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  .قطر غالف لوله در داخل پی باید دو سایز از قطر لوله بزرگ تر باشد - 1
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  م م 10حداقل  - 2      م م  12حداقل  - 1
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  .اگر در جریان طراحی یا اجراي کار تغییراتی در نقشه ها داده شود پیش از تغییرات باید به چه مقامی اطالع داده شود) 12
  مجري تاسیسات - 4    طرح تاسیسات ساختمان- 3    نمالک ساختما- 2    ناظر - 1

      
  .لوله اي که به هر وسیله بهداشتی آب می رساند در چه فاصله اي می تواند در حالت انتظار قرار گیرد) 13

  الف و ب - 4    85- 3    70- 2    سانتی متر 75- 1
  

  کشی ساختمان چیست؟درجه سانتی گراد براي آب گرم مصرفی در شبکه لوله  60عامل اصلی حد دمایی ) 14
  افزایش قطر لوله ها - 2    صرفه جویی درمصرف انرژي- 1
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  اجزا زیر ،در داخل چاه اسانسور یا موتور خانه ان مجاز نیست؟قرار گرفتن کدام یک از )21
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  د و گرم حداکثر چند فوت بر ثانیه است؟سرعت جریان اب در داخل کلکتور براي اب سر) 22
  فوت بر ثانیه      6تا 4-4فوت بر ثانیه            8-3فوت بر ثانیه            2/1 -2فوت بر ثانیه        4 - 1
  

  شاخه افقی فاضالب بعد از اخرین انشعاب چقدر است؟)بسته(فاصله انتهاي کور)23
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  : فاضالب خاکستري یعنی)24
  زیر دوشی-لگن  - پیسوار-2فاضالب خروجی توالت،وان و زیر دوشی             - 1
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  .است..................... نمایی شیر شناور ضد سیفون محل جا ) 25

  بعد  از شیر قطع و وصل -2قبل از شیر قطع و وصل                               - 1
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  )١(پیشنھادی فصل چھارم سواالت 

     :نادرست است کدام عبارت 1-

هیچ یک از شیرها و اتصاالت در لوله کشی فوالدي گالوانیزه و مسی مطلقا نباید در اجزاي ساختمان یا کف دفن  1- 
 .شوند

لوله کشی فوالدي گالوانیزه یا مسی در محوطه یا حیاط ساختمان می تواند در زیر کف در داخل غالف فلزي اجرا  2- 
 .شود

 .مطابق دستور سازنده دفن شوند) دیوار یا کف( می توانند در اجزاي ساختمان  لوله هاي پلیمري  3- 

درجه اي که از سطح باربر پی رسم شده باشد،  45معبرهاي لوله گذاري در مجاورت پی ساختمان، نباید زیر خط  4- 
 .قرار گیرند



 .داخل غالف صورت گیرد فضاهاي ساختمان باید از) بین دو طبقه(عبور لوله از دیوار، کف یا سقف  5- 

در صورت عبور لوله از دیوار، کف یا سقف که براي مقاومت معینی در برابر آتش طراحی شده باشد، فاصله بین  6- 
 .سطح خارجی لوله و سطح داخلی غالف باید با موادي به همان اندازه مقاوم در برابر آتش،پر شود

   
      

دستشویی ،فالش تانک یا سینک آب میرساند، تا نقطه اتصال به لوازم بهداشتی، نباید بیش از فاصله انتهاي لوله اي که به  2-
 .صورت گیرد......... بوده و اتصال این لوله و شیر برداشت آب، باید توسط یک  ......  

 -1 _ 75 cm  لوله قابل انحنا با قطر برابر    

 -2 _ 65 cm  لوله قابل انحنا با قطر کمتر   

 -3 _ 75 cm  لوله قابل انحنا با قطر کمتر   

 -4 _ 65 cm  لوله قابل انحنا با قطر برابر    

        
و حداقل قطر نامی لوله هایی که به ........  حداکثرفشار آب مصرفی در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی در حالت بدون جریان   3-

 .می باشد..........  دستشویی آب می رسانند، 

    اینچ 3/4 -متر ستون آب 40 1- 

    اینچ 1/2 -متر ستون آب 35 2- 

    اینچ 3/4 -متر ستون آب 35 3- 

    اینچ 3/8 -متر ستون آب 40 4- 

        
 در لوله کشی آب مصرفی حداقل مقدار فشار و جریان آب در پشت شیر توالت با فالش تانک چقدر می باشد؟ 4-

    گالن در دقیقه4 _پوند بر اینچ مربع 15 1- 

    گالن در دقیقه3 _پوند بر اینچ مربع 8 2- 

    گالن در دقیقه3 _پوند بر اینچ مربع 15 3- 

    گالن در دقیقه4 _پوند بر اینچ مربع 8 4- 

        
 .باشد..........  میزان سرب در لوله کشی آب مصرفی ساختمان ، نباید بیش از  5-

 -1 8%      

 -2 9%      

 -3 8,50%      

 -4 7%      

         
 حداکثر فشار و دماي کار مجاز لوله کشی آب گرم مصرفی چقدر می باشد؟ 6-



    درجه فارنهایت  150 _بار 4 1- 

    درجه فارنهایت  130 _بار 10 2- 

    درجه فارنهایت  130 _بار 4 3- 

    درجه فارنهایت  150 _بار 4 4- 

        
 .باشد...... میلیمتر،باید از نوع  150اجزاي لوله کشی فوالدي گالوانیزه در قطر نامی اتصال  7-

      دنده اي  1- 

      فلنجی 2- 

     لحیمی مویینگی 3- 

     دنده اي یا فلنجی 4- 

        
 .باشد..........  اتصال لوله یا فیتینگ فوالدي به لوله یا فیتینگ مسی باید با واسطه یک  8-

     فیتینگ چدنی 1- 

     فیتینگ فوالدي 2- 

     فیتینگ مسی 3- 

     فیتینگ برنجی 4- 

        
 در ساختمان هاي مسکونی با بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب با چه میزان گنجایش در نظر گرفته شود؟ 9-

     ساعت مصرف24 1- 

     ساعت مصرف12 2- 

    هر نفر در شبانه روز لیتر براي100 3- 

     ساعت مصرف48 4- 

        
از روي دهانه لوله سرریز باالتر بوده و قطر نامی لوله سرریز ...........  لبه زیر دهانه لوله ورود آب به مخزن ذخیره  باید حداقل  100

 .قطر لوله ورود آب به مخزن باشد............  باید دست کم 

     برابر 1/5 _میلیمتر 40 1- 

     برابر 2 _میلیمتر 50 2- 

     برابر 1/5 _میلیمتر 50 3- 

     برابر 2_میلیمتر 100 4- 

        
  لیتر چقدر می باشد؟ 7000قطر لوله تخلیه مخزن ذخیره آب با گنجایش  11

      میلیمتر40 1- 



      میلیمتر65 2- 

      میلیمتر25 3- 

      میلیمتر50 4- 

        
 جهت حفاضت آب آشامیدنی در اتصال دوش شلنگی به لوله آب سرد مصرفی ،از چه تجهیزاتی باید استفاده کرد؟ 12

    شیر یک طرفه دوتایی یا شیر یک طرفه 1- 

      خال شکن 2- 

      2و1گزینه  3- 

      فاصله هوایی 4- 

        
 .است.......  براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از در لوله کشی آب مصرفی استفاده از خالشکن فشاري  13

     فشار معکوس 1- 

     مکش سیفونی  2- 

      2و1گزینه  3- 

      هیچکدام 4- 

        
 شیر سرشلنگی در کدام مورد نیاز به حفاظت در برابر برگشت جریان آب ندارد؟ 14

      دیگ آبگرم 1- 

     ماشین ظرفشویی 2- 

     رختشویی ماشین 3- 

      هر سه مورد 4- 

        
 .حفاظت شود.................   در اتصال آب از شبکه توزیع آب آشامیدنی به فالش والو باید با   15

     شیر یک طرفه  1- 

      فاصله هوایی 2- 

      خال شکن 3- 

      3و2و1گزینه  4- 

        
 . باشد...........  صرفی ساختمان داخل ترنج در زیر کف باید از لوله هاي فاضالب حداقل فاصله افقی لوله هاي توزیع آب م 16

      متر2 1- 

      متر1/5 2- 

      متر2/5 3- 



      متر1 4- 

        
لوله برگشت باشد، از .............  در صورتی که طول خط لوله آب گرم مصرفی از آبگرمکن تا دورترین مصرف کننده بیش از  17

 .آب باید استفاده کرد

      متر15 1- 

      متر20 2- 

      متر10 3- 

      متر30 4- 

        
 میلیمتر چقدر است؟ 50حداقل ضخامت عایق لوله هاي آب گرم مصرفی به قطر  18

 -1 25 mm      

 -2 40mm      

 -3 15mm      

 -4 30mm      

        
 .می باشد.............. و حداقل ظرفیت آن براي هر واحد مسکونی دو خوابه  ...........  مجاز آب گرمکن حداکثر فشار کار  19-

-1 110 Litr- 1035Pa 

-2 110 Litr- 860Pa 

-3 100 Litr- 600Pa 

-4 100 Litr- 800Pa 
        

 .انجام شود.......  ...به مدت ........  ضدعفونی کردن لوله کشی آب مصرفی باید با محلول کلر  20-

     60PPM ساعت24_ 1- 

     50PPM ساعت12_ 2- 

     200PPM ساعت3_ 3- 

     200PPM ساعت12_ 4- 

        
 .انجام شود.........  و به مدت ........  آزمایش لوله کشی آب مصرفی پس از نصب لوازم بهداشتی باید در فشار  21-

    حداقل یک ساعت _بار  10حداقل  1- 

    حداقل یک ساعت _بار  4حداقل  2- 

    حداقل یک ساعت _فشار بهره برداري  3- 

    حداقل دو ساعت _بار  10حداقل  4- 



 
 )٢(چھارم فصلسواالت پیشنھادی 

  
  .باشد.... دفن این لوله باید طبق نظر . دفن شوند) کف و دیواره( لوله هاي پلیمري ممکن است در اجزاي ساختمان) 1
 طبق دستور کارخانه سازنده -4  مجري -3  مالک ساختمان -2  ناظر -1
  
  .فاصله انتهاي لوله آبرسانی براي لوازم بهداشتی تا نقطه اتصال آن چقدر باید باشد) 2
  سانتی متر باشد 75بیشتر از  -2  سانتی متر باشد 75کمتر از  -1
 باشدسانتی متر  60کمتر از  -4  سانتی متر باشد 60کمتر از  -3
  
  .باشد ............نباید فاصله مهره و ماسوره یا فلخ با دستگاه نظیر تصفیه آب ) 3
  سانتی متر 20بیش از  -2  سانتی متر 30بیش از  -1
 هیچکدام -4  سانتی متر 40بیش از  -3
  
  قرار گیرند؟در چه حجمی از مخزن ذخیره آب دهانه ورودي و خروجی آب باید در دوست مخزن و درمقابل هم ) 4
 500لیتر  -4 لیتر  4000بیش از  -3 لیتر  2000بیش از  -2 لیتر  1000بیش از  -1
  
  که براي جلوگیري از برگشت جریان ناشی از چه واکنشی است؟) فنردار(نصب خالء شکن اتمسفریک فشاري ) 5
  فاصله هوایی -2  مکش فشار معکوس -1
 مکش سیفونی -4   فشار سیفونی -3
  
  آب از شبکه توزیع آب به فالش تانک توسط چه چیزهایی محافظت می شود؟ اتصال) 6
  خالء شکن -2     شیر دو طرفه -1
 هیچکدام -4  یک شیر قطع و وصل و یک شیر شناور -3
  
  سرمایی باید توسط چه قطعاتی محافظت شود؟ -انشعاب تغذیه آب آشامیدنی به تاسیسات گرمایی) 7
  شیر اطمینان -3     شکنشیر فشار  -2  خالء شکن -1
 تایی دو یکطرفه شیر یا – شکن خالء – یکطرفه شیر –فاصله هوایی  -4
  
  تزریق شود توسط چه قطعاتی حفاظت می شود؟  شیمیاییمواد  و یا سرمایی اگر در انشعاب لوله کشی تاسیسات گرمایی) 8
  شیردوطرفه -2        شیر یکطرفه -1
 هیچکدام -4      اختالف فشار بین دو شیر یکطرفه  شیر اطمینانیا  فاصله هوایی -3
  
براي تغذیه لوله کشی آب آتش نشانی از شبکه لوله کشی آب مصرفی ساختمان، باید روي لوله آب چه قطعاتی نصب گردد ، ) 9

  جهت حفاظت؟
  شیر یکطرفه -2    فاصله هوایی -1
 شیردوطرفه -4  شیر قطع و وصل و شیر یکطرفه -3



  
  .حفاظت شود....  یا.... و یا ماشین ظرفشویی و دستگاههاي مشابه دیگر با  -اتصال آب براي تغذیه ماشین رخت شویی) 10
  فاصله هوایی -2      شیر دو طرفه -1
 شکن و خالء  یکطرفه شیر–فاصله هوایی  -4  شیر یکطرفه -شیر یکطرفه دوتایی -3
  

  چه قطعه اي نیاز می باشد؟براي حفاظت آب شرب به سختی گیر خانگی ) 11
 هیچکدام -4 شیریکطرفه -3 شیر دوطرفه -2 فاصله هوایی -1
  

  ظرفیت ذخیره آب گرمکن براي هر واحد مسکونی یک خوابه و دوخوابه و سه خوابه چند لیتر است؟) 12
1- 150 ،110 ، 75 2-60 ،60 ،60  3-100 ،80،   120 4-75 ،110 ،150 
  

  آبگرمکن چه مقدار می باشد؟حداکثر فشار کارمجاز ) 13
1- 1000 kpa  2-1035 kpa  3-2bar  4-100 kpa 
  

  شیر اطمینان دما در آبگرمکن درچه رنج حداکثر تنظیم می گردد؟) 14
  درجه سانتی گراد 99 -2  درجه سانتی گراد 100 -1
 درجه سانتی گراد 85-4  درجه سانتی گراد 3-60
  

  نشتی آب به چه نحوي انجام گیرد؟ پس از نصب لوازم بهداشتی آزمایش) 15
  بار و حداقل یک ساعت 10 -2 بار و حداقل یک ساعت 4در فشار بهره برداري  -1
 ساعت 3بار و حداقل  4فشار بهره برداري  -4     ساعت 1بار و  3-6
  

  ایطی مجاز است؟سی دفع انواع اتصال ها و شیرها در زیر کف در چه شرمدر داخل لوله کشی فوالدي گالوانیزه یا ) 16
  بستگی به نوع اتصال دارد -1
  مطلقا نباید دفن گردد -2
  چنانچه در دسترس و قابل بازدید باشد مجاز است -3
 چنانچه در مسیري باشد که آسیبی به آن وارد نشود مجاز است -4
  

  سرعت جریان آب در لوله هاي اصلی و لوله هاي فرعی به ترتیب حداکثر چقدر باشد؟) 17
  ثانیه بر متر 2/1 –فوت بر ثانیه  4-2   ثانیه بر متر 2/1 –متر بر ثانیه  10 -1
 ثانیه بر فوت 10 –فوت بر ثانیه  4-4   ثانیه بر متر 2/1 –متر بر ثانیه  3-3
  

  :حداکثر فشار آب شبکه لوله کشی توزیع آب مصرفی در پشت شیرهاي لوازم بهداشتی در وضعیت بدون جریان حداکثر) 18
 الف و ج -4  پوند بر اینچ مربع 60 -3  بار 10 -2  بار 4 -1
  

  کدام جمله صحیح است؟) 19



  .در صورت استفاده از مهره ماسوره سطح آب بند بین دو قطعه آن مخروطی یا تخم مرغی باشد -1
  .اب کنترل شود سرعت جریان بایدبه منظور کاهش اثر ضربه قوچ در لوله کشی  -2
  .شیر مصرفی باید از جنس برنج یا برنز یا اتصال دنده اي باشد) اینچ 2(میلی متر  50دي گالوانیزه تا قطر در لوله کشی فوال -3
 الف و ب و ج صحیح است -4
  

  دماي ذوب لحیم کاري نرم در اتصال لحیمی مولینگی حداکثر چقدر بوده و میزان سرب مفتول لحیم کاري چقدر مجاز است؟) 20
  درصد 0,2 - درجه سیلسیوس 427 -2  درصد 5/8 -یتدرجه فارنها 1200تا  -1
 سرب به هیچ درصدي مجاز نیست - درجه فارنهایت 1200-4  ندارد محدودیت –درجه سیلسیوس  427 -3
  

  :اینچ به ترتیب 6و  4و  2اتصال در لوله کشی فوالدي گالوانیزه به قطر اسمی ) 21
  اي دنده – اي دنده –دنده اي  -2  چیفلن -فلنچی یا دنده –دنده اي  -1
 .دنده یا فلنچی براي همه سایز مقدور است -4  فلنچی –فلنچی  -دنده اي یا فلنچی -3
  

  :در لوله کشی فوالدي گالوانیزه خم کردن لوله) 22
  در صورتیکه که روکش گالوانیزه آسیبی نبیند مجاز است -1
  .وار استفاده شودمجاز نیست و باید از انواع اتصاالت گالوانیزه یا چدن چکش خ -2
  .استفاده از لوله گالوانیزه براي توزیع توصیه نمی شود -3
 هیچکدام -4
  

  قراردادن کدام نوع اتصال در داخل اجزاي ساختمان و داخل غالف لوله مجاز است؟) 23
  اتصاالت جوشی -2 اتصاالت دنده اي -1
 هیچ نوع اتصال مجاز نیست -4  اتصال فلنچی -3
  

و ضخامت فونداسیون محل قراردادن پمپ آبرسانی در زیر زمین ساختمان ..... پمپ روي لوله انشعاب آب شهرنصب مستقیم ) 24
  ؟.... حداقل

  م م 500 - مجاز نیست -2  سانتی متر  50 -مجاز است -1
 .ندارد محدودیتی –مجاز نیست  -4   بستگی به نوع پمپ دارد -3
  

  صرفی ساختمان در داخل ترنچ از لوله فاضالب چقدر است؟فاصله حداقل افقی لوله هاي توزیع آب م) 25
  متر 3حداقل  -2 .متر که این فاصله بایستی با خاك کوبیده شود 5/1حداقل  -1
 هیچکدام -4     م م  300حداقل  -3
  

  :دما و فشار کار طراحی شبکه لوله کشی آب گرم مصرفی بایستی حداقل) 26
  بار 10- درجه سانتی گراد 60 -2  بار 4- درجه سانتی گراد 60 -1
 بار 4- درجه سانتی گراد 63-4  بار 10- درجه سانتی گراد 3-63
  



  :ظرفیت ذخیره آب گرمکن براي هر واحد مسکونی سه خوابه و یک خوابه به ترتیب بایستی حداقل) 27
 هیچکدام -4 لیتر 75 -لیتر 110 -3 لیتر 75 -لیتر 150-2 لیتر 110- لیتر  150 -1
  

  :سرریز مخزن باید حداقل به  اندازه باشد قطر لوله) 28
  برابر سایز لوله ورودي 2 -2  سایز بزرگتر از لوله ورودي 2 -1
 محدودیتی فوالد -4   هم سایز لوله ورودي -3
  

  قطر اسمی لوله هواکش مخزن ذخیره آب باید به چه اندازه باشد؟) 29
  لوله خروجیسایز بزرگتر از  2 -2  سایز بزرگتر از لوله ورودي 2 -1
 هم سایز لوله خروجی -4   هم سایز لوله ورودي -3
  

  کدام جمله صحیح است؟) 30
  .اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی و لوله کشی آب غیر آشامیدنی مجاز است -1
  .اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی و لوله کشی آب غیر آشامیدنی مجاز نیست -2
  .استاتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی شهري و با لوله کشی آب خصوصی مجاز  -3
اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی شهر و لوله کشی آب خصوصی مجاز است در صورتی که از شیر برگشت جریان  -4

 .استفاده شود
  

  ي لبه سرریز لوازم بهداشتی دست کم چقدر باید باشد؟فاصله هوایی قائم دهانه خروجی آب از شیر نسبت به تراز رو) 31
  40و سینک  60وان -2  40و سینک  25آب خوري  -1
 محدودیتی ندارد -4   30و سینک  50وان  -3
  

  انشعاب آب از یک شبکه آشامیدنی به سیستم لوله کشی تاسیسات گرمایی و سرمایی در چه شرایطی مجاز است؟) 32
  با شیر یکطرفه دوتایی -2     با فاصله هوایی -1
 الف و ب و ج -4  با شیر یکطرفه و یک خال شکن-3
  

  حداقل فاصله قائم بین لوله توزیع آب آشامیدنی و لوله فاضالب در تقاطع ها چقدر است؟) 33
  سانتی مترزیرفاضالب 30-2 سانتی متر روي فاضالب 30 -1
 سانتی مترزیر فاضالب 50-4 سانتی متر روي فاضالب 3-50
  

  براي حفاظت از شبکه آب آشامیدنی شیر سرشیلنگی آبیاري محوطه به چه وسیله باید مجهز باشد؟) 34
  یک شیر یکطرفه و یک خالشکن -2 فاصله هوایی -1
  الف و ب و ج -4 شیر یک طرفه دوتایی-3
  

  فواصل زمانی مورد نیاز جهت تمیز کردن مخازن ذخیره آب چه میزان است؟) 35
 بار 4سالی  -4  بار 3سالی  -3  بار 2سالی  -2  سالی یکبار -1



 
 
 
 

  )١(سواالت پیشنھادی فصل پنجم
  .به شبکه فاضالب بهداشتی مجاز نیست........  تخلیه مستقیم آب از سیستم هاي با دماي کار باالتر از   - 1

       درجه سانتیگراد60  1-

       درجه سانتیگراد70  2-

       درجه سانتیگراد55  3-

       درجه سانتیگراد65  4-

         
   در کدام یک از موارد زیر فاضالب خروجی می تواند بدون سیفون به لوله کشی فاضالب متصل شود؟ - 2

       لوله سرریز مخازن آب 1-

      سیفون جز یکپارچه با لوازم بهداشتی باشد 2-

    هدایت شود فاضالب خروجی به طور غیرمستقیم به لوله کشی فاضالب 3-

        هر سه مورد 4-

         
      استفاده از کدام یک از سیفون هاي زیر مجاز است؟  - 3

       سیفون هاي کاسه اي  1-

      سیفون هایی که روي تاج خود اتصال هواکش دارند  2-

   درجه با ورود آن زاویه داشته باشد 180شکل که خروج فاضالب از آنها  Sسیفون هاي  3-

        هیچکدام 4-

         
  .  بیشتر باشد.......  فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون نباید از   - 4

-1 65 cm        

-2 60 cm        

-3 70 cm        

-4 55 cm        

         
   میلیمتر چقدر می باشد؟  65حداقل عمق آب هوابند سیفون در لوله کشی فاضالب با قطر - 5

-1 50 mm        

-2 75 mm        

-3 70 mm        

-4 60 mm        

         
و عمق آب هوابند سیفون .......  بیش از تغییرات فشار ناشی از فشار معکوس یا مکش سیفونی در شبکه لوله کشی فاضالب نباید  -6

 .کمتر باشد.........  در هیچ حالتی نباید از  

-1 40 mm(H2O)  25 mm _       



-2 38 mm(H2O)  30 mm _       

-3 40 mm(H2O)  50 mm _       

-4 38 mm(H2O)  25 mm _       

         
   حداکثر شیب لوله هاي افقی فاضالب چقدر است ؟ حداقل سرعت جریان فاضالب در داخل لوله و - 7

-1 _ 0/8 m/s 4%       

-2  _ 0/7 m/s 5%       

-3   _ 0/8 m/s 3%       

-4 _ 0/7 m/s 4%       

         
 چقدر است؟ میلیمتر باشد، 65حداکثر زاویه اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضالب ، اگر قطر نامی لوله افقی فاضالب بیش از  - 8

        درجه45   1-

       درجه 45بزرگتر از  2-

       درجه 45کوچکتر از  3-

        درجه50 4-

         
، ........... در ساختمان هاي چهار طبقه، آخرین و پایین ترین شاخه افقی فاضالب که به لوله قائم متصل می شود باید دست کم  - 9

 .پایین لوله قائم باشدباالتر از زیر زانوي 

-1 750 mm        

-2 700 mm        

-3 450 mm        

-4 500 mm        

         
 میلیمتر باشد، چقدر است؟ 65حداکثر زاویه اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضالب ، اگر قطر نامی لوله افقی فاضالب بیش از  -10

        درجه45   1-

       درجه 45بزرگتر از  2-

       درجه 45کوچکتر از  3-

        درجه50 4-

         
     حداقل اندازه سیفون لوله اي براي سینک آشپزخانه چقدر است؟ -11

-1 40 mm        

-2 32 mm        

-3 50 mm        

-4 80 mm        

         
     میلیمتر چقدر است؟  100حداقل شیب لوله هاي افقی فاضالب با قطر  -12



-1 4%        

-2 0/5%        

-3 1%        

-4 2%        

         
       کدام عبارت نادرست است؟  -13

    .در ساختمان هاي تا سه طبقه دوخم ممکن است بدون هواکش باشد 1-

 .پایین تر از آخرین و پایین ترین اتصال شاخه افقی فاضالب باشد، براي دوخم هواکش الزم نیستاگر دو خم لوله قائم  2-

 .برابر قطر لوله بعد از آن هیچ شاخه افقی نباید به لوله افقی اصلی فاضالب متصل شود 8در فاصله زانوي پایین لوله قائم فاضالب  و تا  3-

        هیچکدام 4-

         
    اینچ ، اندازه دریچه بازدید چقدر است؟ 4کشی فاضالب با قطر نامی بیش از در لوله  -14

        برابر با قطر لوله 1-

-2 200 mm        

-3 100 mm        

-4 150 mm        

         
 ساختمان متصل شود؟در کدام یک از لوازم بهداشتی زیر، فاضالب خروجی باید با اتصال غیرمستقیم به لوله فاضالب  -15

        ماشین ظرفشویی 1-

        سینک آشپزخانه 2-

        ماشین رختشویی 3-

        دیگ آب گرم 4-

         
      فشار و دماي کار لوله کشی فاضالب چقدر می باشد؟ - 16

60 متر ستون آب3 1-  C _       

65 متر ستون آب4 2-  C _       

-3 4/5 آبمتر ستون   50  C _   ̊    

65 متر ستون آب3 4-  C _       

         
رشته بوده و عمق سرب .......... در اتصال لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار در لوله کشی فاضالب بهداشتی، کنف درزگیر شامل  -17

 .کمتر باشد.........   ریزي نباید از 

       _میلیمتر 20 10تا 8  1-

       _میلیمتر 30 12تا 7  2-

    ̊   _میلیمتر 25 10تا 7  3-

       _میلیمتر 20 15تا 10  4-

         



   در لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان استفاده از کدام یک از اتصال هاي زیر مجاز است؟ -18

       اتصال با سیمان یا بتن 1-

       اتصال با خمیرهاي قیردار 2-

     چسب براي لوله و فیتینگ پالستیکی ناهمجنساستفاده از  3-

        هیچکدام 4-

         
  میلیمتر باشد، حداکثر زاویه اتصال به لوله قائم چند درجه است؟ 65اگر قطر نامی لوله افقی فاضالب بیش از  -19

       درجه 45بزرگتر از  1-

        درجه45 2-

       درجه 45کوچکتر از  3-

        هیچکدام 4-

         
   در آزمایش شبکه لوله کشی فاضالب بوسیله هوا ، فشار و مدت زمان آزمایش چقدر است؟ -20

-1 34 KPa 15 دقیقه_       

-2 35 KPa 1 ساعت_       

-3 34/5 KPa 15 دقیقه_       

-4 37 KPa 1 ساعت_       

         
بوده ........... و مدت آن ........... انجام شده و فشار آزمایش ........... بوسیله  آزمایش نهایی سیستم لوله کشی فاضالب -21

 .تکرار شود............. و باید حداقل 

 

     _بار 2 _دقیقه 15 _میلیمتر آب 25 دود یا هوا 1-

     _بار 2 _ساعت 1 _میلیمتر آب 25 آب 2-

     _بار 3 _دقیقه 15 _میلیمتر آب 25 دود یا هوا 3-

     _بار 2 _ساعت 1 _میلیمتر آب 25 آب 4-

  
 
  

  )٢( فصل پنجمسواالت پیشنھادی 
 در کدام یک از موارد ذیل فاضالب خروجی با واسطه سیفون به شاخه افقی فاضالب به لوله قائم متصل نمی گردد؟ )1
 لوله سرزیر مخازن آب -1
 توالت فرنگی -2
 غیرمستقیم به لوله کشی فاضالبدر صورت هدایت فاضالب خروجی به طور  -3
 هر سه مورد -4

 
 اینچ به ترتیب چقدراست؟ 3و  1عمق آب هوابند سیفون براي لوله هاي  )2
 م م  50-م م 50 -1
 م م  75-م م  50 -2



  م م 75 –م م  75 -3
  م م 50 –م م  75 -4

 
 در صورت نصب سیفون رو لوله اصلی فاضالب قطر اسمی لوله هواکش چقدر است؟ )3
 ز نیستنصب لوله هواکش مجا -1
 بایستی هم قطر لوله فاضالب باشد -2
 نباید کمتر از نصف قطر اسمی لوله فاضالب باشد -3
 اندازه هر لوله هواکش محدودیتی ندارد -4

 
 طبقه پایین ترین شاخه افقی به لوله قائم چقدر باالتر از زیرزانویی پایین لوله قائم می باشد؟ 7در یک ساختمان  )4
 م م  450 -1
 م م  750 -2
 ارتفاع یک طبقهبه اندازه  -3
 هیچکدام -4
 چنانچه در اجراي لوله قائم فاضالب مجبور به دو خم شویم کمترین سرعت در کدام قسمت لوله است؟ )5
 .در باال دو خم کاهش سرعت فاضالب داریم و ایجاد فشار معکوس می کند -1
 در پایین دو خم کاهش سرعت فاضالب داریم و ایجاد مکش سیفونی می کند -2
 ت فاضالب داریم و موجب ایجاد فشار معکوس دو شاخه افقی می شوددو خم کاهش سرعدر  -3
در دو خم کاهش سرعت فاضالب داریم و روي شاخه افقی نزدیک به آن در پایین دوخم مکش سیفونی و نزدیک باالي دو خم  -4

 .روي شاخه افقی فشار معکوس داریم
 

سانتی متر قبل از ریختن به  60سانتی متر و بصورت افقی  80اگر لوله قائم فاضالب با اتصال غیر مستقیم به صورت عمودي  )6
 :یک دریافت کننده فاصله داشته باشد

 باید روي آن سیفون نصب شود -1
 با فاصله هوایی کافیست -2
 این فاصله بایستی کاهش یافته یا مجاز به اتصال به دریافت کننده باشیم -3
 هیچکدام -4

 
براي چه کاربردي مورد استفاده قرار می  EN1329در استاندارد  Dو  BDوBلوله هاي جاي دائم  pvcدر لوله و فیتینگ  )7

 گیرد؟
 براي هر دو کاربرد -براي نصب در طبقات ساختمان -براي دفن در خاك -1
 براي هر دو کاربرد -براي دفن در خاك - براي نصب در طبقات ساختمان -2
 براي دفن در خاك - براي نصب در طبقات ساختمان یا دفن در خاك - براي نصب در طبقات ساختمان -3
 براي نصب در طبقات ساختمان -براي دفن در خاك - براي نصب در طبقات ساختمان یا دفن در خاك -4

 
 تعداد رشته کنف درزگیر در اتصاالت چدنی سه کاسه دار چقدر بوده و حداقل عمق سرب ریزي چقدر است؟ )8



 م م 3 -رشته 12 -1
  م م 3 –رشته  7 -2
 متر میلی 25 –رشته  10تا  7 -3
 م م 25 –رشته  12 -4

 
می ........ و زمان آزمایش یک جا با آب جهت کلیه شبکه لوله کشی ........ آزمایش همزمان شبکه لوله کشی فاضالب و هواکش  )9

 .باشد
 ساعت 1 - مسیر نیست -1
 ساعت 1 –ممکن است  -2
 ساعت 1- بستگی به ارتفاع ساختمان دارد -3
 دقیقه 15 - ممکن است -4

  
 لوله کشی فاضالب فشار آزمایش و مدت زمان آن چقدر است؟در آزمایش با هوا، شبکه )10

 ساعت 1 -بار 3 -1
 ساعت 1 -بار 0,3 -2
 دقیقه 15 –کیلو پاسکال  5/34 -3
 ساعت 1 -پاسکال 5/34 -4

 
 فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون چقدر است؟ )11
 سانتی متر 60 -1
 سانتی متر 60بیشتر از  -2
 سانتی متر 60کمتر از  -3
 هیچکدام -4

 
 ......نصب دریچه بازدید در فاضالب نانوایی )12
 مجاز است -1
 الزامی است -2
 مجاز نیست -3
 هیچکدام -4

 
 کدامیک از لوازم بهداشتی به اتصال غیر مستقیم نیاز ندارد )13
 روشویی -1
 سینک ظرفشویی -2
 توالت -3
 همه موارد  -4

  



 فاصله افقی و عمودي لوله هاي آب و فاضالب از هم برابر است با )14
 متر 3سانتی متر و  30 -1
 متر 3 -2
 سانتی متر 30متر و  3 -3
 سانتی متر 30 -4

  
 اتصال لوله و فتینگ گالوانیزه از چه نوعی است؟ )15
 جوشی -1
 پرسی -2
 دنده اي -3
 با چسب مخصوص -4

 
 در کدام گروه از شیرها دهانه تخلیه نیاز نیست؟ )16
 شیرحمام -شیر آتش نشانی -١
 شیر ماشین ظرفشویی -شیرآتش نشانی -٢
 شیر تی شور -شیر ماشین رختشویی -٣
 همه موارد -٤

 
 فاصله قائم بین نقطه خروج فاضالب از لوازم بهداشتی و تراز سرریز سیفون چقدر است؟ )17
 سانتی متر 60 -1
 سانتی متر 60بیشتر از  -2
 سانتی متر 60کمتر از  -3
 هیچکدام -4

 
 اتصال لوله و فتینگ گالوانیزه از چه نوعی است؟ )18
 جوشی -1
 پرسی -2
 دنده اي  -3
 با چسب مخصوص -4

 
 کشی فاضالب چه هنگام انجام می شود؟آزمایش لوله  )19
 پیش از نصب لوازم بهداشتی -١
 پس از نصب لوازم بهداشتی -٢
 موارد الف و ب -٣
  هیچکدام -٤

 



 به لوله قائم و یا دو خم وصل گردد؟) افقی( دو خم نباید هیچ شاخه فاضالبو باالي در چه محدوده پایین   )20
 سانتی متر 60 - سانتی متر 60 -١
 سانتی متر 45 - سانتی متر 60 -٢
 سانتی متر 45 -سانتی متر 45 -٣
 سانتی متر 60 -سانتی متر 45 -٤

 
 :انتقال فاضالب خروجی از دیگ هاي آبگرم و استخر شنا )21
 با فاصله هوایی و از نوع غیرمستقیم -١
 با سیفون و هواکش -٢
 مستقیما به لوله کشی فاضالب وصل می گردد -٣
 هیچکدام -٤

 
 در چه دمائی مقاومت بایستی داشته باشد؟لوله کشی فاضالب درچه فشاري و مصالح لوله کشی فاضالب  )22
 درجه سیلیسیوس 63 -بار 0,7 -١
 درجه سیلیسیوس 60 -بار 0,3 -٢
 درجه سیلیسیوس 60 -مترستون آب 7 -٣
 درجه سیلیسیوس 63 - متر ستون آب  3 -٤

 
 آب هوابند سیفون براساس کدام عوامل کاهش می یابد؟ )23
 فشار معکوس و مکش سیفونی -1
 تبخیر -2
 محل نصب سیفون -3
 الف و ب -4

 
 مشخصات سیفون کدام گزینه درست نیست؟ )24
 رسوب نکند -1
 حجم زیادي آب در خود جاي دهد -2
 دگی مقاوم در برابر خور -3
 در دسترس باشد -4

 
 .ادامه دارد.... لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان از خروجی لوازم بهداشتی آغاز و تا  )25
 کنتور آب -1
 محوطه ساختمان -2
 اتصال به شبکه لوله کشی فاضالب شهري -3
 ب و ج گزینه -4

 
 در کدام مورد نصب سیفون الزامی نیست؟ )26



 سیفون جزء یک پارچه با لوازم بهداشتی -1
 فاضالب خروجی به طور غیرمستقیم به لوله کشی فاضالب هدایت شود -2
 لوله سرریز مخازن آب -3
 همه موارد -4

 
 در آزمایش لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان با آب فشار و مدت آزمایش چقدر است؟ )27
 دقیقه 15-متر 20 -١
 دقیقه 30 -متر 10 -٢
 دقیقه 30 -متر 20 -٣
 دقیقه 15 -متر 3 -٤

 
 در سرب ریزي اتصال لوله هاي چدنی سه کاسه دار سیستم لوله کشی فاضالب کدام یک از ارقام زیر درست است؟ )28
 باالتر از لبه سر کاسه mm 25 - mm3عمق سرریزي  -١
 تا لبه سر کاسه - mm 20عمق سرریزي  -٢
 لبه سر کاسهتا  - mm 25عمق سرریزي  -٣
 پایین تر از لبه سر کاسه mm 20 - mm3عمق سرریزي  -٤

 
 شیب لوله افقی فاضالب در داخل ساختمان چقدر باشد؟ )29
 یک درصد -١
 یک تا سه درصد -٢
 دو درصد -٣
 سه درصد -٤

 
 اتصال تخلیه کدام یک از لوازم بهداشتی و دستگاههاي زیر به لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان باید غیر مستقیم باشد )30
 استریالیزر -١
 ماشین ظرفشویی -٢
 هوارسان -٣
 همه موارد -٤

  
 در کدام یک از وسایل زیر به دریافت کننده نیاز  نیست؟ )31
 شیر آتش نشانی -١
 شیرسرشیلنگی مخصوص دستگاه -٢
 شیرسرشیلنگی شستشوي کف -٣
 همه موارد -٤

 
 حداقل سرعت جریان براي شستشوي فاضالب داخل ساختمان چقدر است؟ )32



 متر بر ثانیه 0,5 -١
 ثانیهمتر بر  0,6 -٢
 متر بر ثانیه 0,7 -٣
 متر بر ثانیه 2 -٤
 
 
 

  
  فصل ششم سواالت پیشنھادی 

  
  .قرار گیرد........... ـ   سیفون لوازم بهداشتی در لوله کشی فاضالب نباید در معرض اختالف فشار بیش از  1
  میلیمتر ستون آب 25) 2    میلیمتر ستون آب          20) 1
  بار 2/0) 4                               بار 1/0) 3
  
.............. ـ لوله هواکش اصلی باید در نقطه اي به شبکه لوله کشی فاضالب بهداشتی متصل شود که قطر اسمی آن کمتر از  2

  .نباشد
  اینچ 5) 4  اینچ   4) 3    اینچ 2) 2    اینچ 3) 1
  
از زانوي زیر لوله قائم فاضالب فاصله داشته ................... اضالب باید دست کم ـ نقطه اتصال لوله قائم هواکش به لوله افقی اصلی ف 3

  .باشد
  متر 5/1) 4ده برابر قطر لوله افقی اصلی        ) 3متر             3) 2متر        2) 1
  
  ـ در کدامیک از ساختمانها باید هواکش کمکی نصب شود؟ 4
  طبقه   10ساختمانهاي بلندتر از ) 2طبقه             8ساختمانهاي بلندتر از ) 1
  تمام ساختمانها) 4طبقه           15ساختمانهاي بلندتر از ) 3
  
  ـ  قطر نامی لوله افقی هواکش که چند لوله قائم هواکش را به هم متصل می کند ،چقدراست؟ 5
  برابر با مجموع قطر کل لوله هاي افقی  ) 2وله             یک سایز بزرگتر از قطر بزرگترین ل) 1 
  اینچ 8بزرگتر از ) 4         لوازم بهداشتی D.F.Uبرابر با مجموع کل ) 3
  
  .از روي بام فاصله داشته باشد............ ـ  انتهاي باالي لوله هواکش در نقاط سردسیر ، باید دست کم  6
  متر   2/2) 2                   سانتیمتر                30) 1
  حداکثر ارتفاع برف        ) 4سانتیمتر                                   80) 3
  
ـ  فاصله افقی انتهاي لوله هواکش از هر دهانه ورود هوا و فاصله لوله هواکش افقی از سطح زمین محوطه ، دست کم چقدر باید 7

  باشد؟
  متر                                   5/3 -متر 4) 2                      متر         5/3 - متر 3) 1



  متر  3 -متر 3) 4متر                                   3 -متر 4)3
  
نسبت به نسبت به سطح افق بوده و فاصله عمودي آن ............ ـ نقطه اتصال لوله هواکش خشک به لوله افقی فاضالب باید با زاویه 8

  .باشد............... تراز لبه سرریز دستگاهی که هواکش براي آن نصب شده، دست کم  
  سانتی متر                                   20 - درجه 45بیش از ) 2سانتی متر                               20 –درجه  45کمتر از ) 1
  سانتی متر      15 -درجه 45مساوي ) 4سانتی متر                                   15 -درجه 45بیش از ) 3

                               
،تا نقطه سرریز سیفون لوازم % 2اینچ و شیب  2ـ حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضالب به قطر اسمی 9

  در است؟بهداشتی ، چق
  متر    3) 2متر                                   5/1) 1
 سانتی متر   120) 4سانتیمتر                            180)3
   

  ـ کدام عبارت نادرست است؟10
  .اتصال لوله هواکش به تاج سیفون مجاز نیست) 1
  .م قرار دارند، می توان یک هواکش مشترك نصب کردبراي دو عدد از لوازم بهداشتی که در یک طبقه و در مجاورت ه) 2
فاصله نقطه اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضالب تا نقطه سرریز سیفون لوازم بهداشتی نباید از دو برابر قطر نامی لوله ) 3

  .فاضالب کمتر باشد
فاضالب متصل شده باشند، می توان عدد از لوازم بهداشتی که روي کف نصب شوند و به یک شاخه افقی  7براي حداکثر ) 4

 .هواکش مداري در نظر گرفت
  

  ، دست کم چقدر است؟D.F.U 4ـ قطر اسمی لوله هواکش تر براي یک وسیله بهداشتی با 11
  اینچ 2) 2اینچ                                   3) 1 
 اینچ 4) 4اینچ                                  2/1)3
  

  از لوازم بهداشتی زیر نمی تواند به هواکش مداري متصل شود؟ـ کدام یک 12
  )وان –دستشویی  –توالت  –دوش (             

  دوش )2                                  توالت) 1
 تمام موارد) 4 دستشویی                                )3
  

  .متصل شود باید هواکش کمکی براي آن درنظر گرفت................ ش از ـ اگر به شاخه افقی فاضالب که هواکش مداري دارد، بی13
  عدد توالت 4)2                           عدد دستشویی 4) 1
  محدودیتی ندارد) 4 عدد توالت                                  3 )3
 

فشار و مدت زمان آزمایش لوله کشی فاضالب و ـ در صورتی که لوله کشی فاضالب، قسمت به قسمت با آب آزمایش شود، 14
  هواکش چقدر است؟

  دقیقه 15  -فشار ارتفاع ساختمان) 2دقیقه           15 -متر ستون آب 3) 1



  آزمایش همزمان لوله کشی فاضالب و لوله کشی هواکش ممکن) 4دقیقه       15 - کیلو پاسکال 5/34) 3
  

  نادرست است؟ ـ در سیستم لوله کشی هواکش کدام عبارت15
  .درصد بیشتر باشد 8شیب لوله هواکش مداري نباید از ) 1
  .درصد باشد 5حداکثر شیب لوله افقی مشترك فاضالب و هواکش باید ) 2
لوله کشی باید با توجه صرفه جویی در مصالح و دستمزد، حفاظت در برابر خرابی، آسیب دیدگی، خوردگی،یخبندان و تراکم هوا ) 3

  .اجرا شود
  .در اتصال دنده اي، مواد آب بندي فقط باید روي دنده هاي خارجی اضافه شود) 4
  

 کدام عبارت صحیح است؟-16

 .از شافت یا دودکش هاي ساختمان نباید به عنوان هواکش شبکه لوله کشی فاضالب ساختمان استفاده شود )1
 از نوع فلزي باشدقسمتی از لوله کشی که از روي بام یا خارج ساختمان نمایان نمی شود باید  )2
 هر لوله قائم هواکش باید در پائین ترین قسمت از آخرین و پایین ترین اتصال شاخه افقی به لوله فاضالب متصل شود )3
 هر سه مورد )4

 
 حداقل فاصله نقطه اتصال لوله هواکش به شاخه افقی فاضالب تا نقطه سرریز سیفون لوازم بهداشتی حداقل چقدر است؟-17

 اسمی لوله فاضالبدو برابر قطر  )1
 سه برابر قطر اسمی لوله فاضالب )2
 قطر اسمی لوله فاضالب 2/1 )3
 بستگی به شیب لوله فاضالب دارد )4

 
 در صورت مجاورت دو عدد از لوازم بهداشتی که در یک سطح قرار دارند قطر لوله هواکش چقدر است؟-18

 نصف قطر لوله فاضالب )1
 هم قطر لوله فاضالب )2
 بدو برابر قطر لوله فاضال )3
 هیچکدام )4

  
 کدام جمله صحیح است؟-19

 پوشانده شود Hدهانه انتهاي لوله هواکش روي بام باید با اتصال  )1
 دهانه انتهاي لوله هواکش روي بام باید با اتصال عصایی پوشانده شود )2
 دهانه انتهاي لوله هواکش روي بام باید با اتصال سراهی پوشانده شود )3
 باید با اتصال به سمت باال باشددهانه انتهاي لوله هواکش روي بام  )4

  
 شیب لوله هواکش و فاضالب نسبت به هم چگونه است؟-20

 هم جهت هستند )1



 به سمت لوله قائم فاضالل )2
 به سمت لوله قائم هواکش )3
 درخالف جهت هم هستند )4

 
 حداکثر شیب لوله هواکش مداري و حداقل شیب لوله افقی مشترك فاضالب و هواکش به ترتیب-21

1( 8-8 
2( 8-4 
3( 4-8 
4( 4-4 

 
 در کجا نصب هواکش کمکی الزامی است؟-22

 .و هواکش مداري دارد توالت دارد 3شاخه افقی که بیش از  )1
 طبقه 10ساختمان بلند تر از  )2
 گزینه الف و ب )3
 طبقه 5ساختمان بالکن  )4

  
 باشد...... اگر بام براي سکونت یا کار استفاده شود انتهاي لوله هواکش دست کم باید -23

 متر 2 )1
 متر 4/2 )2
 متر 2/2 )3
 متر 3 )4

 
 .............تغییر اندازه قطر هواکش-24

 مجاز نیست )1
 روي بام مجاز است )2
 سانتی زیر بام مجاز است 30در )3
 در عبور از بام مجاز است )4

 
 )نسبت به سطح افق. (زاویه اتصال لوله هواکش خشک به لوله فاضالب چقدر می باشد-25

 درجه 60کمتر از  )1
 درجه 45از  بیشتر  )2
 درجه 30از  بیشتر )3
 هیچکدام )4

 



می باشد قطر اسمی لوله قائم مشترك فاضالب و هواکش چقدر  75برابر با  D.F.Uدر یک طبقه ساختمان حداکثر مقدار -26
 می تواند باشد؟

 اینچ 2 )1
 اینچ 3 )2
 اینچ  4 )3
 اینچ 5 )4

 
 
 

  
 ھفتمسواالت پیشنھادی فصل 

  .دستشویی، آب خوري نیاز می باشدنفر، چند عدد توالت،  2000در یک سالن سینما به تعداد  )1
 عدد آبخوري 4عدد دستشویی،  100عدد توالت،  16 -1
 عدد آبخوري 10عدد دستشویی،  40عدد توالت،  20 -2
 عدد  آبخوري 5عدد دستشویی،  50عدد توالت،  10 -3
 عدد آبخوري 20عدد دستشویی،  30عدد توالت،  30 -4

 
 چقدر است؟....... قطر اسمی لوله خروجی فاضالب وان  )2
1- 2  
2- 3 
3- 2/1 1 
4- 1 

 
 است......... و از محور لوازم بهداشتی دیگر............ فاصله محور توالت غربی از دیوار مجاور  )3
1- 90-150  
2- 50-90 
3- 45-76 
4- 45-90 
 
 .درکدام مورد زیر باید اتصال کف شور به فاضالب از نوع غیر مستقیم باشد) 4
  هوارسان -4    بالکن -3    آشپزخانه -2    حمام -1

 
    آبخوري در کجاها ممنوع است؟نصب ) 5
  ج و الف-4    حمام-3    فضاي عمومی -2  راه رو -1

  
 .کدام اتاقک نمی تواند ، فضاي مناسب براي دوش باشد) 6

  1 × 0,7مستطیل  -1



  0,4دایره به شعاع  -2
  0,8 × 0,8مربع  -3
  الف و ب  -4
 
  :طور جداگانه پیش بینی شود جز در موارد زیرباید لوازم بهداشتی به تعداد الزم به ) مردیازن(براي هر جنس ) 7

  لوازم بهداشتی خانگی -1
  لوازم بهداشتی فروشگاهها -2
 نفر یا کمتر باشد 10ساختمانهایی که تعداد کل جمعیت آن  -3

 فروشگاههایی که مواد خوراکی یا آشامیدنی را براي مصرف در همان محل می فروشنده و تعداد کل مشتریان هم زمان آنها-4
 نفر باشد 10کمتر از 

 
  .حداکثر تا چه میزان در فضاهاي ورزشی می توان به جاي توالت مردانه از پیسوار استفاده نمود) 8
1- 50%  2-33%    3-67%    4-25%  
  
 چه میزان است؟) استخر(دوش در فروشگاه / حداقل تعداد الزم وان ) 9

  نفر 100عدد براي  1 -2    نفر 75عدد براي  1 -1
  نفر60عدد براي  1-4    نفر 150براي عدد  1 -3
  

  اگر براي اتصال فشاري نتوان امکان دسترسی فراهم کرد چه باید کرد؟) 10
  اتصال از نوع فشاري مجاز نیست -1
  اتصال از نوع سب مانند لحیمی چدنی و دنده اي باشد -2
  مجاز است -3
  الف و ب-4

 
  سانتی متر بعنوان سینک مستقل تلقی می شود؟در صورتی که لگن سینک سرتاسري باشد هر چند ) 12
  سانتی متر 80-4  سانتی متر 70-3  سانتی متر 60-2  سانتی متر 50 -1
  

  حداقل قطر اسمی خروجی کفشوي چقدر است؟) 13
1- 2  
2- ١ ١

٢
  

3-- ١ ١
٤

  
4-1  
  



و درچه ارتفاعی مورد قبول حداکثر فاصله لوازم بهداشتی تا محل کار در سطح افقی براي فروشگاه بزرگ چند متر است ) 14
  است؟

  یک طبقه باال و پایین -متر 45حداکثر  -2 یک طبقه باال و پایین -متر 90حداکثر  -1
  و در طبقه همکف -خارج از ساختمان  -4  یک طبقه پایین -متر 90حداکثر  -3
  

داشتی براي کارکنان و مراجعین به چه در فروشگاه هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی توزیع نمی شود و جداسازي لوازم به) 15
  صورت است؟

  نفر نباشد نیاز به جداسازي نیست 150اگر تعداد مراجعات در روز کمتر از  -1
  در هر صورت باقیمانده لوازم بهداشتی پرسنل و مراجعین جدا باشد -2
  هداشتی استنفر باشد الزم به جدا بودن لوازم ب 150چنانچه تعداد مراجعات در روز بیشتر از  -3
  الف وج -4
  

تعداد توالت . پرسنل مرد باشد% 20نفر می باشد چنانچه تعداد پرسنل زن  400در یک ساختمان اداري که تعدادکل پرسنل ) 16
  و دستشویی مورد نیاز براي هر کدام چقدر است؟

  دستشویی 8 - توالت مردانه 12 - توالت زنانه 12 -1
  دستشویی 5 -توالت مردانه 20 -توالت زنانه 8 -2
  دستشویی 16 - توالت مردانه 4 -توالت زنانه 16 -3
  دستشویی 5 -توالت مردانه 4 -توالت زنانه 8 -4
  

  تعداد پیسوار نصب شده چه تعداد می باشد؟. نفر در آن مشغول می باشد 150در یک ساختمان آموزشی مردانه که تعداد ) 17
  هیچکدام -4 عدد 5 -3 سه عدد -2 یک عدد -1

  
  در صورت عدم امکان دسترسی به اتصاالت توکار لوازم بهداشتی اتصال از چه نوع قابل قبول است؟) 18
  اتصال جوشی -2    اتصال از نوع فشاري -1
  فقط اتصال دنده اي -4 اتصاالت صلب مانند اتصال جوشی، دنده، لحیمی -3
  

  کدام جمله صحیح است؟) 19
  فاضالب لوازم بهداشتی به صورت موقت باید سرریز داشته باشد در صورت امکان مسدود کردن دهانه تخلیه -1
  .لوله تخلیه آب سرریز باید به لوله فاضالب خروجی لوازم بهداشتی، قبل از سیفون وصل گردد -2
  سرریز آب فالش تانک باید در داخل همان لوازم بهداشتی ریخته شود -3

  هر سه مورد-   4
  

  آب به فالش والو به چه منظور است؟نصب خالء شکن رو لوله ورودي ) 20
  به منظور جلوگیري از برگشت جریان -1
  چنانچه مکانیسم جلوگیري از برگشت جریان در فالش والو باشد باشد نیاز نیست -2
  جهت تخلیه سریع آب می باشد -3



 الف و ب  -4
  

............ دستشویی از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر نباید کمتر از و فاصله محور ............ ـ  قطر دهانه تخلیه آب دستشویی ،حداقل  21
  .باشد

  سانتی متر              50اینچ و  1) 2سانتی متر              50اینچ و  4/1-1) 1
  سانتی متر    45اینچ و  1) 4سانتی متر              45اینچ و  4/1-1) 3
    

با مواد آب بند و مقاوم در برابر رطوبت ............. بوده و دیوارهاي اطراف آن  حداقل باید تا ارتفاع ...........  ـ سطح کابین دوش باید دست کم22
  .ساخته شود

  متر              7/1 –مترمربع  6/0) 2متر              8/1 –مترمربع  6/0) 1
  متر 7/1 –مترمربع  8/0) 4متر              8/1 –مترمربع  8/0) 3
  

بوده و در اتاق هوارسان ، اتصال کفشوي ................. قطر اسمی دهانه خروجی کفشوي در ساختمانهاي عمومی نباید کمتر از  ـ23
  .باشد................ باید از نوع 

  مستقیم               - میلی متر  80) 2غیر مستقیم              - میلی متر  50) 1
  غیر مستقیم      -اینچ  2) 4ستقیم                    غیر م  -اینچ  3) 3
  

نصب شود و میزان فشار ورودي آب ............... بر روي لوله ورودي آب به فالش والو، به منظور جلوگیري از برگشت جریان،  باید  ـ24
  .باشد................ به آن باید حداقل 

  متر ستون آب              5/10 –خالشکن ) 2                متر ستون آب          8 –شیر یکطرفه ) 1
  متر ستون آب              8 –خالشکن ) 4متر ستون آب            5/10 –شیر یکطرفه دوتایی ) 3
  

  حداقل قطر لوله اب رسانی به فالش ولو و فالش تانک چقدر است؟-25
  ٤/٣"و ١")4           1/ 2"و ١")3         1/ 2"و ٤/٣")2            1/ 2"و1/ 2" )1

  
 

 

  
 ھشتمفصل سواالت پیشنھادی 

  
 براي چه لوله هایی باید مورد استفاده قرار گیرند؟ BDو یا  Dعالمت  EN1329در استاندارد  )1
 )زیر پایین ترین طبقه یا در محوطه(براي دفن در خاك  -1
 در ساختمانها -2
 در بین ستونها -3
 هیچکدام -4

 



در خارج از ساختمان نصب می گردد باید با بست هائی به سطوح خارجی ساختمان ثابت و فاصله لوله قائم آب باران ك  )2
 بین لوله و سطوح خارجی ساختمان چه مقدار باید فاصله باشد؟. محکم گردد

1- 35 
2- 45 
3- 50 
4- 25 

 
 .....کف شوي آب باران باید )3
 مقاوم در مقابل خوردگی -1
 مقاوم در مقابل تابش آفتاب -2
 ه حرارتمقاوم در برابر اختالف درج -3
 همه موارد -4
 
برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران ................ سانت باالتر از سطح بام و سطوح باز صافی ............. کف شوي آب باران باید  )4

 .باشد
1- 10-5/1 
2- 10-2 
3- 15-5/1 
4- 10-5/2 

  
  حداقل شیب لوله هاي افقی آب باران چند درصد است؟)5
  درصد 2 -2  درصد 3 -1
 هیچکدام-4  درصد 1 -3
  
  درچه صورت روي لوله افقی آب باران سیفون نصب می شود؟)6
  در نقطه خروج از ساختمان به لوله اصلی فاضالب ساختمان وصل شود -1
  نباید روي لوله افقی آب باران سیفون نصب کرد -2
  نصب سیفون اختیاري است -3
 هیچکدام-4
 
  
  اصلی چقدر است؟اندازه قطر لوله قائم آب باران بام ) 7
  3حداقل  -2  3حداکثر -1
  هیچکدام-4  2حداقل  -3

  
  براي انتقال آب باران استفاده کرد P.Pدر چه ساختمانهایی نمی توان از لوله )8
  متر 6ساختمانهاي با ارتفاع بیشتر از  -2    طبقه 6تا  1ساختمان هاي  -1



 هیچکدام-4  استاستفاده از این نوع لوله براي هر ساختمان بالمانع  -3
 
  به چه صورت است؟ PVCاتصال لوله و فیتینگ ) 9
  با چسب مخصوص و درحالت سرد -2  با حرارت دادن و چسب مخصوص -1
 با حرارت دادن بدون چسب -4   با چسب مخصوص  -3
  

  .نصب شود..... اگر عبور لوله از درز انبساط ساختمان ناگزیر باشد باید روي لوله در محل درز انبساط ساختمان ) 10
  عایق نصب -2          غالف -1
  هیچکدام-4      قطعه انبساط با جدار صافی داخلی -3
  

 .است........... حداقل اندازه لوله قائم آب باران بام اصلی ساختمان ) 11
1- 2 
2- ١ ١

٢
 

3- 3 
4- ٣ ١

٢
 

 
 آزمایش نشست با آب، در لوله آب باران چگونه است؟) 12

 دقیقه 20- فشار یک بار  -١
 دقیقه 15-بلندترین لولهفشار استاتیک  -٢
 دقیقه 15 –بار  2 -٣
 همانند تست لوله فاضالب -٤

 
  در صورت هدایت آب باران یک بام باالتر به یک بام درسطح پایین تر نحوه اتصال لوله به چه صورت صحیح است؟) 13
  درجه به کفشور بام پایین تر لوله کشی شود 90لوله قائم باالئی با یک زانوي  -1
  .درجه آب منتقل و زیر آن سنگ یا بتن کار شود45زانوي  2درجه یا  90آب از لوله قائم با کمک یک زانوي لوله خروجی  -2
  بایستی لوله بام باال بدون تغییر به طور جداگانه تا سطح زمین انتقال یابد -3
  هیچکدام -4

  
 

 .نباشد............ له رویه باالي سرب بیشتر از فاص..... در اتصال فیتینگ چدنی سر کاسه دار عمق سرب ریزي نباید کمتر از ) 14
1- 20-3 
2- 25-3 
3- 20-4 
4- 25-4 

 
 متر مربع حداقل باید چند لوله آب باران و بر چه قطري استفاده کرد؟ 350براي پشت بامی به سانت ) 15

1- 1-3 



2- 2-٢ ١
٢

 
3- 2-3 
4- 2-٣ ١

٢
 

 
 در مورد لوله هاي آب باران کدام گزینه صحیح نیست؟) 16

 صورت ثقلی باشدجریان آب باران به  -1
 در آب باران نیاز به نصب دریچه بازدید ندارد -2
 نصف کف شور و سیفون اجباري است -3
 ب و ج -4

 
 .کدامیک از لوله هاي زیر براي استفاده از لوله کشی آب باران مناسب نمی باشد) 17

1- P.v.c 
2- PE 
3- PP 
 فوالد گالوانیزه  -4

 
  محدوده لوله کشی آب باران ساختمان به چه صورت است؟) 18
  از روي بام تا پایین ترین طبقه ساختمان -1
  از روي بام و در اولین امکان، اتصال به شبکه فاضالب ساختمان -2
  متر دورتر از دیوار خارجی ساختمان 5/1از کفشوي دریافت کننده تا  -3
 از روي بام و سطوح باران گیر تا مرز ساختمان و محوطه -4
  

  گالن در دقیقه چقدر است؟ 424اي مقدار جریان قطر اسمی لوله قائم آب باران بر) 19
  اینچ 6-4   اینچ 8-3   اینچ 2-2  اینچ 3 -1

  
  اینچ چقدر است؟ 6مقدار سطح باز شبکه صافی براي لوله قائم آب باران به قطر ) 20
  اینچ مربع 9 -2  سانتی متر مربع 2/117 -1
  سانتی متر مربع 3/182 -4  سانتی متر مربع 5/273 -3
  

  دریچه بازدید براي آب باران در کدام مناطق قرار می گیرد؟) 21
  در پایین ترین قسمت لوله هاي قائم آب باران بعد از پایین ترین زانوي لوله -1
  درجه باشد 45در نقاط تغییر جهت لوله هاي افقی چنانچه زاویه تغییر بیش از  -2
  اینچ 4متر براي لوله باالي  30ه ازاي هر روي لوله اصلی افقی پایین ترین قسمت شبکه لوله کشی ب -3
 ب و ج -4
  

  اندازه لوله قائم آب باران در خرپشته و بالکن چقدر می تواند باشد؟) 22
  اینچ 6-4   اینچ 2-3   اینچ 4-2  اینچ 3 -1



  
  مربع باید باشد؟متر  ي روي یک کف شوي آب باران چهار اینچ، حداقل چند سانتی هاي عبور آب شبکه مساحت خالص سوارخ) 23
  متر مربع سانتی 140 -4  متر مربع  سانتی 42 -3  متر مربع سانتی 81 -2  متر مربع  سانتی 122 -1
  

  هاي آب باران بر مبناي دست کم چه میزان بارندگی باید انجام شود؟ گیري لوله اندازه) 24
  متر بارندگی در ساعت میلی 100بر مبناي  -1
  ساله از آمارهاي رسمی 100ر محل پروژه در یک دوره برگشت اي د حداکثر بارندگی لحظه -2
  ساله از آمارهاي رسمی 50حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت در یک دوره برگشت  - 3
  ساله از آمارهاي رسمی 30حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت در یک دوره برگشت  - 4
  

  مدت آزمایش چقدر است؟ کشی آب باران ساختمان با آب فشار و ـ در آزمایش لوله 25
  دقیقه 30ارتفاع کل ساختمان ـ  -2      دقیقه 30بار ـ  4 -1
  دقیقه 15بار ـ  4 -4    دقیقه 15ارتفاع کل ساختمان ـ  -3

 
 


