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درجه سانتی گراد تجاوز می کند،  55شی محیط هایی که درجه حرارت محیط از کدام یک از گزینه های زیر در خصوص اجرای سیم ک -1

 صحیح است؟

 باید از سیم های نسوز در برابر حرارت استفاده کرد. (1

 باید از سیم های نسوز در برابر آتش استفاده کرد. (2

 باید از لوله های فوالدی معمولی یا نرم استفاده کرد. (3

 هر دو صحیح است. 3و  1گزینه های  (4

:دیکند با یتجاوز م گرادیدرجه سانت 55از  طیکه درجه حرارت مح ییها طیدر اطراف هود آشپزخانه و مح 110 هینشر یریتصو یراهنما 76صفحه طبق  پاسخ 

 صحیح است. 4، بنابراین گزینه نرم، قرار خواهد گرفت استفاده شود ای یمعمول یفوالد ینسوز در برابر حرارت که در داخل لوله ها یها میاز س

 

 مقررات ملی ساختمان( به جای همبندی کمکی استفاده کرد؟ 13کدام یک از گزینه های زیر را می توان )مطابق راهنمای مبحث  -2

 Bکلید خودکار مینیاتوری تیپ  (1

 وسایل حفاظتی جریان تفاضلی (2

 فیوز تندکار (3

 هر دو صحیح است. 2و  1گزینه های  (4

:2راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها گزینه  236طبق صفحه  پاسخ ( کلید جریان باقی ماندهRCD.درست است ) 

 

 نصب سیستم تلفن آتش نشان در یک ساختمان بلندمرتبه برای کدام یک از فضاهای زیر الزامی می باشد؟ -3

 کابین هر آسانسور (1

 اتاق پمپ آتش نشانی (2

 دوربند پلکانی خروج پاگرد تمام طبقات در (3

 برای هر سه گزینه الزامی می باشد. (4

:درست است  4مقررات ملی ساختمان گزینه  3مبحث  187طبق صفحه  پاسخ. 

 

 روشنایی ایمنی برای کدام یک از فضاهای زیر الزامی می باشد؟ -4

 آسانسورها (1

 فضای انتظار جلوی آسانسورها در طبقات (2

 تاالرهای سینما و تئاتر (3

 گزینه روشنایی ایمنی الزامی است.برای هر سه  (4

:درست است. 4گزینه  وذکر شده روشنایی ایمنی الزامی برای همه موارد  13مبحث  69طبق صفحه  پاسخ 

 

 برای کاهش خیرگی حاصل از سیستم های روشنایی چه باید کرد؟ -5

 استفاده از چراغ های مناسب (1

 کنترل ضریب یکنواختی بر روی سطح میز کار (2

 ص نور باالتراستفاده از المپ با ضریب شاخ (3
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 کنترل شدت روشنایی متوسط فضا (4

:در طراحی سیستم روشنایی فضاها، باید به موضوع خیرگی حاصل از سیستم روشنایی توجه شود و از چراغ های مناسب با  13مبحث  176طبق صفحه  پاسخ

 ه جویی انرژی است. برای صرف 177طبق صفحه  3و  2درست است. گزینه  1هدف کاهش خیرگی استفاده گردد. پس گزینه 

 

 موتوری با مشخصات شکل زیر مفروض است: -6

به صورت انفرادی جهت جبران توان )جریان( راکتیو موتور  5KVARپس از نصب خازن به ظرفیت 

)به منظور عدم پرداخت جریمه توان راکتیو( بعد از کنتاکتور و قبل از موتور، بعد از مدتی به دالیلی 

 ورت دالیل سوختن موتور کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟موتور می سوزد. در این ص

 MPCBباال بودن آمپراژ کلید حفاظت موتوری  (1

 باال بودن ظرفیت خازن (2

 عدم آمپراژ مناسب کنتاکتور (3

 هر سه گزینه صحیح است (4

 

:رصد  جریان کل مدار ده د ،شده است، پس از نصب خازنبا توجه به اینکه کلید محافظ موتوری براساس جریان موتور بدون اصالح ضریب توان تنظیم  پاسخ

شود تنظیم رله حرارتی دیگر مناسب مدار جدید نباشد و در صورت اضافه بار موتور این باعث می رسد(حالت قبل می 0.9 = 0.81/0.9یابد. ) به مقدار کاهش می

 ژ نامناسب کنتاکتور در سوختن موتور تأثیری ندارد.صحیح است. ظرفیت زیاد خازن و آمپرا 1بنابراین گزینه  دیر عمل نماید.

 

 مقررات ملی ساختمان کدام یک از گزینه های زیر در خصوص همبندی کمی صحیح است؟ 13مطابق راهنمای مبحث  -7

 باعث کاهش جریان اتصال کوتاه و کاهش خطر برق گرفتگی می شود. (1

 می تواند باعث آتش سوزی شود. (2

 ند.جلوگیری از برق گرفتگی می ک (3

 هر سه گزینه صحیح است. (4

:راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها، همبندی برای همولتاژ کردن مهمترین و آخرین روشی است که بشر  411و  254و  210طبق صفحه  پاسخ

 درست است. 3برای پیشگیری از برق گرفتگی ابداع کرده است. پس گزینه 

 

 ن کدام یک از گزینه های زیر در خصوص دیزل ژنراتور صحیح است؟مقررات ملی ساختما 21مطابق مبحث  -8

 ( ظرفیت مخزن سوخت ذخیره باید برابر سه روز باشد.1

 ساعت کار با ظرفیت نامی باشد. 8( ظرفیت مخزن سوخت روزانه باید برابر حداقل 2

 ( ظرفیت مخزن سوخت ذخیره باید برابر یک هفته باشد.3

 صحیح است.هر دو  3و  2( گزینه های 4

:4روز طراحی شده باشد و مخزن سوخت روزانه حداقل برای  3ظرفیت مخزن سوخت ذخیره مولد برق اضطراری باید برای  21مبحث  104طبق صفحه  پاسخ 

 درست است. 1ساعت کار مولد برق با ظرفیت نامی باشد. پس گزینه 

 

 از طبیعی در کانال های برق صحیح است؟کدام یک از گزینه های زیر در خصوص نصب و اجرای خطوط شبکه گ -9
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 مجاز نمی باشد. (1

 در صورتی که مدار تغذیه کابل ها مجهز به حفاظت جریان نشتی باشد، مجاز است. (2

 در صورتی که این لوله ها توسط عایق مناسب محافظت شده باشد، مجاز است. (3

 بدون هیچ گونه محدودیتی مجاز است. (4

:اجرای لوله های خطوط شبکه گاز طبیعی در کانال های برق در صورتی امکان پذیر است که این لوله ها در مقابل نصب و  13مبحث  89طبق صفحه  پاسخ

 درست است. 3انتقال حرارت و یا اتصال الکتریکی، توسط عایق مناسب محافظت شوند. پس گزینه 

 

 پاسخ دهید. 12تا  10ست، به سواالت مسئله: شبکه توزیع برق در یک سایت و انشعاب به یک ساختمان مطابق شکل زیر ا

 
 

 به یکدیگر متصل گردند، سیستم نیروی برق ساختمان چه خواهد بود؟ Cو  Bو  Aچنانچه نقاط  -10

1 )TN-C-S 

2 )TN-S 

3 )TN-C 

4 )TT 

:سیستم 13مبحث  140طبق شکل صفحه  پاسخTN-S ور امتداد یافته است. پس آست چون هادی حفاظتی و هادی خنثی به صورات جداگانه تا ترانسفورمات

 درست است. 2گزینه 

 

 به یکدیگر متصل گردند، سیستم نیروی برق ساختمان چه خواهد بود؟ Cو  Bچنانچه نقاط   -11

1 )TN-C-S 

2 )TN-S 

3 )TN-C 

4 )TT 
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:سیستم  13مبحث  144طبق شکل صفحه  پاسخTT  4زینه گ بنابراینسفورماتور ندراد. آست چون تابلوی اصلی ساختمان اتصال به نقطه نوترال )خنثی( تران 

 درست است.

 

 به یکدیگر متصل گردند، سیستم نیروی برق ساختمان چه خواهد بود؟ Bو  Aچنانچه نقاط   -12

1 )TN-S 

2 )TN-C-S 

3 )TN-C 

4 )TT 

:سیستم 13مبحث  140طبق شکل صفحه  پاسخ N-S رماتور امتداد یافته است. پس ت جداگانه تا ترانسفوهادی حفاظتی و هادی خنثی به صور ست چونا

 .درست است 1گزینه 

 

کدام یک از زون های )زون صفر، زون یک، زون دو( یک استخر باید به سیستم همبندی اضافی به منظور هم پتانسیل سازی وصل  -13

 گردد؟

 زون صفر (1

 زون یک (2

 زون دو (3

 هر سه زون الزامی است. (4

:دسترس و همچنین قطعات فلزی نصب شده در هر سه منطقه استخر یعنی زون صفر و یک و دو کلیه قطعات فلزی قابل  13مبحث  131طبق صفحه  پاسخ

 درست است. 4باید به سیستم همبندی اضافی به منظور هم پتانسیل سازی کردن وصل گردد. پس گزینه 

 

 ذیه می گردد صحیح است.کدام یک از گزینه های زیر در خصوص یک تابلوی برق که با مدار مختص به آن از تابلوی باالدست تغ -14

 ( تابلو باید به یک کلید اصلی جداکننده قابل قطع زیر بار در ورودی آن مجهز باشد.1

 ( تابلو باید به یک کلید خودکار با قابلیت مجزا کننده در ورودی آن مجهز باشد.2

 ( تابلو باید به یک وسیله حفاظتی فیوز در ورودی آن مجهز باشد.3

 هر دو صحیح است 2و  1( گزینه های 4

:ان لید خودکاری که به عنوکیا و جداکننده قابل قطع زیر بار  هر تابلو باید به یک کلید اصلی یزدهمسمبحث  72صفحه  2-1-6-13ماده  بند الفطبق  پاسخ

 درست است. 4زینه گباشد بنابراین مجزاکننده هم عمل نماید مجهز 

 

پلکان برقی هم جهت با ورود افراد به ساختمان در مواقع حریق باید متوقف شود. این کار در یک ساختمان که سیستم اعالم حریق آن  -15

 ؟جام می گیرداز نوع متعارف می باشد به چه صورت ان

 ( از طریق مرکز سیستم اعالم حریق1

 ( از طریق اینترفیس نصب شده در نزدیک ترین زون به پلکان برقی2

 ( از طریق دتکتور نصب شده در چاهک پلکان برقی3

 هر دو صحیح است. 3و  1( گزینه های 4
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:رله قیاز طر در سیستم اعالم حریق متعارف پاسخ General fire  قیاعالم حر ستمیس مرکزکه در (FACP)  به صورت کهNO ای NC  در دسترس

 ست.درست ا 1 نهیگز بنابراین، طع نمودقتوان مدار فرمان پله برقی را ، میاست

 

 ع هوشمند صحیح است؟های هوشمند روشنایی از نوهای زیر در خصوص سیستمیک از گزینهکدام -16

 ها و ...( وجود ندارد.ها )المپ( هیچ ارتباط فیزیکی بین وسایل کنترل و مصرف کننده1

 های کنترلی کامال مستقل از یکدیگر هستند.( مسیر انتقال قدرت و انتقال سیگنال2

 غییرات فیزیکی اعمال کرد.توان منطق کنترل روشنایی را بدون کوچکترین تریزی می( با اعمال تغییرات در برنامه3

 ( هر سه گزینه صحیح است.4

:است. صحیح 4 گزینهتمامی موارد فوق در سیستم هوشمند روشنایی الزامی و  پاسخ 

 

 ها صحیح است؟های زیر در خصوص خم کردن لولهیک از گزینهکدام -17

کن متر قطر باید از ماشین خممیلی 25های بیش از کن دستی و برای لولهتوان از لوله خممتر میمیلی 25کردن لوله به قطر ( برای خم1

 تفاده شود.اس

 کن استفاده شود.کردن لوله ها باید از ماشین خم( برای خم2

 کن دستی استفاده کرد.ها باید از لوله خمکردن لوله( برای خم3

کن متر قطر باید از ماشین خممیلی 50های بیش از کن دستی و برای لولهتوان از لوله خممتر میمیلی 50کردن لوله به قطر ( برای خم4

 ستفاده شود.ا

:صحیح است. 1 ، گزینه110راهنمای تصویری نشریه  40و صفحه  110جلد اول نشریه  1فصل  22صفحه  11-3-8-1طبق بند  پاسخ 

 

 باشد؟کشی در محیط سونای بخار چقدر میکشی و سیمحداقل عمق دفن لوله -18

 سانتی متر 5( 1

 مترسانتی 10( 2

 مترسانتی 3( 3

 حدودیتی وجود ندارد.( در این خصوص م4

:( صحیح است.1مبحث سیزدهم، گزینه ) 7-10-13طبق بند  پاسخ 
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مدار تغذیه  3مدار پریز و  6مدار روشنایی،  6باشد. این واحد مسکونی دارای فاز میسه 32Aیک آپارتمان مسکونی شامل یک کنتور  -19

های زیر در خصوص یک از گزینهفرض شود، کدام (1x2.5mm²)3های هر سه سیستم باشد. چنانچه سطح مقطع سیمکویل میفن

 های این آپارتمان صحیح است؟ )متراژ سیم همه مدارها یکسان فرض شود(متراژ سیم

 )متراژ سیم سیاه = متراژ سیم زرد = متراژ سیم قرمز( ≤( )متراژ سیم سبز و زرد = متراژ سیم آبی( 1

 )متراژ سیم سیاه = متراژ سیم زرد = متراژ سیم قرمز( >( )متراژ سیم سبز و زرد = متراژ سیم آبی( 2

 )متراژ سیم سیاه = متراژ سیم زرد = متراژ سیم قرمز( <( )متراژ سیم سبز و زرد = متراژ سیم آبی( 3

 )متراژ سیم سیاه = متراژ سیم زرد = متراژ سیم قرمز( =( )متراژ سیم سبز و زرد = متراژ سیم آبی( 4

:های متراژ سیمن شود، بنابرای و توزیع تقسیم به طور تقریباً برابر مصارف این آپارتمان روی هر سه فاز ، بایدبا برق سه فازاین آپارتمان با توجه به تغذیه  پاسخ

اظتی دی حفهای نول )آبی( و هاسیممتراژ  لی با توجه به اینکه مدارهای هر سه فاز به سیم نول و هادی حفاظتی نیاز دارندو خواهد بود قرمز و زرد و سیاه باهم برابر

 صحیح است. 2، بنابراین گزینه خواهد بودهای هر فاز در این آپارتمان حدود سه برابر سیم)سبز و زرد( 

 

 های هاشورخورده امکان نصب پریز برق وجود دارد؟های زیر و در خارج از قسمتشکل ازیک کدام در -20

 

 

 1( شکل 1

 2( شکل 2

 3( شکل 3

 ( در این خصوص محدودیتی وجود ندارد.4

:( صحیح است.3مبحث سیزدهم، گزینه ) 7-1-10-13طبق بند  پاسخ 
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 به ترتیب عبارتند از: CU/XLPE/SWA/PVCو  CU/XLPE/PVCهای دهنده کابلعالیم نشان  -21

1 )N2XY  وN2XRY 

2 )N2XY  وN2XCY 

3 )N2XY  وNYRY 

4 )NYY  وN2XRY 

:صحیح است. 1، گزینه 110 هینشر یریتصو یراهنما 279صفحه در  نام گذاری کابل ها دولجبراساس  پاسخ  

 

 های زیر الزامی است؟یک از گزینهمجهز بودن وزنه تعادل آسانسور به سیستم ترمز ایمنی )پاراشوت( در کدام -22

 در همه آسانسورها الزامی است. (1

 باشند.( آسانسورهایی که دارای چاه معلق می2

 های بلندمرتبه الزامی است.( در آسانسورهای ساختمان3

 متر بر ثانیه الزامی است. 2.5( برای آسانسورهای با سرعت باالتر از 4

:است.( صحیح 2، گزینه )(25)صفحه  مبحث پانزدهم 2-6-2-2-15 مادهطبق  پاسخ 

 

 باشد؟ای از فیلتر حذف هارمونیک استفاده شده است، مقدار مناسب ولتاژ نامی و کار خازن چند ولت میدر بانک خازن پروژه  -23

1 )380 

2 )440 

3 )400 

4 )525 

:مقدار جریان  با متناسب ازن(خ )بانک خازن کار و نامی ولتاژ ها،هارمونیک حذف فیلترهای از استفاده صورت مبحث سیزدهم، در 9-1-5پ ادهمطبق  پاسخ

 ست است.در 4ولت باشد و گزینه  440ولتاژ نامی کمتر از درهر حال نباید  8-1-5پماده براساس  مچنینه  .گرددمی انتخاب و محاسبه الزم، شرایط و هاهارمونیک

 

 های زیر در خصوص هادی اتصال زمین صحیح است؟گزینه ازیک کدام  -24

 ( چنانچه از لوله برای هادی اتصال زمین استفاده شود این لوله نباید از جنس فلز باشد.1

 باشد.ل زمین مجاز نمی( استفاده از لوله برای هادی اتصا2

 تواند از جنس فلز باشد و هم غیر فلزی( چنانچه از لوله برای هادی اتصال زمین استفاده شود این لوله هم می3

 ( چنانچه هادی اتصال زمین از جنس آلومینیوم باشد و از لوله برای هادی اتصال زمین استفاده شود، این لوله نباید از جنس فلز باشد.4
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:اشندب خوانهم هم دیگر با باید اتصال مخصوص بست و ایلوله یا ایمیله الکترود و زمین اتصال هادی مبحث سیزدهم، جنس 170بق مندرجات صفحه ط پاسخ 

 هادی این یا و دباش رویت قابل باید زمین اتصال اصلی ترمینال محل تا به الکترود اتصال محل از زمین اتصال هادی. باشد آن آلیاژهای یا آلومینیوم جنس از نباید و

 صحیح است. 1گزینه بنابراین  باشد. شده داده عبور محافظ غیرفلزی لوله یک درون از ماندن محفوظ برای

 

)فاز اول سه کابل، فاز دوم سه کابل، فاز سوم سه کابل، نول سه کابل و هادی حفاظتی یک کابل( موجود است. چنانچه سه  مداریک  -25

 های این مدار به چه صورت صحیح خواهد بود؟( از هم وجود داشته باشند، اجرای کابلCو  A ،Bله ده متر )مجرا یا کانال با فاص

 A( یک کابل از هر سه فاز + یک کابل نول + هادی حفاظتی از مجرا 1

 Bیک کابل از هر سه فاز + یک کابل نول از مجرا 

 Cیک کابل از هر سه فاز + یک کابل نول از مجرا 

 Aول + یک کابل نول + هادی حفاظتی از مجرا ( فاز ا2

 Bفاز دوم + یک کابل نول از مجرا 

 Cفاز سوم + یک کابل نول از مجرا 

 C+ کابل هادی حفاظتی از مجرا  Bهای نول از مجرا + همه کابل Aهای فازها از مجرا ( همه کابل3

 Cو یا از مجرا  B، یا از مجرا Aها یا از مجرا ( همه کابل4

احدو مدار یک صورترشته به تک هایکابل است الزم به صورت موازی رشته تک هایکابل از استفاده صورت مبحث سیزدهم، در 7-1-7-13 مادهطبق  خ:پاس 

 4-4-1ین طبق پهمچن نماید. مشخص عبور و واحد مجرای یک طریق هر مدار باید از و گردند بندیدسته خنثی هادی اضافه به فاز هایهادی یا هادی یک یعنی

ای از یک مدار در داخل لوله نباشد با رعایت شرایطی مجاز ای از کابل یا رشتهاز مبحث سیزدهم، همراه نبودن هادی حفاظتی با مدار به نحوی که هادی حفاظتی رشته

 . صحیح است 1بنابراین گزینه  است.

 

 باشد؟شامل چند بخش میها ها و کابلکد شناسایی مشخصات سیم 110-1مطابق نشریه شماره  -26

1 )9 

2 )4 

3 )3 

4 )5 

:سه بخش است یها و کابلها دارا میس ییکد شناسا ،110راهنمای تصویری نشریه  56 و صفحه 110فصل دوم از جلد اول نشریه  10و  9طبق صفحات  پاسخ: 

 ( صحیح است.3گزینه ) ، بنابراینیو سطح مقطع هاد یتعداد هاد -3جنس و ساختمان  -2ولتاژ  -1
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 توان در داخل بتن اجرا کرد؟های برق زیر را مییک از لولهکدام  -27

 ( لوله گالوانیزه1

 ( لوله فوالدی سیاه2

 ( لوله فوالدی گالوانیزه عمقی داغ3

 ( هر سه گزینه صحیح است.4

:( صحیح است.3گزینه ) ، بنابراینتوان در بتن استفاده کردیداغ م یعمق زهیفقط از لوله گالوان 110 هینشر یریتصو یراهنما 24طبق صفحه  پاسخ 

 

 اجرا کرد؟ Pg13.5توان داخل یک لوله مترمربع را میمیلی 2.5حداکثر چند رشته سیم به مقطع   -28

1 )3 

2 )6 

3 )4 

4 )5 

:آمده  110راهنمای تصویری نشریه  35یز در صفحه و ن 110فصل یک جلد اول نشریه  17صحیح است. این جدول در صفحه  4طبق جدول زیر گزینه . پاسخ

 است.
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 باشد؟ترین شکل برای مداربندی آژیرهای سیستم اعالم حریق متعارف در یک ساختمان چه میمناسب -29

 

 1( شکل 1

 

 2( شکل 2

 3( شکل 3

 4( شکل 4

:بوده و در صورت قطع یک مدار، مدار دیگر هشدار صوتی را در سطح یکنواختی در  مبحث سیزدهم 6-4-9-13( از این نظر که منطبق بر بند 3گزینه ). پاسخ

 سایر نکات مهم در مداربندی آژیرها مطرح شده است. 622نشریه  68کند، ارجحیت دارد. در صفحه ساختمان حفظ می

 

امپدانس حلقه اتصال کوتاه برای  گردد. چنانچهحفاظت می ”C“ تیپ 16Aمداری توسط کلید مینیاتوری  TN-Sدر یک سیستم نیروی  -30

 تواند مناسب باشد؟گرفتگی میهای زیر برای قطع مطمئن مدار و جلوگیری از برقیک از گزینهقطع مطمئن مدار باال باشد، کدام

 ”C“ جای تیپبه ”B“تیپ  16A( استفاده از کلید مینیاتوری 1

 الذکروقدر مدار ف 30mAبا جریان تفاضلی  RCDکردن کلید ( اضافه2

 بندی اضافی( استفاده از هم3

 ( هر سه گزینه صحیح است.4

:( صحیح است.4ها، گزینه )راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان 236مبحث سیزدهم و صفحه  156طبق صفحه  پاسخ 
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 باشند، صحیح است؟های زیر در خصوص آسانسورهایی که دارای چاه مشترک میکدام یک از گزینه  -31

 متر جداسازی شوند. 2.5 ارتفاعاین آسانسورها باید از کف چاهک تا  (1

 متر جداسازی شوند. 2.5این آسانسورها باید از اولین توقف تا ارتفاع  (2

 متر جداسازی شوند. 2.5این آسانسورها باید از آخرین توقف تا ارتفاع  (3

 این آسانسورها باید در سراسر ارتفاع چاه جداسازی شوند. (4

:متری از کف چاهک جداسازی شوند، بنابراین  2.5( آسانسورهای با چاه مشترک باید از تا ارتفاع 25مبحث پانزدهم )صفحه  4-6-2-2-15ساس ماده برا پاسخ

 درست است. 1گزینه 

 

 های زیر صحیح است؟پل وصل باشد کدام یک از گزینههای زیر چنانچه کلید تکدر شکل -32

 

 شود.چراغ روشن می 2شود و در شکل حرکت روشن میبا عملکرد سنسور  چراغ 1در شکل  (1

 شوند.ها با عملکرد سنسور حر کت روشن میدر هردو شکل چراغ (2

 شود.چراغ با عملکرد سنسور حر کت روشن می 2چراغ روشن و در شکل  1در شکل  (3

 شوند.ها روشن میدر هر دو شکل چراغ (4

:وصل بودن  2شود. در شکل تا زمانی که حرکتی نباشد چراغ  روشن نمی 1ل است. بنابراین در شکل سنسور حرکتی یک کلید کنترلی مشابه کلید تک پ پاسخ

 درست است.  1شود کلید سنسور حرکتی دیگر اثری نداشته باشد و چراغ همواره روشن بماند. بنابراین گزینه کلید تک پل موازی باعث می

 

 متر است؟اشته باشیم حداقل عرض سینی چند میلیبرای اینکه کاهش ظرفیت کابل ناشی از همجواری ند  -33

 30mm= 1 کابل قطر 

 20mm=  2کابل قطر 

 20mm= 3 کابل قطر 

 40mm= 4 کابل قطر 

1) 330 

2) 290 

3) 390 

4) 240 
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:30×2باید فاصله  2و  1تر است. با توجه به این نکته بین کابل فاصله کافی بین دو کابل برای داشتن ضریب همجواری یک، دو برابر قطر کابل بزرگ پاسخ  ،

و فواصل کناری  4تا  1های ایجاد شود. مجموع این سه فاصله به همراه قطر کابل 40×2باید فاصله  4و  3و فاصله بین کابل  20×2باید فاصله  3و  2بین دو کابل 

 330=20+20+40+20+20+30+40×2+20×2+30×2 درست است.  1متر خواهد شد و گزینه میلی 330، برابر با  4و  1های سینی با کابل

 

و ارتفاع  80cm، عمق تابلو= 90cmلوی برق ایستاده با ابعاد هر تابلو )عرض تابلو= عدد تاب 20حداقل ابعاد یک اتاق برق چقدر باشد تا  -34

 ( جانمایی گردد؟200cmتابلو= 

 

1) 11m×5.2m 

2) 11m×4.4m 

3) 11m×2.8m 

4) 11m×4.8m 

:1.2( فاصله جبهه جلو تابلو با جبهه جلو 57مبحث سیزدهم )صفحه  2-4-3-5-13با توجه به جدول  پاسخm 0.8ویس با دیوار و فاصله پشت قابل سرm 

 4.4m=0.8×2+0.8×2+1.2درست است.   2و گزینه  4.4mاست. بنابراین حداقل عرض اتاق تابلو برابر است با  0.8mاست. عمق تابلوها هم 

 

 هاینشانی در ساختمانی زیر در خصوص حداقل زمان مقاومت در برابر آتش برای اتاق محل استقرار پمپ آتشهانهیگزکدام یک از   -35

 لندمرتبه صحیح است؟ب

 ساعت 2درها،  -ساعت 2دیوارها،  (1

 ساعت 1.5درها،  -ساعت 2دیوارها،  (2

 ساعت 1.5درها،  -ساعت 1.5دیوارها،  (3

 ساعت 2درها،  -ساعت 1.5دیوارها،  (4

:داقل دو ساعت و درهای حداقل هایی قرار گیرند که با ساختارهای با ح( پمپ های آتش باید در اتاق186مبحث سوم )صفحه  2-3-10-3براساس ماده  پاسخ

 درست است. 2ساعت مقاومت در برابر آتش محافظت شده باشند، بنابراین گزینه  1.5

 

 (Protection Earth)باشد؟ می "اتصال زمین حفاظتی"های زیر مربوط به کدام یک از عالمت  -36

1)  

2)  
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3)  
 هر سه گزینه صحیح است. (4

:صحیح است. 2گزینه  49زدهم صفحه کتاب راهنمای مبحث سی 1-1براساس جدول  پاسخ 

 

 های زیر درخصوص نصب تابلوهای برق فشارمتوسط و تابلوهای فشار ضعیف در یک اتاق واحد صحیح است؟کدام یک از گزینه  -37

 بدون هیچ شرطی مجاز است. (1

 طورکلی ممنوع است.به (2

 پذیر است.شرط استفاده از تابلوهای تمام بسته و حفظ فواصل مجاز، امکانبه (3

 پذیر است.وآمد به اتاق را داشته باشند، امکانشرط استفاده از تابلوهای نوع باز و تنها افراد متخصص رفتهب (4

:شرط استفاده از تابلوهای تمام بسته و حفظ فواصل مجاز نصب تابلوهای فشار ضعیف ( به57مبحث سیزدهم )صفحه  1-4-3-5-13براساس تبصره ماده  پاسخ

 صحیح است. 3تاق مشترک بالمانع است. بنابراین گزینه و فشارمتوسط در یک ا

 

د، گردارتفاع پاخورهای حفاظتی که در طرف باز سکوهای کار جهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب می -38

 متر است؟چند سانتی

1) 15 

2) 150 

3) 250 

4) 120 

:درست است. 1( گزینه 34مبحث دوازدهم )صفحه  1-3-5-12پاسخ: براساس ماده  پاسخ 

 

 ها زیر صحیح است؟باشند، کدام یک از گزینهکارگر شاغل می 180در یک کارگاه ساختمانی  -39

 تشکیل خانه بهداشت برای این کارگاه الزامی است. (1

 توالت و روشویی بهداشتی برای این کارگاه الزامی است. 6حداقل  (2

 نشانی الزامی است.رای این کارگاه فراهم کردن وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتشب (3

 هر سه گزینه صحیح است. (4

:مبحث  1-3-3-12نفر خانه بهداشت در کارگاه الزامی است. براساس ماده  200( برای بیش از 23مبحث دوازدهم )صفحه  16-1-3-12براساس ماد  پاسخ

مبحث دوازدهم  3-8-3-12دستگاه نیاز است. براساس ماده  8به  25بر  180نفر کارگر یک توالت و روشویی نیاز است و با تقسیم  25( هر 24)صفحه  دوازدهم

 صحیح است. 3نشانی فراهم گردد و گزینه ( برای کلیه کارگاه ها باید وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش25)صفحه 

 

 در ترانسفورماتورها به چه معنایی است؟ DY5گروه برداری   -40

 درجه است. 150باشد، اختالف زاویه بین هر فاز اولیه با فاز هم نامش در ثانویه اتصال اولیه مثلث و اتصال ثانویه ستاره می (1

 درجه است. 330نامش در ثانویه  باشد، اختالف زاویه بین هر فاز اولیه با فاز هماتصال اولیه مثلث و اتصال ثانویه ستاره می (2

 درجه است. 150باشد، اختالف زاویه بین هر فاز اولیه با فاز هم نامش در ثانویه اتصال اولیه ستاره و اتصال ثانویه مثلث می (3
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 است. درجه 330باشد، اختالف زاویه بین هر فاز اولیه با فاز هم نامش در ثانویه اتصال اولیه ستاره و اتصال ثانویه مثلث می (4

:درست است. 1درجه است، بنابراین گزینه  150درجه یعنی  30تا  5فاز اولیه مثلث ، ثانویه ستاره و اختالف پاسخ 

 

 های زیر صحیح است؟کدام یک از گزینه  -41

 جابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل باالبرنده با ممنوع است. (1

 زم را طی نموده و دارای بر  گواهی مربوط و پروانه مهارت فنی باشند.رانندگان یا متصدیان باالبر باید دوره آموزشی ال (2

 هر دستگاه باالبر عالوه بر متصدی یا راننده، باید دارای یک نفر کمک متصدی یا عالمت دهنده نیز باشد. (3

 هر سه گزینه صحیح است. (4

:همه موارد درست است.یعنی  4 نهیگز( 46و  45صفحه )مبحث دوازدهم  16-2-6-12و ماده  11-2-6-12راساس ماده ب پاسخ  

 

 شود.استفاده می "گردش برعکس موتور"ای زیر برای کارکرد کدام یک از کنتاکتوره -42

1) AC-8a 

2) AC-3 

3) AC-2 

4) AC-4 

:( 110راهنمای تصویری نشریه  215براساس جدول کاربرد کنتاکتورها )صفحه  پاسخAC-4  درست است. 4و گزینه 

 نشانه ترسیم شده زیر بر روی یک دستگاه )تجهیز( به چه معنایی است؟  -43

 ولتاژ ایمنی خیلی پایین ساخته شده است.تجهیز برای کار با  (1

 بینی نشده است.ترمینال برای وصل هادی حفاظتی برای تجهیز پیش (2

 بینی شده است.ترمینال برای وصل هادی حفاظتی برای تجهیز پیش (3

 باشد.بندی اضافی بدون هادی حفاظتی میتجهیز مجهز به عایق (4

:1و کار با ولتاژ خیلی پایین بوده و گزینه  3مبحث سیزدهم عالمت فوق مربوطه به تجهیزات کالس کتاب راهنمای  221صفحه  1-6براساس جدول  پاسخ 

 درست است.

 

های یک از ظرفیتباشد. کداممی 20KVARترین پله بانک خازن و ظرفیت کوچک 1:2:2:2:4رگوالتور بانک خازنی یک پروژه از نوع   -44

 د؟باشزیر توسط این بانک خازن قابل تأمین نمی

1) 120KVAR 

2) 60KVAR 

3) 50KVAR 

 باشد.هر سه گزینه توسط بانک خازن، قابل تأمین می (4

:20از  20تواند تأمین کند. بنابراین تمام مضارب )مجموع اعداد آرایش( برابر پله اول را می 11تا  1این رگوالتور از پله  پاسخKVAR  220تاKVAR  را

 درست است. 3پذیر نبوده و گزینه امکان 50KVARد های فوق تولیکند. بنابراین از گزینهتأمین می
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مقررات ملی ساختمان  13مبحث  2از پیوست  5-2های زیر در خصوص شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی جدول پیک از گزینهکدام -45

 صحیح است؟

 شدت روشنایی حداقل = حداقل شدت روشنایی متوسط (1

 سطشدت روشنایی پیشنهادی = حداکثر شدت روشنایی متو

 شدت روشنایی حداقل = حداقل شدت روشنایی متوسط (2

 شدت روشنایی پیشنهادی = شدت روشنایی متوسط

 ایشدت روشنایی حداقل = شدت روشنایی حداقل نقطه (3

 شدت روشنایی پیشنهادی = شدت روشنایی متوسط

 ایشدت روشنایی حداقل = شدت روشنایی حداقل نقطه (4

 ایحداکثر نقطهشدت روشنایی پیشنهادی = شدت روشنایی 

:( روشنایی پیشنهادی همان روشنایی متوسط و روشنایی حداقل برابر با شدت روشنایی حداقل 175مبحث سیزدهم )صفحه  1-2با توجه به تبصره ماده پ پاسخ

 درست است. 3ای بوده و گزینه نقطه

 

𝟓مسئله: کابلی به مقطع  - × 𝟔𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀 کار بین دو نقطه قرار است به صورت افقی و روA  وB ها در با نصب بست به دیوار اجرا گردد. کابل

𝟓شوند. قطر خارجی کابل با بست به دیوار وصل می Bو  Aنقاط  × 𝟔𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀 ،𝟏𝟖. 𝟓 𝒎𝒎 پاسخ دهید. 48تا  46باشد. به سواالت می 

 

 باشد؟چه می Bو  Aط های نقاهای مورد استفاده با احتساب بستبستتعداد  ترینمناسب  -46

1) 70 

2) 69  

3) 67 

4) 68 

:25های بدون روپوش فلزی فاصله بست کابل( 86مبحث سیزدهم )صفحه  2-2-7-13ماده  بند ب با توجه به پاسخD باشد. براساس فرمول ساده زیر می

 درست است. 4ه و گزین 68ها را محاسبه نمود. بنابراین عدد توان تعداد بستو گرد کردن عدد اعشاری به سمت باال می

𝒏 =
𝑳

𝟐𝟎 𝑫
+ 𝟏 =

𝟐𝟓

𝟐𝟎 × 𝟏𝟖. 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑
+ 𝟏 = 𝟔𝟕. 𝟓𝟔 

 

 

 شود.ها صرف نظر میباشد؟ )از ضخامت بستچقدر می Bتا  Aمتراژ کابل مورد استفاده از نقطه   -47

1) 26m 

2) 26.88m 

3) 25m 

4) 26.25m 
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:بیشتر  %5های مکانیکی طول کابل بین دو بست باید حفاظت کابل در برابر تنش به منظور( 86مبحث سیزدهم )صفحه  2-2-7-13ماده  بند پ با توجه به پاسخ

 درست است. 4یعنی گزینه  26.25=1.05×25افزایش خواهد داشت و  %5در نظر گرفته شود. بنابراین در کل مسیر طول کابل 

 

𝟓چنانچه به جای کابل  -48 × 𝟔𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  𝟓از کابل × 𝟔𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝑹𝒀 های زیر صحیح است؟ )قطر اده شود، کدام یک از گزینهاستف

𝟓خارجی کابل  × 𝟔𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝑹𝒀 ،𝟐𝟐. 𝟓 𝒎𝒎 باشد(می 

 کندها کم و متراژ کابل مورد استفاده تغییری نمیتعداد بست (1

 کندها افزایش و متراژ کابل مورد استفاده تغییری نمیتعداد بست (2

 یابدرد استفاده افزایش میها کم و متراژ کابل موتعداد بست (3

 یابدها کم و متراژ کابل مورد استفاده کاهش میتعداد بست (4

:35های دارای روپوش فلزی فاصله بست کابل( 86مبحث سیزدهم )صفحه  2-2-7-13ماده  الفبا توجه به بند  پاسخD باشد. ضمن اینکه قطر این می

𝒏 رابطه به افزایش یافته است. بنابراین  22.5mmکابل نیز به  =
𝑳

𝟑𝟓 𝑫
+ ها افزایش یافته و تعداد بست Dو هم مقدار  35کند که هم عدد تغییر می  𝟏

 درست است. 1گزینه  ماند بنابراینکل فاصله بوده و ثابت می %5طول کابل مانند قبل  است کاهش خواهد یافت. بدیهی

 

 است؟های زیر در خصوص برقگیر حفاظتی صحیح کدام یک از گزینه  -49

 .روند به طوریکه اضافه ولتاژی بر روی تجهیزات نخواهیم داشتاضافه ولتاژها توسط برقگیر به طور کلی از بین می (1

 .شوند که اثر نامطلوب بر روی تجهیزات نداشته باشداضافه ولتاژها توسط برقگیر به مقداری محدود می (2

 کیلوولت خواهد بود 5/2شود د میحداکثر اضافه ولتاژی که بر روی تجهیزات توسط برقگیر محدو (3

 هر دو صحیح هستند 3و  1های گزینه (4

:ثر اضافه کنند. حداکتوانند اضافه ولتاژ را به طور کامل حذف کنند و فقط اثرات نامطلوب اضافه ولتاژ را حذف میگیرهای حفاظتی معموالً نمیبرق پاسخ

بنابراین گزینه و بیشتر هم ممکن است باشد.  4KVه است در سایر کاربردها سطح اضافه ولتاژ ذکر شد 2.5KVعدد  230/400ولتاژ محدود شده در تأسیسات 

 درست است. 2

 

𝑳𝟏مشخصات ورودی یک تابلوی برق   -50 + 𝑷𝑬𝑵 های زیر در خصوص کابل ورودی و خروجی این تابلوی باشد، کدام یک از گزینهمی

 برق صحیح است؟

1) 𝟐 × 𝟐𝟓 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀 𝟐و  ورودی × 𝟏𝟎 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  𝟐خروجی و × 𝟔 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀 خروجی 

2) 𝟐 × 𝟐𝟓 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  𝟐ورودی و × 𝟏𝟎 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  𝟑خروجی و × 𝟔 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀 خروجی 

3) 𝟐 × 𝟐𝟓 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  𝟐ورودی و × 𝟏𝟎 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀  𝟐خروجی و × 𝟏𝟔 𝒎𝒎𝟐 𝑵𝒀𝒀 خروجی 

 هردو صحیح است. 3و  2های گزینه (4

:225سطح مقطع  پاسخmm   برای کابل ورودی در سیستمTNC  26هیچ مشکلی ندارد. کابلmm×2 تواند در خروجی تابلو فقط میTNC  باشد که

دارد.  TNCخروجی  هم دو 3دارد و گزینه  TNSو یک خروجی  TNCیک خروجی  2گزینه  است قابل قبول نیست. 210mmچون سطح مقطع کمتر از 

 درست است.  4بنابراین گزینه 
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 در مدار شکل زیر چنانچه شستی استارت زده شود: -51

 

 ماندچزاغ با یک تاخیر روشن و سپس روشن باقی می (1

 شودچراغ روشن می (2

 گرددای روشن و سپس خاموش میچراغ لحظه (3

 اتفاقی نمی افتد (4

:درست است.  3گزینه شود، بنابراین دست از روی شستی استارت خاموش میای روشن و با برداشتن چراغ به صورت لحظه پاسخ 

 

 (TNحداقل اندازه الکترود زمین به چه عواملی بستگی دارد؟ )سیستم   -52

 حداقل شدت جریان اتصال کوتاه (1

 حداکثر و حداقل شدت جریان اتصال کوتاه (2

 خوردگی، زنگزدگی و مقاومت مکانیکی (3

 هر دو صحیح است 2و 1گزینه های  (4

:در سیستم  پاسخTN  سطح مقطع هادی اتصال زمین و اندازه الکترود براساس پارامترهای ، گرددمیجریان اتصال کوتاه از مرکز ستاره برقسمت عمده چون

 درست است.  3گزینه بنابراین ، شودزدگی و مقاومت مکانیکی تعیین میخوردگی، زنگ

 

 ها صحیح است؟کدام یک از گزینه های زیر در خصوص نصب جکوزی در حمام  -53

میلی آمپر حفاظت  30با جریان عامل  (RCD)ولت جریان متناوب که از طریق کلید جریان باقیمانده  230نصب در زون یک با تغذیه  (1

 .شوند، مجاز استمی

 .ها مجاز نمی باشدنصب جکوزی در حمام (2

 .باشدمجاز نمی (AC)ولت  25با ولتاژ کار  SELVا استفاده از منابع نصب جکوزی در زون یک ب (3

 هر دو صحیح است. 3و  2گزینه های  (4

:درست است 1قیمانده برای آن الزامی بوده و گزینه استفاده از کلید جریان باولت  230و تغذیه آن با ولتاژ ن یک ا توجه به نصب جکوزی در زوب پاسخ . 

 

 به چه صورت است؟ (BMS)ارتباط سیستم اعالم حریق با سیستم مدیریت ساختمان   -54

 مرکز سیستم اعالم حریق و با مدارهای واسطه (1
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 از طریق دستگاه های اینترفیس (2

 های تابلویی و یا رله PLCاز طریق  (3

 از طریق تمام اجزای سیستم اعالم حریق (4

:درست است 1( گزینه 198مبحث سیزدهم )صفحه  35-1-4راساس ماده پب پاسخ . 

 

 کدام یک از پارامترهای زیر در محاسبات افت ولتاژ یک مدار موثر می باشد؟ -55

 شدن جریان یا توان بار انتقالی (1

 طول مدار (2

 دمای مدار (3

 .هر سه گزینه در محاسبات افت ولتاژ یک مدار موثر می باشد (4

:درست است 4هم به طول مدار و دمای مدار وابسته است، بنابراین گزینه براساس قانون اهم وابسته است. مقاومت  ،افت ولتاژ به مقاومت و جریان پاسخ . 

 

مدار تغذیه فن کویل مفروض است، چنانچه رنگ فاز سیم های مدار  3مدار پریز و  3روشنایی، مدار  3یک آپارتمان مسکونی دارای   -56

 روشنایی قرمز، مدارهای پریز زرد و مدارهای فن کویل سیاه باشد. کدام یک از شکل های زیر تابلوی برق واحد خواهد بود؟

 

 1شکل  (1

 2شکل  (2

 3شکل  (3

 هرسه گزینه صحیح است. (4

:توان لی با توجه به رنگ بندی مدارها توسط طراح نمیوفاز تقسیم گردد بین سه باید به شکل مساوی تا حد امکان فاز مصارفدر تابلوهای سه پاسخ

  درست است. 3مدارهای روشنایی، پربز و فن کوئل را روی فازهای مختلف قرار داد و گزینه 
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 شخصات زیر مفروض است، کدام یک از وسیله های حفاظتی دقیق تر و حساس تر عمل خواهد کرد؟سه وسیله حفاظتی با م  -57

𝑰𝟐 -1وسیله حفاظتی شماره = 𝟖𝟎𝑨 , 𝑰𝟏 = 𝟔𝟓𝑨 , 𝑰𝒏 = 𝟓𝟎𝑨 

𝑰𝟐 -2وسیله حفاظتی شماره = 𝟕𝟓𝑨 , 𝑰𝟏 = 𝟔𝟓𝑨 , 𝑰𝒏 = 𝟓𝟎𝑨 

𝑰𝟐 -3وسیله حفاظتی شماره = 𝟕𝟎𝑨 , 𝑰𝟏 = 𝟔𝟓𝑨 , 𝑰𝒏 = 𝟓𝟎𝑨 

 =𝑰𝒏جریان نامی وسیله حفاظتی 

=𝑰𝟏کندجریان آزمونی است که وسیله حفاظتی را در زمان قراردادی قطع یا ذوب نمی 

=𝑰𝟐جریان آزمونی است که اگر به طور مداوم عبور کند سبب قطع یا ذوب وسیله حفاظتی در زمان قراردادی می شود 

 3سیله حفاظتی شماره و (1

 2وسیله حفاظتی شماره  (2

 1وسیله حفاظتی شماره  (3

 .تفاوتی بین وسیله های حفاظتی وجود ندارد و شرایط هر سه وسیله یکسان است (4

:2 پاسخI  ،ری تحفاظتی حساس قطع مطمئن در جریان کمتری رخ داده و وسیله ،هرچه کمتر باشد در زمان قراردادی، قطع مطمئن وسیله حفاظتی نایرج

  درست است. 1بنابراین گزینه خواهیم داشت، 

 

 ی اصلی به کدام یک از گزینه های زیر متصل می شود؟دندر تاسیسات برقی هادی همب  -58

 (PE)ترمینال یا شینه حفاظتی  (1

 زمینترمینال یا شینه اصلی  (2

 الکترود زمین (3

 هر سه گزینه صحیح است (4

:تمامی اجزای همبندی اصلی به شینه اصلی زمین ساختمان ، مبحث سیزدهم 152راساس شکل صفحه ب پاسخMET درست  2گزینه شوند و وصل می

  است.

 

کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به تخلفات انضباطی یکی از مهندسان عضو شخص حقوقی، که اجازه سو استفاده از نام و   -59

 کنند صحیح است؟نشان شخص حقوقی متبوع خود را به اشخاص بدهد که به فعالیت مهندسی فریب کارانه مبادرت می

 مجازات انتظامی از درجه چهار تا پنج (1

 مجازات انتظامی از درجه سه به باال (2

 مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج (3

 مجازات انتظامی از درجه یک تا سه (4

:3زینه گمحکوم شده و  کومیت درجه سه تا پنجبه مح ،نامه اخالق مهندسی در انتهای کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانراساس آیینب پاسخ 

  درست است.
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طبقه با زیربنای  7برای استفاده از خدمات مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی در تهیه طرح ها و نظارت بر ان ها در یک ساختمان   -60

 متر مربع کدام گزینه صحیح است؟ 4800

 و باالتر 1برای نهیه طرح هاو نظارت بر انها از خدمات مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی  (1

و باالتر و برای نظارت بر طرح ها از مهندسان دارای  1برای تهیه طرح ها از مهندسان دارای صالحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  (2

 و باالتر 2و برقی پایه  صالحیت تاسیسات مکانیکی

 و باالتر 2برای تهیه طرح ها و نظارت بر انها از خدمات مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  (3

و باالتر و برای نظارت بر طرح ها از مهندسان دارای  2برای تهیه طرح ها از مهندسان دارای صالحیت تاسیسات مکانیکی و برقی پایه  (4

 و باالتر 3و برقی پایه صالحیت تاسیسات مکانیکی 

:و طراح  2براساس جدول صالحیت در همان مبحث ناظر حداقل پایه این ساختمان گروه ج بوده و ، مبحث دوم روه ساختمانی درگراساس جدول ب پاسخ

  درست است. 2گزینه تواند این پروژه را انجام دهد و می 1پایه 

 

http://www.saririclub.com/

