
اجرای  -1-146 قرارداد  فسخ  شمول  حوزه  در  زیر  موارد  از  کدامیک 

 نمی باشد؟ روزه  15ساختمان توسط صاحب کار با اخطار 

 الف( صاحب کار به دلیل مشکالت تخصصی نتواند ادامه کار دهد. 

ب( سازنده )مجری( بیش از یک دهم مدت قرارداد تاخیر غیرموجه  

 متوجه صاحب کار یا ناظر باشد. داشته باشد، بدون آنکه قصوری 

ج( سازنده )مجری( از طریق عقد قرارداد ثانویه قرارداد را به  

 غیرواگذار نماید. 

درصد مبلغ کل و عدم حصول توافق    20د( حذف یا افزایش بیش از  

 صاحب کار و سازنده )مجری( در مورد ادامه کار 

 24، ماده 146، صفحه 2کتاب مبحث بر اساس  :جواب
   صحیح است.  گزینه د 

 

اصل حاکم بر روابط فعالیت های اشخاص در بخش ساختمان )از    -2

 جمله سازنده( کدام است؟ 

  الف( نقشه های مصوب و پروانه ساختمان 

  ب( ضوابط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور 

 ج( مقررات ملی ساختمان 

 د( مصوبات وزارت راه و شهرسازی 

 3-2-2، بند 2، صفحه2کتاب مبحث  بر اساس :جواب
 صحیح است.  ج گزینه 

 

کدام یک از مقاطع زیر غالبا برای اعضای فشاری ساخته شده از  -3

 ؟ نمی رودورق به کار 

د(    Hج( مقطع   ب( مقطع لوله   الف( مقطع طولی 

 مقطع صلیبی 

  47و صفحه    1-4-2-10بند    -46صفحه    -10بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 1-4-2-10جدول 

 گزینه ب صحیح است. 

 

سبک    -4 آهکی  بتن   « نمایید:  کامل  را  جمله  این 

»................  
 الف( برای ساخت نعل درگاه مناسب است. 

متر مناسب    3تا    2ب( برای ساخت طاق های ضربی با دهانه های  

 است. 

 برای ساخت سقف دیوارهای غیرباربر مناسب است. ج( 

بتن   فشاری  خاصیت  از  آن  در  که  بتنی  نازک  های  سقف  برای  د( 

 استفاده شود مناسب است. 

 17، صفحه 2-2-3-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه ج صحیح است. 

 

 کدام گزینه در خصوص تابلوها صحیح می باشد؟  -5

بیگانه در تابلوهای کاربری های عمومی  الف( استفاده از زبان  

 اضطراری مانند پلیس و داروخانه ضروری است. 

 ب( حریم نصب تابلو تبلیغاتی طبق ضوابط شهرداری باشد. 

ج( حداکثر اندازه حروف در تابلوهای تبلیغاتی در مناطق تجاری  

 سانتیمتر می باشد.  75



تفاع خط  د( در تابلوهای دو زبانه دارای اولویت خط فارسی، ار

بیگانه حداکثر  
1

3
 اندازه خط فارسی مجاز است.  

 2-7-7-20، بند 71و  70، صفحه  20بر اساس کتاب مبحث  :جواب
 صحیح است.  ب گزینه 

 

  100در صورتی که بخواهیم تابلویی به صورت طره و با فاصله  -6

سانتیمتر بر روی نما نصب کنیم، حداقل ارتفاع زیر تابلو تا کف  

 معبر چند متر می تواند باشد؟  

   3د(    50/3ج(   75/3ب(   25/3الف( 

 2-4-6-7-20، بند و جدول 68، صفحه  20بر اساس کتاب مبحث  :جواب
 ست. گزینه الف صحیح ا

 
بر طبق مقررات ملی ساختمان در چه صورت اجرای کالف عرضی در    -7

   سقف های تیرچه و بلوک الزم است؟

الف( در صورتی که جهت تیرچه های یک دهانه عمود بر جهت تیرچه  

 های دهانه کناری نباشد. 

 متر باشد.   5/3ب( در صورتی که دهانه تیرچه ها بیش از 

 متر باشد.  4تیرچه ها بیش از ج( در صورتی که دهانه  

منفی   های  میلگرد  از  بلوک  و  تیرچه  سقف  در  که  صورتی  در  د( 

 استفاده نشده باشد. 

 58، صفحه 4-ب-11-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 
 گزینه ج صحیح است. 

 

در روش مهار متقابل در صورتی که خاک خیلی ریزشی باشد، چه  -8

 اقدامی باید انجام شود؟  

 ف( باید تعداد چاه ها را افزایش دهیم ال

 ب( باید حجم بتن ریزی را در بین اعضای قائم افزایش دهیم. 

ج( باید در بین اعضای قائم از الوارهای چوبی یا اعضای مناسب  

 دیگر استفاده کنیم. 

 د( باید بین اعضای قائم آرماتوربندی کنیم. 

، بند  130صفحه  بر اساس کتاب گودبرداری و سازه نگهبان،    :جواب

 پاراگراف دوم  24-3

   گزینه ج صحیح است. 

 

می    -9 مواقعی  چه  در  دار  شیب  صورت  به  موقت  های  گودبرداری 

 تواند اجرا شود؟  

کنترل   قابل  شود  می  وارد  شیب  به  که  زیرزمینی  آب  دبی  الف( 

 نباشد 

 رد نظر اجرا کنیم. ب( بتوانیم شیب را در داخل زمین مو

ج( دبی آب زیرزمینی که به شیب وارد می شود کم باشد یا قابل  

 کنترل باشد. 

 د( موارد ب و ج  

    گزینه د صحیح است. :جواب

 



معینی    -10-128 فواصل  در  گود  پایدارسازی  در  مهارسازی  روش  در 

قرار می دهیم،   Hو  Iچاه هایی حفر و در درون آنها پروفیل های  

 عمق فرورفتگی پروفیل ها نسبت به کف گود، چه میزان است؟ 

 % عمق گود 10ج(   سانتیمتر  20ب(   سانتیمتر  200الف( 

 عمق گود  35/0تا  25/0د(  

، بند  128فحه  ود برداری و سازه نگهبان، ص بر اساس کتاب گ   :جواب

 پاراگراف دوم  24-1

 گزینه د صحیح است. 

 

گردآوری اطالعات الزم از جمله تعیین جنس و الیه بندی زیرین    -11

مساحت   با  نظر  مورد  ساختمان  که  صورتی  در  زنی  گمانه  و  زمین 

 اشغال کمتر از ...................... باشد، نیاز نمی باشد.  

 مترمربع  450ج(   مترمربع  400ب(   مترمربع  300الف( 

 مترمربع  500د(  

 2-2-7، بند 6، صفحه 7کتاب مبحث بر اساس  :جواب
 گزینه الف صحیح است. 

 

از  -12 بیش  پی  زیر  خاک  در  موجود  نباتی  خاک  میزان  چنانچه 

............. درصد باشد، الزم است قبل از احداث پی در مراحل  

 ختگاه، خاک فوق برداشته شود.  آماده سازی سا

 20د(    3ج(    5ب(   15الف( 

 3-2-3-7، بند 15، صفحه 7ب مبحث بر اساس کتا  :جواب
 گزینه ج صحیح است. 

 

منظور  -13-11 به  منگنه  با  کاری  سوراخ  برای  ورق  ضخامت  حداکثر 

 پیچ و پرچ چند میلیمتر است؟  

 میلیمتر  14ج(   میلیمتر  12ب(   میلیمتر  10الف( 

 میلیمتر   8د(  

 9-1-8-1-11، بند 9، صفحه  11بحث بر اساس کتاب م :جواب
 گزینه ب صحیح است. 

 

 تحم ل را خم ش امت داد کی  در که طرفه کی هایدال مورد در نهیگز کدام  (  14

 باشد؟ نمی  حیصح   کندمی

  به   و  نشده   خته یر   جداگانه   طور   به   آن   ی اجرا   که   ، یبتن  مرکب  های دال  شامل (  ۱

 . باشد می کند، می تحمل  را  بار  واحد صورت

 . باشد می یفوالد  ی عرشه ی رو زی درجار مرکب  ر یغ  هایدال  شامل(  ۲

  متمرکزز   یبارها  اثر  و(  هاحفره)  ی خال  یفضاها   طرفه  کی   هایدال  یطراح   در(  ۳

 . شود   گرفته نظر   در

 . است   حی صح  موارد همه (  ۴

 143صفحه    1-2-9-9و    1-1-9-9بند  ،   9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحیح است.  الفگزینه 

 

 باشد؟نمی  حیصح  یبتن  هایستون  مورد  در  نهیگز  کدام(  15

 از  شزتریب  دیزنبا  ستون  محور  به  نسبت  هدش  خم  یطول  آرماتور  کی  لیما  بیش(  1

 . باشد  شش   به  کی

 . باشد  عدد   ۳  تواندمی  یمثلث  تونس  مقطع  کی  لگرد یم  تعداد حداقل (  ۲



 یطزول آرمزاتور باشد، داشته یرفتگ پس مترمیلی 5/7  از  شیب  ستون  وجه  اگر(  3

 . شود  استفاده شده  خم  صورت  به دی با

  عزدد   ۴  یرو یززدا  یهزا تنگ  و  عزدد  ۶  چیدورپ  داخل  یلگردهایم   تعداد  حداقل(  ۴

 . باشد می

 219و    218صفحه   3و    2-6-12-9بند  ،   9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

 خارجی در یک سایت چه می تواند باشد؟ منابع نوفه  -16

نوفه    الف( نوفه ناشی از محوطه های ساخته شده مجاور  ب( 

 ترافیک  

موارد     ج( نوفه ناشی از بازی بچه ها در سایت  د( 

 الف و ب صحیح است 

 27-3-1-18، بند 19، صفحه  18بحث بر اساس کتاب م :جواب

 گزینه د صحیح است. 

 

کالس های درس جهت ایجاد عایق صوتی می  برای جدا کننده بین    -17

 توان از: 

ساز خشک با وادار   با ساخت و  یک    10الف( دیوار  سانتیمتری و 

 الیه تخته گچی در هر طرف استفاده نمود. 

 سانتیمتری استفاده نمود.  20ب( دیوار آجری 

سبک   بتن  بلوک  دیوار  استفاده    25ج(  اندود  طرف  دو  سانتیمتری 

 نمود. 

 سانتیمتری استفاده نمود.  15آجر سفال د( دیوار 

 67تا  64، صفحه  18کتاب مبحث بر اساس  :جواب

 گزینه ج صحیح است. 

 

مجموعه  -18 در  نوفه  ایجاد  ساختمان  یک  تاسیسات  فضای  چنانچه 

 نماید برای جلوگیری و اصالح چه باید کرد؟  

 الف( پوشش مناسب اکوستیکی برای دستگاه ایجاد نمود. 

با   ها،  ب(  کانال  مسیر  در  االستیکی  های  جداکننده  از  استفاده 

 تراز نوفه را کاهش داد. 

ج( مصالح داخلی فضای اتاقک تاسیسات را جهت کاهش نوفه اصالح و  

 بازسازی نمود. 

 د( همه موارد صحیح است. 

 82، بند آخر و صفحه 81، صفحه  18بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 گزینه د صحیح است. 

 

ق پوشش گیاهی با درختان متراکم برای ایجاد حفاظ  حداکثر عم-19

 صوتی چقدر است؟ 

 متر  20د(   متر  25ج(   متر  40ب(   متر  30الف( 

 3-5 -، شکل پ 86، صفحه  18بر اساس کتاب مبحث  :جواب
 گزینه الف صحیح است. 

 

یا  -20 مشمول  های  ساختمان  داخل  در  ترانسفورماتور  پست  احداث 

 شد؟  محوطه آن به چه صورت می با



الف( مشترک موظف است عالوه بر مقررات شرکت برق، مقررات مربوط  

به )انشعاب فشار متوسط( که بخشی از مبحث سیزدهم مقررات ملی  

 ساختمان می باشد را رعایت نمود. 

ب( ساخت پست طبق ضوابط و طرح پیشنهادی شرکت برق و اجرای آن  

 توسط مالک صورت می گیرد. 

یات باید آن قسمت از پست که منحصرا  ج( از نظر ارتباطی و عمل

در اختیار شرکت برق قرار می گیرد و قسمت هایی که در اختیار  

و   مانع  گونه  هیچ  که  شود  اجرا  و  طراحی  نحوی  به  است  مشترک 

 اشکالی در بهره برداری طرفین وجود نداشته باشد. 

 د( همه موارد  

 1-3-5-13، بند 43، صفحه  13مبحث بر اساس کتاب  :جواب
 گزینه د صحیح است. 

 

پیش بینی دیزل خانه )مولد برق اضطراری( در کدام ساختمان  -21

 ها الزامی است؟ 

کلیه      الف( در کلیه مراکز صنعتی  در  ب( 

 ساختمان های مسکونی 

های     ج( در کلیه ساختمان های عمومی  سردخانه  د( 

 عمومی و صنعتی  

 1-5-5-13، بند 60، صفحه  13مبحث بر اساس کتاب  :جواب
 گزینه د صحیح است. 

 

 کدام عبارت صحیح است؟   -22

الف( عبور کلیه مدارات برق از داخل کانال ها، رایزرها، کانال  

 های مخصوص سیم کشی، لوله های سینی کابل و غیره ضرورتی ندارد. 

رو   باال  های  کانال  بایستی  می  ساختمان  طراحی  مراحل  در  ب( 

دسترسی  و  بازدید  قابل  پیش  )رایزرهای  ها  منهول  و  هندهول   ،)

 بینی و احداث گردند. 

ج( چنانچه چند کابل موازی کشیده شوند ضمن رعایت فواصل مجاز،  

 کل سطح کابل ها باید از آجر یا دال بتنی مناسب پوشیده شود. 

 د( موارد ب و ج 

  87و صفحه  11-1-7-13، بند 84، صفحه  13بر اساس کتاب مبحث  : جواب

 6-5-2-7-13بند 
 د صحیح است.  گزینه

 

ماده ظهور )ظاهر کننده( در کدام یک از آزمایش های جوش به  -23

   کار می رود؟

ب( آزمایش با رنگ نافذ       الف( آزمایش ضربه 

  قرمز 

   د( آزمایش های مخرب    ج( آزمون های شارپی و ایزود 

، بند  257اتصالت جوش، صفحه    بر اساس کتاب راهنمای جوش و  :جواب

 سوم 

 گزینه ب صحیح است. 

 

های  -24 بازرسی  به  مربوط  جوشکاری  در  زیر  موارد  از  یک  کدام 

  (QC)کنترل کیفیت می باشد؟  



ب( بازرسی و تایید جوش    (Process Selection)الف( روش جوشکاری  

(Prove) 
دستورالعمل    (Preparation)ج( آماده سازی مناسب لبه ها  د( 

 (Procedure)جوشکاری 

، بند  193اتصاالت جوش، صفحه  بر اساس کتاب راهنمای جوش و    :جواب

7-3 

 گزینه ب صحیح است. 

 

 از ورق های سربی در کدامیک از موارد زیر استفاده می شود؟  -25

عایق     الف( برای پر کردن درز انبساط  ساخت  در  ب( 

 های حرارتی 

د( در آب بندی گنج های    ج( جهت جلوگیری از زنگ زدن فوالد 

 بام 

 154، صفحه 3-2-20-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث اب: جو

 گزینه د صحیح است. 

 

کدام یک از جوش های زیر بر وجوه جانبی دو قطعه مجاور هم  -26

 رسوب می کند؟ 

کام   ب( جوش در حفره و شیار   الف( جوش گوشه  جوش  ج( 

 د( جوش شیاری    

، بند  108جوش، صفحه  بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت    :جواب

 ( 1جزء ) 4-3
 گزینه الف صحیح است. 

 

 در جدارهای جانبی ساختمان و در محل درز انقطاع؟  -27

الف( در صورتی که فضای ساختمان مجاور کنترل شده باشد، نیازی  

 به عایق کاری حرارتی آن جداره ها نیست. 

سا فضای  که  صورتی  در  عایق  ب(  باشد،  شده  کنترل  مجاور  ختمان 

 الزم می باشد.  5/0کاری حرارتی با ضریب 

درز   فاصله  که  نیست  حرارتی  کاری  عایق  به  نیاز  صورتی  در  ج( 

 سانتیمتر باشد.  5انقطاع کمتر از 

 د( در هر صورت نیاز به عایق کاری حرارتی می باشد. 

 ، پاراگراف دوم 36، صفحه  19مبحث بر اساس کتاب  :جواب

   گزینه الف صحیح است.

 

بندی  -28 گروه  اصلی  ویژه  عوامل  جزو  زیر  موارد  از  یک  کدام 

انرژی   مصرف  نظر  از  ها   ساختمان 

   ؟نمی باشد

ب( گونه بندی شهر      الف( گونه بندی تعداد طبقات 

 محل استقرار 

از      ج( گونه بندی کاربری ساختمان  بندی  گونه  د( 

 نظر سطح زیربنا 

 2-2-19، بند 15، صفحه  19ب مبحث بر اساس کتا  :جواب

 گزینه الف صحیح است. 

 



در محدوده آسایش حرارتی و رطوبتی حدود چند درصد از ساکنان  -29

 یا استفاده کنندگان، در آن احساس آسایش دارند؟  

 90د(    80ج(   20ب(  75الف( 

 ، بند چهارم 11، صفحه  19اب مبحث بر اساس کت :جواب

 ح است. گزینه ج صحی

 

کدام وسیله برای جلوگیری از اصابت کنترل نشده کابین و یا  -30

کار   به  چاهک  کف  به  تعادل   وزنه 

 می رود؟  

 د( یوک     ج( بافر   ب( جمع کن   الف( باالسری 

 6، صفحه  15بر اساس کتاب مبحث  :جواب
 گزینه ج صحیح است. 

 

دستر-31 و  تردد  نواحی  در  آسانسور  موتورخانه  ارتفاع  سی  حداقل 

 چه مقدار می باشد؟  

 160ج(    سانتیمتر  170ب(    سانتیمتر  190الف( 

 سانتیمتر  200د(   سانتیمتر 

 2-5-2-2-15، بند 21، صفحه  15حث بر اساس کتاب مب  :جواب
 گزینه د صحیح است. 

 

32-  .......... ترتیب  به  باتارد  مالت  ساخت  برای  نسبت  بهترین 

 حجم ماسه، ............ حجم سیمان .......... و حجم آهک است؟  

،  6د(    2، 2، 6ج(   1، 2، 10ب(   1، 2، 8الف( 

1 ،1 

 2-، بند ت 49، صفحه 8کتاب مبحث  بر اساس :جواب
 گزینه د صحیح است. 

 

ساختمان، یک مهندس ناظر از شروع اجرا تا اتمام،  در نظارت  -33

 چند گزارش را باید به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نماید؟ 

   گزارش  10گزارش ج و د،  8الف( گروه الف و ب، 

 گزارش   15گزارش و گروه ج و د،   10ب( گروه الف وب، 

 گزارش  12گزارش و گروه ج و د،  8ج( گروه الف و ب، 

 گزارش  8گزارش و گروه )ج و د(،  5ف و ب، د( گروه ال

 7-13، بند 62، صفحه 2کتاب مبحث  بر اساس :جواب
 گزینه ج صحیح است.  

 

حداکثر ظرفیت اشتغال به کار بر اساس مساحت زیربنا در هر  -34

مقطع زمانی برای پایه های مختلف مهندسی در صالحیت اجرا چقدر  

   است؟

پایه   پایه   1000:  3الف(  پایه    2000:  2  مترمربع،  :  1مترمربع، 

 مترمربع  6000مترمربع، پایه ارشد:  4000

  4000  :1مترمربع، پایه    3000:  2مترمربع، پایه    1200:  3ب( پایه  

 مترمربع   5000مترمربع، پایه ارشد: 

  4500:  1مترمربع، پایه    3000:  2مترمربع، پایه    1500:  3ج( پایه  

 مترمربع   6000مترمربع، پایه ارشد: 



  5000:  1مترمربع، پایه    2500:  2مترمربع، پایه    1200:  3پایه  د(  

 مترمربع   7500مترمربع، پایه ارشد: 

 5، جدول شماره 40، صفحه 2مبحث  بر اساس کتاب :جواب
 گزینه ب صحیح است. 

 

 جمله زیر را کامل نمایید.   -35

حداقل ارتفاع مفید در فضای سکونتی ............... متر، فضای  

. درها  بهداشتی  چهارچوب  زیر  و  متر   ...............

 ................. می باشد.  

  -40/2  -70/2ب(         05/2 -10/2– 50/2الف( 

10/2   

 05/2-20/2 -40/2د(         00/2 -20/2 -00/3ج( 

،    61و صفحه    2-2-5-4، بند  52، صفحه  4بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 2-6-5-4بند 
 گزینه د صحیح است. 

 

میراث  -36 به  مربوط  آثاری  ساختمانی  عملیات  حین  در  هرگاه 

 فرهنگی یافت شود:  

الف( عملیات ساختمان باید متوقف و به سازمان میراث فرهنگی و  

 دیگر نهادهای ذیربط اطالع داده شود.

ب( آثار کشف شده متعلق به مالک ساختمان است و از مالک باید  

 گرفت.در مورد نحوه ادامه کار اجازه 

ج( اثر کشف شده را باید با دقت از محل دور کرد و سپس عملیات  

 ساختمانی را ادامه داد. 

اجرایی   عملیات  بندی  زمان  برنامه  در  تاخیری  گونه  هیچ  د( 

 ساختمان جایز نیست. 

 10، صفحه 10-6-1-4، بند 4مبحث  بر اساس کتاب :جواب

 گزینه الف صحیح است. 

 

 رمربع مساحت:  مت 10000در پارکینگی با  -37

الف( هر بخش پارکینگ باید به دو قسمت در دو بند تقسیم شده  

 باشد 

 ب( باید مجهز به سیستم اعالم حریق باشد. 

 ج( باید حداقل دو راه خروج داشته باشد. 

 د( همه موارد صحیح است. 

و    1-8-2-11-3، بند  198و    195، صفحات  3بر اساس کتاب مبحث    :جواب

   3-7-3-11-3و  3-11-3-7-2
 گزینه د صحیح است. 

 

 ؟ در تصرف تجاری کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد -38

الف( در صورتی که طبقات فوقانی به منظوری غیرتجاری استفاده  

 % خروج ها باید مستقیما به بیرون بنا باز شود. 50شود حداقل 

حداکثر   خالص  مساحت  اگر  دسترسی    280ب(  طول  و  باشد  مترمربع 

 متر باشد با داشتن یک خروج مجاز است.  23خروج حداکثر 



از   بیش  خالص  مساحت  اگر  راه    2800ج(  یک  باید  باشد  مترمربع 

آن از   شود که عرض  ارتباطی مستقیما منتهی به خروج پیش بینی 

 میلیمتر کمتر نباشد.  1500

  د( همه موارد صحیح است. 

 134تا  132، صفحه 3بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 زینه د صحیح است.   گ 

 

افقی  -39 های  لوله  شیب  خصوص  در  زیر  های  گزینه  از  یک  کدام 

 فاضالب صحیح می باشد؟  

ب(    درصد شیب معکوس داشته باشد  2الف( می تواند تا 

 درصد باشد.  5نباید بیشتر از 

تواند      درصد باشد  4ج( نباید بیشتر از  می  د( 

 درصد شیب داشته باشد.   5/0کمتر از 

 3، بند ب، قسمت 87، صفحه  16بحث بر اساس کتاب م :جواب
 گزینه ج صحیح است. 

 

از نظر لوله کشی گاز طبیعی کدام یک از موارد زیر در گروه  -40

 ساختمان های عمومی قرار می گیرد؟  

مسکونی      سقف  4الف( مسکونی با بیشتر از  ب( 

 ده واحد و بیشتر از ده واحد 

 د( هیچ کدام     ج( مسکونی با دو طبقه زیرزمین 

 1-2-2-17، بند 19، صفحه  17مبحث بر اساس کتاب  :جواب

 زینه ب صحیح است. گ
 

 ؟ کدام گزینه صحیح است-41

الف( بخش مشترک لوله کشی گاز واحدهای مسکونی مانند رایزرها  

 نباید از داخل ملک خصوصی عبور نماید. 

 ب( لوله گاز باید از ایمن ترین مسیر عبور کند. 

 ج( لوله گاز باید از کوتاه ترین مسیر ممکن عبور کند. 

 د( همه موارد  

 1-1-4-17، بند 27، صفحه  17مبحث اس کتاب بر اس :جواب
 گزینه د صحیح است. 

 

 مواد اولیه تولید کاشی عبارت است از: ...............  -42

الف( کائولن، خاک رس، ماسه بادی، بال کلی، فلدسپات، دولومیت،  

 شاموت 

 ب( کائولن، خاک رس، بال کلی، فلدسپات، دولومیت، شاموت 

 دولومیت، ماسه بادی ج( خاک رس، شاموت، 

 د( کائولن، بال کلی، فلدسپات، دولومیت شاموت 

 1-8-5، بند 51، صفحه 5تاب مبحث بر اساس ک :جواب
 گزینه ب صحیح است. 

 

آن  -43 آلیاژهای  و  آلومینیوم  مزیت  ترین  مهم 

 .................. است.  

به     الف( سبکی وزن و ضد زنگ بودن  نسبت  زیبایی  ب( 

 دیگر مصالح 



با       شابهت با فوالد ج( م مناسب  همنشینی  د( 

 دیگر مصالح فلزی  

 1-2-20-5، بند 153، صفحه 5مبحث بر اساس کتاب  :جواب
 گزینه الف صحیح است. 

 

های  -44 فرآورده  یا  ها  سیستم  از  یک  کدام  جزو  ها  ژئوتکستال 

 ساختمانی هستند؟  

ج(    ب( تقوین کننده سازه   الف( نوری تقویت 

 د( رنگ   درزبند  

 1-17-5، بند 129، صفحه 5ب مبحث بر اساس کتا  :جواب
 گزینه الف صحیح است. 

 

برای تامین ایستایی و جلوگیری از واژگون شدن داربست کدام  -45

 مورد باید رعایت شود؟ 

داربست   روی  کارگران  کردن  کار  از  باید  طوفان  موقع  در  الف( 

 جلوگیری شود. 

ید به عضو مطمئنی در محل تکیه گاه ها  ب( پایه های داربست با

 مستقر شود تا از جابه جایی و لغزش آنها جلوگیری شود. 

ج( داربست باید به ساختمان متصل شود تا از لرزش آن جلوگیری  

 شود. 

 د( هر سه مورد صحیح است. 

 11-2-7-12، بند 51، صفحه  12بحث بر اساس کتاب م :جواب

 گزینه د صحیح است. 

 

کدام یک از موارد زیر در خصوص مبحث ایمنی، بهداشت کار و  -46

 ؟ نمی باشدحفاظت محیط زیست در حین کار صحیح  

از   خارج  که  دهد  اجازه  کارگری  هیچ  به  نباید  کارفرما  الف( 

 ساعات عادی کار به تنهایی مشغول به کار باشد. 

 ب( بارگیری بیش از ظرفیت مجاز وسایل موتوری حمل بار. 

مبحث در  ج(   مهندس ناظر موظف به نظارت بر اجرای مقررات این 

 عملیات ساختمانی می باشد. 

د( سازنده و کارفرمایان کارگاه های ساختمانی موظفند از شخص  

ساختمانی   عملیات  در  کار  به  اشتغال  پروانه  دارای  ذیصالح 

 استفاده نمایند. 

مبحث    :جواب کتاب  اساس  صفحه  12بر  بند  9،  و  12-1-5-7،  صفحه  ، 

 4-3-6-12، بند 47
 گزینه ب صحیح است. 

 

رعایت کدام یک از مالحظات اجرایی در هنگام تخریب دیوارها  -47

 الزامی است؟ 

الف( در دیوارهای حائل خاک، سازه نگهبان قبل از تخریب اجراء  

 شده باشد. 

 ری دیوارهای نازک تر تخریب گردیده باشند. ب( تا فاصله سه مت 

ارتفاع   که  دیواری  از  ج(  بیشتر  باشد    22آن  آن  ضخامت  برابر 

 نباید بدون مهاربندی جانبی آزاد بماند. 

 د( همه موارد  



 4-3-8-12، بند 61، صفحه  12مبحث بر اساس کتاب  :جواب
   گزینه الف صحیح است.

 

میلیمتر  -48 چند  حداقل  باید  وان  فاضالب  خروجی  لوله  اسمی  قطر 

 باشد؟  

  40د(    30ج(   50ب(  35الف( 

 3-2-4-16، جدول 86، صفحه  16بحث بر اساس کتاب م :جواب
 گزینه د صحیح است. 

 

 در سازه های نگهبان، مزایای روش خرپایی کدام است؟ -49

سرعت   است،  مناسب  عمیق  گودهای  برای  دارد،  الف(  باالیی  عمل 

 نسبتا کم هزینه است، اجرای آن ساده است. 

دارد،   زیادی  انعطاف  قابلیت  است،  مناسب  شهری  گوهای  برای  ب( 

امکان استفاده مجدد از خر پا وجود دارد، ساده است و نیاز به  

 تخصص ندارد. 

ج( برای گودهای نیمه عمیق مناسب است، خرپا در هر قطعی ساخته  

 ابل فروش است، به سادگی اجرا می شود. می شود، خرپاها ق

د( برای هر گودی مناسب است، قابل حمل است. خرپاها را می توان  

 دوباره استفاده کرد، هر ارتفاعی را حایل است. 

، بند  113ازه نگهبان، صفحه  بر اساس کتاب گودبرداری و س  :جواب

23-1 

 گزینه ب صحیح است. 

 

حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل  در صورتی که کارفرما برای  -50

الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشد و در اثر عدم استفاده  

کارگر حادثه ای برای او پیش آید، چه مسئولیتی متوجه کارفرما  

 است؟ 

الف( در صورتی که آموزش های الزم را داده باشد مسئولیتی متوجه  

 وی نیست. 

 ب( هیچ مسئولیتی متوجه کارفرما نیست. 

 ج( مسئولیت مشترکا متوجه کارگر و کارفرما است. 

د( در مورد کارگران مسئولیتی متوجه کارفرما نیست اما در مورد  

 کارآموزان، کارفرما مسئول است.  

   95ماده   2، تبصره 44کار، صفحه بر اساس کتاب قانون  :جواب

 گزینه الف صحیح است. 

 

شده  -51 تخلف  چند  مرتکب  پرونده  یک  در  مهندسی  که  صورتی  در 

از   یک  کدام  او  مجازات  برای  می  باشد،  صحیح  زیر  های  گزینه 

 باشد؟  

الف( برای هر تخلفی مجازات جداگانه ای تعیین می شود لیکن فقط  

 مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد.  

 تعیین و اعمال می شود. ب( برای هر تخلف مجازات جداگانه ای 

ج( به محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار از نوع  

 محکوم می شود.  5و  4درجه 

د( به محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال به کار به مدت  

 یک سال تا سه سال محکوم می شود.  



صفحه    :جواب مهندسی،  نظام  قانون  کتاب  اساس  بند  99بر   ،92    ،

 1 تبصره
 گزینه الف صحیح است. 

 

در صورت مالک بودن شرایط قرارداد اجرای ساختمان با مصالح  -52

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، کدام گزینه در مورد نحوه  

 محاسبه سطح زیربنا صحیح است؟ 

الف(  
1

2
می     محسوب  زیربنا  سطح  جزء  سقف  بدون  های  بالکن  مساحت 

 شود. 

 جزء سطوح زیربنا محاسبه نمی شوند. ب( بالکن های بدون سقف 

مترمربع کمتر    6ج( فقط بالکن های بدون سقفی که مساحت آنها از  

 باشد، جزء زیربنا محسوب می شوند. 

د(  
2

3
 سطح بالکن های بدون سقف جزء زیربنا محسوب می شوند.  

 8، ماده 154، صفحه 2کتاب مبحث  بر اساس :جواب

 گزینه ب صحیح است. 

 

اجرای ساختمان های فوالدی عرض موثر دال بتنی که  در طرح و  -53

هیچ   در  نماید،  می  عمل  مختلف  صورت  به  آن  با  تیر  طرف  هر  در 

     شرایطی نمی تواند کمتر از:

میلیمتر    80ج(   میلیمتر باشد  60ب(  میلیمتر باشد  100الف( 

 میلیمتر باشد  120د(  باشد 

، تبصره  1-3-8-2-10بند    ،122، صفحه  10بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 ( 3جزء )
 گزینه ج صحیح است. 

 

کج بیل )بیل مکانیکی با جام معکوس( برای کدام حفاری مناسب  -54

 است؟  

از      الف( در هر سطحی بدون محدودیت  باالتر  ب( 

 سطح اتکا 

تر        ج( هم تراز سطح اتکا  پایین  د( 

 از سطح اتکا 

،  82)معرفی ماشین آالت عمران(، صفحه    446بر اساس نشریه    :جواب

 1388، ویرایش 2-2-10-2بند 

 گزینه د صحیح است. 

 

تامین  -55 بیمه  پوشش  تحت  مورد  در  کارگر،  و  کارفرما  توافق 

 اجتماعی قرار ندادن کارگر در کارگاه ساختمانی:  

قبول     الف( مشروط به چگونگی توافق است  قابل  ب( 

 معتبر است بوده و  

به    ج( قابل قبول نبوده و قانونا بی اعتبار است  مشروط  د( 

   اعالم توافق با سازمان تامین اجتماعی است

 2، نکته 185صفحه  بر اساس کتاب قانون کار،: جواب

   گزینه ج صحیح است. 

 



در صورتی که در حین عملیات ساختمانی مشخص شود که دیواری  -56

ا »دیوار  مجاور،  همسایه  سازنده  با  اقدام  نحوه  است،  شتراکی« 

 )مجری( چگونه است؟  

 الف( تراشیدن نصف دیوار مشترک و اداره عملیات اجرایی 

ب( توقف عملیات ساختمانی تا تعیین تکلیف حقوقی و فنی دیوار  

 اشتراکی 

 ج( تراشیدن محل ستون های سازه و ادامه عملیات اجرایی 

 یات اجرایی د( تخریب کامل دیوار اشتراکی و ادامه عمل 

تا    18بر اساس کتاب قوانین مرتبط با ساخت و ساز، صفحات    :جواب

 قانون مدنی   133تا  109، مواد 21

 گزینه ب صحیح است. 

 

سانتیمتر    150×    200ضریب انتقال حرارتی پنجره ای به ابعاد  -57

   و با بازشوی کشویی با مشخصات زیر چه مقدار می باشد؟ 

میلیمتر با    60×  35آلومینیومی حرارت شکن با مقطع  نوع پروفیل:  

 باالترین گواهینامه فنی 

میلیمتر    14درصد و فاصله    85نوع شیشه: دو جداره با گاز آرگون  

 .  2/0با گسیلندگی عمودی 

.w/m2 2/7الف(   k      )3ب 𝑤/𝑚2. 𝑘          )2/8ج 𝑤/𝑚2. 𝑘 

.𝑤/𝑚2 2/6د(           𝑘 

و صفحه    26جدول    111،صفحه    9پیوست    19بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 28جدول  115

 گزینه ب صحیح است. 

 

 ۳ ت وانمی امت داد ره در میمستق یطراح روش در و دال هایسیستم در ایآ(   58

  جه ت   ه ر  در  هاگاهتکی ه  مرک ز  ت  ا  مرک  ز  اخ  تالف  ایآ   گرفت؟  نظر  در  دهانه

 با هم اختالف داشته باشد؟  تر بزرگ دهانه   درصد  ۲۵  تواندمی

(  ۴  ی بل  - خیر (  ۳  ی بل  - ی بل(  ۲  ریخ  -  یبل(  1

 ریخ –  ریخ

 175صفحه    2-9-10-9بند  ،   9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحیح است.  الفگزینه 

 

 باشد؟می  صحیح  گزینه  کدام  بتن  مشخصه  فشاری  مقاومت  تعیین  ( در59

 قطزر  بزه  ایاستوانه  نمونه  ۲  حداقل  روی  بر  ایهفته  ۴  هایآزمایش  بر اساس(  1

 . شود می  تعیین متر میلی ۱۰۰

  بزه   ایاسززتوانه  نمونزه  ۲  حزداقل  روی  بززر  روزه  ۲۸  هززایآزمایش  اساس  بر(  ۲

 . شود می  تعیین متر میلی  ۲۰۰ ارتفاع 

  مگاپاسکال   ۷۰  آن   حداکثر  و   مگاپاسکال   ۲۰  سبک   بتن   برای  آن   مقدار  حداقل (  ۳

 . باشد می متصل

  ۲۵ سززبک  و  معمززولی   بززتن  جهززت  آن  حززداقل   ویزز ه   بززر  لززرزه   هایسززازه  در(  ۴

 . باشد می مگاپاسکال

 57صفحه    3-3-9بند  ،   9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحیح است.  د گزینه 

 

در اجرای سقف های مختلط با استفاده از ورق های ذوزنقه ای  -60

 ................ میلیمتری  75تا ارتفاع 

های پر شده با بتن نباید کمتر از     13الف( عرض متوسط کنگره 

 میلیمتر باشد. 



  50ب( پوشش دال بتنی در باالی کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از  

 میلیمتر بیشتر باشد. 

 میلیمتر باشد.  15ج( پوشش بتن روی گل میخ ها نباید کمتر از 

ق فوالدی ذوزنقه ای به عضو  د( گل میخ ها را نمی توان از روی ور

 فوالدی جوش داد. 

 2قسمت  1-، پ124، صفحه  10مبحث  بر اساس کتاب جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

  

 

 

 

 


