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  دبیرخانه مسابقات ملی مهارت
  1385اردیبهشت 

 



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از1        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  
   مترچند میلی متر می باشد ؟25/0 -1

  mm  25)الف

  mm250 )ب  

  mm 2500)ج  

     mm25000)د  

  

   میلی متر چند اینچ می باشد ؟2-8/50

    اینچ1)الف

   اینچ2)ب  

    اینچ3)ج  

  اینچ4)د  

  

3-     4
    اینچ  چند میلی متر می باشد ؟3

    میلی متر 05/19  )الف

    میلی متر 905/1  )ب  

    میلی متر 5/190 )ج  

  میلی متر  1905/0 )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از2        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

 

   درجه سانتی گراد باشد آنرا برحسب درجه فارانهایت حساب کنید ؟70چنانچه دمای آب سیستم حرارت مرکزی معادل -4

   F ° 126     )الف

  F  136°     )ب  

  F°        148)ج  

   F  158°       )د  

  

    زاویه  آج زیرین و روی سوهان چقدر است ؟-5

    آج  روی71  آج زیرین  54 )الف

    آج زیرین 54  آج زیرین  71  )ب  

    آج روی72  آج زیرین   56  )ج  

    آج زیرین 72  آج  روی   56   )د  

  

    فشار کار اکسیژن  و استیلن  هنگام جوشکاری  چقدر است  ؟-6

    استیلنat     3/0 و        اکسیژنat  3/0  )الف

   استیلن at     5/0     و    اکسیژنat5/0   )ب  

   استیلن at      5/0 و          اکسیژنat5     )ج  

    با هم مساوی است )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از3        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

    برای جوشکاری  لوله های مسی از چه نوع مفتولهایی استفاده  می شود ؟-7

    برنجی)الف

    نقره )ب  

    مسوار )ج  

    الف  و ب )د  

  

    برای جوشکاری  لوله های سیاه  فوالدی از چه شعله ای استفاده می شود  ؟-8

    اکسید)الف

    احیاء)ب  

    خنثی )ج  

   اکسید و خنثی )د  

  

    برای ایمنی  بیشتر هنگام خاموش کردن دستگاه  جوش اکسی استیلن  باید اول کدام شیر را بست  ؟-9

   گاز استیلن روی  مشعل  شیر)الف

    شیر گاز  اکسیژن  روی مشعل)ب  

    شیر کپسول استیلن  )ج  

    شیر کپسول  اکسیژن)د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از4        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  مقدار آمپر مناسب برای هر یک میلی متر از ضخامت الکترود چقدر می باشد  ؟  - 10

    آمپر10-20  )الف

    آمپر20-30  )ب  

    آمپر30-40  )ج  

    آمپر40-50  )د  

  

    استفاده می شود ؟دی  برای جوشکاری  لویه سیازه درزدار از چه نوع الکترو- 11

    رتیلی )الف

    سلولزی)ب  

  قلیائی   )ج  

   اسیدی )د  

  

    مقدار طول قوس هنگام جوشکاری  با قوس الکتریکی چقدر می باشد  ؟- 12

    محدودیت  ندارد )الف

    خیلی کم است )ب  

  ترود   به اندازه مغزی الک)ج  

    هیچکدام)د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از5        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

    از لوله مسی در چه مواردی می توان استفاده کرد ؟- 13

    لوله کشی آب سرد و گرم )الف

    لوله کشی مواد شیمیائی)ب  

  حرارتی و برودتی   ساخت مبدلهای )ج  

    همه موارد )د  

  

  مکاری سرد لوله های مسی به چه منظور است  ؟خ  گرم کردن قبل از - 14

  احتتر خم شدن لوله   ر)الف

    گرفتن  تنشهای داخلی لوله )ب  

    جلوگیری  از دو پهن شدن لوله )ج  

   مورد  ب  و ج)د  

  

    برای اتصال لوله های مسی به وصله های دنده ای  از چه روشی استفاده می شود ؟- 15

    لوله را دنده می کنند)الف

     استفاده می شود   از سر دنده  برنجی)ب  

    لوله را جوش می دهند )ج  

    هیچکدام)د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از6        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

    برای خمکاری لوله های مسی از چه وسیله استفاده می شود ؟- 16

  فنرهای  داخلی و خارجی  )الف

  خم کن دستی)  ب  

    خمکن هیدرولیکی)ج  

  .  مورد الف و ب  صحیح است )د  

  

    کدامیک  از لوله های  زیر قابلیت  خمکاری را ندارند ؟- 17

  لوله  گالوانیزه  )فال

    لوله سیاه فوالدی درزدار )ب  

    لوله مسی )ج  

   لوله تلفیقی چند الیه )د  

  

2  تعداد دندانۀ سر دنده برای لوله  - 18
    اینچ  چند عدد می باشد  ؟1

        عدد7-8  )الف

      عدد9-10  )ب  

    عدد11-12  )ج  

     عدد13-14  )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از7        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

2  سایز بازاری  لوله های  - 19
4   و  1

    اینچ  به ترتیب  کدام است ؟3

 mm  25  و  mm   20   )الف

 mm  30 و   mm   25   )ب  

  mm 30   و   mm   20   )ج  

  هیچکدام    )د  

  

  ها  چقدر باید باشد  ؟  میلی متر  فاصله  بست20  برای لوله مسی سایز  - 20

      متر 1  )الف

    متر 5/1  )ب  

       متر2  )ج  

   متر 5/2  )د  

  

  از لوله سیاه فوالدی  بدون درز  در چه مواردی استفاده می شود ؟  - 21

    انتقال آب مصرفی)الف

    انتقال آب فاضالب )ب  

  گاز و نفت   انتقال )ج  

    همه موارد )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از8        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

    هنگام خمکار ی لوله سیاه فوالدی به چه مواردی باید توجه داشت  ؟- 22

    درز لوله داخل خم قرار گیرد )الف

    درز لوله بیرون خم قرار گیرد )ب  

    درز لوله  در شعاع خنثی قرار گیرد )ج  

    محل درز لوله مهم نمی باشد )د  

  

  ارت باید چند درجه باشد ؟  هنگام  اجرای  خم گرم لوله های فوالدی درجه حر- 23

     درجه 600  حدود  )الف

     درجه 800  حدود  )ب  

     درجه 100  حدود  )ج  

   درجه 1200  حدود  )د  

  

  چگونه عمل می کنیم  ؟) تلفیقی (   برای اتصال لوله های پنج الیه - 24

    از جوش استفاده می شود )الف

    از مهره و ماسوره استفاده می شود )ب  

    از چسب استفاده می شود )ج  

    هیچکدام )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از9        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  چیست ؟)  تلفیقی (   مزایای لوله های پنج الیه - 25

  وب پذیری کم س  ر)الف

    مقاومت در برابر خوردگی باال)ب  

    افت فشار پایین )ج  

    همه موارد )د  

  

    چه عواملی در افت فشار مؤثر است  ؟- 26

  ر لوله   طوالنی بودن مسیر و قط)الف

    دو پهن شدن لوله )ب  

  ر مسیر   وجود اتصاالت زیاد د)ج  

   همه موارد )د  

  

    کاربرد برقو  در لوله کشی چیست ؟- 27

    اتصال  دهنده لوله هاست )الف

    برای بریدن لوله ها از آنها استفاده می شود )ب  

    برای پلسیه گیری داخل لوله هاست )ج  

    هیچکدام )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از10        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

    در هنگام بستن وصله های گالوانیزه  حدوداً  چند دندانه باید بیرون بماند ؟- 28

      دندانه 1  )الف

      دندانه 2  )ب  

  دندانه     3  )ج  

  دندانه     4  )د  

  

    کدامیک از قطعات زیر را نمی توان روغنکاری کرد  ؟- 29

    لوله بر)الف

    حدیده )ب  

    گیره )ج  

   مانومتر)د  

  

  طول لوله در شکل زیر را محاسبه کنید  ؟  - 30

  cm  90  )الف

 cm 3/81   )ب  

 cm  80  )ج  

  cm  3/71  )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از11        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

 

   در شکل زیر را محاسبه کنید  ؟لهطول لو  - 31

  cm    6/225  )الف

   cm    220  )ب  

   cm   6/230  )ج  

  cm    1400  )د  

  

    اینچ باشد ؟1مکاری زیر در صورتیکه  لوله  محاسبه کنید طول لوله مصرفی در خ  - 32

  cm   5/65  )الف

  cm    65  )ب  

  cm    5/75  )ج  

 cm      75  )د  

  

  مصرفی شکل زیر را محاسبه کنید  ؟پطول  لوله   - 33

  cm  40  )الف

 cm 4/51   )ب  

 cm  4/61  )ج  

  cm 4/71  )د  

 



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از12        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  ر است  ؟  کدام یک از وصله های زیTee  عبارت  - 34

    زانو)الف

   سه راهی   )ب  

     تبدیل )ج  

    مغزی  )د  

  

   ________.________  .   _______   ._______                      عالمت زیر چه مفهومی دارد ؟ - 35

    آب سرد)الف

    آب گرم )ب  

    آب رفت )ج  

 آب برگشت   )د  

  

  عالمت مقابل  چه مفهومی دارد  ؟   - 36

  شیر فلکه   )لفا

 شیر فلوتر   )ب  

 شیر اطمینان   )ج  

  شیر یک طرف  )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از13        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  ارتفاع  نصب شیر پیسوار زیر دستشویی چند می باشد  ؟  - 37

  cm   30  )الف

  cm    40  )ب  

  cm    50   )ج  

   cm    60  )د  

  

  مقدار  شیب در لوله های افقی  فاضالب  چقدر است ؟  - 38

  صد  در      ا  )الف

  درصد    5/1  )ب  

         درصد 2  )ج  

      درصد 5/2  )د  

  

    حداقل  شعاع خم برای لوله ها چقدر است ؟- 39

  برابر قطر خارجی لوله   یک   )الف

   برابر قطر خارجی لوله 5/1   )ب  

       برابر قطر خارجی لوله 3  )ج  

        برابر قطر خارجی لوله 4  )د  

  

  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از14        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

    چقدر می باشد  ؟P.V.Cل قطر لوله های فاضالب  سبک    حداق- 40

  اینچ    1  )الف

       اینچ2  )ب  

   اینچ    3  )ج  

   اینچ     4  )د  



 
 
 
 
 

 )1385( مسابقات ملی مهارتهفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  15:شماره جهانی رشته  18:شماره ملی رشته  لوله کشی :نام رشته

 سئواالت

  15  از15        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

  

  پاسخ  شماره سوال  پاسخ  شماره سوال
1    26    
2    27    
3    28    
4    29    
5    30    
6    31    
7    32    
8    33    
9    34    

10    35    
11    36    
12    37    
13    38    
14    39    
15    40    
16    41    
17    42    
18    43    
19    44    
20    45    
21    46    
22    47    
23    48    
24    49    
25    50    

  


