
 ياھمتسیس يزادنا هار و بصن
: درادناتسا دکتلیپسا عوبطم ھیوھت

: لاوئس دادعت

٣١١٩/٦٥

١٨٣

                            تاسیسات: یشزومآ ھفرح

DC؟تسیچ هدنھد ناشن ١-
- ب- فلا

- د- ج
بوانتم نایرج

ناوت

میقتسم نایرج

تمواقم

AC؟تسیچ هدنھد ناشن ٢-
- ب- فلا

- د- ج
یرطاب نایرج

بوانتم نایرج

میقتسم نایرج

میقتسم ناوت

؟تسیچ ناریا زاف کت قرب سناکرف و ژاتلو ٣-
- ب- فلا

- د- ج
زترھ ٦٠ و تلو٢٢٠

زترھ ٥٠ و تلو٣٨٠

 زترھ ٥٠ و تلو٢٢٠

زترھ ٦٠ و تلو٣٨٠

؟تسا تلو دنچ ناریا زاف هس و زاف کت قرب ژاتلو ٤-
- ب- فلا

- د- ج
تلو ٣٨٠ و تلو٢٢٠

تلو ٥٥٠ و تلو٣٨٠

تلو ٢٢٠ و تلو١١٠

تلو ٢٢٠ و تلو٣٨٠

؟تسیچ ترا متسیس زا هدافتسا تلع ٥-
- ب- فلا

- د- ج
یگتفرگ قرب لباقم رد دارفا تظافح

هاتوک لاصتا لباقم رد یقرب لیاسو تظافح

یقرب لیاسو تظافح

دارفا و یقرب لیاسو تظافح

: گنر هب ترا میس ٦-
- ب- فلا

- د- ج
تسا درز

تسا نشور یبآ

تسا زبس

تسا زبس و درز

.دنریگ رارق.....تروصب دیاب یکیرتکلا رادم کی رد یتظافح تاعطق ٧-
- ب- فلا

- د- ج
یزاوم

یزاوم و یرس

یرس

طلتخم

؟تسا هنیزگ مادک اھ میس درادناتسا عطقم حطس ٨-
- ب- فلا

- د- ج
٢-٤-٦-٨

٠/٧٥-١-١/٥-٢/٥-٤

٠/٧٥-٢/٥-٨-١٦

٢/٥-٤/٥-٦-١٠

:زا دنترابع بیترت هب رپمآ ٨٠ و ٣٥ و ٢٥ و ٦ یگنشف یاھزویف یاھ کلوپ گنر ٩-
- ب- فلا

- د- ج
هایس-زمرق-یبآ-زبس

یا هرقن-هایس-درز-زبس

دیفس-درز-یبآ-زبس

یا هرقن-هایس-زبس-درز

:دحاو داراف ١٠-
- ب- فلا

- د- ج
ییاقلادوخ بیرض

نزاخ تیفرظ

یسیطانغم تیفرظ

ینزاخ تمواقم

؟تسا مادک دیربت فیرعت ١١-
- ب- فلا

- د- ج
یزاس امرس لوحت

فارطا طیحم زا ترارح نتفرگ

امرس داجیا

یزاسامرگ لوحت

.تسا.........یاراد یگناخ هدننک درس متسیس کی ١٢-
- ب- فلا

- د- ج

 دحاو-ریخبت دحاو-ریطقت دحاو-روسرپمک لماش یلصا تمسق٤
طاسبنا

ریخبت دحاو-ریطقت دحاو-روسرپمک لماش یلصا تمسق٢

 دحاو-ریخبت دحاو-ریطقت دحاو-روسرپمک لماش یلصا تمسق٥
رتلیف-طاسبنا

روسرپمک لماش یلصا تمسق ا

.دشابیم..............لیدبت ریطقت لمع ١٣-
- ب- فلا

- د- ج
راخب هب دماج

عیام هب دماج

عیام هب راخب

دماج هب عیام

.دبای یم همادا.....یدورو ات و دوشیم عورش....یجورخ زا یتدورب لکیس دایز راشف تمسق ١٤-
- ب- فلا

- د- ج
روسرپمک-روتارپاوا

روسرپمک-روتارپاوا

روسرپمک-طاسبنا لماع

طاسبنا لماع-روسرپمک

.دنیوگیم شکم طخ......یدورو و .......یجورخ نیب هلصاف هب ١٥-
- ب- فلا

- د- ج
روسرپمک-روتارپاوا

روتارپاوا-روسرپمک

روتارپاوا-روسنادنک

روسنادنک-روتارپاوا

؟دوشیم ریخبت دربم ترارح تفایرد اب دیربت لکیس زا هطقن مادک رد ١٦-
- ب- فلا

- د- ج
روسنادنک

ییوم هلول

روتارپاوا

تشگرب هلول
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.دریگیم تروص......لمع روتارپاوا رد و.....لمع روسنادنک رد ١٧-
-ب- فلا

- د-ج
ریخبت-ریطقت

دیعصت-ریطقت

ریخبت-ناعیم

ناعیم-دیعصت

؟دریگ یم تروص مکارت لمع دیربت یکیناکم لکیس تاعطق زا کی مادک رد ١٨-
-ب- فلا

- د-ج
روسرپمک

طاسبنا ریش

روسنادنک

روتارپاوا

؟دراد یا هفیظو هچ هدننک درس یاھھاگتسد دیربت لکیس رد روسرپمک ١٩-
-ب- فلا

- د-ج
درب یم الاب ار دربم زاگ راشف

دنکیم هفاضا امرگ یدایز رادقم دربم زاگ هب

دوشیم عیام هب لیدبت نآ رد دربم زاگ

 دھاک یم ار دربم زاگ راشف

؟دوشیم هدافتسا رتشیب الومعم یگناخ هدننکدرس متسیس رد ریز یاھروسرپمک زا کی مادک ٢٠-
-ب- فلا

- د-ج
راود روسرپمک

ینوتسیپ ردنلیس روسرپمک

یچیپ روسرپمک

ژوفیرتناس روسرپمک

؟دنتسھ یسرتسد لباق ریغ هتسوپ کی رد ود رھ یکیناکم و یکیرتکلا تمسق روسرپمک عون مادک رد ٢١-
-ب- فلا

- د-ج
هتسب روسرپمک

زاب همین روسرپمک

زاب روسرپمک

زکرم زا زیرگ روسرپمک

؟تسیچ روسرپمک لخاد یاھرنف و روسرپمک ریز یکیتسال یاھرشاو راک ٢٢-
-ب- فلا

- د- ج
ادص زا یریگولج

ندش فیثک زا یریگولج

شاعترا و شزرل زا یریگولج

دنھدیمن ماجنا یمھم راک اھرنف و اھرشاو

.......هتسب عون روسرپمک رد ٢٣-
-ب- فلا

- د-ج
دنراد رارق هظفحم کی رد روسرپمک و روتوم

دراد رارق رگید هظفحم کی رد روتوم و هظفحم کی رد روسرپمک

دراد رارق نآ جراخ رد روسرپمک و هظفحم رد روتوم

 تسا یسرتسد لباق ریغ هک هظفحم کی رد روسرپمک و روتوم
دراد رارق

؟دننکیم مھ اب یتوافت هچ الومعم تشگرب و تفر یاھ هلول رطق هتسب روسرپمک کی رد ٢٤-
-ب- فلا

- د-ج
تسا رتمک شھد زا شکم هلول رطق

تسا یواسم شھد و شکم هلول رطق

تسا رتشیب شھد زا شکم هلول رطق

دراد روسرپمک عون هب یگتسب

؟دھدیم ماجنا ار یلمع هچ گنل لیم روسرپمک رد ٢٥-
-ب- فلا

- د-ج
دناسر یم اھ پاپوس هب ار دوخ تکرح

دنک یم لبدبت یطخ تکرح هب ار ینارود تکرح

دنک یم لیدبت ینارود تکرح هب ار یطخ تکرح

یراک نغور

.دنیوگ....ار گنل لیم و نوتسیپ طبار ٢٦-
-ب- فلا

- د-ج
ناقاتای

پاپوس

نوتاش

نیپ نجگ

؟تسا هنوگچ روسرپمک مکارت نامز رد اھ پاپوس عضو ٢٧-
-ب- فلا

- د-ج
تسا هتسب شھد پاپوس و زاب شکم پاپوس

تسا زاب پاپوس ود رھ

تسا هتسب پاپوس ود رھ

تسا هتسب شکم پاپوس و زاب شھد پاپوس

؟دوشیم کنخ هنوگچ ینوتسیپ هتسب روسرپمک چیپ میس ٢٨-
-ب- فلا

- د-ج
بآ هلیسو هب

یدورو دربم هدام هلیسو هب

اوھ هلیسو هب

نف هلیسو هب

:زا تسا ترابع روتاتسا روتوم کی رد ٢٩-
-ب- فلا

- د-ج
روتوم نادرگ تمسق

روتوم یاھ تکاتنک

روتوم روحم

روتوم تباث تمسق

؟تسا مادک دیآ یم دوجو هب ینوتسیپ هتسب یاھروسرپمک رد هک یداریا نیرتمھم ٣٠-
-ب- فلا

- د-ج
دایز یامرگ

پاپوس یبارخ

تبوطر

گنل لیم یبارخ

؟دوشیم ریز تالاکشا زا کی مادک ثعاب دیربت متسیس رد تبوطر دوجو ٣١-
-ب- فلا

- د-ج
دیربت نامدنار شھاک

ییوم هلول رد یگتفرگ

روسرپمک نغور ندرک دیسکا

ییوم هلول رد یگتفرگو نغور ندرک دیسکا-نامدنار شھاک

؟ددرگ یم لکیس تمسق مادک رد یلامتحا یگتفرگ ثعاب روسرپمک نغور رد یصلاخان و موم دوجو ٣٢-
-ب- فلا

- د- ج
روسرپمک یجورخ

ریارد رتلیف

طاسبنا ریش ای ییوم هلول

رویسر یجورخ هلول

.دشابیم ....... لیدبت ریخبت لمع ٣٣-
-ب- فلا

- د-ج
راخب هب عیام

عیام هب دماج

عیام هب راخب

دماج هب عیام
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براى خرید بسته کامل سواالت فنى و حرفه اى سواالت تعمیرکار کولر گازى اسپلیت سطح 1 اینجا کلیک کنید

https://iranarze.ir/fh37



