- 5د:            V 0-20%ج:                V 0-50%ب :       V 0-100%انف : 

 ةَ چَ ىٍُّری اؿحفاده ىي قّد؟ FIDدؿحگاه  210

 گازب( اٌغازه گیؼی درمغ صسيي   PPMانف( اٌغازه گیؼی ىیؽان گاز ةؼ صـب 

 د( ُيَ ىّارد    گاز LELج( اٌغازه گیؼی 

 ةؼای جكعیل گاز ًتیْي از گاز ىؼداةي از چَ دؿحگاُي اؿحفاده ىي قّد؟ 211

 د( ُيَ ىّارد              Spygassج(                             GT-44ب(                انف( اجان ؿٍر

 ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک-6

 دنیم از وغ یط مٍْحي در ُیحؼُا اؿحفاده ىي قّد؟ةَ چَ  212

 ب( ىياٌْث از یط زدن آب ٍُگام ظاىّش ىاٌغن ُیحؼ                   انف( پاییً آوردن ٌلٌَ زّش آب

 د( انف و ب                            ج( زهّگیؼی از ظّردگي نّنَ ُای داظم ُیحؼ

 ( در ایـحگاه ُای جلهیم فكار ىي قّد؟SAFETY  VALVEاًيیٍان )چَ ّّاىهي ةاّخ ّيم كؼدن قیؼ  213

 SHUT OFF VALVEب(ظؼاةي قیؼ كٌِ كً اجّىاجیك                               انف(ظؼاةي انيٍث فیهحؼ                          

 د( ُيَ ىّارد          ( و ىْیّب ةّدن ؿیث پایهّت رگّالجّرSLEEVEپارگي اؿهیّ)ج(

 صغاكذؼ ارجفاع ةؼای ٌنب كٍحّر و قیؼ كٌِ كٍٍغه ةْغ از كٍحّر چَ ىیؽان اؿث؟ 214

 ىحؼ 2ىحؼ و قیؼ  3ب( كٍحّر   ىحؼ قیؼ كٌِ كٍٍغه 2ىحؼ كٍحّر و  2انف( 

 ىحؼ 8/1ىحؼ و قیؼ  5/2د( كٍحّر    ىحؼ 8/1ىحؼ و قیؼ  2/2ج( كٍحّر 

 كٍحّرُای ىْيّني در چیـث؟ىِيحؼیً جفاوت كٍحّرُای ارجلاء یافحَ و  215

 ُيَ ىّاردد(  ج( فؼایٍغ جّنیغ ب( فكار كاری  گیؼی دكث اٌغازهانف(

 ةاقغ؟ كغام یك از ىّارد زیؼ زؽء كٍحّرُای ىنؼفي قؼكث گاز ىي 216

 د( ُيَ ىّارد ج( كٍحّرُای جّرةیٍي ب( كٍحّرُای آنحؼاؿٌّیك انف( كٍحّرُای دیافؼاگيي

 

 قّد؟ اؿحفاده ىي CNGكغام یك از كٍحّرُای زیؼ در ایـحگاُِای  217

 3و  1د( ىّرد         ج( كٍحّرُای جّرةیٍي     ب( كٍحّرُای زؼىي صؼارجي      انف( كٍحّرُای دیافؼاگيي

 افحغ؟ ٌيایغ چَ اجفاكي ىي) در قتکَ ُای فّالدی(اگؼ ىكحؼكي اكغام ةَ ٌنب جّری ةؼ روی رگّالجّر و ّهيك گاز  218

 انف(ُیچ فؼكي ٌيي كٍغ               ب(ةؼق داظم ؿاظحيان ةَ قتکَ گاز ىٍحلم قغه و ةاّخ ایساد ةؼق گؼفحگي ىي گؼدد.  

جغاظم زؼیان صفاَث كاجغی قتکَ جّزیِ ةا جاؿیـات پحاٌـیم انکحؼیکي قتکَ ةَ داظم ؿاظحيان ىٍحلم ىي قّد و ةاّخ ج(  

 داظهي اقحؼاك ىیكّد

 ةَ رگّالجّر غیؼىيکً ىي قّدد(دؿحؼؿي   

 ىلغار كاُف فكار ظؼوزي رگالجّر  ةغنیم افؽایف ىیؽان زؼیان ىنؼف را چَ ىي ٌاىٍغ؟ 219

 FLOWد(               DROOPج(      LOCK UPب(                  VENTانف(

 

 اگؼ زىاٌي گاز قِؼ یا قتکَ ای كٌِ قّد  ؟ 220

 نّقات اف رگالجّر كٌِ ىي كٍغ  -ب                     ُای  قات اف رگالجّر كٌِ ىي كٍغ      -انف

 وٌث  رگالجّرّيم ىي كٍغ -ُؼ دوّيم ىیکٍٍغ                     د نّقات افُای  قات اف و  -ج

 

 قغه ةاقغ چَ اجفاكي در رگالجّر  ىیافحغ ؟ اگؼ فٍؼُای قات اف)ىسيّع ایيٍي قیؼ ایيٍي كٌِ گاز در فكار زیاد ( پّؿیغه 221

 كٌِ گاز در كـيث ُای قات اف  -ب                       كٌِ گاز در كـيث نّقات اف            –انف 

 كٌِ گاز ایـحگاه -د                        كٌِ گاز در كـيث قیؼ پیاده رو             -ج
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 (ةایغ چگٌَّ ةاقغ؟CP( در  ٌكاٌگؼ جؼاٌؾ ركحي فایؼ ) ایـحگاه رٌگ ىاده رًّةث گیؼ ) ؿیهیکاژل 222

 فیؼوزه ای ةاقغ ٌؼىال اؿث  -ب                              مّرجي ةاقغ ٌؼىال اؿث             -انف

 كؼىؽ ةاقغ ٌؼىال اؿث -د                               ؿفیغ ةاقغ ٌؼىال اؿث                  -ج

 ىاٌیحّر ، كغام روش ىٍاؿب ىي ةاقغ؟ –جٍُیو رگالجّرُای اكحیّ  زِث 223

 جٍُیو رگالجّر ىاٌیحّر و ؿپؾ رگالجّر اكحیّ -بجٍُیو رگالجّر اكحیّ و ؿپؾ رگالجّر ىاٌیحّر                          –انف 

 فؼكي ٌيي كٍغ -جٍُیو رگالجّرُا ةنّرت ُيؽىان                                                  د -ج 

224 Droop     در رگالجّر چیـث ؟ 

 ىلغار كاُكي كَ در فكار ظؼوزي ةغنیم افؽایف  ىیؽان زؼیان ىنؼف ةّزّد ىي آیغ –انف 

 ىیؽان زؼیان ىنؼف ةّزّد ىي آیغىلغار افؽایكي كَ در فكار ظؼوزي ةغنیم كاُف  -ب

 ىلغار كاُكي كَ در فكار ظؼوزي ةغنیم كاُف ىیؽان زؼیان ىنؼف ةّزّد ىي آیغ -ج

 ىلغار افؽایكي كَ در فكار ظؼوزي ةغنیم افؽایف ىیؽان زؼیان ىنؼف ةّزّد ىي آیغ -د

 فكار ىي قّد؟چَ ّّاىهي ىاٌِ از اٌسام ّيهکؼد مضیش ةارگیؼی رگّالجّر ایـحگاه ُای جلهیم  225

 انف(پارگي اؿهیّ                                                                        ب(ىْیّب ةّدن ؿیث پایهّت رگّالجّر

 د(ُؼ ؿَ ىّرد          ج(ىـغود قغن كهّژر رگّالجّر جّؿي ٌاظانني ُا                     

 ُیحؼُا چیـث؟دنیم امهي اؿحفاده از آب ىلٌؼ در  226

 انف( زهّگیؼی از ٌكـث رؿّب ةؼ روی جیّب ُا و ةغٌَ

 ب( مؼفَ زّیي اكحنادی در ظؼیغ آب

 ج( اٌحلال صؼارت ةِحؼ در آب ىلٌؼ

 د( ىالصُات زیـث ىضیٌي

 رگّالجّر كغام اؿث؟ Droopىِيحؼیً ّّاىم ىؤدؼ ةؼ  227

 د( ُيَ ىّارد      ج( ادؼ دیافؼاگو      ب( ادؼ قیؼ ىاٌِ    انف( ادؼ فٍؼ

 ةاقغ؟ فكار ىساز كاری داظم كٍحّر دیافؼاگيي چَ ىیؽان ىي 228

 بو  انفد(  گؽیٍَ                psi 1/2ج(       17.6cm H2O ب(   psi 1/4انف( 

 

 چَ ىیؽان ىي ةاقغ؟ psi 2و فكار  160m3/hrصغاكذؼ فكار كٌِ ةاال در رگّالجّر ةا َؼفیث  229

 د( ُیچکغام   psi 5ج(   18cm Hg ب(  44cm H2O انف(

 ةاقغ؟ چٍغ ىحؼىکْب ةؼ ؿاّث ىي G10كٍحّر دیافؼاگيي  Qmaxو  Qminةَ جؼجیب  230

 0.04 - 16د(            0.1 - 16ج(       0.1  - 10ب(        0.04 - 10انف( 

؟جؼجیب چلغر اؿثصغاكذؼوصغاكم پحاٌـیم جٍُیيي زِث صفاَث از زٌگ  نّنَ ُای فّالدی ةَ  231  

      ىیهي ونث          950ىیهي ونث و صغاكم 2100صغاكذؼ -ىیهي ونث            ب 2100ىیهي ونث و صغاكم 850صغاكذؼ -انف 

 ىیهي ونث 850ىیهي ونث و صغاكم 25000صغاكذؼ -د             ىیهي ونث 850ىیهي ونث و صغاكم 2100صغاكذؼ -ج

 در ایـحگاُي ّيم ىي كٍغ چَ كار ىي ةایـحي در اةحغا اٌسام قّد؟ SAFETY  VALVEٍُگاىي كَ  232

 انف(ایـحگاه از ؿؼویؾ ظارج قّد

 ب(فكار ظؼوزي كاُف داده قّد

 ج(فكارظؼوزي افؽایف داده قّد.

 (ؿفحي ىؼةًَّ را قٍاؿایي و ظي ىؼةًَّ را از ؿؼویؾ ظارج ٌيّدد

 كغام اؿث؟ TBSجؼجیب كؼار گیؼی جسِیؽات در ایـحگاه  233

 قات آف -رگّالجّر -فیهحؼ -ب( ؿیفحي  ؿیفحي -رگّالجّر -قات آف -انف( فیهحؼ

 د( ُیچکغام   قات آف -رگّالجّر -ؿیفحي -ج( فیهحؼ
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 ىْيّالً دوره گؼیـکاری قیؼُای ایـحگاه جلهیم فكار چلغر اؿث؟ 234

 ىاه یکتار 2د(  ج( ُؼؿال یکتار ىاه یکتار 6ب(  ىاه یکتار 4انف( 

 كغام یك از ىّارد زیؼ زِث فؼایٍغ ایيً ةّدن ایـحگاه ًؼاصي ٌكغه اؿث ؟ 235

 د( ؿیفحي ونّ  ج( فیهحؼ ب( اكحیّ ىاٌیحّر ةـحً رگّالجّرُا انف( قات آف ونّ

CGS وTBSةَ جؼجیب از راؿث ةَ چپ در چَ كالؿي واكِ قغه اؿث؟ 236 فیهحؼ ایـحگاه ُای   

 300 -600 -د                       600 -900 -ج                 150 -600 -ب                   150 -300 –انف 

 وارد چَ ظًٌّي ىي قّد؟ C.G.S& T.B.Sگاز ظؼوزي از ایـحگاه  237

 جغػیَ –د(جغػیَ               ج( جّزیِ              ب( جغػیَ      جّزیِ      –انف(اٌحلال 

 ىحؼىکْتي ٌیاز ةَ گؼىکٍي)ُیحؼ( ةا چَ َؼفیث صؼارجي وزّد دارد؟ 000/20ةؼای یك ایـحگاه  238

BTU/h 1/400/000د(        BTU/h 700/000( ج           BTU/h 70/000ب(     BTU/h 140/000انف( 

  

 ّهث كاُف دىا ی گاز ظؼوزي در ایـحگاه جلهیم فكار چیـث؟ 239

 د(ُيَ ىّارد       ج(كاُف فكار گازانف(ّتّر گاز از فیهحؼُا     ب(جآدیؼ ىضیي    

 ىّازَ ةاقیو ّهث كغام ىّرد زیؼ ىي جّاٌغ ةاقغ؟ CGSاگؼ ةا افث قغیغ فكار در ورودی ایـحگاه  240

 ب( پارگي ظي جغػیَ   انف( ىنؼف ةیف از صغ در قتکَ جّزیِ

 د( ةـحَ قغن قات آف ونّ اٌحلال (ظيLBV)ج( ةـحَ قغن ظّدكار قیؼ كٌِ كً 

 فیهحؼ ؿپؼیحّر در كغام ایـحگاه ُا ٌنب ىي قّد و چؼا؟ 241

 ، زغاؿازی ىایْات ُيؼاه گازCGSب(             ةّدار ةّدن گاز ،TBSانف( 

 ، اٌغازه گیؼی دىای گازDRSد(   ، اٌغازه گیؼی ىنؼف گازMRSج( 

 اًيیٍان در ایـحگاه ُای جلهیم فكار ىي قّد؟چَ ّّاىهي ةاّخ ّيم كؼدن  قیؼ  242

 ظؼاةي قیؼ كٌِ كً اجّىاجیك)قاجاف ونّ( -ظؼاةي انيٍث فیهحؼ                                         ب –انف 

 ُیچ كغام -دظؼاةي قیؼ زیؼ ؿیفحي                                           -ج

 دىای گاز ورودی و ظؼوزي در زىان ةِؼه ةؼداری چگٌَّ اؿث؟ ،TBSدرایـحگاه ُای جلهیم فكار 243

 دىای ورودی ةیكحؼ از ظؼوزي ىي ةاقغ -بةؼاةؼٌغ.                                                              -انف 

 ُیچکغام -ظؼوزي ةیكحؼ از ورودی                                           د -ج

 چلغر ةاالجؼ از فكار اؿحاٌغارد ظي جٍُیو ىي قّد ؟ DRSیا TBSفكار جٍُیيي قات اف ونّ در  244

 20%-د               15% -ج               5% -ب               10% -انف
 ىكاُغه كغام یك از ىّارد ذیم ةیاٌگؼ مضث ّيهکؼد ُیحؼ اؿث ؟ 245

 ىكْم(و ىكاُغه قْهَ ) پیهّت  -ب                     دىای آب و گاز ىٍاؿب            -انف

 ُيَ ىّارد -د                        ؿٌش ىایِ درصغ ىٍاؿبىكاُغه -ج
 ؿیـحو ُای اٌغازه گیؼی ُیحؼ ایـحگاُِای جلهیم فكار ّتارجٍغ از :  246

 ؿیـحو اٌغازه گیؼی دىای آب ُیحؼ -ب     ؿیـحو اٌغازه گیؼی ؿٌش آب                   -انف

 ُؼ ؿَ ىّرد–د      ؿیـحو اٌغازه گیؼی دىای گاز ظؼوزي          -ج
 ةَ جؼجیب وارد چَ ظًٌّي ىي قّد؟ T.B.Sو  C.G.Sگاز ظؼوزي از ایـحگاه  247

 جغػیَ –د(جغػیَ         جّزیِ –ج(جغػیَ       جغػیَ   –ب(اٌحلال         جّزیِ     –انف(اٌحلال 

 ؿایؽ ورودی و ظؼوزي نّنَ ُا در  ایـحگاه جلهیم فكار چَ ووْیحي ٌـتث ةَ ُو دارٌغ؟ 248

 نف(ؿایؽ ظؼوزي از ورودی ةؽرگحؼ اؿثا
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 ب(ؿایؽ ورودی از ظؼوزي ةؽرگحؼ اؿث

 ج(ؿایؽ ورودی و ظؼوزي ةا ُو ةؼاةؼ اؿث

 ةؼّکؾ ةاقغد(ٌـتث ةَ َؼفیث ىيکً اؿث ؿایؽ ورودی از ظؼوزي ةؽرگحؼ و یا 

 ةَ چَ ّهث َؼفیث ایـحگاه را ةیً چٍغ ظي جلـیو ىیکٍٍغ؟  249

 انف(پیف ةیٍي ىیؽان ىنؼف آیٍغه                                       ب(كاُف ظٌا در اٌغازه گیؼی صسو گاز

 د(ُيَ ىّارد ذكؼ قغهج(زهّگیؼی از كٌِ گاز ةَ دنیم ٌلل فٍي                              

 در ایـحگاه ُای جلهیم فكارچیـث؟ SILENCERوَیفَ  250

 انف(زهّگیؼی از افؽایف فكار گاز ایـحگاه ُا

 ب(كاُف مغای ایـحگاه ُا

 ج(ةـحً قیؼ ورودی ایـحگاه و ظارج ٌيّدن ایـحگاه از ؿؼویؾ

 د(كاُف فكار ظؼوزي ایـحگاه جّؿي رگّالجّر ظي ىؼةًَّ و ُياٍُگي ةا واصغ جْيیؼات ایـحگاه

 جؽریق ىاده ةّدار كٍٍغه در كغام ایـحگاه اٌسام ىیگیؼد؟ 251

 C.G.Sد(ایـحگاه      ج(ایـحگاه ىحیؼیٍگ              R.Sب(ایـحگاه         T.B.Sانف(ایـحگاه 

 ةاقغ؟ یا  ایـحگاُِای جؼكیتي كغام گؽیٍَ ىي CGSىضم ٌنب دؿحگاه ادورایؽر در یك ایـحگاه  252

 د( فؼكي ٌيي كٍغ      ج( ظؼوزي ایـحگاه    TBSو CGSب( ةیً     انف( ورودی ایـحگاه

 ( فیهحؼ چَ ّغدی را ٌكان دُغ فیهحؼ جيیؽ اؿث ؟D.P.Gگیر اظحالف فكار ) 253

 psi   20-15-د                psi  15-10 -ج             psi   10-5-ب                       psi  5-1انف 

 ىتغا اٌغازه گیؼی فكا رُّای ىضم ةاقغ ایً فكار چَ ٌام دارد ؟، ُؼ گاه در اٌغازه گیؼی فكار  254

 ُیچکغام -فكار ظالء                                د  -ج                     فكار ٌـتي -فكار ىٌهق             ب-انف

 

 ةار را ٌكان دُغ ایً فكار ىْادل كغام گؽیٍَ ىي ةاقغ  ؟ 5/16در مّرجي كَ گیر فكار ایـحگاه ىلغار فكار  255

 psi   60  -د                psi   250 -ج            psi   239-ب         psi   66 -انف

 در ورودی و ظؼوزي ظي نّنَ گاز ةَ ایـحگاُِای جلهیم فكاراز چَ ٌّع اجناني اؿحفاده ىي قّد؟ 256

 د( ُيَ ىّارد          ج( اجناالت ّایلي          جتغیمب(       انف(اجناالت پهي اجیهً  

 در چَ كالؿي واكِ قغه اؿث؟ TBSفیهحؼ ایـحگاُِای  257

 600 -د                       900 -ج                  150 -ب                    300 –انف 

 گؼفحً جسِیؽات در ایـحگاُِای جلهیم فكار ةاقغ؟كغاىیك از گؽیٍَ ُای زیؼ ىیحّاٌغ جؼجیب كؼار  258

 قیؼ ظؼوزي-قیؼ اًيیٍان)ؿیفحي(  –رگالجّر  -قیؼ كٌِ كً )قاجاف( –فیهحؼ  –قیؼ ورودی  –انف 

 قیؼ ظؼوزي-قیؼ اًيیٍان)ؿیفحي(  -فیهحؼ  –رگالجّر  -قیؼ كٌِ كً )قاجاف( –قیؼ ورودی -ب

 قیؼ ظؼوزي -كٍحّر  -ؼ كٌِ كً )قاجاف(قی -رگالجّر  -قیؼ اًيیٍان)ؿیفحي( –فیهحؼ  -ج

 ُیچکغام -د

 در چَ كالؿي واكِ قغه اؿث؟ CGSفیهحؼ ایـحگاه ُای  259

 600 -د                       900 -ج                  150 -ب                    300 –انف 

 ............... اؿثىلغارفكاری را كَ یك فكار ؿٍر در ایـحگاه گاز ٌكان ىي دُغ  260

 .فكار ٌـتي اؿث-بفكار ىٌهق اؿث.                                                                 –انف 

 فكار ىٌهق ٌـتي اؿث -فكار ٌـتي ىٌهق اؿث.                                                            د -ج

 نقشه خوانی -7

 ركيي در قیؼُا در ٌلكَ ، ةیاٌگؼ چَ ؿایؽی از قیؼ اؿث؟قياره ؿَ  261
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 ىیهیيحؼ 125ایٍچ یا  6 -ب                     يحؼ                        ىیهی 160ایٍچ یا  8 –انف 

 ىیهیيحؼ 63ایٍچ یا  2 -دىیهیيحؼ                                                         90ایٍچ یا  4 -ج

 ةَ جؼجیب چلغر اؿث؟) ٌلكَ ُای كهي ؿاب زوٌِا(  Locationىلیاس ٌلكَ ُای ازةیهث و ٌلكَ ُای  262

 200/1و  5000/1 -د              1000/1و  200/1 -ج               10000/1و  200/1 -ب        5000/1و  200/1 –انف 

 پػیؼد؟ةؼ روی ٌلكَ ُا چگٌَّ مّرت ىي فّالدی قياره گػاری ظٌّط  263

 39جا  20ایٍچ ازقياره  6 –ةَ ةاال100ایٍچ قياره  4 -ب       19جا  01ایٍچ از قياره  4 –ةَ ةاال  100ایٍچ قياره 2 –انف 

 59جا  50ایٍچ ازقياره  6 –ةَ ةاال100ایٍچ قياره  4 -د           49جا  40ایٍچ از قياره  4 –ةَ ةاال  100ایٍچ قياره  2 -ج

 در روی ٌلكَ ُای ازةیهث زغیغ چَ ىیؽان ىي ةاقغ؟ 52ؿایؽ قیؼ قياره ىٌاةق ٌلكَ ُای ًؼاصي  264

 ایٍچ 12د(                            ایٍچ10ج(ایٍچ                                  8ایٍچ                     ب(6انف(
 چلغر اؿث؟ قتکَ قِؼی ؿاٌحیيحؼ از روی ازةیهث 5/2اٌغازه واكْي ظٌي ةٌّل  265

 ىحؼ 20 -دىحؼ                      200 -ج                    ىحؼ 5 -بؿاٌحیيحؼ                    5000–انف  

 ّالئو  زیؼ در ٌلكَ ظّاٌي ٌكان دٍُغه  چَ جسِیؽی ىي ةاقغ؟ 266

 
 

 اجنال ّایلي –فهٍچ كّر–راٍُيایيچؼاغ –قیؼ جّپيانف ( ةَ جؼجیب از چپ ةَ راؿث :  

 جي اف–قیؼ ؿياوری  –دریچَ فاوالب–قیؼ ؿياوریب( ةَ جؼجیب از چپ ةَ راؿث:   

 اجنال ّایلي –فهٍچ ّایلي  –جیؼ ةؼق–قیؼ جّپي: ج( ةَ جؼجیب از چپ ةَ راؿث  

 فهٍچ ّایلي - اجنال ّایلي–چؼاغ راٍُيایي–ىاٌِ زیؼزىیٍيد ( ةَ جؼجیب از چپ ةَ راؿث:   

 ّالئو  زیؼ در ٌلكَ ظّاٌي ٌكان دٍُغه  چَ جسِیؽی ىي ةاقغ؟ 267

 
 

 
 اجنال ّایلي –نّنَ  –قیؼ جّپي  –انف ( ةَ جؼجیب از چپ ةَ راؿث : قیؼ ؿياوری   

 نّنَ –اجنال ّایلي  –قیؼ ؿياوری  –ب( ةَ جؼجیب از چپ ةَ راؿث: قیؼ جّپي   

 جتغیم –ؿایث ُّل  –قیؼ ؿياوری  –ج( ةَ جؼجیب از چپ ةَ راؿث: قیؼ جّپي   

 اجنال ّایلي –ؿایث ُّل  –قیؼ ؿياوری  –د ( ةَ جؼجیب از چپ ةَ راؿث: قیؼ جّپي   
 ؿاٌحیيحؼ از روی ازةیهث قتکَ قِؼی چلغر اؿث؟ 10اٌغازه واكْي ظٌي ةٌّل  268

 ىحؼ 20 -د    ىحؼ        200 -ؿاٌحیيحؼ                            ج 2 -ؿاٌحیيحؼ                   ب 200 –انف 

 ؿاٌحیيحؼ از روی ازةیهث قتکَ قِؼی چلغر اؿث؟ 5اٌغازه واكْي ظٌي ةٌّل  269

 ىحؼ 20 -د                       ىحؼ       200 -جؿاٌحیيحؼ                         1000 -بؿاٌحیيحؼ        200 –انف   
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 چٍغ ایٍچ اؿث؟ v1 102قیؼ  -274

 ایٍچ 8ایٍچ                     د(  6ایٍچ                ج(  4ب(                    ایٍچ 2انف( 

 چٍغ ایٍچ اؿث؟ 40v6قیؼ  -275

 ایٍچ 8د( ایٍچ                      6ایٍچ                ج(  4ایٍچ                   ب(  2انف( 

 چٍغ ایٍچ اؿث؟ v2 51قیؼ  -276

 ایٍچ 8ایٍچ                     د(  6ایٍچ                ج(  4ب(                  ایٍچ 10انف( 

 وزّد دارد؟ TPچٍغ  40ةؼ روی ظي  -277

 د( ُیچکغامّغد                      1ّغد                 ج(  3ّغد                  ب(  2انف( 

 ةَ چَ ىٍْاؿث؟ 41V3-BGّتارت  -278

 41ج( ُیچکغام         د( ؿّىیً قیؼ جّزیِ ةؼ روی ظي         41 قیؼ جغػیَ ةؼ روی ظي ب( ؿّىیًایٍچ اؿث.         8انف( قیؼ 

 ورودی ظي جغػیَ قِؼ چٍغ ایٍچ اؿث؟ -279

 ایٍچ 16د(                   ایٍچ 12ج( ایٍچ               10ایٍچ                  ب(  8انف( 

 چٍغ ىنؼف كٍٍغه ّيغه در ٌلكَ وزّد دارد؟ -280

 ىّرد 4ىّرد                  د(  3ج(                 ىّرد 2ب( ّرد                 ى 1انف( 

 ُا ةایغ كٌِ قّد؟ IJ،  ارجتاط انکحؼیکي كغام 03زِث ایؽونَ ظي  -281

 9و  8و  2د(              3و  7و  4ج(         8و  9و  2و  3ب(              7و  9و  8انف( 

 وزّد دارد؟ةؼ روی ٌلكَ  4"چٍغ قیؼ  -282

 10د(                           5ج(                       6ب(                        8انف( 

 جّزیِ در ٌلكَ وزّد دارد؟ 8"چٍغ قیؼ  -283

 د( ُیچکغام                          9ج(                     11ب(                      10انف( 

 ٌلكَ وزّد دارد؟جغػیَ در  10"چٍغ قیؼ  -284

 2د(                           3ج(                       4ب(                        5انف( 

 ةؼ روی ٌلكَ وزّد دارد؟ 6"چٍغ قیؼ  -285

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

 ٌلكَ وزّد دارد؟جغػیَ ةؼ روی  6"چٍغ قیؼ  -286

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

 فّران گاز داقحَ ةاقیو كغام قیؼُا ةایغ ةـحَ قّد؟ Hچٍاٌچَ در ٌلٌَ  -287
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            61V1و  42V1BGو  42V2BGد(      61V1و  52V1و  51V1ج(            42V1BGو  51V2و  51V1ب(          51V2و  51V1انف( 

 ةغنیم ٌكـث زىیً اصحيال ةؼوز صاددَ ةاقغ، كغام قیؼُا ةایغ ةـحَ قٌّغ؟ Eچٍاٌچَ در ٌلٌَ  -288

        41V3BGو  41V2BGو  40V3و  40V4 ب(                      40V3و  04V1و  05V1و  40V4انف( 

 د( ُیچکغام                  50V1و   41V2BGو  20V2و  41V3BGج( 

 صاددَ ةؼظّرد ةیم ىکاٌیکي ةا قتکَ داقحَ ةاقیو كغام قیؼُا ةـحَ ىي قٌّغ؟ Fچٍاٌچَ در ٌلٌَ  -289

       42V1و  42V2د(        42V2و  010V1و  42V1و  50V3ج(     02V1و 20V1ب(           42V1و  112V1و  42V2انف( 

 ٌيایان ةاقغ چَ اكغاىي در اونّیث كؼار دارد؟ Gدر ٌلٌَ  110چٍاٌچَ ةغنیم ریؽش آوار كـيحي از ظي  -290

 ج اًالع ةَ ىـئّنیً ارقغ                    د( اٌسام ٌكث یاةي            ب( ایيً ؿازی ىضیي       V1 110انف( ةـحً قیؼ 

 چلغر اؿث؟ 21از دیّار پ  102فامهَ ظي  Aدر قیث  -291

 15/1د(                         ج( كاةم اٌغازه گیؼی ٌیـث                     35/3ب(                  85/1انف( 

 ایٍچ چلغر اؿث؟ 8فامهَ نّنَ آب از ظي  Aدر قیث  -292

 ىحؼ 1د(                     35/4ج(                     35/1ب(                     35/3انف( 

 فامهَ ىٍاؿب زِث رّایث صؼیو ظٌّط جهفً چَ ىیؽان ةایغ ةاقغ؟ Aدر قیث  -293

 ىحؼ 2ؿاٌث               د(  80ىحؼ                   ج(  1ب(         ىحؼ 5/0انف( صغاكم 

 ّؼض پیاده رو وهِ قؼكي ظیاةان چلغر اؿث؟ Aدر قیث  -294

 ىحؼ 35/4ىحؼ                   د(  3ج(   ىحؼ                  2ب(                     35/2انف( 

 كغام زيهَ مضیش اؿث؟  Aدر قیث  -295

 ةّؿیهَ ونغونث اؿث. 102ةَ ظي  41انف( ٌضّه اجنال ظي 

 ةّؿیهَ ؿَ راه ىـاوی اؿث. 102ةَ ظي  41ب( ٌضّه اجنال ظي 

 ةّؿیهَ ؿَ راه ٌاىـاوی اؿث. 102ةَ ظي  41ج( ٌضّه اجنال ظي 

 یکـان اؿث. 4×2و جتغیم  8"د( ّيق ؿَ راه ىـاوی 

 چَ ىیؽان اؿث؟  21از دیّار پ  102V1فامهَ قیؼ  Aدر قیث  -296

 3د(                 85/1ج(                   15/1ب(                  2انف( 

 چَ ىیؽان اؿث؟ 22از دیّار پ  102V1فامهَ قیؼ  Aدر قیث  -297

 05/4د(                        35/4ج(                   3ب(                    انف( كاةم اٌغازه گیؼی ٌیـث.

 ىلیاس ایً ٌلكَ ةایغ چَ ىیؽان ةاقغ؟ Aدر قیث  -298

 1000/1د(                     500/1ج(                  100/1ب(                     200/1انف( 

 از جیؼ ةؼق چلغر اؿث؟ Bendفامهَ ّؼوي  Bدر قیث  -299

 ىحؼ 2د(                       10/3ج(                    70/1ب(                       50/1انف( 

 ةَ چَ ىٍْاؿث؟ 2ECّتارت  Bدر قیث  -300
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 ایٍچ                     د( ُیچکغام 2ج( كاةم ةؼق رقحَ كاةم ةؼق                2ب( رقحَ كاةم جهفً          2انف( 

 در ٌلكَ )اٌحِای كپ( ةَ چَ ىٍْاؿث؟ ٌياد  Bدر قیث  -301

 د( انف و ب                       TPج( ٌلٌَ ب( ؿَ راه جعهیَ                     انف( جي ؿؼویؾ                 

 چَ ىیؽان اؿث؟ TPفامهَ كپ از  Bدر قیث  -302

 70/1د(                  15/1ج(                      20/1ب(                        50/1انف( 

 زاویَ ظو نّنَ چَ ىیؽان اؿث؟ Bدر قیث  -303

 درزَ 90درزَ            د(  45ج( درزَ                 15ب( درزَ                   10انف( 

 ّؼض پیاده رو قياني چلغر اؿث؟   Cدر قیث  -304

 ىحؼ                د( ُیچکغام 40/6ج( ىحؼ                     4ب(                        ىحؼ 2انف( 

 چلغر اؿث؟ 52فامهَ نّنَ آب از دیّار پ   Cدر قیث  -305

 40/2د(                     10/1ج(                      80/5ب(                         50/4انف( 

 درزَ ىّزّد در ىضم چلغر اؿث؟ 45ّيق زاٌّ  Cدر قیث  -306

 20/1د(                     10/1ج(                   ب( ُیچکغام                      50/1انف( 

 ّالىث        در ٌلكَ ةَ چَ ىٍْاؿث؟  Cدر قیث  -307

 د( چؼاغ راٍُيایيانف( جیؼ ةؼق                   ب( درظث                      ج( دریچَ آب              

 چلغر فامهَ دارد؟ 11ٌلكَ جلاًِ كاةم جهفً ةا نّنَ آب ةا دیّار پ   Cدر قیث  -308

 د( اىکان اٌغازه گیؼی وزّد ٌغارد.                    60/5ج(                        10/1ب(                      15/5انف( 

 ایٍچ ىّزّد در ىضم چلغر اؿث؟ 12 "ّيق   Dدر قیث  -309

 00/1د(                 10/1ج(                 20/1ب(           30/1انف( 

 چلغر اؿث؟ 12ایٍچ ىّزّد در ىضم جا ؿَ راُي ىـاوی  12فامهَ قیؼ   Dدر قیث  -310

 د( ُیچکغام            20/1ج(            ؿاٌث 40ب(            30/1انف( 

 ؟چلغر اؿث 17ایٍچ ىّزّد در ىضم از دیّار پ 4فامهَ قیؼ   Dدر قیث  -311

 80/7د(             20/5ج(            60/1ب(            20/8انف( 

 ایٍچ ىّزّد در ىضم چلغر اؿث؟ 10فامهَ جتغیم زٍّةي از قیؼ   Dدر قیث  -312

 95/4د(             10/6ج(            45/0ب(           05/2انف( 

 ایٍچ ىّزّد در ىضم چگٌَّ اؿث؟ 4ایٍچ ةَ  2ٌضّه اجنال ظي   Dدر قیث  -313

 د( ٌاىكعلانف( ونغونث       ب( ؿَ راه ىـاوی               ج( ؿَ راه ٌاىـاوی                
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1 2 3 4 5 6 7 

مهارتهای 

 عمومی

تجهیزات و 

اقالم شبکه 

 و امداد

 تبدیل واحد حرایم
و آتش  ایمنی

 نشانی

و ابزار دقیق 

حفاظت 

 کاتدیک

 نقشه خوانی

44 64 26 25 52 44 53 

 تعداد سوال هر موضوع در آزمون

5 9 3 2 9 6 6 


