
 ؟های مسکونی صحیح استهای زیر در تصرفیک از گزینهکدام  (1

 های داخلی کمتر از حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم، در یک واحد مسکونی است.( حداقل عرض پله1

 ( دسترسی به انبار داخلی باید مستقیماً پس از قسمت ورودی واحد مسکونی صورت گیرد.2

باشااد بایااد حااداقل یااک محاال باارای بااازی و اسااتقرار طبقه مجزا و منفصل که دارای حیاااط می 5مسکونی ( در یک ساختمان 3

 وسایل بازی کودکان در نظر گرفته شود.
 متر است.سانتی  350( حداقل طول آشپزخانه دیواری در یک واحد مسکونی 4

 ۸8 - ۸3 صفحه ،۱-۱-۷-۴ بندو  30 صفحه، ۳-۳-۴ بند،  4کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
طبقه، در اصلی یکی از واحدها به سمت بالکنی که در انتهای مسیر دسترس یاا خاروج اارار دارد بااز   4در یک ساختمان    (2

گیارد، در ایان صاورت حادااق عماق باالکن بایاد  قادر متر از عمق بالکن را در بر میسانتی  90شود و در مسیر باز شدن  می

 ؟ باشد
 مترسانتی  140(  2     مترسانتی  170(  1

 مترسانتی  180(  4    متر سانتی  230(  3

 ۴۷ صفحه، ۱-۶-۱-۵-۴ بند،  4کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است  صحیح د گزینه        

 
 
ساکنین یکی از معابر فرعی در اصفهان با رعایت ضاوابط طارت توساعه و عماران و کساب مجاوز از شاهرداری، در ن ار   (3

متار اسات، اجارا  5/3دارند یک ساباط که ارتفاا  اسامت سااختمان احادانی ان، از بخاا تحتاانی تاا حاد بااریی ر در روگا ر( 

 ؟ کف معبر  ند متر است  نمایند. در این صورت حدااق ارتفا  حد باریی ساباط از 
1  )3.5   2  )7.0   3  )6.3   4  )7.5 

 ۳۸ صفحه، ( ت) قسمت ۱-۵-۴-۴ بند،  4کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 
 
متر باشاد، حاداکنر ساانتی B ،200و  Aدار اجرا شود. اگر اختالف سطح نقاط در ن ر است یک ساختمان در یک معبر شیب(4

 ؟ متر بارتر باشدتواند  ند سانتیمی Aارتفا  مجاز تراز کف تمام شده ورودی اصلی ساختمان از نقطه  

   

 
 
1  )100   2  )120   3  )20   4  )60 

 44 صفحه،  ۴-۳-۱-۵-۴ بند،  4کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است  صحیح  الف گزینه        

 



 ؟ شوددر هنگام گودبرداری برای اجرای پی،  ه تمهیداتی در ن ر گرفته می  (5

 درصد باشد و مازاد آن باید برداشته شود. 2( خاک نباتی زیر پی نباید بیشتر از 1

 درصد خاک زیر پی بیشتر باشد، قبل از احداث پی خاک نباتی باید برداشته شود.  3که میزان خاک نباتی از ( درصورتی2

 درصد خاک زیر پی هیچ تمهیدات خاصی وجود ندارد. 4( در صورت وجود خاک نباتی تا حداکثر 3

 درصد خاک زیر پی باشد نباید برداشته شود. 5که میزان خاک نباتی تا حداقل ( درصورتی4

 15 صفحه، 3-2-۳-۷ بند،  7مبحث کتاب بر اساس   جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 

 
   های سطحی:با احتساب کلیه مالح ات اجرایی در پی  (6

 متر کمتر باشد.  5/0( عمق پی نباید از 1

 متر باشد. 4/0( عمق پی حداقل باید 2

 متر کمتر باشد.  75/0( عمق پی نباید از 3

 متر متغیر باشد.  6/0متر تا   3/0تواند بین ( می4

 33 صفحه،  1-1-7-۴-۷ بند،  7کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
گماناه الزامای  5مترمربا،، زدن  800برای شناسایی ژئوتکنیکی زمین، جهت ساخت یک ساختمان منفرد با ساطح اشالاق   (7

 ؟ شده است. کدام گزینه صحیح است
بناادی سااادو و مناسااب متر و دارای اهمیت خیلی زیاد بااودو ولاای روی زمااین بااا  یه 15( این ساختمان با گودبرداری به عمق 1

 شود.احداث می
بناادی سساات و نامناسااب احااداث متر و دارای اهمیت کم بودو ولی روی زمینی با  یه  5( این ساختمان با گودبرداری به عمق  2

 شود.می
بندی سادو و مناسااب احااداث متر و دارای اهمیت متوسط بودو ولی روی زمینی با  یه 3( این ساختمان با گودبرداری به عمق 3

 شود.می
 شود.بندی پیچیدو و نامناسب احداث مین گودبرداری و دارای اهمیت زیاد بودو، ولی روی زمینی با  یه( این ساختمان بدو 4

 ۹ و ۸ صفحه ،2-۲-۷ جدول و ۱-۲-۷ جدول،  7کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 

اگر برای زمینی که در همسایگی ان ساختمان دو طبقه ادیمی اجری ضعیف و بدون زیرزمین وجود دارد. بخاواهیم گاودی   (8

 ؟ های اائم اجرا کنیم، میزان خطر گود کدام است و مسئولیت طراحی گود بر عهده کیستمتر و با دیواره  5به عمق 

 ص ذیصالح پایدارسازی گودمهندس طراح و استفادو از متخص    -( خطر گود معمولی  1

 طراحی گودبرداری توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح   - ( خطر گود زیاد2

 طراحی گودبرداری توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح   - ( خطر گود بسیار زیاد3

 مهندس طراح    -  ( خطر گود معمولی4

 ۱۹ صفحه ،11-4-3-3-7 بند/  18 صفحه ،7-4-3-3-7 بند،  7کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 

 ؟ است صحیح  زیر  هایگزینه از  یک کدام (9

 بچرخند  خروج  مخالف  جهت در باید دسترسی و   خروج مسیرهای  در واقع  درهای  ( تمامی1

 .  باشد مترسانتی  ۹۰ حداقل باید شودمی  استفادو برقی تجهیزات به دسترسی برای فقط که  راهروهایی پهنای ( ۲



 باشد کمتر متر  25/2 از نباید آن حرکت کنندو  تنظیم وسیله  محل در ساختمان اصلی در  آزاد ارتفاع( ۳

 .باشد مترمربع  1/2 مساحت  به و   متر  5/1 عرض به تواندمی  ساختمان ورودی ( فضای 4

    44 صفحه ،   1-3-1-5-4بند های، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
  ان   خالص  ارتفا    حدااق  و  بستری  اتاق   یلنگه  یک  در  الزامی  عرض  حدااق  درمانی،  هایتصرف  اختصاصي   مقررات  در  ( 10

  بیشتر   شده  گرفته   ن ر  در  تصرف   واحدهای   اصلی  در  ارتفا    و  عرض  برای   کلی   طوربه  که  حداالی  از  میزان    ه   به  ترتیب   به
 ؟ است
 متر سانتی  ۵ و مترسانتی ۳۰( ۱
 متر سانتی  ۵ و مترسانتی ۲۰( ۲
 متر سانتی  ۱۰ و مترسانتی ۲۰( ۲
   مترسانتی  ۱۰ و مترسانتی ۳۰( 4

 90صفحه  ،5-4-7-4و  بند  45 صفحه، 1-5-1-5-4بند ، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
 ؟ باشد کمتر مقدار   ه  از  تواندنمی  شرایطی هیچ  تحت مسکونی واحد یک خواب، اتاق  عرض  حدااق  (11

 مترسانتی ۲۲۰(  4 مترسانتی ۲4۰( ۳  مترسانتی ۲۷۰( ۲     مترسانتی  ۳۰۰( 1

 85صفحه    9-1-1-7-4و  8-1-1-7-4بند های  ، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
 
  دو  ارتفا    اختالف   حداکنر  شود   گرفته  ن ر  در  جسمی  توانان کم  استفاده  برای  و  متر سانتی  ۱۷  پله  هر   ارتفا    حداکنر  اگر  ( 12

 ؟ باشد تواندمی  قدر پاگرد
  متر سانتی 5/157 (۲  متر سانتی 5/227( ۱

 مترسانتی 204(  4   متر سانتی  ۱۷۵( ۳

 48صفحه  ،5-7-1-5-4بند ، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
  تواف  انکه  برای  ها ستون  محور  فاصله  حدااق  باشد،  متر سانتی  ۷۰*۷۰  ها ستون  ابعاد   اگر  سرپوشیده  هایتوافگاه  در  ( 13

 ؟   است مترسانتی  ند باشد میسر  هاان  بین خودرو دو 
 متر سانتی  ۵۰۰( ۲     مترسانتی  ۵۲۰( ۱
 متر سانتی  ۵۷۰( 4     مترسانتی  4۵۰( ۳

 70صفحه  ،4-2-10-5-4بند ، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 

 ؟  است صحیح ساختمانی های مالت گیرا مورد  در هاگزینه از  یک  کدام (14

   شودمی تبخیر هاآن آزاد آب و  شودمی  سخت و  سفت فیزیکی طور  به هوا  یا  آب در هوایی  مالت(  1

 شودمی سخت و   سفت و   گیردمی فیزیکی طور به هوا یا آب  در آبی مالت(  ۲
 شودمی تبخیر هاآن آزاد آب و   شودمی خشک  هوا در شیمیایی طور به فقط هوایی  مالت(  3

 .  شودمی سفت و  تبخیر ها آن آزاد آب و  شودمی  خشک  هوا در شیمیایی یا فیزیکی طور به هوایی  مالت(  4

 31صفحه   ،  1-1-2-5-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:



 است  صحیح د گزینه        

 
 ؟  است الزامی زیر   موارد از  یک کدام  رعایت گ ی، هایفراورده از استفاده  هنگام  در  (15

 شود  استفادو رطوبت برابر در پایدار شدو اصالح  هایگچ از باید باشد،  درصد ۵۰ از بیش هوا  نسبی رطوبت که مناطقی در ( 1

  شرایط  این  در  آن  کاربرد  و   دارند  بهتری  کاربرد  سیمانی  هایفرآوردو   مجاورت  در  مرطوب  نقاط  در  گچی  هایفرآوردو(  ۲
 شودمی توصیه

  بر  گچ  چسبندگی  از  جلوگیری  باعث  زیرا  نیست  مجاز  مرطوب  مناطق   در  فو دی  قطعات  روی  بر  ضدزنگ   از  استفادو(  3

 شودمی  فو دی قطعات  روی 
  قطعات  کاری  گچ  از  پیش  باید  گیرند،  قرار   فو دی  قطعات  مجاورت  در  گچی  هایفرآوردو  مرطوب   مناطق  در  چنانچه(  4

 . شود پوشاندو ضدزنگ با فو دی
 27صفحه  ،1-5-4-5بند ، 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
 ؟ شوندمی تهیه هاییصورت  ه به اجرها  انوا   (  16

  فشردن  از  بتنی  آجر  قالب  در  آهک   و   سیلیسی  ماسه  مخلوط  فشردن  از  آهکی  ماسه  آجر  خام،  خشت  پختن  از   رسمی  آجر(  1

 .آیدمی دست به زیاد بخار با قالب در  بتن مخلوط
  بتنی   آجر  زیاد،  بخار  با   قالب  در   آهک   و   سیلیسی  ماسه  مخلوط   فشردن  از  آهکی  ماسه  آجر  خام،  خشت  پختن  از   رسی  آجر (  ۲
 آید می دست به قالب  در بتن مخلوط  فشردن از
 بخار  قالب با   در  بتن   مخلوط   فشردن  از   بتنی  آجر  خام،  خشت  پختن  از   رسی  آجر   کورو،  در   آهک  ماسه  پختن   از  نسوز   آجر(  ۳

 .آیدمی  دست به زیاد
 بخار زیاد،   با  قالب  در  آهک   و   سیلیسی  ماسه  مخلوط  فشردن  از  آهکی  ماسه  آجر  کورو،  در  آهک   ماسه  پختن  از  جوش  آجر(  4

 .آیدمی دست به قالب در  بتن مخلوط فشردن از بتنی آجر
 58و   57، صفحه  4-2-9-5و   3-2-9-5و  1-2-9-5بندهای  ،  5مبحث بر اساس کتاب   واب:ج

 است  صحیح ب گزینه        

 
  از   گود،  جداره  خاک  ی  گوه  شدن  جدا  عمق  دارد  امکان  ایا  گودبرداری  یک  در  نگهبان  سازه  صحیح  اجرای  عدم  علت  به  (۱۷
 ؟  کرد استفاده خاک  از بخشی مقاومت افزایا برای توانمی گونه سپر دیوارهای از  ایا  و باشد؟ بیشتر  گودبرداری عمق

 خیر –( خیر 4  بلی  –( خیر 3  بلی –( بلی 2  خیر  – بلی( 1

 35صفحه  ،2-2-5-7بند، 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 ؟ نیست صحیح   یق عبارات  از  یک کدام خودرو،  هایتوافگاه عمومی الزامات با رابطه  در  (18

  متر   یک  و   ابتدا  متر  یک   در  حداکثر شیب  و   است  درصد  15  بزرگ خصوصی  هایتوقفگاو  در   روباز  راوشیب  حداکثر(  ۱

 باشد. درصد 10  از کمتر   یا مساوی باید آن انتهای

 باشد.می  متر  5×5 گیرند قرار یکدیگر کنار  کهدرصورتی خودرو  2  توقف جهت   زم ابعاد حداقل( 2

 خودرو  3  باشد  متر  7  هاآن  داخلی  فاصلة  و   متر   7/5  هاستون  محور   فاصله  کهدرصورتی  سرپوشیدو  هایتوقفگاو  در (  3

 . گیرد قرار  ستون دو  بین توانندمی
 .متر باشد  3 از  کمتر نباید خصوصی متوسط   هایتوقفگاو در ورودی  هایراوشیب عرض حداقل( ۴

   71، صفحه 1-3-10-5-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  د  گزینه    

 
 ؟ نیستمصالح نانو، صحیح  از  استفاده مورد  در زیر  هایگزینه از  یک  ( کدام91
 است. باکتلایر آنتی خواص دارای ( نانواکسید روی1



 از آن استفادو نمود. نانو رس  عنوان به تواننمی و است طبیعی رس  نوعی موربلونیت  ( مونت2

 شود.( نانو پودر نقرو به عنوان عامل آنتی باکتلایر در صنعت ساخت و ساز استفادو می3
  گردد.آسفالت، سبب بهبود خواص خستگی می مخلوط در کلسیم  کربنات نانو  از استفادو( ۴

   163، صفحه   7و 6و 4و 2-1-1-، بند پ5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح   ب گزینه        

 
 ؟شودنمی توصیه کجا در  گرانیت سنگ از استفاده  (20

 سردسیر مناطق  در  هاساختمان نمای ( ۲  دارند قرار  محیط باز  در که هاییپله راو(  ۱
 ها پارک سازیمحوطه(  ۴   ها ( کف بیمارستان3

    42، صفحه   4-4-6-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح   ج  گزینه        

 
 ؟نیست صحیح  ها کاشی مورد در  یق عبارات از  یککدام (21

 باشند.مضر نمی زیستمحیط  برای هاآن لعاب  در شیمیایی ترکیب نوع هر   با دارلعاب هایکاشی(  ۱
 .باشندمی لعاب بدون محصو تی ضد اسید کاشی(  ۲
 باشند می خود سطح در فوتوکاتالیستی پوشش دارای شوندگی تمیز  خود خاصیت با باکتری های سرامیکی ضد( کاشی3

 .باشند مجهز شخصی حفاظت تجهیزات به باید کاشی  هایبسته  انباشت محل  کارکنان (  ۴
    53، صفحه   1-4-8-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 ، صحیح است 52، صفحه  9-2-8-5بند گزینه ب طبق 

 ، صحیح است 52، صفحه  8-2-8-5گزینه ج طبق بند 

 ، صحیح است 53، صفحه  2-4-8-5گزینه د طبق بند 

 است صحیح   الف گزینه        

 
 است؟   صحیح گزینه  کدام هیسترتیک،  میراگرهای مورد در  (22

ً   میراگرها   این   در  پایین  تسلیم  مقاومت   با  فو د   از  استفادو(  ۱   ناحیه   وارد  سازو  اصلی  اعضاء   قبل از   که  است   دلیل  این   به  صرفا
 شوند. ارتجاعی غیر
 زیاد   کرنش  و   پایین  تسلیم  دارای مقاومت   هاآن  در  استفادو  مورد  فو د  و  شودمی   استفادو  فو د  از   هموارو  میراگرها   این   در (  ۲

 .است
 .شودمی  استفادو هاآن در ا ستیسیته با  مدول  با فو دهای  از هموارو میراگرها،  این در انرژی  اتالف مکانیزم به توجه با( ۳
 . کرد خواهد فرق  میراگرها نوع این در تسلیم مکانیزم پیکربندی، نحوة به بسته( ۴

   178، صفحه 13-1-، بند پ5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح   د گزینه        

 

  مسئوق کسی  ه. دارد وجود الواو  ریزا اریب احتماق که شودمی داده تشخیص  نین   ساختمان یک  گودبرداری هنگام ( 23

 است؟  مورد  این  در فوری اادام انجام
   گودبرداری طراح  هماهنگی با پروژو ناظر ( ۲     گودبرداری  پیمانکار( 1

 کارفرما   (4     ناظر ( 3

 23، صفحه  6-4-3-7 ، بند7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح   الف گزینه        

 
 ؟نیست صحیح   یق  عبارات  از  یککدام زمین  ژئوتکنیکی  شناسایی در  (4۲



 گسیختگی   و   زمین   باربری   اگر ظرفیت .  است  متر   10×15  ابعاد  به  مستطیلی  پالن،  در  آن  گستردة  شالودة  که  ساختمانی  در (  ۱

 . باشد متر  15  تا 10 بین باید گمانه  عمق باربری  ظرفیت  هایبه نظریه  توجه باشد، با کنندو زیر پی تعیینخاک  برشي

 باشد  داشته سخت وجود  یه متر  6 از قبل اینکه مگر باشد پی زیر  متر  6 از کمتر نباید گمانه  یک  عمق ( ۲

  برخورد  توجه  قابل  ضخامت  متراکم با  خیلی   یه  و   سنگی  بستر  یک   به  گمانه  نهایی  عمق  به  رسیدن  از  قبل  کهدرصورتی(  ۳
 شود.  کمتر تواندمی گمانه  عمق شود،

غیریکنواخت  و  گل   نشست  تخمین  شامل  باید  ژئوتکنیکی  شناسایی  از   توصیفی  گزارش(  ۴  اساس   بر   زمین   نوع   و  نشست 
 .باشد 2800 استاندارد

   13، صفحه  7-2-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح   د گزینه        

 
  بخواهیم دارد  وجود بدون زیرزمین  و اسکلت  بدون   ادیمی اجری  طبقه دو ساختمان  ان   همسایگی در که  زمینی  برای ( اگر25

  عهده   بر  گودبرداری  طراحی   مسئولیت   و  است   کدام  گود   خطر  میزان.  نمائیم  اجرا   اائم   هایدیواره  یا   و  متر  5عمق    به  گودی

 ( کیست؟
 طراحی توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح -( خطر گود بسیار زیاد1

 طراحی گودبرداری توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح -( خطر گود زیاد 2

 مهندس طراح ساختمان و استفادو از متخصص ذیصالح در پایدارسازی گود   -( خطر گود معمولی 3

 طراح ساختمان.  مهندس  - معمولی گود ر ( خط4

 19، صفحه 11-4-3-3-7و بند  18، صفحه  6-4-3-3-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح   الف گزینه          

 
 است؟   صحیح  نا ر  مهندس ن ر  از  ها،گمانه هایحفاری مورد  در زیر   عبارات از  یک  کدام (26

 شود می تلقی نخوردو نمونه دست شدو، اخذ نمونه و  بودو قبول  گیری پیوسته در خاک قابلحفاری دورانی با مغزو ( 1
 باشد زیر سطح آب قابل قبول نمی در دورانی حفاری( ۲
 وشویی در ماسه و  ی و رس قابل قبول است.(حفاری شست3

 باشد.نمی قبول مورد حالتی  هیچ در چسبندو هایخاک در ( حفاری با اوگر با میله توپر،4

   12، صفحه  2جزء  4-4-2-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح   ج  گزینه        

 
 
 
 ؟نیست صحیح شده، زدایی تنا شیشه و  حرارتی نشکن شیشه مورد در  زیر  هایگزینه از  کدامیک (7۲
 . دهدمی نشان ضربه برابر در شدو زداییتنش  شیشه به نسبت کمتری  مقاومت حرارتی نشکن شیشه( ۱
 . دهدمی نشان ضربه برابر در شدو زداییتنش  شیشه به نسبت بیشتری مقاومت حرارتی نشکن شیشه( ۲
 .دهدمی مکانیکی نشان  بار برابر در شدو زداییتنش  شیشه به نسبت بیشتری مقاومت حرارتی نشکن شیشه( ۳
 .دهدمی حرارتی نشان تنش برابر در شدو زداییتنش  شیشه به نسبت بیشتری مقاومت حرارتی نشکن شیشه( ۴

 110، صفحه 10-1-14-5، بند  5براساس کتاب مبحث جواب: 

 است  صحیح الف گزینه          

  
 است؟ صحیح  عبارت کدام پاششی بتن  مورد در  (۲8
 .باشد گوشه  گرد باید مصرفی ماسه(  ۱
 .باشد گوشه تیز باید مصرفی ماسه(  ۲
 .باشد گوشه تیز یا گوشه گرد تواندمی مصرفی ماسه(  ۳
 .باشد گوشه گرد باید مصرفی ماسه درصد 50 حداقل( ۴

 77ت، صفحه -8-1-3-10-5، بند  5براساس کتاب مبحث جواب: 



 است  صحیح  ج گزینه          

 
 ؟نیست  صحیح عبارت کدام ساختمانی هایرنگ مورد در  (9۲
 .است  یه دو  ساختمانی های رنگ   یه تعداد حداقل( ۱
 .باشند فرمالدهید ترکیبات دارای باید تزئینی ساختمانی های رنگ (  ۲
 .باشند مقاوم سال 5 حداقل باید محیطی شرایط برابر در ساختمانی های رنگ (  ۳
 . شود استفادو هاآن از نباید  و است سمی ترکیبات دارای عمدتاً  روغنی های رنگ (  ۴

 125، صفحه  5-4-16-5، بند  5مبحث براساس کتاب جواب: 

 است  صحیح ب گزینه          

 
 کیست؟  عهده  بر ترتیب به پایدار شیب با و  متر ۲۵ عمق به گودی پایدارسازی و طراحی  مسئولیت (۳۰
 ذیصالح  پیمانکار - ساختمان طراح  مهندس(  ۱
 ذیصالح  پیمانکار - ذیصالح ژئوتکنیک  مهندسی  شرکت( ۲
 ذیصالح  ژئوتکنیک  مهندسی  شرکت - ساختمان طراح  مهندس(  ۳
 ذیصالح ژئوتکنیک  مهندسی  شرکت - ذیصالح ژئوتکنیک  مهندسی  شرکت( ۴

 19، صفحه   11-4-3-3-7 و بند  19، صفحه  2-3-7 ، جدول  7براساس کتاب مبحثجواب: 

 است  صحیح ب  گزینه    

اجرای  _31 از  مدت  از حداقل چه  بعد  استفادو شود،  دار  مهارهای رزین  از  که  در صورتی  نگهبان  در سازو های 

 مهارها می توان آزمایش های باربری را برای آنها انجام داد؟   
 ساعت   12ساعت  د(  10ساعت  ج(  2ساعت  ب(  1الف( 

 ،   46الف، صفحه  1-6-5-7، بند 7جواب: بر اساس کتاب مبحث 

 زینه ب صحیح است. گ 
 

 است  یحح  صحیح ب  گزینه    

 
 ؟  نیست پایا اهداف از زیر هایگزینه از یک  کدام گود، دیواره احداث پروژه یک در( ۳۲
 اطراف  هایسازو  بر گود تأثیر میزان تعیین منظوربه  قانونی مستندات تهیه( ۱
 وسازساخت طول  در گود عملکرد ارزیابی( ۲
 طراحی فرضپیش  مقادیر سنجی صحت( ۳
 گود اطراف هایزمین زهکشی(  ۴

 22، صفحه  1-4-3-7، بند  7براساس کتاب مبحث جواب: 

 است صحیح  د  گزینه    

 
𝟏𝟓  ابعاد  به  مسکونی  منفرد  ساختمان  یک  ساخت  برای(  ۳۳ ∗   ساختمانر    است؟  عدد   ند  هاگمانه  تعداد  حدااق   متر،   𝟑𝟐

   ( است ساده ان  بندیریه و بوده مناسب زمین  نداشته، گودبرداری
1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 8، صفحه  1-2-7، جدول   7براساس کتاب مبحث جواب: 

 است  صحیح ب  گزینه    

 



 و  کمتار  هایانادازه باا گاروه دو  در  باید متر میلی ۳۸ از  بیا اندازه با هایشن برای بتن، در  مصرف مورد  های  سنگدانه  (34

 از  بیشاتر  و  کمتار  هایانادازه باا گاروه دو  در  باید متر میلی ۳۸ حداکنر  اندازه با هایشن برای  و   متر میلی.............    از   بیشتر 
 .شوند  نگهداری  جداگانه  طور  به  متر میلی.............  

1  )20  -  15      2)  ۲0  –  25 

۳  )38  –  25    4  )25  –  19 

    49 صفحه،  ۵-  6-  ۷-۵ بند،   5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  د گزینه     

 
  است؟  صحیح  زیر   عبارات  از  یک کدام  الیافی  بتن  مورد  در   (35

 .شود پروپیلن استفادوپلی الیاف از نباید سوزیآتش هنگام در  بتن شدن  کنقلوو از  جلوگیری  برای(  1

 .شود استفادو اسالم آزمایش  از معمولی بتن مشابه باید الیافی بتن کارایی گیریاندازو  برای(  ۲
 .باشد بیشتر شن اندازو حداکثر و  مقدار باید معمولی، بتن با مقایسه در الیافی، بتن  در(  ۳
 ۱۵۰۰ از بیشااتر الیاااف فااو دی کششاای مقاوماات بایااد. باشااد مگاپاسااکال ۶۰ از باایش بااتن فشاااری مقاوماات کهدرصااورتی( ۴

 .باشد مگاپاسکال
   72 صفحهقسمت پ ،  4-1-3-10-5 بند،   5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  د گزینه     

 
 نیست؟  صحیح سیمان  مورد در   عبارت کدام  (36

 اندیشاایدو تمهیداتی آنکه مگر مخلوط شوند، هاآن با نباید و  ندارند  سازگاری  گچ  مانند  مواد  از  بسیاری  با  طورکلیبه  هاسیمان(  ۱
 .شود
 شاادو ثباات آن تحویاال برگااه تولید در تاریخ و  سیمان نوع کارخانه، مشخصات باید کارگاو، به  واردو  سیمان  محموله  هر  برای(  ۲

 .باشد
 .نیست  مصرف قابل هیچ وجه به باشد درآمدو فشردو  هایکلوخه  صورت به و  شدو انبار زیاد مدت به که سیمانی(  ۳
 .باشند داشته سقف فاصله  از مترمیلی  ۶۰۰  و  دیوارها  از  مترمیلی ۳۰۰ حداقل باید انبار در شدو انبار هایکیسه(  ۴

    13 صفحه،  ۱۴-۱-۶-۲-۵ بند،   5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  ج گزینه     

 
 ندارد؟ مناسبی  کارایی بندیاب  برای  زیر  های مالت  از   یک کدام  (37

 پرامیت  و   گچ  مالت(  ۲   آهک  شفته  مالت(  1

 سیمان ماسه  مالت(  ۴    ساروج  مالت(  ۳
   33 صفحه،  8-2-2-5-5بند ،   5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  ب گزینه     

 
 ؟باشدنمی  صحیح  پلیمر  با شده  اصالت  بتن  مورد در   زیر   موارد  از   یک کدام  (38
 دهندمی افزایش  را بتن کششی  مقاومت  ها  تکس(  ۱
 دهندمی  کاهش را بتن نفوذپذیری  ها  تکس(  ۲
 دهندمی  کاهش را بتن سایشی  مقاومت  ها  تکس(  ۳
 دهندمی کاهش را بتن ا ستیسیته  مدول  ها  تکس(  ۴

   75 صفحه، آخر خط سه الف  قسمت  ۶-۱-۳-۱۰-۵ بند،   5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  ج گزینه     

 
  نیست؟  صحیح   یق   عبارات  از   یک کدام پی  مورد  در   (39
 نکند ایجاد مشکلی  زمین  زدگییخ تراز،  آن در  که شود تراز اجرا در باید پی(  ۱



 sK ثاباات مقدار یک  از و  کرد سازی( شبیهsK)فنر صورت به صورت به را خاک توانمی پذیرانعطاف پی  سازو  تحلیل  برای(  ۲
 نمود استفادو پی  زیر سطح  تمام در
 آورد دست صفحه  بارگذاری  آزمایش از  توانمی  را  sK مقدار(  ۳

 گرفت  نظر در بیشتر  را آن استقرار  عمر توانمی پی پایداری تأمین  منظور به(  ۴
  32صفحه    ب  قسمت  ۲-۶-۴-۷ بند،   7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  ب گزینه     

 
 ؟نیست  صحیح  زیر   عبارات  از  یک کدام  گودبرداری عملیات  کنترق   و  پایا  مورد  در (40

 تشااخیص ناااظر مهناادس مدتی کااه برای بار یک  روزانه باید آب سطوح  ممتد،  باران  زمان  مدت  در  ها،گودبرداری  پایش  در(  ۱
 شوند رصد دهد،
 باشدمی پایش مراحل انجام حسن بر  نظارت  مسئول  پروژو  ناظر(  ۲
 باشدنظارت می دستگاو تشخیص با  هموارو پایش  عملیات  لزوم زیاد  و   معمولی  خطر با  گودهای  در(  ۳
 اطااراف مناااطق هایآساایب رد ارتباااط یااا اثبااات مورد در معتبر سندی عنوان به  توانندمی  دقیق  ابزار  توسط  گود  پایش  نتایج(  ۴

 گیرند قرار استفادو  مورد  ساز و  ساخت  هایفعالیت با  گود
  23صفحه   ت  قسمت  ۶-۴-۳-۷ بند،   7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  ج گزینه     

 
 ریاه باه متاری ۸ عماق در  اماا. اسات نیااز  ماورد خااک شناساایی برای متر  ۱۰ عمق با گمانه  ۴  تعداد  ساختمان  یک  در   (41

 باشد؟می  صحیح  زیر  هایگزینه  از   یک کدام. است شده  برخورد سنگ
 کنند پیدا ادامه  متر  ۱۰  عمق  همان تا باید  گمانه  چهار  هر(  ۱
 است  کافی  متر ۸  عمق تا  گمانه چهار  هر اجرای(  ۲
 کند پیدا ادامه  متر  ۱۰ تا  هاگمانه از یکی حداقل است کافی(  ۳
 اثبات شود سنگی بستر وجود  تا کند نفوذ سنگ   یه در  متر ۳ تا باید  هاگمانه از یکی حداقل(  ۴

   11صفحه  7  مورد  4-5-3-2-۷ بند،   7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  د گزینه     

 
 اساتاتیکی فشاار  باار  تحات شام، ایان. اسات شاده اساتفاده رس خااک در  متار  ۹ طاوق  باه تک شم، یک از  سازه  یک  در   (42

 نشسات اولیاه مقادار  حاداکنر  شاوند بررسای بیشاتری احتماالی هایمحادودیت  سازه  عملکرد  اساس  بر   انکه  از   ابق   بود  خواهد
 شود؟ محدود  باید  زیر   هایگزینه  از  یک کدام به  شم، این  یکنواخت  مجاز 

1  )65 mm   2  )100 mm   3  )55 mm   4  )75 mm 

 ۲۸ صفحه  ۲-۴-۷ جدولو   ۵۲ صفحه  ۲  -۲  -۲  -۶  -۷ بند،   7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  الف گزینه     

 
 نیست؟  صحیح  ان به  مربوط  هایازمایا  و   در جاریز  هایشم،  خصوص در   زیر  جمالت  از   یک کدام  (43

  نمود استفادو کم با دامنه دینامیکی  آزمایش از باید  شمع کیفیت ارزیابی برای  شمع  ریزیبتن در تأخیر  صورت  در(  ۱
 شود بارگذاری انجام آزمایش باید ندارد  وجود طرح احداث منطقه در  شمع اجرای تجربه که  مواقعی  در(  ۲
 نمود کم استفادو دامنه با دینامیکی آزمایش از باید میلگردها پوشش  ضخامت ارزیابی برای  کلی  طور به(  ۳
 نمود استفادو  گیری  مغزو آزمایش  از  توانمی  شمع بتن  مقاومت ارزیابی  برای(  ۴

 69و    68 صفحه  5-10-6-7 بند،   7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  ج گزینه     

 

 ؟نیستدر مورد مالت های ساختمانی کدام گزینه صحیح  (44

 ( در مناطق مرطوب از مالت گچ و آهک برای اندود کردن استفادو می شود.1



 ( برای پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگ ها مالت ماسه آسفالت پیشنهاد می شود.2

 مناسب است.( مالت ماسه آهک برای مصرف بین درز 3

 ( مالت ماسه سیمان برای آب بندی ساختمان های بتن مسلح در زیر آب مناسب است.4
 33صفحه   9-2-2-5-5، بند   5مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 است  صحیح  ج گزینه   

 

 اهک شکفته  یست؟ (45

 ( همان آهک زندو است.1

 ( محصول بدست آمدو از پختن سنگ آهک2

 ( محلول سنگ آهک در آب3

 ( محصول حاصل از ترکیب آب و آهک زندو4
 15صفحه   3-1-1-3-5، بند   5مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 است  صحیح  د گزینه   

 

طبقاه بااری زماین  5طبقاه کاه دو طبقان ان زیارزمین و  7متر ساختمانی  8اصد داریم در یک زمین به عرض   (46

باشد احداث کنیم مهندس محاسب از پی نواری برای فوندانسیون این پروژه استفاده نموده است. اگر حاداکنر فاصالن 

 B3منحنای هاای حبااب تانا عماق گماناه متر و با توجه باه  1.5متر و عرض هر پی   4لب به لب پی روی نواری  
باشاد، حادااق عماق گماناه از تاراز  8.00عادد  0.00باشد در صورتی که ارتفاعی زیر فوندانسایون نسابت باه تاراز 

 حسب مورد عرض ساختمان یا پی است. B ه مقدار است؟  ±  0.00

 متر 30( 1

 متر 32( 2

 متر 24( 3

 متر 28( 4
 10صفحه ، 2قسمت    3-5-3-2-7، بند   7مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 است  صحیح  ب گزینه   

 
 

متر موجود است فشار خاک در حالت سکون معمور برای این دیوار واتای حرکات   Bیک دیوار حائق به ارتفا     (47

 جانبی دیوار نسبت به زمین کمتر از  ند میلی متر باشد ایجاد می گردد؟

 میلی متر 4( 1

 میلی متر 2( 2

 میلی متر 0.4( 3

 میلی متر 0.6( 4
 39صفحه ،   1-2-4-5-7، بند   7مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 است  صحیح  ج گزینه   

 

 ؟نیستدر فعالیت های مربوط به گودبرداری و اماده سازی ان، کدام عبارت صحیح   (48

 ( احداث سازو های سنگین روی خاکریز متشکل از خاک رس و  ی مجاز نیست.1

 ( در تحلیل پایداری گود در شرایط موقت، در نظر گرفتن بار ناشی از زلزله  زم نیست.2

 لی در گودبرداری های با خطر معمولی، پایش و کنترل گود الزامی نیست مگر در موارد خاص ( به طور ک3

 ( مسیرهای ورود آب به زمین باید تعیین شدو و زهکش مناسب به موازات مسیر آب احداث شود.4



 16صفحه ،   7-2-3-7، بند   7مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 است  صحیح  د گزینه   

 
 سانتی متر باشد، ارتفا  مناسب این پله  ند سانتی متر است؟ 35 نان ه عمق کف پله ساختمانی برابر   (49

 18( 2              17( حداکثر 1

    12.5تا   12( 4     14.5تا   14( 3

 48صفحه   1-7-1-5-4، بند   4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
داشته   4ایا طبق مبحث    (50 معبر عمومی پیا امدگی  در  که ورودی ساختمانی  است  پ یر  امکان  ملی ساختمان  مقررات 

به نحوی باشد که ارتفا  زیرین ان از بارترین   از این ساختمان می تواند پیا امدگی باران گیر بام  باشد؟ و ایا در جایی 
 متر باشد؟ 3نقطه کف زمین 

     خیر  -( بلی2                                    بلی            -( بلی1

  بلی   -( خیر4خیر                                             -( خیر3

 38قسمت ج صفحه   1-5-4-4، بند   4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
است در یک مجموعه ساختمان های ردیفی و متصق در    متر  10.5در ن ر است ساختمانی دو طبقه و جنوبی که بر ان    ( 51

با شیب   رو  پیاده  پنجره    6کنار  ارتفا   و  ارتفا  کف طبقه همکف، حداکنر مجاز  تراز  که  احداث شود. در صورتی  درصد 

 سانتی متر باشد. حداکنر ارتفا  مشخص شده این ساختمان در مقررات ملی ساختمان  قدر است؟ 85زیرزمین 

      متر  9.315( 2                                               متر  9.63( 1

 متر   9(  4متر                                                 8.685( 3

 32صفحه   1-2-1-4-4، بند   4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  د گزینه     

 
نگهبا  (52 های  سازه  مهاربندی  در  باربری  ازمایا  در   نان ه  مهار  و  خاک  ان  در  تجربه  که  شود  انجام  شرایطی  در  ن 

 نزدیکی کارگاه مورد ن ر وجود نداشته باشد، حدااق  ند درصد کق مهارها باید ازمایا شوند؟
 درصد بار طراحی آزمایش شوند. 250مهار تا  3الی  2درصد، به عالوو  10( 1

 احی آزمایش شوند.درصد بار طر 250مهار تا  3الی  2درصد، به عالوو  15( 2

 درصد از کل مهارها باید آزمایش شوند.  15( 3

 درصد بار طراحی آزمایش شوند. 200مهار تا    3الی  2درصد، به عالوو   5( 4

 48صفحه   8-5-7  جدول،   7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
 نان ه برای ساخت یک ساختمان منفرد نیاز به  ند گمانه زنی باشد، حداکنر فاصله بین گمانه ها می تواند حدودا  ند    ( 53

 متر باشد؟ 
1 )60   2 )19   3 )50   4 )40 

 8صفحه قسمت الف   2-4-3-2-7 بند،   7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 



 .است شده حمق به کارگاه نگهداری شرایط  سب بر  و  کیلوگرمی 25  روف  در کروم اکسید شیمیایی ترکیب با  رنگ (54
 تواند باشد؟ می زیر  های گزینه از  یک کدام رنگ نو  این استفاده مورد
 پارکت  چوبی های   ک  (1
 نما خارجی سطوح  رنگ (2
 استخری رنگ (3
 ( هیچکدام 4

 125صفحه   2-6-16-5 بند،   5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 
 
 ( از موارد زیر کدام یک درست است؟ 55

 الف( دانه بندی بتن سبک ترکیبی است از سبک دانه با سنگ دانه با وزن معمولی
 است.  2/3تا   3/2ب( مدول نرمی سنگ دانه ریز جزء الزامات اختیاری و بین 

 است.  1/3تا   3/2مدول نرمی سنگدانه ریز جزء الزامات اجباری و بین  ج(  

ساعت در محاال دپااو باااقی  12د( برای آن که رطوبت سنگ دانه ها به حد یکنواخت و پایدار برسد، باید قبل از مصرف حداقل 

 بماند. 
 12-6-7-5، بند 50، صفحه 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 کدام یک از مشخصات زیر مربوط به یک فضای جمعی دارای جدار نورگ ر است؟(  56

 درصد  23نفر و سطحی با ضریب انتقال نوری    21( فضایی برای استفادو غیرهمزمان  1

 درصد  22نفر و سطحی با ضریب انتقال نوری   21( فضایی برای استفادو همزمان  2

 درصد  19سطحی با ضریب انتقال نوری نفر و    20( فضایی برای استفادو همزمان  3

 درصد  19نفر و سطحی با ضریب انتقال نوری   19( فضایی برای استفادو همزمان  4

 16، صفحه 2و پاراگراف  12، صفحه  3، بند 4مبحث  بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 نمودیم، کدام گزینه درست می باشد؟( در حفر گمانه های یک پروژه، اگر به ریه سنگ برخورد 57

 الف( باید تمام گمانه ها حداقل سه متر در  یه سنگ نفوذ نماید تا وجود  یه سنگی اثبات شود. 
 ب( باید حداقل یکی از گمانه ها حداقل سه متر در  یه سنگ نفوذ نماید تا وجود  یه سنگی اثبات شود.

 ه ها ایجاد نشود. ج( بهتر است تغییری در برنامه و عمق گمان
د( بهتر است بر اساس نظر پیمانکار و در صورت صالحدید کارفرما حفر گمانه ها بعد از نفوذ در داخل  یه سنگی، متوقف 

 شود.
 7شمارو  4-5-3-2-7، بند 11، صفحه 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است.  صحیح ب گزینه   

  
 ( مهم ترین مزیت الومینیوم و الیاژهای ان .................. است.  58

 ب( زیبایی نسبت به دیگر مصالح   الف( سبکی وزن و ضد زنگ بودن
 د( همنشینی مناسب با دیگر مصالح فلزی       ج( مشابهت با فو د

 1-2-20-5، بند 153، صفحه 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 .است  صحیح  الف گزینه     

 



 (حدااق ارتفا  کوتاه ترین اسمت فضاهای بهداشتی ربا سقف شیب دار(در واحدهای مسکونی  ند متر است؟ 59

 80/1د(    40/2ج(    05/2ب(    20/2الف(   
 19-1-1-7-4، بند 87، صفحه 4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
خاک دانه ای، در مقایسه با  رفیت باربری، بصورت کدام گزینه زیر ( وضعیت تنا محاسبه شده زیر پی صلب روی  60

 است؟ 
 الف( ظرفیت باربری مجاز< تنش متوسط 
 ب( ظرفیت باربری مجاز < تنش حداکثر
 ج( ظرفیت باربری حداکثر < تنش متوسط
 د( ظرفیت باربری حداکثر< تنش حداکثر  

 5-4-7، جدول 30، صفحه 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

       است.  صحیح الف زینهگ    

 
 


