
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

 8فصل 

 1399وریایش 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

 

 بند / فصل فهرست مطالب  شماره صفحه 

              ۱-۸ کلیات و تعاریف               ۲

             ۲-۸ مشخصات مصالح و کنترل کیفیت               ۲۸

             ۴-۲  -۲ -۸ واحد مصالح بنایی              ۳0

             5-۲-۲-۸ فولد                ۳5

             ۶-۲-۲-۸ مالت                 ۳۶

             ۷-۲-۲-۸ دوغاب           ۳۸

             ۸-۲-۲-۸ های مالت و دوغاب               افزودنی ۳۹

             ۹-۲-۲-۸ شفته آهکی                 ۴0

             ۱0-۲-۲-۸ بتن                ۴0

             ۴-۲-۸ ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی                  ۴۲

             ۶-۲-۸ کارآیی مصالح سیمانی               ۴5

             ۲-۳-۳-۸ ای )انقطاع(              درز لرزه  ۴۸

                       ۴-۳-۸ اعضای سازه ای               ۴۸

             ۲-۴-۳-۸ ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون                ۴۸

             ۳-۴-۳-۸ ای             حداقل ضخامت دیوار سازه  50

             5-۴-۳-۸ کنترل نسبت لغری                 50

             ۷-۴-۳-۸ بازشو               5۲

             ۸-۴-۳-۸ نعل درگاه               5۲

             ۹-۴-۳-۸ خرپشته                 5۲

              ۱۲-۴-۳-۸              های مهاری مدفون پیچ 5۳

             ۳5-۸ ای       غیر سازه   -اعضای   5۴

             ۱-5-۳-۸ ای جداگر              دیوار غیر سازه  5۴

             ۳-5-۳-۸ سقف کاذب                5۶

             ۴-5-۳-۸ پلکان                         5۶

ث
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             5-5-۳-۸ آسانسور و بالبر              5۷

             ۶-5-۳-۸ نما                 5۷

             ۸-5-۳-۸ دودکش و هواکش               5۸

             ۷-5-۳-۸ پناه               جان 5۸

             ۱0-5-۳-۸ ها و مجاری توکار                لوله 5۹

             ۱۱-5-۳-۸ عایق رطوبتی                  5۹

             ۶-۳-۸ دیوار محوطه                 ۶۱

             ۴-۸ های بنایی مسلح                ساختمان  ۶۳

             ۸-۲-۴-۸ تغییر مکان نسبی طبقه                 ۶۶

             ۹-۲-۴-۸ سختی جانبی               ۶۷

             ۴-۴-۸ الزامات میلگردگذاری               ۶۹

             ۱-۴-۴-۸ الزامات میلگردها               ۶۹

             ۲-۴-۴-۸ فاصله میلگردها                 ۷0

             ۳-۴-۴-۸ مهار میلگردهای خمشی              ۷0

             5-۴-۴-۸ های ستون مسلح                 تنگ ۷۳

             ۶-۴-۴-۸ پوشش میلگرد و سیم                ۷۳

             ۷-۴-۴-۸ قالب               ۷۴

             ۸-۴-۴-۸ حداقل قطر خم برای میلگرد              ۷5

             ۹-۴-۴-۸ وصله میلگردها               ۷5

             5-۴-۸ الزامات اجرای بنایی               ۷۶

             ۶-۴-۸ طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی               ۷۸

             ۱-۶-۴-۸ فرضیات طراحی                  ۷۸

             ۳-۶-۴-۸ ضرایب کاهش مقاومت                 ۸۱

             5-۶-۴-۸ طراحی تیر                 ۸۳

             ۶-۶-۴-۸ طراحی تیر عمیق               ۸5

ث
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             ۷-۶-۴-۸ طراحی ستون                   ۸۷

             ۸-۶-۴-۸ طراحی جرز                   ۸۸

             ۹-۶-۴-۸ طراحی دیوار                   ۸۹

             ۱0-۶-۴-۸ دیوارهای متقاطع                   ۹۶

             ۱۳-۶-۴-۸ طراحی و اجرای دال و دیافراگم                  ۱0۱

             ۸-۴-۸ ای              الزامات غیرسازه  ۱0۲

             ۲-۸-۴-۸ دیوار جداگر                 ۱0۲

             5-۸ های بنایی با کالف              ساختمان  ۱05

             ۴-5-۸ الزامات معماری              ۱05

             ۱-۴-5-۸ پالن ساختمان               ۱05

             ۲-۴-5-۸ ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان              ۱0۶

             ۳-۴-5-۸ پیشامدگی سقف                 ۱0۷

             ۴-۴-5-۸ اختالف سطح سقف در طبقه                 ۱0۷

             5-5-۸ ای                الزامات سازه  ۱0۷

             ۲-5-5-۸ شالوده و پی                 ۱0۸

            ۱-۳-5-5-۸ ای           دیوار سازه  ۱۱۲

             ۴-5-5-۸ بازشو               ۱۱۶

   5-5-5-۸ نعل درگاه                ۱۱۶

             ۶-5-5-۸ کالف بندی                 ۱۱۷

             ۷-5-5-۸ پناه                جان ۱۲۲

             ۸-5-5-۸ سقف                ۱۲۲

             ۷-۶-5-۸ دیوار محوطه               ۱۲۹

ث 
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 کلیات   ۸-۱

 هدف   ۸-۱-۱

منظور از مقاومت آن است که، ساختمان و اعضای آن در طول عمر مفید ساختمان بارهای وارده را به خوبی تحمل کنند و آسههیب   مقاومت:  -الف

 (1قابل مالحظه نبینند. )ص

های ایجههاد شههده  کلمنظور از پایداری آن است که حالت تعادل بین بارهای وارده به ساختمان، در جزء و یا کل، تحت تأثیر تغییر ش پایداری:  -ب 

 (1در آن دچار اختالل نشده و پیکره اصلی ساختمان و اعضای آن حفظ شده و دچار فروریزش نشوند. )ص

ههها چنههان در نظههر  منظور از پایایی آن است که مصالح تشکیل دهنده شامل واحدهای مصالح بنایی، مالت، فوالد و بههتن و ترکیههب آن پایایی:  -ت 

ههها  برداری سازگاری کافی داشته باشند و شرایط موجود محیط موجب فرسودگی و یا انهههدام زود هنگههام آنحیط و بهرهگرفته شوند که با شرایط م

 (1نشود. )ص

 ساختمان بنایی با کالف  -ب 

ط دیوارها تحمل  ها ساخته شده و در آن تمام بارهای قائم و نیروهای جانبی توسساختمانی است که با آجر، سنگ یا بلوک سیمانی یا ترکیبی از آن

 (2شود. )صها با نقش محصور کنندگی خود باعث افزایش یکپارچگی ساختمان میشوند. کالف در این ساختمانمی

 ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی

ه تعریف واحد مصههالح  اضافه نصف ضخامت بند یا بندهایی که در اطراف آن قرار دارد )بابعاد اسمی واحد مصالح بنایی برابر است با ابعاد مشخصه، به

 (3بنایی مراجعه شود(. )ص

 ابعاد واقعی

 (4گیری شده اجزاء بنایی مانند آجر، جرز، ستون و دیوار. )صابعاد واقعی عبارت است از ابعاد اندازه

 بند گلویی

 (5شود. )صیا دوغاب پر میفضایی خالی است که به صورت قائم در طول یک جداره بنایی و قسمت ساخته شده پشت آن قرار دارد و با مالت  

 جرز

برابههر طههولش کمتههر    5باشد و ارتفاع آن نیههز از   6و کمتر و یا برابر  3عضو قائم مجزایی است که طول )بُعد افقی( آن نسبت به )ضخامت( بیشتر از 

 (8باشد. )ص

 حفره 

 (8صمتر مربع باشد. )میلی  1000ترین سطح مقطع آن بیش از  فضایی خالی است که مساحت بزرگ

 دیوار

 (9عضوی قائم است که طول آن بیشتر از شش برابر عرض )ضخامت( آن باشد. )ص

 زنجاب 

خیس کردن واحدهای مصالح بنایی به حالت اشباع با سطح خشک قبل از استفاده در عضههو بنههایی بههرای جلههوگیری از مکیههده شههدن آب مههالت و  

 (11باشد. )صمالت میدرنتیجه جلوگیری از کاهش چسبندگی بین واحد بنایی و  

 ستون 

ای قائمی است که بُعد بزرگ مقطع آن از سه برابر بُعد کوچک مقطع تجاوز نکند و ارتفاع آن حداقل چهار برابر بُعد کوچک مقطع باشههد.  عضو سازه

 (11)ص

 سوراخ 

 (12متر مربع باشد. )صمیلی  1000ترین سطح مقطع آن کمتر از  فضایی خالی است که مساحت بزرگ

 احت خالصمس 

 (14باشد. )صها و سطوح فاقد تماس با مالت میها و فرورفتگیها، حفرهها، سوراخهای فاقد دوغاب، شکافمساحت کل، منهای مساحت هسته

 میلگرد بستر 

های  دار جوش داده شده و در اندازهخرپایی است متشکل از تعدادی مفتول یا میلگرد عرضی که به صورت نردبانی یا زیگزاگ به دو میلگرد طولی آج

 (16)صشود.  مناسب در بند بستر نصب می

ث
2مبح

ه آموزشى 2
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 مشخصات مصالح و کنترل کیفیت  ۸-۲

 واحد مصالح بنایی  ۸ -۲ -۲ -۴

 (30شود: )صل ظاهری به سه نوع تقسیم میواحدهای مصالح بنایی برحسب شک

 واحدهای مصالح بنایی توپر    -الف

 دار  واحدهای مصالح بنایی سوراخ -ب

 (  3و    2،  1واحدهای مصالح بنایی توخالی )انواع   -پ

 آمده است.  1-2-8ضوابط هندسی واحدهای مصالح بنایی در جدول  

 (30)ص  های سیمانیلوکهای مختلف آجر رسی و بضوابط هندسی گروه ۱-۲-۸جدول 

 آجر رسی یا بلوک سیمانی

 دارسوراخ 

 توخالی

 بلوک سیمانی آجر رسی

 ۳نوع  ۲نوع  ۱نوع  ۳نوع  ۲نوع  ۱نوع 

 حجم فضاهای خالی نسبت به حجم کل

35%  ≤   

35%  < 

 و

45%  ≤ 

45%  < 

 و

55%  ≤ 

55%  < 

 و

70%  ≤ 

35%  < 

 و

50%  ≤ 

50%  < 

 و

60%  ≤ 

60%  < 

 و

70%  ≤ 

 فضای خالی نسبت به حجم کلحجم هر 

10%  ≤   
≤    

5/12% 

≤    

5/12% 
 محدود به مساحت

≤    

5/12% 

≤    

5/12% 

 محدود به مساحت

 )رجوع به بند(

 مساحت هر فضای خالی

محهههدود بهههه  

 حجم

محدود به  

 حجم

محدود به  

 حجم

 برای چند حفره:

 ≥متر مربع  میلی  2800

 برای تک حفره:

 ≥متر مربع  میلی  18000

محدود به  

 حجم

محدود به  

 حجم

 برای چند حفره:

 ≥متر مربع   میلی  2800

 برای تک حفره:

 ≥متر مربع   میلی  18000

 )رجوع به بند( )رجوع به بند(

 ها در هر امتداد نسبت به کل طول یا عرض در همان امتدادها و پوستهمجموع ضخامت جان

 بدون محدودیت ≤  %20 ≤  %30 بدون محدودیت ≤  20% ≤  30%  ≤  30%

 

رجههوع شههود(، واحههدهای مصههالح    2800ها در برابر زلزله، استاندارد  نامه طراحی ساختماندر مناطق با خطر نسبی زلزله خیلی زیاد و زیاد )به آیین

 (30دارای شرایط زیر باشند: )صگیرند باید  ای مورد استفاده قرار میبنایی توخالی که در دیوارهای سازه

 (30ای مجاز است. )ص، تنها در دیوارهای غیر سازه3و    2واحدهای مصالح بنایی توخالی نوع   -1

طور یکنواخههت در سههطح آن توزیههع  ها باید عمود بر سطح بزرگ واحد مصالح بنههایی و بهههدار و توخالی، سوراخدر واحدهای مصالح بنایی سوراخ -2

  15متر محدود شود و ضخامت پوسته بههیش از  میلی  25ای باید حداکثر به  های دایرههای مربعی و قطر سوراخشوند. در آجرهای رسی اندازه سوراخ

ث
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ه آموزشى 2
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 سخته ولی با ما آسونه

 

   8مبحث  

 

 

متر باشد. در صورت تأمین نشدن شرایط فوق، بکار بردن این واحدهای مصالح بنایی فقههط  میلی  10متر و جداره داخلی بین دو سوراخ بیش از میلی

 (31ای مجاز است. )صدر دیوارهای غیر سازه

 جان آجر توخالی باید در کل عرض واحد مصالح بنایی امتداد یابد.   -3

حسب ساختار، کاربرد و نوع ماده به انواع: آجر )رسی، ماسه آهکی، بتنی و سبک(، بلوک بتنی و سههفالی و سههنگ تقسههیم  واحدهای مصالح بنایی بر

 (31شوند. )صمی

 آجر  ۸-۲-۲-۴-۱

 شود:آجر، بر اساس مواد خام استفاده شده در ساخت، به انواع زیر تقسیم می

تن خشت خام رسی یا مخلوط مرطوب فشرده شده شههیل، شیسههت و مههارن بههه  آجری است که از پخ  الف( آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی:

 (  31شود. )صای، از جمله نما، استفاده میای و غیر سازهآید. از این نوع آجر در ساخت اعضای سازهدست می

ای و  ر در ساخت اعضای سههازهشود. از این نوع آجآجری است که از مخلوط ماسه سیلیسی یا سیلیکاتی و آهک ساخته می ب( آجر ماسه آهکی:

 (31شود. )صای، ازجمله نما، استفاده میغیر سازه

ای و همچنین کف سههازی  ای و غیر سازههای آجر ساخته شده و در ساخت اعضای سازهنوعی بلوک سیمانی توپر است که در اندازه  پ( آجر بتنی:

 (31شود. )صاستفاده می

ای و بههه عنههوان پرکننههده در اعضههای  های هوازا ساخته شده و در ساخت اعضای غیر سههازهو افزودنیآجری است که از مواد رسی   ت( آجر سبک:

 (31شود. )صای استفاده میسازه

های انواع مختلف آجر باید مطابق با ضوابط و استانداردهایی باشد که در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان آورده شده است. در مواردی که  ویژگی

شماره استانداردها در این فصل و یا در مبحث پنجم اشاره نشده باشد، استاندارهای ملّی ایران و در غیر این صورت استانداردهای معتبر    به عنوان و

 (32باشند. عالوه بر این، موارد زیر نیز باید رعایت شوند: )صخارجی مالک عمل می

 (32داری تولید شود. )صای وارد آید، صدای مشخص زنگهرگاه با یک آجر به آجر دیگر ضربهآجر باید کامالً پخته، یکپارچه و سخت باشد و   -1

چهارم آجر( و کلوک )پاره آجههر( در جههایی کههه  چهارم آجر(، نیمه )نصف آجر(، چارک )یکاستفاده از تکه آجر، شامل: سه چارک یا سه قد )سه -2

 دور نباشد، مجاز است.تر مقاستفاده از آجر کامل یا آجر با اندازه بزرگ

 (32آجر از هر نوع باید در زمان اجرا کامالً تمیز و زنجاب باشد. )ص -3

 (32مگاپاسکال باشد. )ص  5گیرد، باید منطبق با مشخصات طراحی و حداقل  ای مورد استفاده قرار میمقاومت فشاری آجر، که در اعضای سازه -4

کیلوگرم بههر مترمکعههب کمتههر    1300ها از  و چگالی ظاهری آن  1700جز آجر سبک، نباید از  دار، بهچگالی حقیقی هر دو نوع آجر توپر و سوراخ -5

 (32کیلوگرم بر مترمکعب بیشتر باشد. )ص  1000باشد. چگالی ظاهری آجر سبک نباید از  

 زدگی، آلوئک و نظایر آن باشد.آجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی، شوره  -6

 (32درصد باشد. )ص  5صد جذب آب برای آجرهای در مجاورت آب مانند آجرهای نما نباید بیش از  در -7

 بلوک سفالی  ۸-۲-۲-۴-۲

 (32باشند. )صهای سفالی توخالی شامل بلوک سفالی دیواری و بلوک سفالی سقفی میبلوک

 الف( بلوک دیواری:

 (32شوند: )صمیهای سفالی دیواری به دو دسته تقسیم  بلوک

 های قائم  بلوک سفالی با سوراخ -1

 های افقی  بلوک سفالی با سوراخ -2

 ب( بلوک سقفی

 (33شود. )صبلوک استفاده میبلوک سفالی سقفی توخالی، به عنوان پر کننده در سقف تیرچه

 بلوک سیمانی  ۸-۲-۲-۴-۳

های سیمانی توخههالی شههامل بلههوک سههیمانی  گیرند. بلوکد و مورد استفاده قرار میدار( و توپر تولیهای سیمانی به دو صورت توخالی )سوراخبلوک

 (33باشند. )صدیواری و بلوک سیمانی سقفی می

 های توخالی دیواری:الف( بلوک

مکعههب هسههتند.  کیلوگرم بر متر  2000ای یا شکسته، دارای وزن ویژه معمولی و در حدود  های ساخته شده از شن و ماسه طبیعی رودخانهبلوک -1

  2000و    1700آورنههد. در صههورتی کههه وزن ویههژه بلههوک بههین  کیلوگرم بر مترمکعب را سبک بههه حسههاب می 1700های با وزن ویژه کمتر از بلوک

 (33آورند. )صکیلوگرم در مترمکعب باشد آن را نیمه سبک به شمار می

 (33آمده است. )ص  2-2-8ها در جدول  ها و پوستهوابط ضخامت جانهای سیمانی مورد استفاده در دیوار باربر، خالصه ضبرای بلوک -  2
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ترین دیههواره  پیمانه شن )به درشتی حداکثر نصف ضههخامت نههازک 5/3مخلوط بتن مصرفی در ساخت بلوک باید از یک پیمانه سیمان پرتلند و   -3

آب برای بتن نلرزیههده در هههر مترمکعههب تشههکیل شههده باشههد،  لیتر    160-180لیتر آب برای بتن لرزیده یا    130-150پیمانه ماسه و   5/2بلوک( و 

 (33تواند با دست یا ماشین انجام شود. )صاختالط می

ای، الزم  شود. برای استفاده از بلوک سیمانی به عنوان عنصر باربر در اعضای سازهبلوک سیمانی توخالی به دو صورت باربر و غیرباربر استفاده می -4

 (33ا بتن یا مالت کامالً پر شوند. )صهای بلوک باست سوراخ

 (34)صها ها و پوسته: ضوابط ضخامت جان۲-۲-۸جدول 

عتتترض بلتتتوک 

 سیمانی 

 متر()میلی

حتتتداقل ضتتتخامت 

 پوسته

  (۱)متر()میلی 

 حداقل ضخامت جان

 (۲( )۱)متر()میلی 

 ضخامت جان معادل

 (۳)متر بر طول()میلی

 136 20 20 102و    2/76

152 25 25 188 

203 32 25 188 

 209 29 32 ترو بزرگ  254

 (34متر باشد. )صمیلی  16های سیمانی کامالً دوغاب شده ضخامت پوسته و جان نباید کمتر از  ( برای بلوک1)

 (34باشد. )صمتر میمیلی  20متر، حداقل ضخامت جان  میلی  25ها کمتر از  های سیمانی با فاصله بین جان( برای بلوک2)

های سیمانی دوغاب شده کامل یا به شکل جزئی از این ضوابط مستثنی هستند. در این موارد برای محاسبه ضههخامت جههان معههادل بایههد  ( بلوک3)

 (34طول دوغاب شده از طول بلوک کسر شود. )ص

   های توخالی سقفی:ب( بلوک

 (34متر باشد. )صمیلی  20کم  بلوک سقفی بر روی تیرچه دستگاه  متر و عرض تکیهمیلی  15ضخامت پوسته و جان بلوک سقفی باید حداقل  

   های توپر سبک:پ( بلوک

های سیمانی توپر سبک، از جمله: بلوک بتن هوادار اتوکالو شده یا بتن گازی و بلوک بتنی سبک اسفنجی در ساخت اعضههای غیههر  استفاده از بلوک

 (34ای مجاز است. )صسازه

 سنگ  ۸-۲-۲-۴-۴

 ی سنگ مصرفیهاالف( ویژگی

شوند باید از نظر ظاهر یکنواخت و بههدون  ها به کار برده میهایی که در ساخت اعضای باربر مانند دیوارهای باربر، دیوارهای حائل و شالودهسنگ -1

 (34د. )صزننها لطمه میهایی باشند که بر اثر عوامل جوی و هوازدگی خراب شده و به استحکام آنهای سست و سایر کانیترک، رگه

 استفاده از قلوه سنگ مجاز نیست مگر اینکه به صورت شکسته و در ابعاد مورد نظر این فصل مصرف شود. -2

تر فقط به عنوان پرکننده  های کوچکمتر و حداکثر به اندازه پهنای دیوار باشد. استفاده از سنگمیلی  150ابعاد قطعه سنگ مصرفی باید حداقل   -3

 (35)صمجاز است.  

 های مصرف شده در صورتی که با شرایط این فصل منطبق باشند مجاز است.استفاده مجدد از سنگ -4

 (35های سرد باید در برابر یخبندان پایدار بوده باشد. )صهای مصرفی در اقلیمسنگ -5

 های مصرفی ب( حداقل ضوابط لزم برای سنگ

و ضههریب افههت    %5های رگههی حههداکثر  مگاپاسکال باشد. جذب آب سنگ 15باربر نباید کمتر از مقاومت فشاری سنگ مورد استفاده در عضو بنایی 

های آهکههی  ، سههنگ%15های آهکی متههراکم % است. جذب آب مجاز برای سنگ 70کم های باربر و نما دستمقاومت سنگ در آب، در مورد سنگ

 (35تعیین شده است. )ص  %30و در مورد توف ها    %25متخلخل 

سههاعت بههه مقاومههت    24ضریب افت مقاومت سنگ در آب عبارت است از نسبت مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت حداقل  تعریف:

 (35فشاری همان سنگ در حالت خشک. )ص

 فولد  ۸-۲-۲-5

 الف( میلگرد

 (35، دیگر باشند.)صهای رنگ، روغن، گرد و خاک و هر نوع آلودگیمیلگردهای فوالدی باید تمیز و عاری از پوسته -2
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 ب( فولدهای ساختمانی

زنههد. عههاری باشههند. اسههتفاده از  ها لطمه میهای نورد شده و ورق باید از نواقصی که به مقاومت یا شکل ظاهری آنقطعات فوالدی اعم از نیمرخ -1

 (36مالً تمیز شوند. )صوسیله ماسه پاشی یا برس زنی کاقطعات زنگ زده و پوسته پوسته شده مجاز نیست، مگر اینکه به

 ها پ( اتصال دهنده

ها و مهارهای فوالدی، باید مطابق با استانداردهای ملی ایههران و یهها  شوند و دیگر بستهای فوالدی ساخته میهای دیوار و مهارهایی که با سیمبست

استفاده شوند. بست ها و مهارهای ساخته شده از مس، برنج  المللی تهیه و  در صورت عدم وجود استاندارد ملی باید مطابق با استاندارهای معتبر بین

 (36مگاپاسکال باشند. )ص  200یا دیگر فلزات مقاوم در برابر خوردگی باید دارای مقاومت تسلیم حداقل برابر با  

 مالت   ۸-۲-۲-۶

دانه ریز، ساخته شده و در صههورت  ده، مانند سنگای است خمیری که از اختالط ماده چسباننده، مانند خمیر سیمان، و ماده پرکننمالت تازه، ماده

 (36شود. )صنیاز به مشخصات ویژه کاربری، از مواد افزودنی در آن استفاده می

 انواع مالت    ۸-۲-۲-۶-۱

ت مههوارد  باشد. رعایهه کیلوگرم سیمان در مترمکعب مالت می  200این مالت متشکل از ماسه و سیمان با عیار حداقل   سیمان:  -الف( مالت ماسه  

 (37زیر برای مالت ماسه سیمان ضروری است: )ص

 سیمان نباید به آن گچ افزوده شود.  -برای زودگیر کردن مالت ماسه   -1

 سیمان نباید از گچ استفاده نمود.  -گیری مالت ماسه  برای شمشه -2

کیلههوگرم    125کیلههوگرم سههیمان و    100این مالت متشکل از ماسه، سیمان و آهک با عیار حههداقل   آهک )باتارد(:  -سیمان    -پ( مالت ماسه  

 (37باشد. )صآهک در مترمکعب مالت می

 (37باشد. )صمی  1به    1این مالت متشکل از خاک )رس و ماسه( و گچ با نسبت وزنی    پ( مالت گچ و خاک )گل و گچ(:

کههاری سههاختمان، ماننههد  ههها و عمههدتاً در نازکدانه، آب و برخی افزودنیهای غیرآلی، سنگز چسبانندهاین مالت مخلوطی است ا  ت( مالت بنایی:

 (37گیرد. )صبندکشی، مورد استفاده قرار می

 موارد کاربرد و مالحظات ساخت مالت   ۸-۲-۲-۶-۲

 شود.  ستفاده میسیمان در ساخت دیوار )یا جرز و یا ستون( آجری، بلوک سیمانی و سنگی ا  -مالت ماسه   -1

 (37شود. )صآهک صرفاً در ساخت دیوار )یا جرز و یا ستون( آجری استفاده می  -مالت ماسه سیمان   -2

 (37سیمان استفاده شود. )ص  -ها باید منحصراً از مالت ماسه  ای دودکشپناه بام و بالکن و قسمت طرهبرای اجرای جان -3

 شود.های تاق ضربی استفاده میبودن، برای اجرای سقفمالت گچ و خاک، به علت زودگیر   -4

توان در اندودکاری، نماسازی و بندکشههی اسههتفاده  باشد. از این مالت ها میهای آهکی و گلی در ساخت عناصر بنایی مجاز نمیاستفاده از مالت -5

 (37نمود. )ص

 (37گیری وزنی و یا حجمی استفاده شود. )صیق اندازهگیری نسبت مواد تشکیل دهنده مالت باید از ابزار دقبرای اندازه  -6

 (38کن استفاده شود. )صهای مخلوطسیمان و باتارد(، باید تا حد ممکن از دستگاه  -های سیمانی )ماسه  برای اختالط مالت -7

 (38اند را نباید با افزودن آب، دوباره در هم آمیخت و استفاده نمود. )صهایی که سفت شدهمالت -8

 مقاومت فشاری مالت   ۸-۲-۲-۶-۳

 (،  20M، مالت ها به چهار گروه مالت خیلی قوی )706-2به لحاظ مقاومتی، مطابق استاندارد ملی ایران، شماره  

 (38شوند.)ص( و به شرح زیر تقسیم میM-  1M 5( و مالت ضعیف )10M(، مالت متوسط )15Mمالت قوی )

مگاپاسکال بوده و برای ساخت عناصر بنههایی در زیههر سههطح    20روزه برابر یا بیش از   28ت فشاری این مالت دارای مقاوم الف( مالت خیلی قوی:

 (38شود. )صزمین استفاده می

مگاپاسکال بوده و برای دیوارهایی که به مقاومت خمشههی زیههاد نیههاز    15روزه برابر یا بیش از   28این مالت دارای مقاومت فشاری  ب( مالت قوی:

 (  38شود. )صها استفاده میها و دودکشپناهدارند و برای جان

مگاپاسکال بوده و برای ساخت عناصههر بنههایی معمههولی اسههتفاده   10روزه برابر یا بیش از  28این مالت دارای مقاومت فشاری   پ( مالت متوسط:

 (38شود. )صمی

 (38)ص  گیرد.کاری مورد استفاده قرار میمالت با مقاومت کم که فقط برای نازک  ت( مالت ضعیف:

 ای )خیلی قوی، قوی و متوسط( نباید از مقاومت فشاری واحدهای مصالح بنایی مورد استفاده کمتر باشد.  مقاومت فشاری مالت سازه  تبصره:

 دوغاب    ۸-۲-۲-۷

ز دوغاب برای پههر کههردن بههین  شود. ادانه ریز و آب کافی ساخته میای است روان، که از اختالط ماده چسباننده، مانند سیمان و سنگدوغاب، ماده

 (38شود. )صها استفاده شده و به دو نوع دوغاب بنایی و دوغاب سیمانی تقسیم میعناصر بنایی و یا تقویت آن
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 الف( دوغاب بنایی

 (39های بنایی به عنوان پرکننده بین عناصر بنایی کاربرد دارد. )صاین نوع دوغاب در ساختمان

 ب( دوغاب سیمانی

گیرد. پس از ساخت هر پنج ردیف آجر )و یا معادل آن بلوک سیمانی و یهها سههنگ(،  سیمانی برای تقویت عناصر بنایی مورد استفاده قرار میدوغاب 

شود و این عمل باید تا پایان ساخت کامل عنصر بنایی ادامه یابد. موارد زیر باید در دوغاب ریههزی مههورد توجههه  عمل دوغاب ریزی سیمانی انجام می

 (39ر گیرد: )صقرا

 دوغاب سیمانی باید به نسبت حجمی یک سیمان و یک ماسه ساخته شود.   -1

 دوغاب سیمانی باید در کمترین زمان ممکن بعد از اختالط و پیش از آغاز گرفتن سیمان مصرف شود. -2

ین، نباید از دوغابی که از شههروع اخههتالط آن  استفاده از دوغاب سیمانی که در آن گیرش سیمان اتفاق افتاده و سخت شده، مجاز نیست. همچن -3

 (39ساعت گذشته است، استفاده شود. )ص  5/1بیش از  

 (39ساعت پس از اجرا، جلوگیری شود. )ص  24الزم است از یخ زدن دوغاب سیمانی حداقل تا   -4

 های مالت و دوغاب افزودنی  ۸-۲-۲-۸

 اد مشابه نباید در مالت یا دوغاب بکار روند.ها یا سایر مومایعات ضد یخ، نمک  های ضدیخ:الف( مخلوط

 (39باشد. )صزدگی وجود دارد، مجاز میاستفاده از مواد هوازا برای ساخت دوغاب و مالت، در مناطق سردسیر که خطر یخ ب( هوادهی:

ب بکار برد. مقدار کربن سیاه موجههود  توان در ساخت مالت یا دوغاهای پالستیکی را میفقط اکسید معدنی خالص، کربن سیاه یا رنگ ها:پ( رنگ

 (39درصد وزن سیمان محدود شود. )ص  3باید به حداکثر  

 شفته آهکی  ۸-۲-۲-۹

 (40شود. در ساخت و استفاده از شفته آهکی موارد زیر باید منظور شود: )صهای زیر پی استفاده میاز شفته آهکی برای تقویت الیه

ومت  مقدار آب الزم برای شفته آهکی بستگی به کارآیی و مقاومت مورد نیاز دارد. با حفظ کارآیی مورد نیاز، هر اندازه آب کمتر مصرف شود مقا -1  

 (40شود. )صبیشتری حاصل می

 (40)صمقدار آهکی که در ساختن شفته آهکی باید مصرف شود بستگی به مقاومت مورد نیاز و مقدار خاک رس دارد.   -2

 (40بندی مناسبی داشته باشد، بالمانع است. )صهای سنگی درشت در شفته، مشروط بر اینکه مجموعه دانهوجود دانه -3

درصههد خههاک کمتههر    15درصد و خاک رس آن از    25بندی پیوسته است که ریزدانه آن از  بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی، خاک با دانه -4

 (40نباشد. )ص

 (40افتد، باید مورد توجه قرار گیرد. )صم ناشی از خشک شدن شفته آهکی، که به سبب وجود خاک رس و آب زیاد اتفاق میکاهش حج -5

 بتن  ۸-۲-۲-۱0

شود. کیفیههت  های بتنی بنایی مسلح استفاده میباشد که در ساخت پی، کالف بتنی و هستهها میدانه، آب و افزودنیبتن مخلوطی از سیمان، سنگ

 ز نظر مقاومت، پایایی باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشد.بتن ا

 (40باشد. )صکیلوگرم در هر مترمکعب بتن می  250حداقل عیار سیمان   -1

 باشد.مگاپاسکال می  20ها  روزه بتن مورد استفاده در کالف  28حداقل مقاومت فشاری   -2

 باشد.مگاپاسکال می  20روزه بتن مورد استفاده در پی    28حداقل مقاومت فشاری   -3

 باشد.  مگاپاسکال می  20روزه بتن مورد استفاده در بنایی مسلح    28حداقل مقاومت فشاری   -4

درصد سنگ الشههه    30مگاپاسکال و    20روزه    28درصد بتن با مقاومت فشاری   70سازی استفاده از بتن خرده سنگی با مصرف حداقل برای پی -5

 (40یا خرده سنگ، مجاز است. )ص

 ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی  ۸-۲-۴

 روش آزمایش نمونه منشوری  ۸-۲-۲-۴-۱

باشد. ایههن مقاومههت بههر     f′𝑚شود، باید مساوی یا بیشتر از مقاومت مشخصههای منشوری تعیین میمقاومت فشاری واحد بنایی که بر مبنای نمونه

 (42باشد. آزمایش نمونه منشوری واحد بنایی باید با شرایط زیر انجام شود: )صروزه می  28مبنای آزمایش نمونه  

های منشوری واحد بنایی قبل از اجرا ساخته و مطابق استاندارد ملی ایران آزمایش شوند. مصالح مههورد اسههتفاده  یک مجموعه پنج تایی از نمونه -1

ها باید تحت نظر مهندس ناظر در  ها از همان مصالحی انتخاب شوند که در ساخت ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نمونهساخت نمونه در

 (42یک موسسه مجاز ساخته و آزمایش شوند. )ص

مترمربع از مساحت دیههوار، یههک سههری سههه    450های مجاز در طراحی مورد استفاده قرار گیرند، در حین اجرا برای هر  در صورتی که کل تنش -2

های منشوری بههرای هههر  های منشوری، مطابق ضوابط استاندارد ملی ایران ساخته و آزمایش شوند. حداقل یک سری سه تایی از نمونهتایی از نمونه

 (43ساختمان الزم است. )ص
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 مبحث   هشتم مقررات ملی ساختمان 

 

 سخته ولی با ما آسونه

 

   8مبحث  

 

 

 کارآیی مصالح سیمانی  ۸-۲-۶

های  سیمان و دوغاب سیمان )گروت(، بر مبنای میزان نشست آزمایش اسالمپ، باید در محههدوده -کارایی مصالح سیمانی، شامل: بتن، مالت ماسه 

 (45زیر قرار داشته باشد. )ص

 متر  میلی  150تا   50بتن:  

 متر  میلی  200تا    100مالت:  

 متر.میلی  270تا    200دوغاب:  

 ضوابط عمومی  ۸-۳

 ساختگاه  ۸-۳-۲

باشد. منظور از زمههین ناپایههدار زمینههی اسههت کههه  های ناپایدار یا در معرض سیل، مجاز نمیبر روی زمینهای مشمول این مبحث احداث ساختمان

هایی مانند روانگرایی، نشست زیاد، نشست نسبی، سنگ ریزش و زمین لغزش در آن وجود داشته باشد یا اینکه زمین متشکل از  احتمال وقوع پدیده

 (47خاک رس حساس باشد. )ص

 بندی ساختمانپیکره  ۸-۳-۳

 ای )انقطاع(درز لرزه  ۸-۳-۳-۲

تههر از مقههادیر  ای از یکدیگر جدا کرد. عالوه بر این، چنانچه نسبت ابعاد پالن سههاختمان بزرگالزم است دو ساختمان مجاور هم را با ایجاد درز لرزه

یش از حد مجاز باشههد، الزم اسههت سههاختمان را بهها اسههتفاده از  مندرج در فصل چهارم و پنجم این مبحث باشد و نیز وجود پیشامدگی ها در پالن ب

 (48های مجزا تقسیم کرد. )صای به قسمتدرزهای لرزه

 ای، باید ملزومات زیر رعایت گردد.در اجرای درز لرزه

متههر، هههر کههدام  میلی  50مان و یهها  ترین ساختمان و یا قسمت جدا شده سههاختمتر به ازای هر یک متر ارتفاع کوتاهمیلی  10ای نباید از درز لرزه -1

 (48بیشتر است، کمتر باشد. )ص

های افقی اجرا شود، ولی الزم نیست در پی مشههترک  ها و کالفهای جدا شده، از جمله در تراز کفای در تمام ارتفاع قسمتالزم است درز لرزه -2

 (48دو قسمت جدا شده ادامه یابد. )ص

 (48ه مصالح ساختمانی از جمله نخاله بوده و مناسب است با مواد پر کننده نرم پر شود. )صای باید عاری از هرگوندرز لرزه -3

 ایاعضای سازه  ۸-۳-۴

 ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون  ۸-۳-۴-۲

 عرض )ضخامت( مؤثر       ۸-۳-۴-۲-۱

 (49باشد. )صعرض مؤثر دیوار و ستون به شرح زیر می

 الف( دیوار تک جداره 

 (49باشد. )صکاری میدیوار تک جداره واحدهای توپر یا میان خالی، ضخامت کل دیوار بدون در نظر گرفتن نازک  عرض مؤثر

 ب( دیوار چندجداره 

ها پر  ها با مالت یا دوغاب پر شده باشد، برابر با ضخامت کل دیوار و چنانچه فضای بین جدارهعرض مؤثر دیوار چندجداره، چنانچه فضای بین جداره

 (49باشد. )صکاری میها، بدون در نظر گرفتن نازکهای جدارهده باشد، برابر با جمع ضخامتنش

 پ( ستون

های غیههر  کههاری اسههت. عههرض مههؤثر بههرای سههتونعرض مؤثر ستون مستطیلی در امتداد مورد نظر، برابر با عرض ستون، بدون در نظر گرفتن نازک

 (49باشد که در ستون واقعی مورد نظر است. )صممان اینرسی، حول محوری میمستطیلی، بعد یک ستون مربعی با همان  

 ارتفاع مؤثر  ۸-۳-۴-۲-۲

 (49های جانبی باال و پایین و در امتداد عمود بر محور مورد نظر قرار دارد. )صگاهارتفاع مؤثر دیوار و ستون، برابر با ارتفاع آزادی است که بین تکیه

 ایوار سازهحداقل ضخامت دی  ۸-۳-۴-۳

   دیوار بنایی غیر مسلح  ۸-۳-۴-۳-۱

 (50متر کمتر باشد. )صمیلی  200ای غیر مسلح نباید از  ضخامت اسمی دیوار سازه

 دیوار بنایی مسلح  ۸-۳-۴-۳-۲

  100دار، ضخامت اسههمی  خمتر کمتر باشد. در مورد دیوار باربر بنایی مسلح با واحد آجر سورامیلی  150ای مسلح نباید از ضخامت اسمی دیوار سازه

نباشد، واحدها در پیونههد    25مگاپاسکال باشد، نسبت الغری بزرگتر از    5/5که مقاومت واحد سطح خالص بیشتر از  متر مجاز است، به شرط آنمیلی

 (50رار گیرد. )صمتر نباشد و حداکثر یک میلگرد با یک وصله در هر سوراخ قمیلی  12ممتد قرار گیرند، اندازه قطر میلگرد بیشتر از  
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 8فصل 
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 مبحث  هشتم مقررات ملی ساختمان 

   8مبحث  

 

 دیوار چندجداره  ۸-۳-۴-۴

های مقاوم در برابر خوردگی یا  ها باید با بستهای دیوار چندجداره باید توسط دوغاب، مالت یا بتن پر شود. همچنین، جدارهفاصله بین کلیه جداره

های فوالدی یا میلگردهای بستر با سطح مقطههع  ت بستمیلگردهای بستر و یا با همپوشانی واحدهای مصالح بنایی به یکدیگر متصل شوند. الزم اس

 (50متر در دیوار کار گذاشته شوند. )صمیلی  500متر مربع در فواصل افقی و قائم حداکثر برابر با  میلی  20حداقل برابر با  

 کنترل نسبت لغری  ۸-۳-۴-5

 الف( کنترل نسبت لغری دیوار

آید.  مؤثر بر عرض )ضخامت( مؤثر و یا تقسیم طول مؤثر بر عرض مؤثر، هر کدام که بیشتر است، به دست مینسبت الغری در دیوار از تقسیم ارتفاع  

محههدود    1-3-8ای مسلح، این نسههبت بههه مقههادیر جههدول  بیشتر شود. در دیوارهای سازه 17ای غیرمسلح، نسبت الغری نباید از در دیوارهای سازه

 (51شود. )صمی

 (51)صای مسلح لغری در دیوارهای سازه حداکثر نسبت ۱-۳-۸جدول 

 حداکثر نسبت لغری مجاز شرایط انتهایی

 30 گاه سادهتکیه

 40 گاه پیوستهتکیه

 15 دیوار طره

 ب( کنترل نسبت لغری در ستون 

های غیرمسههلح،  آید. در ستوندست مینسبت الغری در ستون از تقسیم ارتفاع مؤثر ستون بر عرض مؤثر در هر امتداد، هر کدام که بیشتر است، به  

شود. در محاسبات بایههد حههداکثر خههروج از مرکزیتههی  محدود می  20های مسلح، این نسبت به عدد  بیشتر باشد. در ستون  15نسبت الغری نباید از 

 (51درصد بعد ستون در هر امتداد در نظر گرفت. )ص  10معادل با  

 بازشو  ۸-۳-۴-۷

ای، در صورت امکان باید از تعبیه بههیش از یههک  های مرکزی دیوار قرار گیرند. در دیوارهای سازهکوچک بوده و در قسمتاالمکان بازشوها باید حتی

رد یهها  بازشو در یک راستای قائم پرهیز شود. در غیر این صورت، باید پیرامون بازشوها به نحو مناسب )مندرج در فصل چهارم و فصل پنجم( با میلگ

 (52کالف تقویت شود. )ص

 نعل درگاه  ۸-۳-۴-۸

ساخته باشد. در طبقه زیر زمین، اسههتفاده از نعههل  تواند از مصالحی مانند بنایی مسلح، فوالد، بتن مسلح درجا و یا بتن مسلح پیشنعل درگاه می -1

 (52باشد. )صدرگاه فوالدی مجاز نمی

سازد. تمام بار مثلههث بههه اضههافه  درجه می 60که اضالع جانبی آن با افق زاویه بار وارد بر نعل درگاه عبارت است از بخشی از دیوار مثلثی شکل  -2

 (52ها و تیرها باید در طراحی نعل درگاه در نظر گرفته شوند. )صکف

 د.  متر یا یک دهم طول دهانه، هر کدام که بیشتر است، در نظر گرفته شومیلی  350گاه تیر نعل درگاه در هر طرف باید حداقل  طول تکیه -3

 خرپشته  ۸-۳-۴-۹

درصد سطح زیربنای طبقه زیر خود باشد، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب شده و باید ضوابط بند   25چنانچه سطح زیربنای خرپشته بیش از 

 رعایت کند.    را برآورده نماید. در غیر این صورت، خرپشته به عنوان یک طبقه محسوب نشده ولی الزم است ضوابط زیر را 2-4-5-8و   8-4-1-2

 (52ها طراحی گردند. )صای و سقف خرپشته باید بر اساس بارهای ثقلی و جانبی وارد بر آنهای بنایی مسلح، دیوارهای سازهدر ساختمان -1

 گردند.  رعایت    2-3-5-5-8های بنایی با کالف، الزم است ضوابط مربوط به دیوار نسبی طبقه، در هر دو امتداد، مطابق بند  در ساختمان -2

 (52های قائم و افقی، در خرپشته نیز اجرا شود. )صهای بنایی با کالف، الزم است کالف بندی ساختمان، شامل کالفدر ساختمان -3

 های مهاری مدفونپیچ  ۸-۳-۴-۱۲

برابههر    5/1ة طول مستقیمی مساوی  درجه و قطر داخلی سه برابر قطر پیچ، به اضاف  90های مهار از میلگرد خم شده باید دارای یک قالب با خم پیچ

ای خواهند بود که  های مهار صفحه، دارای صفحههای مهار با مهره دارای یک مهره استاندارد خواهند بود. پیچقطر پیچ بعد از انتهای آزاد باشند. پیچ

 (53)ص  شود تا معادل پیچ مهار با مهره را تأمین کند.به بدنه پیچ، جوش می

های مهار با مهره، برابر با طول مدفون است که از سطح واحد مصالح بنایی تا سطح باربر صههفحه  های مهار صفحه یا پیچعمق مؤثر مدفون برای پیچ

ی تهها  شود. عمق مؤثر مدفون برای مهار با میلگرد خم شده، طول توکاری است که از سههطح واحههد بنههایگیری مییا مهره مهار در امتداد عمود اندازه

متر مالت یهها  میلی  25ها، باید در محل خود، با حداقل  شود. همة پیچگیری میسطح باربر خم، منهای یک برابر قطر پیچ مهار در امتداد عمود اندازه
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 سخته ولی با ما آسونه

 

   8مبحث  

 

 

  12مت حههداقل  توان در بندهای افقههی بهها ضههخاها را میمتر که آنمیلی  6های به قطر  دوغاب بین پیچ و واحد مصالح بنایی محصور شوند، مگر پیچ

 (53)ص  برابر قطر پیچ است.  40ها  متر جای داد. حداقل فاصله مرکز تا مرکز پیچمیلی

 ایاعضای غیر سازه  ۸-۳-5

 ای جداگردیوار غیر سازه  ۸-۳-5-۱

 ساخته گچی و نظایر آن  تواند از آجر، بلوک سفالی یا بتنی و یا قطعات پیشای جداگر میدیوار غیر سازه -1

متههر  میلی  80ساخته گچی نبایههد از  متر و عرض دیوار جداگر بلوک سفالی و قطعات پیشمیلی 100د. عرض دیوار جداگر آجری نباید از ساخته شو

 (54سیمان ساخته شود. )ص  -دار و مالت ماسه  کمتر باشد. دیوار جداگر آجری باید صرفاً با آجر سوراخ

باشد. در صورت تجاوز از این حد، باید با استفاده از  متر یا سی برابر عرض دیوار می  5/3از کف مجاور  ای از ترحداکثر ارتفاع مجاز دیوار غیر سازه -2

طور پیوسته ادامههه یافتههه و بههه  (، این الزام محقق شود. مهار افقی باید در طول دیوار به3-6-5-5-8مهارهای افقی مناسب مانند کالف، )مطابق بند  

 (  54ی مهار شود. )صاترین عناصر قائم سازهنزدیک

متر بیشتر باشد، در غیر این صههورت، الزم اسههت بهها   5بند یا کالف نباید از چهل برابر عرض دیوار و یا ای بین دو پشتطول آزاد دیوار غیر سازه -3

طور  باید در تمام ارتفههاع دیههوار بههه  بند در طول دیوار، این الزام محقق شود. مهار قائم( یا پشت3-6-5-5-8تعبیه مهار قائم مانند کالف )مطابق بند 

 (54ای مهار شود. )صترین عناصر افقی سازهپیوسته ادامه یافته و به نزدیک

 ای که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید در تراز سقف کامالً مهار شوند.دیوارهای غیر سازه -4

ای عمود بر آن و یا عنصر قائم که به همین منظههور از  ای و یا غیر سازهد به یک دیوار سازهای نباید آزاد باشد. این لبه بایلبه قائم دیوار غیر سازه -5

 فوالد، بتن آرمه و یا چوب ساخته شده است، با اتصال مناسب مهار شود.

ای در اثر تغییر شکل اعضای  ههایی استفاده شود که صدمات وارد به عضو غیر سازای باید از طرحای به اعضای سازهبرای اتصال اعضای غیر سازه -6

 (55ای به حداقل برسد. )صسازه

زمان و یا به صورت الریز چیده شوند، اتصال بههین دو دیههوار کههافی تلقههی  طور همگاه عمود بر آن بهای و دیوار تکیهدر صورتی که دیوار غیر سازه -7

و بدون اتصال به آن ساخته شود باید دو دیوار در محل تقاطع به نحو مناسههبی   گاهای بعد از احداث دیوار تکیهشود، ولی چنانچه دیوار غیر سازهمی

ای آزاد تلقی شده و باید عنصر قائم در ایههن لبههه تعبیههه شههود. دو دیههوار غیههر  به یکدیگر متصل شوند. در غیر این صورت، لبه کناری دیوار غیر سازه

 (55صل شوند. )صای عمود بر هم نیز باید به نحو مناسب به یکدیگر متسازه

متههر بیشههتر باشههد،   5/2ای غیرمسلح که با واحدهای مصالح بنایی )آجر و بلوک سفالی یا سیمانی( ساخته شده و طول آن از در دیوار غیر سازه -8

داقل دو میلگرد طههولی،  سوم میانی ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شود. میلگرد بستر باید شامل حالزم است در سه تراز مختلف در ناحیه یک

گیرنههد، باشههد. ایههن  ای برابر دوسوم ضخامت دیوار از یکدیگر به صورت قرینه در بند بستر قههرار میمتر، که در فاصلهمیلی 6هر کدام به قطر حداقل 

ل شههوند. میلگردهههای بسههتر  متر به یکدیگر متصمیلی 250متر و در فواصل حداکثر میلی 6میلگردها باید توسط میلگردهای عرضی به قطر حداقل 

 (55ها مهار شوند. )صهای قائم ادامه یافته و در داخل آنباید بدون انفصال در سرتاسر دیوار تا محل کالف

 سقف کاذب   ۸-۳-5-۳

 (56ای( با اتصال مناسب وصل شوند. )صآویزهای سقف کاذب به اعضای اصلی ساختمان )سقف، کالف و یا دیوار سازه -1

 زدگی مقاوم باشند.یی استفاده شود که مقاومت کافی داشته و در برابر عوامل خورنده و زنگاز آویزها -2

 عدد در هر متر مربع سقف کمتر باشد.    3تعداد و فاصله آویزها بسته به نوع پوشش سقف کاذب محاسبه و برآورد شود، اما در هر حال نباید از   -3

 آویزها باید شاقولی و صاف باشند. -4

 بار وارد از سقف کاذب به سقف اصلی در طراحی سقف اصلی منظور شود. -5

گیرند، ایجاد درز انبساط در اطراف سقف کاذب به منظور تأمین جهها  چنانچه تأسیسات حرارتی در فضای بین سقف اصلی و سقف کاذب قرار می -6

 (56های حرارتی ضروری است. )صبرای تغییر مکان

 پلکان  ۸-۳-5-۴

 (56واند از انواع بتن آرمه، فوالدی یا چوبی ساخته شود. )صتپلکان می

 متر کمتر باشد.  10/1طول هر پله نباید از   -1

 متر کمتر باشد.  40/2عرض قفسه پله دارای پاگرد نباید از   -2

 عرض یا شعاع پاگرد نباید از طول پله کمتر باشد. -3

 متر کمتر باشد.  05/2ارتفاع آزاد پلکان در تمام طول مسیر نباید از   -4

 پله بیشتر باشد.  12های بین دو پاگرد نباید از  تعداد پله -5

متههر  میلی  640متر کمتر و ارتفاع آن باید به میزانی باشد که مجموع اندازه کف پله و دو برابر ارتفههاع آن از  میلی 280پهنای کف هر پله نباید از  -6

 (56بیشتر نباشد. )ص
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 بالبرآسانسور و   ۸-۳-5-5

 (57باشد. )صهای بنایی مسلح و با رعایت ضوابط مندرج در مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان مجاز مینصب آسانسور و باالبر در ساختمان -1

ح و یا بتن  های بنایی با کالف در صورتی مجاز است که دیوارهای چاه آسانسور در تمام ارتفاع ساختمان از بنایی مسلنصب آسانسور در ساختمان -2

هههای افقههی، متصههل شههوند. همچنههین، الزم اسههت  ههها و کالفای ساختمان، مانند کفمسلح ساخته شده و به نحو مناسب به یکدیگر و عناصر سازه

ها و دیوارهای  فها، کای ساختمان، مانند کالفهای فوالدی نگهدارنده باالبر و آسانسور با استفاده از پیچ مهار به نحو مناسب به عناصر سازهپروفیل

 (57بتنی یا بنایی مسلح وصل گردند. )ص

ها، متصل  ای ساختمان، از جمله کالفهای بنایی با کالف مجاز است. الزم است که باالبر به نحو مناسب به عناصر سازهنصب باالبر در ساختمان  -3

 (57شود. )ص

 نما  ۸-۳-5-۶

 (57یا سیمانی باشد. در اجرای نما الزم است الزامات زیر رعایت شود. )ص  تواند از انواع آجری، سنگینمای ساختمان بنایی می

زمان با عضو اجرا شههده و واحههدهای مصههالح بنههایی نمهها و عضههو بههه نحههو مناسههب  که نما همباشد، مگر آنمتر میمیلی  50حداکثر ضخامت نما  -1

 (57پوشانی شده باشند. )صهم

نتقال نیروی زلزله ایجاد شده در اثر جرم نما به سازه پشتیبان را دارا باشند. همچنین این اتصاالت باید بتوانند  اتصاالت نما به سازه باید توانایی ا -2

 (57ای پشتیبان را به شکل مناسبی به نما منتقل کنند. )صتغییر مکان در اعضای سازه

پذیر اسههتفاده  ا که ممکن است، در ساخت آن از مصالح سبک و انعطافنما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی ویژه هر منطقه را دارا بوده و تا آنج -3

 (57شود. )ص

 کار اتصال مناسب و کافی داشته باشد تا توانایی انتقال نیروهای متقابل بوجود آید.نما باید با سطح پشت -4

 پناهجان  ۸-۳-5-۷

 (58های مربوطه باشد. )صیا بنایی با کالف بر اساس ضوابط مندرج در فصل  تواند از نوع بنایی مسلحها میپناه اطراف بام و بالکندیوار جان -1

متر برای بنایی با کالف و ضههخامت آن حههداقل  میلی  500متر برای بنایی مسلح و  میلی  700پناه بنایی از کف تمام شده باید حداکثر  ارتفاع جان -2

 (58متر باشد. )صمیلی  200

 (58توان استفاده نمود. )صارد نمیپناه از مالت باتدر ساخت جان -3

 دودکش و هواکش  ۸-۳-5-۸

ای پیوسههته، ماننههد دیههوار، جههرز، سههتون، تیههر، نعههل درگههاه و یهها  دودکش و هواکش باید به صورت روکار اجرا شده و نباید از داخل عناصر سازه -1

 (58های افقی و قائم عبور داده شوند. )صکالف

 (58کار مانند دیوار وصل شوند. )صای پشتها باید به نحو مناسب به اعضای سازهمحافظ آن  دودکش و هواکش و عناصر بنایی -2

 بام و یا تراز مورد نظر ادامه یابند.دودکش و هواکش باید به صورت یکپارچه از طبقات پایین تا پشت -3

 مهار شود.پناه  پناه به روش مناسبی به جاندودکش باید در ارتفاعی برابر با ارتفاع جان -4

 (58ساخت دودکش با واحد بنایی غیر مسلح در ارتفاع باالتر از تراز بام مجاز نیست. )ص -5

وسیله عناصر قائم فوالدی یا بتن مسلح به گونه مناسبی تقویت و  متر از تراز بام باشد، الزم است دودکش به 5/1چنانچه ارتفاع دودکش بیش از  -6

 (58در تراز روی بام مهار شود. )ص

 ها و مجاری توکارلوله  ۸-۳-5-۱0

ههها از یههک ششههم ضههخامت عضههو  باشد که قطر آنای، چه به صورت افقی و یا قائم، در صورتی مجاز میها و مجاری توکار در عناصر سازهتعبیه لوله

، تعبیه چند لوله یا مجرا در مجاورت هم  ها و مجاری نباید باعث قطع و یا خم شدن میلگردهای تسلیح شوند. همچنینای کمتر باشد. این لولهسازه

ششههم  باشد. چنانچه، به هر دلیل، نیاز به عبههور مجههرای بزرگتههر از یکمتر میمیلی  750باشد. حداقل فاصله بین دو لوله یا مجرای مجاور  مجاز نمی

حساب آمده و ضههوابط  ان یک انفصال یا بازشو بهکند، به عنوای باشد، آن قسمت از عضو که مجرا از آن عبور میضخامت عضو از درون اعضای سازه

 (59شود. )صمربوط به بازشو به آن اعمال می

 عایق رطوبتی  ۸-۳-5-۱۱

 (59اجرای عایق رطوبتی در موارد زیر الزم است: )ص -1

 دار و قوسیهای تخت، شیببام  –الف  

 هاایوان -ب

 ها و آشپزخانه(  ها )در تماس با زمین نمناک و کف سرویسکف -پ

 ها )در تماس با زمین نمناک(شالوده -ت

 دیوارهای زیرزمین و دیوارهای در تماس با زمین نمناک  -ج
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 سخته ولی با ما آسونه

 

   8مبحث  

 

 

ر معههرض بههوران قههرار  ههها و نماهههایی کههه دپنههاه، دودکشهای در تماس با محیط اطراف، درپوش و دیوار جانها از قبیل کف پنجرهد( سایر قسمت

 (59گیرند. )صمی

 (59شود، باید موارد زیر رعایت شوند: )صکاری با قیر و گونی و یا گونی قیراندود انجام میاگر عایق -2

 کاری ضروری است.ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایق  -الف

 کاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.  عایق -ب

 رطوب مجاز نیست.کاری بر روی سطوح معایق -پ

 قیرهای جامد را تا هنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد. -ت

 (60+ درجه سلسیوس( مجاز نیست. )ص4کاری در هوای سرد )زیر  عایق  -ج

 کاری مجاز نیست.  های عایقمصرف میخ برای محکم کردن الیه -د

های  ها بایههد الیهههپوشانی الیهههداشته و با قیر کامالً به هم چسبانده شوند. در هممتر همپوشانی  میلی  100های عایق باید از هر طرف حداقل  الیه -ر

 (60ها به سمت الیه زیری سرازیر شود. )صرویی در سمتی قرار گیرند که مطابق شیب بندی انجام شده آب از روی آن

 (60باید عمود بر هم قرار گیرند. )صهای متوالی عایق  شود، الیهکاری در بیش از یک الیه انجام میهنگامی که عایق  -س

 کاری شده باید پس از تکمیل با الیه محافظی پوشانده شوند.سطوح عایق  -ش

های توصیه شده توسط تولیدکنندگان و بر اساس مبحث پنجم مقررات ملههی سههاختمان  های رطوبتی آماده، باید مطابق روشکاری با عایقعایق -3

 (60انجام شود. )ص

 باشد.های آجری قوسی و چوبی مسطح مجاز میگل به عنوان عایق رطوبتی بر روی سقفز کاهاستفاده ا -4

درصد برای عدم نفوذ آب برف و باران به دیوار، با بتن سیمانی، بتن آسفالتی یا مصالح مناسب   3اطراف ساختمان تا فاصله یک متر باید با شیب  -5

 (60دیگر پوشیده شود. )ص

 دیوار باید الزامات زیر را رعایت کند.عایق رطوبتی زیر    -6

 (60متر در کف مهار شود. )صمیلی  100های تمام شده بیرونی و درونی ساختمان ادامه یافته و حداقل به اندازه  الیه عایق رطوبتی باید تا کف  -الف

 (60راز کف تمام شده بیرون ساختمان باشد. )صمتر باالتر از تمیلی  200در دیوارهای بیرونی، الزم است تراز اجرای عایق رطوبتی حداقل   -ب

تر از  در دیوارهای درونی، مناسب است عایق رطوبتی در تراز کف تمام شده اجرا شود. در صورت اجرای عایق رطوبتی در هر تراز دیگری پههایین -پ

 (60متر در کف مهار شود. )صلیمی  100تراز کف تمام شده، الزم است عایق رطوبتی تا تراز کف تمام شده ادامه یافته و حداقل  

 دیوار محوطه  ۸-۳-۶

 در ساخت دیوار محوطه بنایی، الزامات زیر باید رعایت شوند.  

تواند از انواع بنایی مسلح، بنایی با کالف و یا بنایی غیرمسلح باشد. ساخت دیوار محوطه بنههایی غیرمسههلح بههدون کههالف بههرای  دیوار محوطه می -1

مندرج در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان( و در معابر پر تههردد   2و  1های خطرپذیری خیلی زیاد و اهمیت زیاد )گروههای با اهمیت ساختمان

 (61باشد. )صمجاز نمی

متر بیشتر باشد. در غیر این صورت، الزم است دیوار توسط درز انقطاع به دو و یهها چنههد قسههمت تقسههیم    20طول پیوسته دیوار محوطه نباید از   -2

 (61متر بیشتر نباشد. )ص  20ای که طول هر قسمت از  گونهه، بهشد

 بیشتر باشد.    10نسبت ارتفاع به عرض دیوار محوطه نباید از   -3

متر، برای دیوار بنایی با کالف بیشههتر باشههد. چنههان چههه ارتفههاع دیههوار    3متر، برای دیوار بنایی غیرمسلح و    2ارتفاع دیوار محوطه بنایی نباید از   -4

متر بیشتر باشد، الزم است، عالوه بر رعایت الزامات دیگر، دیوار و عناصر مقاومتی آن )میلگرد یا کههالف(، بههه همههراه پههی دیههوار بههرای   3طه از  محو

 (61نیروهای جانبی خارج از صفحه محاسبه و طراحی گردند. )ص

( تعبیه شود. الزم اسههت  4-2-5-5-8و یا بند    3-2-5-5-8دیوار )مطابق بند  الزم است در زیر دیوار محوطه، پی بتنی و یا کالف افقی بتنی زیر  -5

 (61پی و یا کالف زیر دیوار برای مقابله با واژگونی و دیوار کنترل شود. )ص

بههار بههاد و بارهههای  در طراحی و اجرای دیوار محوطه از نوع بنایی مسلح، دیوار و پی آن باید برای نیروی افقی خارج از صفحه ناشی از بار زلزلههه،   -6

 (62دیگر محاسبه و طراحی گردد. )ص

 (62این مبحث نیز رعایت شود. )ص  7-6-5-8در اجرای دیوار محوطه از نوع بنایی با کالف، باید ضوابط بند   -7

 های بنایی مسلحساختمان  ۸-۴

 محدوده کاربر  ۸-۴-۱-۲

 (63باشد. )صطبقه با احتساب زیرزمین می  5پایه یا حداکثر  متر از تراز    15های  بنایی مسلح  حداکثر ارتفاع ساختمان
ث
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 (۶۴هایی از دیوار بنایی مسلح )صنمونه  ۱-۴-۸شکل 

 تغییر مکان نسبی طبقه  ۸-۴-۲-۸

 محاسبه تغییر مکان نسبی طبقه    ۸-۴-۲-۸-۱

 (67شود. )صمحاسبه می  1-4-8( طبق رابطه  𝑀∆تغییرمکان نسبی هر طبقه )

∆𝑀= 𝐶𝑑∆𝑒𝑢   (8-4-1                                                                                                 ) 

 (67در این رابطه: )ص

𝐶𝑑   =  شود.منظور می  0/3ضریب افزایش تغییر مکان که برای ساختمان بنایی مسلح برابر 

∆𝑒𝑢  =  های تحلیل خطی.فاده از روشجابجایی نسبی طبقه تحت اثر زلزله طرح با است 

   تغییر مکان نسبی مجاز طبقه  ۸-۴-۲-۸-۲

باشههد. اگههر  می  ℎ𝑠  007/0و    ℎ𝑠   01/0برای دیوارهای طره و دوسر گیردار، به ترتیههب    𝑎∆تغییر مکان نسبی مجاز هر طبقه ناشی از بارهای جانبی  

درصد کمتر از مقادیر داده شده در این بند در نظههر   20ثانیه باشد، تغییر مکان نسبی مجاز باید  7/0دوره تناوب طبیعی ساختمان برابر یا بیشتر از 

 (67گرفته شود. )ص

 سختی جانبی   ۸-۴-۲-۹

 (67ای باربر برشی تأمین شود. )صدرصد سختی جانبی طبقه باید توسط دیواره  80در تراز هر طبقه، حداقل  

 الزامات میلگردگذاری  ۸-۴-۴

 الزامات میلگردها    ۸-۴-۴-۱

 متر بیشتر باشد.میلی  28اندازه قطر میلگرد اصلی نباید از   -1

 (69)ص  چهارم هر یک از موارد زیر باشد:هشتم ضخامت اسمی دیوار یا یکدر دیوار و جرز، قطر میلگرد اصلی نباید بیشتر از یک -2

 بعد کوچک حفره  -الف

 ضخامت هسته مسلح -ب

درصههد در محههل وصههله    8هههای بههدون وصههله و  درصد در محل  4درصد نسبی میلگردهای اصلی در هر حفره یا هسته مسلح دیوار نباید بیش از   -3

 (69میلگرد جایگذاری شود. )ص  2میلگردها باشد. همچنین در یک حفره دیوار نباید بیش از  

 باشد.  درصد نسبی میلگرد، نسبت سطح مقطع میلگرد به مساحت حفره و یا هسته مسلح معادل می  تعریف:

 فاصله میلگردها    ۸-۴-۴-۲

متر، هههر کههدام کههه بیشههتر اسههت،  میلی  25ها و جرزها، نباید کمتر از قطر اسمی میلگردها یا  جز در ستونفاصله آزاد بین میلگردهای موازی، به -1

 (70باشد. )ص

 متر کمتر باشد.میلی  40برابر قطر اسمی میلگرد و    5/1یک از دو مقدار  ها و جرزها، فاصله آزاد بین میلگردهای اصلی نباید از هیچدر ستون -2

 ها یا میلگردهای مجاور نیز رعایت شود.  محدودیت فواصل آزاد بین میلگردها باید برای فاصله آزاد بین یک وصله پوششی و وصله -3

گیرد، ایههن  متر باشد. برای میلگرد بستر که در بند بستر قرار میمیلی  15فاصله آزاد بین یک میلگرد اصلی و هر سطح واحد بنایی نباید کمتر از   -4

 (70باشد. )صمتر میمیلی  6فاصله حداقل  

 مهار میلگردهای خمشی  ۸-۴-۴-۳

وسههیله طههول گیرایههی مسههتقیم، قههالب یهها  ای باید در هر طرف آن مقطع بهسازه  فشار یا کشش محاسبه شده در میلگرد در هر مقطع از اعضای -1

 (70ها نباید برای مهار میلگردهای تحت فشار استفاده کرد. )صها تأمین شود. از قالبوسایل مکانیکی، یا ترکیبی از آن
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جان مهار کرد و یا با میلگرد موجود در وجه مخالف عضههو بههه  وسیله قالب استاندارد خم شده در ارتفاع  الزم است انتهای میلگرد کششی را یا به -2

 (70صورت پیوسته اجرا نمود. )ص

  مقاطع بحرانی برای مهار میلگرد در اعضای خمشی عبارتند از نقاط تنش حداکثر و نقاطی در طول دهانه که در آن نقاط میلگرد مجاور قطع یهها -3

 (70شود. )صخم می

برابههر    12ترین دو مقدار عمق مههؤثر عضههو و  ای برابر با بزرگه از نظر مقاومت خمشی دیگر به آن نیازی نیست تا فاصلهای کمیلگرد باید از نقطه -4

 (70ای. )صهای ساده و در انتهای آزاد اعضای طرهگاهقطر اسمی میلگرد امتداد یابد، مگر در سر تکیه

 ه یکی از شرایط زیر برآورده شود:  میلگرد خمشی نباید در یک ناحیه کششی قطع شود، مگر اینک -5

 (70برش در نقطه قطع میلگرد از دوسوم ظرفیت برشی، با در نظر گرفتن مقاومت میلگردهای برشی موجود، فراتر نرود. )ص  -الف

ی مقطع فراتر نرود.  چهارم ظرفیت برشسطح مقطع میلگرد امتداد یافته حداقل دو برابر مقدار الزم برای خمش در نقطه قطع باشد و برش از سه -ب

 (71)ص

متههر و فاصههله  میلی  6میلگردهای فشاری در اعضای خمشی باید توسط تنگ و در صورت نیاز بست مهار شوند. قطر تنگ یا بست نباید کمتههر از   -6

د در طههولی کههه در آن بههه فههوالد  ها و بست ها بایبرابر قطر تنگ یا بست باشد. این تنگ 48برابر قطر اسمی میلگرد یا  16ها نباید بیشتر از بین آن

 (71فشاری نیاز هست به کار روند. )ص

 طول مهاری  ۸-۴-۴-۳-۳

 متر کمتر در نظر گرفته شود.  میلی  300محاسبه شود، اما نباید از    2-4-8طول مهاری مورد نیاز میلگرد در کشش و فشار باید با استفاده از رابطه  

(8-4-2                                 )                                                                  𝑙𝑑 =
1.5𝑑𝑏

2𝑓𝑦𝛾

𝐾√𝑓𝑚
′

 

باید برای میلگردهههای    γبرابر قطر میلگرد، هر کدام کمتر است، بیشتر باشد. همچنین مقدار   9نباید از حداقل پوشش بنایی و یا  Kدر معادله فوق، 

متر و بیشتر برابر بهها  میلی  25و برای میلگردهای با قطر    3/1متر برابر با  میلی  22تا    18، برای میلگردهای با قطر  1متر برابر با  میلی  16تا    10با قطر  

 (  72در نظر گرفته شود.)ص  2-4-8بطه  برابر مقدار محاسبه شده از را5/1در نظر گرفته شود. طول مهاری میلگردهای با پوشش اپوکسی باید  5/1

 های ستون مسلح  تنگ  ۸-۴-۴-5

 (73های ستون باید با ضوابط زیر مطابقت داشته باشند: )صتنگ

 متر بسته شوند.  میلی  6هایی به قطر حداقل  میلگردهای طولی باید توسط تنگ -1

 (73ها نباید از کمترین مقادیر زیر، بیشتر شود: )صفاصله قائم تنگ -2

 برابر قطر میلگردهای طولی  16  -الف

 برابر قطر تنگ  48 -ب

 ترین بعد عضو فشاریکوچک -پ

ای قرار گیرند که میلگردهای طولی، حداقل یک در میان، توسط دو ساق تنگ مهار شوند. زاویه داخلی بین دو ساق نبایههد از  گونهها باید بهتنگ -3

 (73وسیله تنگ اضافی مهار شود. )صمتر باشد، باید بهمیلی  150فاصله آزاد بین میلگردهای طولی بیش از  درجه بیشتر باشد. در صورتی که    135

ها باید با فواصل تعیین شده در تمام طول عضو قرار داده شوند. فاصله اولین تنگ از سطح فوقانی شالوده یهها دال طبقههه تحتههانی و آخههرین  تنگ -4

 (73ی دال یا کتیبه سرستون طبقه فوقانی نباید از نصف فواصل تعیین شده بیشتر باشد. )صترین میلگردهاتنگ از زیر پایین

تر از  متر پههایینمیلی  75ها را در مقطعی که حداکثر  توان تنگشوند، میها از چهار طرف به یک ستون متصل میدر مواردی که تیرها یا دستک -5

 (73اشد، متوقف کرد. )صبترین عضو متصل میمیلگرد طولی تحتانی کم عمق

   پوشش میلگرد و سیم  ۸-۴-۴-۶

 (73برای میلگرد باید حداقل پوشش بنایی زبر تأمین شود: )ص -1

متر و  میلی  50متر برابر با میلی 16در مواردی که نمای بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار دارد، پوشش میلگردهای به قطر بزرگتر از  -الف

 (74متر در نظر گرفته شود. )صمیلی  40متر یا کمتر، برابر با  میلی  16به قطر    برای میلگردهای

 (74متر در نظر گرفته شود. )صمیلی  40در مواردی که نمای بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار ندارد، پوشش میلگرد برابر   -ب

  20بنایی برای حالتی که در معرض خاک یا هههوای بیرونههی باشههد برابههر بهها  میلگرد طولی بستر باید کامالً در مالت مدفون شود. حداقل پوشش  -2

 (74باشد. )صمتر میمیلی  15متر و برای حالتی که در معرض خاک یا هوای بیرونی نباشد برابر با  میلی

  75میانگین رطوبت نسبی بیش از در صورتی که بنایی در معرض خاک یا هوای بیرونی قرار داشته باشد و یا در دیوارهای داخلی که در معرض   -3

 (74درصد باشند، باید از میلگرد یا سیم فوالدی ضد زنگ و یا دارای روکش گالوانیزه یا اپوکسی استفاده شود. )ص
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 قالب   ۸-۴-۴-۷

یی تیرهههای سرتاسههری و  گاه انتهههاای یهها در تکیهههباشد، مگر در انتهای تیرهای دوسر ساده و طههرهکاربرد قالب در مناطق کششی تیر مجاز نمی -1

 (74گیردار. )ص

 باشد.برابر قطر میلگرد می  13در صورت وجود کشش، طول معادل برای قالب استاندارد   -2

 ها را نباید در مهار میلگردهای تحت فشار مؤثر دانست.قالب -3

 جای قالب استفاده کرد.  توان بهمناسب مهار کند، می  از هر وسیله مکانیکی که قادر باشد میلگرد را بدون آسیب رساندن به واحد بنایی به نحو -4

 های استانداردقالب   ۸-۴-۴-۷-۱

 (74در نظر گرفته شود: )ص  𝑙𝑒قالب استاندارد در کشش باید برای تأمین مهار در طول مدفونی معادل  

(8-4-3                                                                             )              𝑙𝑒 = 13𝑑𝑏 

 (75های استاندارد باید موارد زیر را برآورده کنند: )صهمچنین، قالب

 متر کمتر باشد.میلی  65برابر قطر میلگرد که نباید از    4درجه و اضافه طولی معادل    180خم   -1

 برابر قطر میلگرد.  12درجه و اضافه طولی معادل    90خم   -2

برابر قطر میلگرد که نباید کمتههر   6درجه و اضافه طولی برابر  135درجه یا خم  90متر یا کمتر، خم میلی 16تنگ با قطر برای میلگرد برشی و  -3

 (75متر باشد. )صمیلی  65از  

 حداقل قطر خم برای میلگرد  ۸-۴-۴-۸

  16های ساخته شده از میلگرد بهها قطههر . برای تنگکمتر باشد 1-4-8ها، نباید از مقادیر مندرج در جدول جز برای تنگقطر داخلی خم میلگرد، به

متر، قطر خم باید مطابق با مقادیر  میلی  16برابر قطر میلگرد کمتر باشد. برای میلگردهای بزرگتر از   4تر، قطر داخلی خم نباید از  متر و کوچکمیلی

 (75باشد.)ص  1-4-8مندرج در جدول  

 (75)صحداقل قطر داخلی خم   ۱-۴-۸جدول 

 حداقل قطر خم (MPaتنش جاری شدن ) (𝒅𝒃قطر میلگرد )

 𝑑𝑏5 240 مترمیلی  22تا   10

 𝑑𝑏6 400تا   340 مترمیلی  25تا   10

 𝑑𝑏8 400تا   340 مترمیلی  25بزرگتر از  

 وصله میلگردها  ۸-۴-۴-۹

 موارد زیر باشد:وصله میلگردها باید مطابق یکی از  

متر و مقدار محاسبه شده برای طول مهاری بههر اسههاس  میلی  300ترین مقدار حداقل طول وصله پوششی برای میلگردها بزرگ وصله پوششی:  -۱

 (75( است. )ص2-4-8رابطه )

 (76تأمین کند. )ص( میلگرد در کشش و یا فشار را  𝑓𝑦درصد مقاومت تسلیم )  125یک وصله جوشی باید حداقل    وصله جوشی: -۲

 (76( میلگرد در کشش و یا فشار را تأمین کند. )ص𝑓𝑦درصد مقاومت تسلیم )  125یک وصله مکانیکی باید حداقل    وصله مکانیکی: -۳

 الزامات اجرای بنایی  ۸-۴-5

 (76در ساخت هر الیه یا جداره بنایی از یک نوع واحد بنایی استفاده شود. )ص -1

 است واحدهای مصالح بنایی زنجاب شوند تا آب مالت را به خود جذب نکنند.قبل از اجرا، الزم   -2

و با اطمینان    6-2-2-8آهک )باتارد( با نسبت اختالط مندرج در بند    -سیمان    -سیمان یا حداقل مالت ماسه    -اجرای بنایی باید با مالت ماسه   -3

 (76از تأمین مقاومت فشاری تعیین شده در این بند انجام شود. )ص

 (76پوشانی داشته باشد. )صچهارم طول خود با واحدهای رگ قبلی همدر چینش عضو بنایی، هر واحد مصالح بنایی حداقل به اندازه یک -4

 ها کامالً افقی باشد.امتداد رگ -5

 بندهای قائم در دو رگ متوالی، در یک امتداد نبوده و شاقولی باشند.  -6

 متر باشد.میلی  12متر و بیشتر از  میلی  10ت نباید کمتر از  ضخامت بندهای افقی و قائم مال -7

متههر پوشههش  میلی 6توان ضخامت بند را، با توجه به قطر میلگرد یا بسههت و حههداقل چنانچه میلگرد بستر یا بست دیوار در بند قرار داده شوند، می

 (76متر افزایش داد. )صمیلی  20مالت، حداکثر تا  

 مالت پر شوند.  بندهای قائم باید از -8
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گیر در  زمان اجرا شده و در یک سطح باال آورده شود. همچنین، استفاده از روش هشههتهر رگ دیوارچینی باید در تمام دیوارهای ساختمان هم -9

 (77باشد. )صساخت دیوارهای ممتد و متقاطع مجاز نمی

 دیوارچینی باید کامالً شاقولی باشد. -10

 هایی از دیوار را به صورت الریز ساخت.توان قسمتزمان میسر نباشد، میهمطور  اگر دیوارچینی به -11

 (77باشند باید به یکی از دو صورت زیر اجرا شوند: )صشوند و دارای هسته میانی میدیوارهای چندجداره که برای عملکرد مرکب طراحی می -12

 های بنایی توسط آجر کله به یکدیگر وصل شوند.جداره  -الف

 های بنایی توسط بست دیوار به یکدیگر وصل شوند.  دارهج -ب

مجموع سطح آجرهای کله باید   -شوند، باید الزامات زیر را تأمین نمایند. الفهای اعضای بنایی استفاده میآجرهای کله که برای اتصال جداره  -13

 درصد سطح عضو باشد و به صورت یکنواخت توزیع شده باشند.  4حداقل  

 (77متر در الیه میانی عضو مدفون شوند. )صمیلی  75کنند، باید حداقل  های مجاور عضو بنایی را متصل میای که جدارهلهآجرهای ک -ب

 شوند باید ضوابط زیر را برآورده نمایند:  های عضو بنایی بکار برده میهایی که برای اتصال جدارهبست -14

 مترمربع سطح عضو  25/0ر  متر: حداقل یک بست در همیلی  4سیم به قطر    -الف

 (77مترمربع سطح عضو )ص  50/0متر: حداقل یک بست در هر  میلی  5سیم به قطر   -ب

 باشد.متر میمیلی  600متر و در امتداد قائم  میلی  900حداکثر فاصله بین بست ها در امتداد افقی  

 (77مصالح بنایی مجاز است. )صها با هر نوع  های دیواری مستطیلی برای اتصال جدارهاستفاده از بست -پ

 باشد.  های عضو بنایی که در ساخت آن از واحدهای بنایی توخالی استفاده نشده است، مجاز میشکل برای اتصال جداره  Zهای  استفاده از بست -ت

 (78جای بست دیوار استفاده کرد. )صتوان بهشوند نیز میهای نردبانی یا خرپایی که به عنوان میلگرد بستر استفاده میاز بست  -ج

 (78را حداقل به مدت سه روز به صورت ممتد مرطوب نگه داشته شوند. )صاعضای بنایی باید پس از اج -15

 طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی  ۸-۴-۶

ای بایههد در حالههت  شود. کلیه اجزای سازهطراحی اعضای بنایی مسلح بر مبنای روش مقاومت نهایی بر اساس ضوابط مندرج در این بخش انجام می

 (78در هر مقطع باید رابطه عمومی زیر همواره برقرار باشد: )صمقاومت نهایی محاسبه شوند و  

  (8-4-4                                                                                       )φ𝑆𝑛 ≥ 𝑆𝑢    

 (78ریب کاهش مقاومت است. )صض  φمقاومت اسمی مقطع و    𝑆𝑛نیروی ایجاد شده در مقطع تحت بارهای ضریب دار    𝑆𝑢در این رابطه،  

 فرضیات طراحی  ۸-۴-۶-۱

طوری که بارهههای اعمههالی بههه صههورت مرکههب  میلگرد کامالً توسط بنایی در بر گرفته شده و سازگاری کرنش بین بنایی و میلگرد وجود دارد، به -1

 (78شوند. )صتحمل می

 (78ها باشد. )صاید بر اساس اعمال شرایط تعادل و سازگاری کرنشمقاومت اسمی مقاطع بنایی مسلح برای ترکیب خمش و بار محوری ب -2

 شود.  توزیع کرنش در عمق مقطع، خطی در نظر گرفته می -3

برای بنههایی بلههوک سههیمانی فههرض   0025/0برای بنایی آجر رسی و  0035/0حداکثر کرنش قابل استفاده در دورترین تار فشاری بنایی برابر با  -4

 شود.  می

( بیشههتر  𝑓𝑦آید ولی نباید از تنش تسلیم )ضرب مدول ارتجاعی در کرنش میلگرد به دست میتنش میلگرد در محدوده ارتجاعی از حاصل مقدار -5

 های بزرگتر از کرنش تسلیم، تنش در میلگرد باید مستقل از کرنش و برابر با مقاومت تسلیم در نظر گرفته شود.  در نظر گرفته شود. برای کرنش

نظر کرد، ولی برای محاسبه خیز، مقاومت کششی بنایی باید در نظر  محاسبات خمش و نیروهای محوری باید از مقاومت کششی بنایی صرفدر    -6

 (79گرفته شود. )ص

𝑓   𝑚مقاومت مشخصه بنایی ) 80/0تنش بنایی در دورترین تار فشاری برابر با  -7
ن تار فشههاری  فاصله بی 8/0( است که در ناحیه فشاری و تا عمق ′

 (79شود. )صحداکثر و محور خنثی به صورت یکنواخت توزیع می
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 ضرایب کاهش مقاومت  ۸-۴-۶-۳

 (82)صضرایب کاهش مقاومت  ۲-۴-۸جدول 

 ضریب کاهش مقاومت شرایط عضو

 پیچ مهاری
 9/0 جاری شدن فوالد پیچ مهاری  

 5/0 هاسایر شکست

 6/0 لهیدگی اعضای بنایی مسلح

 9/0 خمش، نیروی محوری یا ترکیب خمش و نیروی محوری اعضای بنایی مسلح

 8/0 برش اعضای بنایی مسلح

 طراحی تیر  ۸-۴-۶-5

 (83)صالزامات عمومی   ۸-۴-۶-5-۱

𝐴𝑛𝑓   𝑚نیروی محوری فشاری ضریب دار در تیر نباید از   -1
 فراتر رود.    05/0  ′

 دوغاب بنایی پر شود.تیر باید کامالً با مالت یا   -2

 (83)ص  الزامات ابعادی  ۸-۴-۶-5-۲

 متر باشد.  میلی  150عرض تیر نباید کمتر از   -1

 متر باشد.  میلی  200عمق تیر نباید کمتر از   -2

نظههر گرفتههه شههود امهها الزم  عالوه عمق تیههر در  ها اجرا نشده باشد، باید برابر دهانه خالص بهگاهدر طول دهانه تیر، که به صورت یکپارچه با تکیه -3

 (83ها بیشتر شود. )صگاهنیست از فاصله مرکز به مرکز تکیه

 (83ها در نظر گرفته شود. )صگاهدر تیرهای پیوسته، برای محاسبه لنگر خمشی، طول دهانه باید برابر فاصله مرکز به مرکز تکیه -4

، هر کدام کمتههر باشههد، در نظههر گرفتههه  𝑏2/𝑑  120برابر عرض تیر یا    32حداکثر    گاه جانبی مناسب در فواصلوجه فشاری تیر باید دارای تکیه -5

 (83شود. )ص

 (83متر کمتر باشد. )صمیلی  100طول نشیمن تیر در راستای دهانه نباید از   -  6

 طراحی تیر عمیق  ۸-۴-۶-۶

 میلگردهای برشی   ۸-۴-۶-۶-۴

 باشد.  𝑏𝑑𝑣  0007/0حداقل سطح مقطع میلگردهای برشی قائم برابر با   -1

طور مساوی  میلگردهای برشی افقی باید سطح مقطعی برابر یا بیشتر از نصف مساحت میلگردهای قائم برشی داشته باشند. این میلگردها باید به -2

 (86طور یکنواخت توزیع شوند. )صمتر بیشتر باشد، بهمیلی  200در دو وجه تیر، زمانی که عرض تیر از  

 متر فراتر رود.میلی  400های برشی نباید از یک پنجم کل عمق تیر یا  فاصله میلگرد -3

 (87)صمجموع میلگردها   ۸-۴-۶-۶-5

 ( باشد.𝑏𝑑𝑣سطح مقطع ناخالص تیر عمیق )  001/0مجموع سطح مقطع میلگردهای افقی و قائم باید حداقل  

 طراحی ستون    ۸-۴-۶-۷

 الزامات عمومی  ۸-۴-۶-۷-۱

 (87کامالً با مالت یا دوغاب بنایی پر شود. )صستون باید  

 (87)ص  الزامات ابعادی  ۸-۴-۶-۷-۲

 متر کمتر باشد.میلی  300بعد مقطع ستون در هر جهت نباید از   -1

 برابر بعد کوچک مقطع بیشتر باشد.  3بعد بزرگ مقطع ستون نباید از   -2

 رابر بعد کوچک مقطع ستون بیشتر باشد.ب  30های جانبی ستون نباید از  گاهفاصله آزاد بین تکیه -3

 بیشتر باشد.  20ترین بعد آن نباید از  نسبت ارتفاع ستون به کوچک -4

 میلگردهای طولی  ۸-۴-۶-۷-۳

 (87)ص  باشد. حداقل یک میلگرد باید در هر گوشه ستون قرار گیرد.حداقل تعداد میلگردهای طولی ستون برابر با چهار می -1

 (88)ص  بیشتر باشد.  𝐴𝑛  04/0مساحت میلگرد طولی نباید از   -2
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 (88)صکمتر باشد.    𝐴𝑛  005/0مساحت میلگرد طولی نباید از   -3

 طراحی جرز    ۸-۴-۶-۸

 الزامات ابعادی  ۸-۴-۶-۸-۱

 برابر ضخامت جرز باشد.  6برابر و بیشتر از    3طول اسمی جرز نباید کمتر از   -1

′𝑓محوری ضریب دار در موقعیت لنگر خمشی حداکثر کمتر از  در صورتی که نیروی -2
𝑚
𝐴𝑔 05/0 توان طول اسههمی جههرز را برابههر بهها  باشد، می

 (88ضخامت جرز در نظر گرفت. )ص

 برابر طول اسمی جرز باشد.  5ارتفاع آزاد جرز نباید بیشتر از   -3

 متر باشد.یلیم  400متر و بیشتر از  میلی  150ضخامت اسمی جرز نباید کمتر از   -4

های جانبی یک جههرز  گاهبرابر ضخامت جرز بیشتر باشد. در صورتی که فاصله بین تکیه 25های جانبی یک جرز نباید از گاهفاصله آزاد بین تکیه  -5

 (89برابر ضخامت جرز باشد، طراحی جرز باید بر اساس ضوابط مربوط به طراحی دیوار انجام پذیرد. )ص  25بزرگتر از  

 میلگردهای طولی  ۸-۴-۶-۸-۲

طور متقارن حول محور خنثی میلگردگذاری شود. میلگردگذاری طولی جرز  جرزی که تحت نیروهای رفت و برگشتی درون صفحه قرار دارد باید به

 (89باید مطابق با موارد زیر باشد: )ص

 های انتهایی جرز باید حداقل یک میلگرد تعبیه شود.در هر کدام از حفره -1

 کمتر باشد.  𝑏𝑑𝑣  0007/0حت میلگرد طولی نباید از  مسا -2

 (89میلگرد طولی باید به صورت یکنواخت در عمق جرز توزیع شود. )ص -3

 میلگردهای عرضی  ۸-۴-۶-۸-۳

باشد، اسههتفاده شههود.  ( بیشتر  𝜑𝑉𝑛𝑚( از مقاومت برشی تأمین شده توسط بنایی )𝑉𝑢میلگردهای عرضی باید در جایی که نیروی برشی ضریب دار )

 (89( باید آثار بار جانبی را نیز در برگیرد. زمانی که میلگرد عرضی الزم باشد، رعایت ضوابط زیر الزامی است: )ص𝑉𝑢نیروی برشی ضریب دار )

 درجه مهار شود.    180میلگرد عرضی باید دور میلگردهای طولی انتهایی، با یک قالب   -1

 (89درجه دور میلگرد قائم دیوار مهار نمود. )ص  90توان میلگرد عرضی را با یک قالب استاندارد  یدر محل تقاطع با دیوار، م -2

 طراحی دیوار    ۸-۴-۶-۹

 الزامات ابعادی  ۸-۴-۶-۹-۱

دار،  بنههایی آجههر سههوراخمتر کمتر باشد. در مورد دیوار باربر  بنایی مسلح با واحد مصههالح  میلی 150ای مسلح نباید از ضخامت اسمی دیوار سازه -1

 (90متری مجاز است، به شرط آنکه الزامات زیر برآورده شود: )صمیلی  100ضخامت اسمی  

 مگاپاسکال باشد،  5/5مقاومت واحد سطح خالص بیشتر از    -الف

 نباشد،  25نسبت الغری بزرگتر از   -ب

 واحدها در پیوند ممتد قرار داشته باشند، -پ

 متر نباشد،  میلی  12از    اندازه قطر میلگرد بیشتر -ت

 حداکثر یک میلگرد با یک وصله در هر سوراخ قرار گیرد.  -ج

 (90بیشتر باشد. )ص  1-3-8ای مسلح نباید از مقادیر مندرج در جدول  نسبت ارتفاع به عرض دیوار سازه -2

 میلگردگذاری دیوار  ۸-۴-۶-۹-۲

 (90شوند. در میلگردگذاری دیوارها رعایت ضوابط زیر الزامی است: )ص  کلیه دیوارها باید در دو راستای افقی و قائم میلگردگذاری

مساحت کل مقطع، بههه ترتیههب، قههائم و عرضههی دیههوار باشههد. همچنههین، مجمههوع    0007/0مساحت میلگرد افقی و قائم هر کدام نباید کمتر از   -1  

 (90اشد. )صمساحت کل مقطع عرضی دیوار ب  002/0مساحت میلگردهای افقی و قائم باید حداقل  

  200متری درزهههای انقطههاع و  میلی  200متری بازشوها، میلی 400ها، در محدوده متر مربع از میلگردهای قائم باید در گوشهمیلی 130حداقل  -2

متر تههأمین شههوند،  میلی  400متری انتهای دیوار قرار داده شوند. میلگردهای قائم کنار بازشوها الزم نیست برای بازشوهای با عرض کوچکتر از  میلی

شوند، میلگههرد مههازاد در  مگر اینکه میلگردهای طولی توسط این بازشو قطع شده باشند. در این صورت، الزم است به اندازه میلگردهایی که قطع می

چه فضای کافی برای ایههن امههر  متر در هر طرف از گوشه بازشو فراتر روند. چنانمیلی 600دو طرف بازشو قرار داده شود. این میلگردها باید به اندازه 

 (90درجه به میلگردهای افقی مهار شوند. )ص  180درجه قالب شوند و یا با قالب    90تأمین نباشد، الزم است انتهای این میلگردها با خم  

 (91. )صمتر باشندمیلی  6گیرند باید حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل  میلگردهای افقی که در بستر قرار می -3

برابر قطر میلگرد، هر کدام که بیشتر است، پس   40متر یا میلی 600الزم است در باال و پایین بازشو میلگرد افقی تعبیه شود و حداقل به مقدار  -4

ار بازشههو الزم نیسههت بههرای  متر از زیر سقف تعبیه شود. میلگرد افقههی کنهه میلی  300تر از  از بازشو ادامه داده شود. باالترین میلگرد افقی نباید پایین

متر تأمین شود، مگر اینکه میلگردهای طولی توسط این بازشو قطع شده باشند. در این صورت، الزم است به اندازه  میلی 400بازشوهای کوچکتر از  
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متر در هههر طههرف از گوشههه  میلی 600زه شوند، میلگرد مازاد در باال و پایین بازشو قرار داده شود. این میلگردها باید به اندامیلگردهایی که قطع می

  180درجه قههالب شههوند و یهها بهها قههالب    90بازشو فراتر روند. چنانچه فضای کافی برای این امر تأمین نباشد، الزم است انتهای این میلگردها با خم  

 (91درجه به میلگردهای قائم مهار شوند)ص

 متر بیشتر شود.میلی  600سوم ارتفاع دیوار و یا  سوم طول دیوار، یکفاصله میلگردهای قائم نباید از یک -5

طور یکنواخههت در  متر فراتر رود. این میلگردها باید بهههمیلی 600سوم ارتفاع دیوار و یا سوم طول دیوار، یکفواصل میلگردهای افقی نباید از یک -6

 (91دیوار پخش شده و در دوغاب مدفون شوند. )ص

متر کمتر باشد )به غیر از میلگرد بستر که ممکن است به عنوان تمام یا بخشی از حداقل میلگرد مورد نیاز، در نظر  میلی  10قطر میلگرد نباید از   -7

 (91گرفته شود( )ص

ا  های دیوار و در محل تقاطع دیوارها به صورت پیوسته قرار داده شوند، مگر اینکه دیوارهای متقاطع از یکدیگر جدمیلگردها باید در اطراف گوشه -8

 باشند.

 فقط میلگردهای افقی که در دیوار یا عضو به صورت پیوسته قرار دارند باید در محاسبه سطح میلگرد افقی منظور شوند. -9

 (91انتهای میلگردهای برشی افقی باید دور میلگردهای قائم با قالب استاندارد مهار شوند. )ص -10

 دیوارهای متقاطع    ۸-۴-۶-۱0

 اتصال دیوارهای متقاطع الزامات   ۸-۴-۶-۱0-۲

 (97اتصال دیوارهای متقاطع باید بر اساس الزامات زیر انجام شود: )ص

متههر از بههر اتصههال،  میلی  500در دیوارهای ممتد، میلگردهای افقی دیوارها باید بدون قطع و یا وصله شدن در محل اتصال، به طول حداقل برابر   -1

 (97ادامه داشته باشند. )ص

  500درجه، به طول حداقل برابههر    90یابد باید با خم  یابند، میلگردهای افقی دیواری که ادامه نمیکه یک و یا هر دو دیوار ادامه نمیدر تقاطعی  -2

 (97متر از بر اتصال، در دیوار متقاطع مهار شوند.  )صمیلی

 عالوه بر الزامات فوق، باید حداقل یکی از الزامات زیر نیز در تقاطع اجرا شود.

 پوشانی مناسب به یکدیگر قفل شوند.واحدهای بنایی در تمام ارتفاع محل تماس باید با هم -1

گیرند، مطابق ضههوابط زیههر در ارتفههاع  دیوارها با استفاده از اتصاالت فوالدی که در داخل هسته میانی و یا حفره واحد بنایی دوغاب شده قرار می -2

 (97مهار شوند: )ص

 متر باشد.میلی  700متر مربع و طول  میلی  200فوالدی باید دارای حداقل سطح مقطع  اتصال    -الف

 باشد.متر می  2/1حداکثر فاصله اتصاالت فوالدی   -ب

متر مربع در هههر متههر  میلی 200متر تأمین شود. مساحت میلگرد در هر تیرچه اتصال نباید کمتر از  2/1تیرچه اتصال مسلح در فواصل حداکثر  -3

 (98اع دیوار باشد. میلگردها باید در هر سمت اتصال مهار شوند. )صارتف

 طراحی و اجرای دال و دیافراگم    ۸-۴-۶-۱۳

 بلوکدال تیرچه  ۸-۴-۶-۱۳-۱

لههوک  های بنایی مسلح )به ویژه بنایی مسلح با ببلوک اساساً یک دال بنایی مسلح است. این دال در ابتدا برای پوشش سقف در ساختماندال تیرچه

های بههتن آرمههه و فههوالدی نیههز  های دیگر، از جملههه سههاختمانسیمانی( ابداع گردید، هر چند در حال حاضر از آن برای پوشش سقف در ساختمان

  بلوک، رعایههتها و استانداردهای معتبر انجام پذیرد. در اجرای سههقف تیرچهههبلوک باید بر مبنای دستورالعملشود. طراحی سقف تیرچهاستفاده می

 (101ضوابط زیر الزامی است. )ص

 ها و میلگرد اتصال به نحو مناسب به اعضای باربر بنایی مسلح متصل شود.سقف باید از طریق تیرچه -1

متر، به صورت کامالً  میلی 250متر بوده و در فواصل حداکثر میلی 6میلگردهای حرارتی مورد استفاده در بتن پوشش سقف باید حداقل به قطر  -2

ههها و همچنههین  متر بین شبکه میلگرد پوشش بتن و سطح بلوکمیلی 20ها، قرار داده شوند. رعایت فاصله حداقل ده، در جهت عمود بر تیرچهکشی

 (101متر پوشش بتن روی شبکه میلگرد حرارتی الزامی است. )صمیلی  20حداقل  

 متر بیشتر باشد.میلی  70متر کمتر و از  میلی  50ها نباید از  ضخامت پوشش بتن روی بلوک -3

متر باشههد بههه هههم  میلی  100وسیله کالف عرضی که عرض مقطع آن حداقل  ها بهمتر بیشتر باشد، الزم است تیرچه 4ها از چنانچه دهانه تیرچه -4

و یکههی در پههائین مقطههع  متههر )یکههی در بههاال  میلی  10دار سراسری، هر کدام به قطر حداقل  میلگرد آج  2متصل شوند. این کالف باید دارای حداقل  

 (101کالف( باشد. )ص

متههر تعبیههه    5/1در صورت وجود طره در سقف، الزم است در باالی طره میلگردهایی حداقل به اندازه میلگردهای پایین طره و به طول حههداقل   -5

 (101شوند. )ص
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 سخته ولی با ما آسونه

 

   8مبحث  

 

 

 ایالزامات غیرسازه  ۸-۴-۸

 دیوار جداگر  ۸-۴-۸-۲

 سلحدیوار جداگر بنایی م  ۸-۴-۸-۲-۱

 (102ای خود محاسبه و طراحی شود. )صای جداگر بنایی مسلح باید برای لنگرهای خارج از صفحه ناشی از اینرسی لرزهدیوار غیرسازه -1

ی  متر کمتر باشد. دیوار جداگر آجرمیلی 80متر و عرض دیوار جداگر بلوک سفالی یا بتنی نباید از میلی 100عرض دیوار جداگر آجری نباید از  -2

 (103سیمان ساخته شود)ص  -دار و مالت ماسهباید صرفاً با آجر سوراخ

متر یا چهل برابر عرض دیوار بیشتر باشههد. در صههورت تجههاوز از ایههن حههد، بایههد بهها    4ارتفاع دیوار جداگر بنایی مسلح از تراز کف مجاور نباید از   -3

طور پیوسههته ادامههه  (، این الزام محقق شود. مهار افقی باید در طول دیوار به3-6-5-5-8استفاده از مهارهای افقی مناسب، مانند کالف )مطابق بند 

 (103توان سهم باربری مهارهای افقی را لحاظ نمود. )صای مهار شود. در تحلیل و طراحی دیوار جداگر، میترین عناصر قائم سازهیافته و به نزدیک

متر یا پنجاه برابر عرض دیوار بیشتر باشد. در صههورت تجههاوز از ایههن   5ای مسلح، نباید از سازهطول آزاد دیوار جداگر بنایی مسلح، بین دو عضو  -4

(،  3-6-5-5-8حد، باید با استفاده از مهارهای قائم مناسب، مانند دیوار یا جرز بنایی مسلح متعامد و یا ستون بنایی مسلح و یا کالف )مطههابق بنههد  

ای مهههار شههود. در تحلیههل و  ترین عناصر افقی سههازهطور پیوسته ادامه یافته و به نزدیکدر تمام ارتفاع دیوار بهاین الزام محقق شود. مهار قائم باید 

 (103توان سهم باربری مهارهای قائم را لحاظ نمود. )صطراحی دیوار جداگر، می

ون، تیر، کف و پی متصل شوند. برای این منظور، الزم است  ای مانند دیوار، جرز، ستای جداگر باید به نحو مناسب به اعضای سازهدیوار غیرسازه -5

 (103ای مهار شوند. )صمیلگردهای دیوار جداگر در اعضای سازه

ای بههه  هایی استفاده شود که صدمات وارد به دیوار جداگر در اثر تغییر شکل اعضای سازهای باید از طرحبرای اتصال دیوار جداگر به اعضای سازه -6

 (103)ص  حداقل برسد.

 های بنایی با کالف ساختمان  ۸-5

 الزامات معماری  ۸-5-۴

 پالن ساختمان  ۸-5-۴-۱

 (106های زیر باشد: )صپالن ساختمان باید واجد ویژگی

 متر بیشتر نباشد.  25طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا   -1

 نسبت به هر دو محور اصلی تقریباً قرینه باشد. -2

 های آن الزامات زیر را برآورده نماید:پیشامدگی -3

مقههدار    اندازه پیشامدگی در هر امتداد نباید از یک پنجم بُعد ساختمان در همان امتداد بیشتر باشد. عالوه بر آن، بعد دیگر پیشامدگی نباید از -الف

 (106پیشامده کمتر باشد. )ص

شههود و در ایههن  ز نصف بُعد ساختمان در آن امتداد باشد، این قسمت پیشامدگی تلقی نمیچنان چه اتصال قسمت پیشامده با ساختمان، بیش ا -ب

 (106صورت محدودیتی برای بُعد دیگر وجود ندارد مشروط بر آن که پالن ساختمان نامتقارن نشود. )ص

ای که  گونهان را به قطعات مناسب تقسیم نمود، به، ساختم2-3-3-8ای، مطابق بند  در صورت نداشتن هر یک از الزامات فوق، باید با ایجاد درز لرزه

 (106ای در پی ساختمان ادامه یابد. )صهر قطعه واجد شرایط یاد شده باشد. الزم نیست که درز لرزه

 ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان  ۸-5-۴-۲

 (106های مشمول این فصل رعایت نکات زیر الزامی است: )صدر مورد ساختمان

 شود.داد طبقات بدون احتساب زیرزمین به دو محدود میحداکثر تع -1

متر باشد، در غیر این صورت، زیرزمین    5/1در احتساب تعداد طبقات، تراز روی سقف زیرزمین نباید نسبت به متوسط تراز زمین مجاور بیش از   -2

متههر بیشههتر    2ن با تراز زمین در پایین دست ساختمان نباید از عالوه، تفاوت تراز سقف زیرزمیشود. بهای از ساختمان منظور مینیز به عنوان طبقه

 (106شود. )صباشد. در غیر این صورت، این طبقه نیز به عنوان یک طبقه منظور می

 باشد.  حداکثر تعداد طبقات زیرزمین یک طبقه می -3

 متر باشد.  8تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید بیش از   -4

متر بیشتر باشد. چنانچه ارتفاع طبقه بیشتر از این مقدار در نظر گرفتههه    4فاع طبقه )از روی کالف زیر دیوار یا پی بتنی تا زیر سقف( نباید از  ارت -5

توان ارتفههاع  متر باالتر از روی کالف زیر دیوار تعبیه شود. در صورت اخیر می 4شود، باید یک کالف افقی اضافی در داخل دیوارها و در تراز حداکثر 

 (107متر افزایش داد. )ص  6طبقه را تا حداکثر  

 باشد.متر می  5/2حداکثر ارتفاع زیرزمین، از روی پی بتنی یا کالف زیر دیوار تا زیر سقف زیرزمین،    -6

 پیشامدگی سقف  ۸-5-۴-۳

 (107در صورت وجود پیشامدگی سقف الزم است ضوابط زیر رعایت شوند: )ص
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 متر بیشتر نباشد.  5/1های دو طرف باز از  متر و برای بالکن  2/1های سه طرف باز از  در مورد بالکن  طول پیشامده طره -1

 ها باید بخوبی در سقف طبقه مهار شوند.طره -2

ده مجاز  متر از روی کف تمام شمیلی  500پناه بنایی تا ارتفاع  روی هیچ قسمت پیشامدگی ساختمان نباید دیواری ساخته شود ولی ساخت جان -3

 (107است. )ص

 اختالف سطح سقف در طبقه  ۸-5-۴-۴

متر نباشد، باید در انتهای هر قسمت از  میلی  600المقدور از ایجاد اختالف سطح در طبقه پرهیز شود. چنانچه اختالف سطح در طبقه بیشتر از  حتی

ای از  وسیله درز لرزهرا شود و یا اینکه دو قسمت ساختمان بهسقف یک کالف افقی مجزا در دیوار، حد فاصل دو قسمتی که اختالف سطح دارند، اج

 ای از یکدیگر جدا شوند.  وسیله درز لرزهمتر باشد، الزم است دو قسمت ساختمان بهمیلی  600یکدیگر جدا شوند. چنانچه اختالف سطح بیش از  

 ایالزامات سازه  ۸-5-5

 و پی  شالوده  ۸-5-5-۲

 شالوده    ۸-5-5-۲-۱

 (108شود. در ساخت شالوده الزامات زیر باید رعایت شوند. )صسازی است که زیر پی بتنی و یا کالف بتنی زیر دیوار اجرا میقسمتی از پی  شالوده

  درشالوده باید در یک تراز ساخته شود و هرگاه احداث شالوده، به هر دلیل، در یک تراز ممکن نباشد، هر بخش از شالوده باید به صههورت افقههی   -1

 (108یک تراز قرار گیرد. )ص

دار چنانچه ساخت شالوده ساختمان در یک تراز ممکن نباشههد بایههد از شههالوده پلکههانی  های شیبدار مجاز نیست. در زمینساخت شالوده شیب -2

  300پلههه نبایههد بههیش از    پوشانی داشته و ارتفاع هههرمتر هممیلی 600های مختلف شالوده در جهت افقی حداقل طوری که قسمتاستفاده شود، به

 (108متر باشد. )صمیلی

 (108متر کمتر باشد. )صمیلی  800کنی نباید از  کنی باید تا رسیدن به الیه خاک مقاوم انجام شود. همچنین، عمق پیبرای اجرای شالوده، پی -3

برابر عرض کرسی چینی یا عرض دیههوار )در صههورت عههدم   5/1متر کمتر باشد. همچنین، عرض شالوده نباید از میلی 500عمق شالوده نباید از   -4

 (109وجود کرسی چینی( کمتر باشد. )ص

 باشد، اجرای شالوده الزامی نیست.  ای دشوار میهای ضربهکنی بدون استفاده از دستگاههای سنگی، که پیدر زمین -5

 (109های زیر اجرا شود: )صشالوده باید به یکی از روش  -6

 کیلوگرم آهک در مترمکعب.  350، با عیار حداقل  شفته آهکی  -الف

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب.  250ای در بتن با عیار  سنگ الشه غوطه -ب

 سیمان یا باتارد  -کاری با مالت ماسه  سنگ -پ

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب  250بتن با عیار   -ت

 باشد.اجرای شالوده به صورت خشکه چینی با سنگ مجاز نمی -7

 کرسی چینی  ۸-5-5-۲-۲

شود. در کرسههی چینههی رعایههت  سازی است که به منظور رسیدن به تراز مورد نظر برای اجرای پی یا کالف زیر دیوار انجام میکرسی قسمتی از پی

 (109موارد زیر الزامی است. )ص

 (109ف زیر دیوار ادامه داشته باشد. )صکرسی چینی باید از روی سطح بتن یا شفته آهک تسطیح روی شالوده تا پی بتنی و یا کال -1

 عرض کرسی در تراز روی شالوده، نباید از بیشترین دو مقدار زیر کمتر باشد. -2

 نصف ارتفاع کرسی  -الف

 ، برحسب تعداد طبقات و نوع خاک ساختگاه.1-5-8مقادیر مندرج در جدول   -ب

 یشتر از عرض دیوار باشد.متر بمیلی  100عرض کرسی در تراز زیر دیوار باید حداقل   -3  

 سیمان با نسبت سیمان به ماسه یک به دو پوشانده شود.  -متر مالت ماسه  میلی  20الزم است کرسی چینی با   -4

آهک، تعریف شههده در    -سیمان  -سیمان، یا ماسه  -الزم است کرسی چینی با استفاده از سنگ الشه، آجر یا بلوک سیمانی توپر و مالت ماسه  -5

 (109م این مبحث، اجرا شود. )صفصل دو

 ها از بتن یا مالت کامالً پر شوند.  دار، الزم است حفرهدر صورت استفاده از بلوک سیمانی حفره  -6

های مرطوب، در صورت استفاده از آجر در کرسی چینی، مصرف آجرهای ماسههه آهکههی یهها رسههی مرغههوب )مهندسههی( الزامههی اسههت.  در زمین -7

 (110)ص

ای )هرمی( و با رعایت موارد فوق در رابطه با حداقل عرض در تراز زیههر و بههاالی  توان کرسی چینی را در مقطع به صورت پلهیاز، میدر صورت ن -8

 (110کرسی، اجرا کرد. )ص
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 (110)صحداقل عرض کرسی چینی   ۱-5-۸جدول 

 نوع خاک محل ساخت

تعداد طبقات )بتا احتستاب زیتر 

 زمین(

۱ ۲ ۳ 

 متر(چینی )میلیعرض کرسی 

 600 400 300 متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی  2ها بیش از  هایی که مقاومت آنخاک

 700 500 350 متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی  2تا    5/1ها بین  هایی که مقاومت آنخاک

 1000 700 400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.  5/1تا    1ها بین  هایی که مقاومت آنخاک

 پی بتن آرمه  ۸-5-5-۲-۳

 (110در صورتی که از پی بتن آرمه استفاده شود، رعایت موارد زیر الزامی است: )ص

 مگاپاسکال باشد.    20مقاومت فشاری )مشخصه( بتن مورد استفاده در پی حداقل   -1

 مگاپاسکال باشد.  240مقاومت کششی میلگرد مورد استفاده در پی حداقل   -2

 متر اجرا شود.  میلی  50متر بیشتر از عرض پی و ضخامت حداقل  میلی  100در زیر پی، بتن تسطیح به عرض حداقل   -3

متههر  میلی  500متر، هر کدام که بیشتر است، کمتر باشد. و همچنین عمههق پههی نبایههد از  میلی 600برابر عرض دیوار و یا  5/1عرض پی نباید از  -4

 (110صکمتر در نظر گرفته شود. )

میلگرد عرضی پی بر مبنای میزان میلگرد خمشی مورد نیاز یک پی نواری بتنی جهت انتقال نیههروی محههوری دیههوار محاسههبه شههده و نبایههد از   -5

 (110متر بیشتر باشد. )صمیلی  300کمتر در نظر گرفته شود. همچنین، فاصله بین میلگردهای عرضی نباید از    2-5-8مقادیر مندرج در جدول  

توان از میلگردهای به  شود. برای این منظور میمیلگرد طولی پی بر مبنای میزان میلگرد حرارتی مورد نیاز یک پی نواری بتنی در نظر گرفته می  -6

 متر استفاده نمود.میلی  300متر با حداکثر فاصله  میلی  12قطر  

 (111متر زیر سطح زمین قرار گیرد. )صمیلی  400در مناطق سردسیر و دارای یخبندان، الزم است تراز روی پی حداقل   -7

 (۱۱۱متر طول دیوار )صمیلی ۳00حداقل اندازه میلگرد عرضی )خمشی( پی در هر   ۲-5-۸جدول 

 نوع خاک محل ساخت

 تعداد طبقات )با احتساب زیر زمین(

۱ ۲ ۳ 

حتتداقل انتتدازه میلگتترد عرضتتی  

 )خمشی(

 12Φ   12Φ 12Φ متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی  2ها بیش از  هایی که مقاومت آنخاک

 12Φ 12Φ 14Φ متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی  2تا    5/1ها بین  هایی که مقاومت آنخاک

 12Φ 14Φ 14Φ متر مربع باشد.کیلوگرم بر سانتی  5/1تا    1ها بین  هایی که مقاومت آنخاک

 ایدیوار سازه  ۸-5-5-۳-۱

 (112شود که بار ثقلی و )یا( بار جانبی )مانند زلزله( را حمل کند. )صای به دیواری اطالق میسازهدیوار   -1

دار برای سههاخت دیههوار  تواند با واحدهای مصالح بنایی آجر، سنگ و یا بلوک سیمانی اجرا شود. چنانچه از بلوک سیمانی حفرهای میدیوار سازه -2

 (112ای واحد مصالح بنایی در حین اجرا با بتن و یا مالت فشرده کامالً پر شود. )صهاستفاده شود، الزم است که حفره

 باشد.متر می  5حداکثر طول مجاز دیوار محصور بین دو کالف قائم   -3

 تطبیق نماید.  2-4-5-8ای باید با مفاد بند  ارتفاع دیوارهای سازه -4

متر و در زیر  میلی  200ای در طبقات نباید از  باشد. همچنین، عرض )ضخامت( دیوار سازهمی 15ای حداکثر نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار سازه -5

 (112متر کمتر باشد. )صمیلی  320زمین از  
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 ای طبقات باید در امتداد قائم پیوسته بوده و تا روی پی ادامه داشته باشند.  دیوارهای سازه  -6

 متداد عمود بر هم توزیع شوند.طور یکنواخت در دو اای باید بهدیوارهای سازه -7

   دیوار نسبی  ۸-5-5-۳-۲

کنند، به  ای برشی یک طبقه در هر امتداد، که در برابر بار ناشی از زلزله در آن امتداد مقاومت میدیوار نسبی، به نسبت سطح مقطع دیوارهای سازه

 (112آیند. )صیشود. موارد زیر در محاسبه دیوار نسبی به حساب نمکل مساحت طبقه اطالق می

 ای )جداگر(دیوارهای غیرسازه -1

 متر کمتر باشد.میلی  200ها از  دیوارهایی که ضخامت آن -2

 ها کمتر باشد.  سوم ارتفاع آنها از یکدیوارهایی که طول آن -3

 متر کمتر باشد.    0/1ها از  دیوارهایی که طول آن -4

 سوم کمتر باشد.ها از یکها و جرزهای کنار و بین بازشوها که نسبت طول به ارتفاع مؤثر آنستون -5

 هایی از دیوار که در باال و پایین بازشوها قرار دارند.بخش  -6

 (112مناسب به سقف وصل نگردیده باشند. )صدیوارهایی که پس از اجرای سقف ساخته شده و به نحو   -7

 (113)صای در هر امتداد ساختمان بنایی با کالف )%( حداقل دیوار نسبی سازه  ۳-5-۸جدول 

نتتوع دیتتوار و تعتتداد 

 طبقات 

 خطر نسبی زلزله

 خطر نسبی متوسط و کم خطر نسبی بسیار زیاد و زیاد

 زیرزمین 
طبقتتته 

 اول
 طبقه دوم اولطبقه  زیرزمین طبقه دوم

دیتتتتوار 

 آجری

یتتتتک 

 طبقه
6 4 - 5 3 - 

 3 5 6 4 6 8 دو طبقه

دیتتتتوار 

بلتتتتوک 

 سیمانی

یتتتتک 

 طبقه
10 6 - 8 5 - 

 5 8 9 6 10 12 دو طبقه

دیتتتتوار 

 سنگی

یتتتتک 

 طبقه
6 5 - 5 4 - 

 4 6 6 5 8 8 دو طبقه

 دیوار زیرزمین    ۸-5-5-۳-۳

 (114الزامی است: )صرعایت موارد زیر برای دیوار زیرزمین  

 شود.متر محدود می  5/2ارتفاع دیوار زیرزمین از روی کالف زیر دیوار تا زیر سقف، به   -1

 متر کمتر باشد.میلی  320ضخامت دیوار زیرزمین نباید از   -2

 ضخامت دیوار زیرزمین نباید از ضخامت دیوار طبقه هم کف کمتر باشد. -3

های قائم مجههاور متصههل شههوند. اسههتفاده از نعههل  زمین باید از بتن درجا و یا بنایی مسلح ساخته شده و به کالفها در طبقه زیرکلیه نعل درگاه -4

 (114باشد. )صدرگاه فوالدی در زیرزمین مجاز نمی

 کاری شوند.  دیوارها باید در برابر نفوذ آب و رطوبت عایق -5

   اجرای دیوار   ۸-5-5-۳-5

 (114ای رعایت نکات زیر الزامی است: )صای و غیرسازهلح سازهدر اجرای دیوارهای بنایی غیرمس

 در ساخت دیوار از یک نوع واحد مصالح بنایی استفاده شود. -1
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ای زیرزمین، در  جز برای کرسی چینی و ساخت دیوار سازهگردند )آجر فشاری یا گری(، بهاستفاده از آجرهای توپر که به صورت سنتی تولید می -2

 (114باشد. )صای مجاز نمیای و یا غیرسازهسازه  چینش دیوار

 قبل از اجرا، الزم است واحدهای مصالح بنایی زنجاب شوند تا آب مالت را به خود جذب نکنند. -3

ان از  و بهها اطمینهه   6-2-2-8آهک )باتارد( با نسبت اخههتالط منههدرج در بنههد  -سیمان  –سیمان یا مالت ماسه  -دیوارچینی باید با مالت ماسه  -4

 (114شود. )صتأمین مقاومت فشاری تعیین شده در این بند انجام می

 (115پوشانی داشته باشد. )صچهارم طول خود با واحدهای رگ قبلی همدر چینش دیوار، هر واحد مصالح بنایی حداقل به اندازه یک -5

 ها کامالً افقی باشد.امتداد رگ  -6

 بندهای قائم در دو رگ متوالی، در یک امتداد نبوده و شاقولی باشند.   -7

توان  متر باشد. چنانچه میلگرد بستر در بند قرار داده شود، میمیلی  15متر و بیشتر از  میلی  10ضخامت بندهای افقی و قائم مالت نباید کمتر از   -8

 (115متر افزایش داد. )صمیلی  20متر پوشش مالت، حداکثر تا  میلی  6ضخامت بند را، با توجه به قطر میلگرد و حداقل  

 بندهای قائم باید از مالت پر شوند. -9

سوم میههانی ارتفههاع دیههوار از  متر بیشتر باشد، الزم است در سه تراز مختلف در ناحیه یک 5/2ای بدون بازشو، که طول آن از در هر دیوار سازه -10

ای برابههر از دوسههوم  متر، که در فاصههلهمیلی 8د بستر باید شامل حداقل دو میلگرد طولی، هر کدام به قطر حداقل میلگرد بستر استفاده شود. میلگر

متر و  میلی  6گیرند، باشد. این میلگردها باید توسط میلگردهای عرضی به قطر حداقل  ضخامت دیوار از یکدیگر به صورت قرینه در بند بستر قرار می

های قائم ادامه یافته و  متر به یکدیگر متصل شوند. میلگردهای بستر باید بدون انفصال در سرتاسر دیوار تا محل کالفیلیم 250در فواصل حداکثر  

 (115ها مهار شوند. )صدر داخل آن

گیر در  ز روش هشتزمان اجرا شده و در یک سطح باال آورده شود. همچنین، استفاده اهر رگ دیوارچینی باید در کلیه دیوارهای ساختمان هم -11

 (115باشد. )صساخت دیوارهای ممتد و متقاطع مجاز نمی

 هایی از دیوار را به صورت الریز ساخت.توان قسمتزمان میسر نباشد، میطور هماگر دیوارچینی به -12

 دیوارچینی باید کامالً شاقولی باشد. -13

گیر( اجرا شود. در ایههن حالههت، حههداقل فاصههله بههین آجرهههای  دار )هشتورت دندانههای قائم بتن مسلح باید به صدیوار در محل اجرای کالف -14

  8توان در هنگام اجرای دیوار با تعبیه دو میلگرد افقی به قطر حههداقل  گیر میجای استفاده از هشتگیر نباید از بعد الزم کالف کمتر باشد. بههشت

ین دیوار و کالف را تأمین نمود. الزم است میلگردهای اتصال در هر طرف از کالف قائم به اندازه  متر ارتفاع دیوار، اتصال بمیلی 500متر در هر میلی

 (116متر درون بند بستر ادامه یابند. )صمیلی  300

  (116)ص  بازشو  ۸-5-5-۴

 بازشو نباید سبب قطع کالف شود. -1

 آن دیوار بیشتر باشد.سوم سطح  ای نباید از یکمجموع سطح بازشوها در هر دیوار سازه -2

 دوم طول دیوار بیشتر باشد.ای نباید از یکمجموع طول بازشوها در هر دیوار سازه -3

 متر کمتر با باشد.میلی  750فاصله اولین بازشو از ابتدای طول دیوار نباید از دوسوم ارتفاع بازشو و یا   -4

ششم مجموع طول آن دو بازشو کمتر باشههد. در غیههر  ی طرفین خود و همچنین از یکترین بازشوفاصله دو بازشو نباید از دوسوم ارتفاع کوچک  -5

 (116ای به حساب آورد. )صشود و نباید آن را به عنوان دیوار سازهاین صورت جرز بین دو بازشو جزئی از بازشو منظور می

 متر بیشتر باشد.    2یک از ابعاد بازشو نباید از  هیچ  -6

، کالف بازشو تعبیه شههود.  3-6-5-5-8برآورده نشود، الزم است اطراف بازشوهای مربوطه، بر اساس ضوابط بند   6تا  2موارد چنانچه هر کدام از  -7

 (116)ص

   نعل درگاه  ۸-5-5-5

 ها متصل شود.های قائم در اطراف بازشو، نعل درگاه باید به نحو مناسبی به آندر صورت استفاده از کالف -1

 ید مساوی ضخامت دیوار باشد.عرض نعل درگاه با -2

را نیز برآورده نمایههد.   8-4-3-8بند  3گاه مندرج در مورد نعل درگاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یکسره اجرا شده و ضوابط طول تکیه  -3

 (117)ص

 کالف بندی  ۸-5-5-۶

ههها و پههی، الزامههی اسههت.  ساختمان، شامل دیوارههها، کف  های موضوع این فصل، جهت حفظ انسجام و پیوستگی اعضای اصلیکالف بندی ساختمان

 (117)ص  کالف بندی باید بر اساس ضوابط زیر انجام گیرد.

 (117)صمگاپاسکال ساخته شوند.  20های افقی و قائم از بتن مسلح، با مقاومت مشخصه  همچنین، الزم است کلیه کالف
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 کالف بندی افقی  ۸-5-5-۶-۱

 ن کالف افقی: الف( مشخصات و محل قرار داد

 (117در کلیه دیوارهای باربر، کالف افقی باید در تراز زیر و تراز روی دیوار با رعایت ضوابط زیر ساخته شود: )ص

 متر کمتر باشد.  میلی  250متر و ارتفاع آن نباید، از دوسوم عرض دیوار و یا  میلی  250در تراز زیر دیوار: عرض کالف نباید از عرض دیوار و یا   -1

را حههداکثر    توان عرض کالفدر تراز روی دیوار: عرض کالف نباید از عرض دیوار کمتر باشد، مگر در دیوارهای بیرونی که به منظور نماسازی می -2

متر کمتر باشد. ارتفههاع کههالف نیههز نبایههد از  میلی  200متر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود، ولی در هر حالت عرض کالف افقی نباید از  میلی 50تا 

نانچه سقف از تاوه  متر کمتر باشد. هنگام اجرای کالف سقف، تدابیر الزم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف اتخاذ شود. همچنین، چمیلی  200

 (117تخت بتن مسلح درجا ساخته شود، نیازی به کالف افقی اضافی در تراز سقف نیست. )ص

 ب( مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کالف افقی بتنی:

 متر باشند.میلی  12میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر   -1

  350بوده و در چهار گوشه کالف با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند. در صههورتی کههه عههرض کههالف از   میلگردهای طولی باید حداقل چهار عدد -2

متههر  میلی  250ای که فاصله هر دو میلگرد مجههاور از  گونهعدد و یا بیشتر افزایش داده شود به 6متر، فراتر رود تعداد میلگردهای طولی باید به میلی

 (118بیشتر نباشد. )ص

متههر بیشههتر  میلی  200ههها از یکههدیگر نبایههد از  متر به یکدیگر بسته شوند. فاصله تنگمیلی 8هایی به قطر حداقل ولی باید با تنگمیلگردهای ط -3

متر کاهش یابههد. در ناحیههه  میلی  100شود، باید به  متر از بر کالف قائم، که ناحیه بحرانی نامیده میمیلی 450ها در طولی برابر با باشد. فاصله تنگ

 (118ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود. )صحرانی و در محل اتصال کالفب

 (118متر کمتر باشد. )صمیلی  30متر و در مورد کالف سقف از  میلی  50پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید در مورد کالف زیر دیوار از   -4

 (118)صهای افقی: پ( اتصال کالف 

 ها باید به یکدیگر متصل شوند تا کالف بندی به صورت یک شبکه به هم پیوسته باشد.کالفدر هر تراز،   -1

 پوشانی داشته باشند.متر هممیلی  500ها باید حداقل به اندازه  میلگردها در محل تالقی کالف -2

ششم عرض کالف باشد. عبور لوله نبایههد باعههث  از یککالف افقی نباید در هیچ جا منقطع باشد. در صورت نیاز به عبور لوله، قطر آن نباید بیش   -3

 (118قطع و یا جابجایی میلگردها شود. همچنین لوله آب گرم باید با عایق حرارتی پوشانده شود. )ص

 کالف بندی قائم  ۸-5-5-۶-۲

 الف( مشخصات و محل قرار دادن کالف قائم

متر باشد بایههد    5ای تعبیه شوند. در صورتی که طول دیوار بین دو کالف بیشتر از  ههای قائم بتن مسلح باید در محل تقاطع دیوارهای سازکالف -1

 (118متر در داخل دیوار، تعبیه شود. )ص  5های قائم اضافی با توزیع یکنواخت در فواصل حداکثر  کالف

 به منظور    عرض کالف قائم نباید از عرض دیوار مجاور در هر جهت کمتر باشد، مگر در دیوارهای بیرونی که -2

متر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود ولی در هر حالت هیچ یک از ابعاد مقطع کالف قائم نبایههد  میلی 50توان عرض کالف را حداکثر تا نماسازی می

 (119متر کمتر باشد. )صمیلی  200از  

های بیرونی ساختمان از کالف قائم گوشه )دوبل(، مطابق  های دارای زیرزمین، الزم است در کلیه گوشههای دو طبقه و یا ساختماندر ساختمان -3

 (119مورد )پ( در زیر استفاده نمود. )ص

متر، هر کدام بیشههتر اسههت، کمتههر  میلی  200عالوه  متر و یا عرض دیوار متعامد بهمیلی  500طول کالف قائم گوشه در هر امتداد گوشه، نباید از   -4

 (119باشد. )ص

 ادن میلگردها در کالف قائم بتنی تکب( مشخصات و محل قرار د

 متر باشد.میلی  12میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر   -1

حداقل چهار میلگرد طولی باید در چهار گوشه کالف با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند و به نحو مناسبی با میلگردهای طولی کالف افقی مهههار   -2

 (119شوند. )ص

متر بیشتر باشد.  میلی  200ها از یکدیگر نباید از  متر به یکدیگر بسته شوند فاصله تنگمیلی  8هایی به قطر حداقل  ولی باید با تنگمیلگردهای ط -3

متر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کالف قائم از بههر داخلههی کههالف  میلی 100ها در ناحیه بحرانی باال و پایین کالف باید به حداکثر فاصله تنگ

 (119باشد. )صترین دو مقدار زیر میشود و بزرگفقی محاسبه میا

 های افقی باال و پایین دیوارپنجم فاصله محور تا محور کالفالف( یک

 ب( دو برابر ضخامت کالف قائم در راستای عمود بر دیوار

 ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود.در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کالف -4

 متر کمتر باشد.میلی  30وشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید از  پ -5
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عدد و یهها بیشههتر افههزایش داده شههود،   6متر بیشتر باشد، تعداد میلگردهای طولی باید به میلی 350در صورتی که حداقل عرض مقطع کالف از  -6

 (119متر بیشتر نباشد.)صمیلی  250که فاصله هر دو میلگرد مجاور از  طوریبه

متر در داخل  میلی 200درجه، حداقل  90متر به صورت قائم و با خم میلی 250میلگردهای طولی کالف قائم طبقه زیرین باید حداقل به اندازه   -7

 (120پی یا کالف زیر دیوار مهار شوند. )ص

 پ( مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کالف قائم بتنی گوشه )دوبل(

 متر باشد.میلی  12میلگردهای طولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر   -1

 (120حداقل هشت میلگرد طولی باید با پوشش بتنی مناسب قرار گیرند و به نحو مناسبی به میلگردهای طولی کالف افقی مهار شوند. )ص -2

متههر بیشههتر  میلی  200ههها از یکههدیگر نبایههد از  سته شوند. فاصله تنگمتر به یکدیگر بمیلی 8هایی به قطر حداقل میلگردهای طولی باید با تنگ -3

متر کاهش یابد. طول ناحیه بحرانی در کههالف قههائم از بههر داخلههی  میلی  100ها در ناحیه بحرانی باال و پایین کالف باید به  باشد. حداکثر فاصله تنگ

 (120باشد. )صترین دو مقدار زیر میشود و بزرگکالف افقی محاسبه می

 های افقی باال و پایین دیوارپنجم فاصله محور تا محور کالفالف( یک

 ب( دو برابر ضخامت کالف قائم در راستای عمود بر دیوار

 ها به یکدیگر، نباید میلگرد وصله شود.در ناحیه بحرانی و در محل اتصال کالف -4

 باشد.متر کمتر  میلی  30پوشش بتن اطراف میلگردهای طولی نباید از   -5

عدد و یهها بیشههتر    3متر بیشتر باشد، تعداد میلگردهای طولی در آن امتداد و در هر ردیف باید به  میلی  350چنانچه عرض کالف در هر امتداد از   -6

 (120متر بیشتر نباشد. )صمیلی  250ای که فاصله هر دو میلگرد مجاور از  گونهافزایش داده شود، به

متر در داخل  میلی 300درجه، حداقل  90متر به صورت قائم و با خم میلی 250م طبقه زیرین باید حداقل به اندازه میلگردهای طولی کالف قائ  -7

 (120پی یا کالف زیر دیوار مهار شوند. )ص

 های قائم ت( اتصال کالف 

یابد، میلگردهای طولی کالف قائم بایههد  قائم ادامه میهای افقی متصل شوند. در نقاط تقاطعی که کالف  های قائم باید به نحو مناسب به کالفکالف

یابههد، میلگردهههای طههولی کههالف قههائم بایههد تهها روی  بدون قطع شدن از درون کالف افقی عبور نمایند. در نقاط تقاطعی که کالف قههائم ادامههه نمی

هههای  تر در داخل کالف افقی مهار شوند. همچنههین، کالفممیلی 500درجه حداقل به اندازه  90میلگردهای فوقانی کالف افقی ادامه یافته و با خم 

 (121قائم باید به نحو مناسب به یکدیگر و به پی یا کالف زیر دیوار متصل شوند. )ص

 کالف بازشو  ۸-5-5-۶-۳

   الف( کالف بازشوی بتن آرمه:

 (121کالف بازشوی بتن آرمه باید ضوابط زیر را برآورده سازد. )ص

متر کمتر باشد. همچنین، عرض کالف بازشو باید برابر بهها عههرض دیههوار  میلی  100تنی افقی و قائم، در امتداد دیوار، نباید از  بعد کالف بازشوی ب -1

 (121باشد. )ص

 مگاپاسکال کمتر باشد.  20مقاومت فشاری بتن کالف بازشوی بتن آرمه نباید از   -2

متههر توسههط میلگردهههای  میلی  200متر که در فواصل حداکثر  میلی  10قطر حداقل  الزم است کالف بازشوی بتنی توسط دو میلگرد، هرکدام به   -3

متر بیشتر باشد، الزم است از سه عدد و یا بیشتر  میلی 350متر بسته شده باشند، مسلح شود. چنانچه عرض دیوار از میلی 6عرضی، به قطر حداقل 

 (121متر بیشتر نباشد. )صمیلی  250ردها از  ای که فاصله بین میلگگونهمیلگرد در عرض استفاده نمود، به

 ب( کالف بازشوی فولدی:

توان از کالف بازشوی فوالدی مناسب استفاده نمود. در اجرای کالف بازشوی فوالدی، رعایت ضههوابط زیههر  بجای استفاده از کالف بازشوی بتنی، می

 (121الزامی است. )ص

 متر مربع کمتر باشد.میلی  800سطح مقطع کالف بازشوی فوالدی نباید از   -1

متر و بههه  میلی 10متر، توسط دو شاخه میلگرد بستر به قطر حداقل میلی 400الزم است کالف بازشوی فوالدی قائم، در فواصل حداکثر برابر با   -2

 (122متر، به دیوار مجاور مهار شود. )صمیلی  300طول حداقل  

   پناهجان  ۸-5-5-۷

 (122زیر باید رعایت شوند: )ص  پناه، الزاماتدر ساخت جان

 متر کمتر باشد.میلی  200متر بیشتر و ضخامت آن نباید از  میلی  500ها از کف تمام شده نباید از  پناه اطراف بام و بالکنارتفاع جان -1

 یابند، مهار شود.دامه میپناه اهای قائم دیوار، که از طبقه زیر جانمتر توسط کالف  5پناه در فواصل حداکثر  الزم است دیوار جان -2
ث
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پناه، کههه بهها حههداقل دو میلگههرد  متر و عرضی برابر با عرض جانمیلی  100پناه یک کالف افقی بتن آرمه، به عمق حداقل  الزم است بر روی جان -3

-3-6-5-5-8افقی فوالدی، مطابق بند  توان از کالف  شود، اجرا شود. بجای استفاده از کالف افقی بتن آرمه، میمتر مسلح میمیلی  10افقی به قطر  

 (122ب استفاده نمود. )ص

 سقف  ۸-5-5-۸

اجرا شود. هنگام اجرای کالف سقف، تدابیر الزم برای اتصال مناسب آن به تیرهای سقف   1-6-5-5-8در زیر سقف، یک کالف افقی مطابق بند  -1

 اتخاذ شود.

 (122یرهای آن ادامه تیرهای سقف باشد. )صزمان با سقف اجرا شده و تای سقف باید همبخش طره -2

 ای که انسجام سقف و اتصال آن به کالف زیر سقف حفظ شود.  گونهطراحی و اجرای سقف از هر نوع باید بر اساس ضوابط صحیح بوده به -3

 سقف تاق ضربی  ۸-5-5-۸-۱

 (123در طراحی و اجرای سقف تاق ضربی موارد زیر الزامی است. )ص

جای بههار  ی سقف باید بر اساس روش تنش مجاز و برای بارهای خدمت ساکن، سربار و زلزله )عمود بر صفحه سقف( طراحی شوند. بههاتیرآهن  -1

 (123% افزایش داد. )ص50توان بار ساکن را  زلزله می

 متر بیشتر باشد.  1های سقف نباید از  فاصله بین تیرآهن -2

 تر باشد.  متر کممیلی  50خیز تاق آجری نباید از   -3

 طول نشیمن تیرهای اصلی سقف بر روی کالف افقی باید برابر عرض کالف باشد.   -4

هههای  های عرضی )حداکثر یک شماره کمتر از تیرآهن اصلی( کههه در دل تیرآهنمتر توسط تیرآهن 2های سقف باید در فواصل حداکثر تیرآهن  -5

های اصلی با دیوار باربر )روی کههالف افقههی( نیههز  های عرضی در محل تقاطع تیرآهنتیرآهنگیرند، به یکدیگر متصل شوند. الزم است  سقف قرار می

 (123اجرا شوند. )ص

های اصلی سقف و در صههورت پیوسههته بههودن، بهها اسههتفاده از  های عرضی با استفاده از اتصال مناسب نبشی و تسمه به تیرآهنالزم است تیرآهن -6

 (123تصل شوند. )صصفحه اتصال فوالدی به کالف بتنی م

 (123های اصلی سقف با استفاده از صفحه اتصال فوالدی به سطح باالیی کالف افقی متقاطع متصل شوند. )صالزم است تیرآهن -7

های اصلی سقف باید در تمام عههرض کههالف بتنههی، درون شههبکه میلگههرد  چنانچه سقف تاق ضربی در تراز کالف افقی اجرا شود، انتهای تیرآهن -8

 (123ف قرار گرفته و به نحو مناسب به آن متصل شود. )صکال

تواند با قرار دادن یک نیمرخ فوالدی و اتصال آن با کههالف زیههر  گاه میگاه مناسبی برای پاتاق آخرین دهانه تاق ضربی تعبیه شود. این تکیهتکیه -9

 (123خود یا با جاسازی در کالف بتنی تأمین شود. )ص

متر، به صورت ضربدری  میلی  5متر و ضخامت حداقل  میلی  50ای اصلی سقف با استفاده از تسمه فوالدی، به عرض حداقل  هالزم است تیرآهن -10

 (123مهار شوند. )ص

 دار و مالت گچ و خاک، استفاده شود.برای اجرای تاق آجری الزم است از آجر سوراخ -11

 بلوکسقف تیرچه  ۸-5-5-۸-۲

-6-4-8بلوک، رعایت ضوابط بند  ها و استانداردهای معتبر انجام پذیرد. در اجرای سقف تیرچهبلوک باید بر مبنای دستورالعملتیرچهطراحی سقف 

 (124های سقف به نحو مناسب به کالف افقی متصل شوند. )صالزامی است. همچنین، الزم است با استفاده از میلگردهای اتصال، تیرچه 13-1

 دارف شیبسق  ۸-5-5-۸-۴

باشههد. در اجههرای ایههن نههوع سههقف  های فرعی میهای فرعی و پوشش مناسب روی تیرچهدار متشکل از خرپاهای چوبی یا فلزی، تیرچهسقف شیب

 (124رعایت ضوابط زیر الزامی است: )ص

 باشد.متر می  5/4حداکثر فاصله خرپاها از یکدیگر   -1

 (124باشند. )صو اعضای مورب و یا قائم متصل کننده اعضای فوقانی و تحتانی میخرپاهای سقف شامل اعضای فوقانی، تحتانی   -2

 (125متر باشند. )صمیلی  80هایی با قطر حداقل  در خرپاهای چوبی، اعضای فوقانی و تحتانی باید از چوب -3

 (125متر باشند. )ص  2/1متر و طول حداکثر  یمیل  50هایی با قطر حداقل  دار چوبی، اعضای مورب و یا قائم باید از چوبهای شیبدر سقف -4

 متر باشد.  2/1های موجود روی اعضای فوقانی و تحتانی حداکثر  فاصله مرکز به مرکز تقاطع -5

مفصل  طور مناسبی به اعضای فوقانی و تحتانی متصل شوند. همواره باید امتداد کلیه اعضا در یک اتصال از یک نقطه به نام  اعضای مورب باید به -6

 (125بگذرد. )ص

 ها باید به نحو مناسبی به اعضای فوقانی متصل شوند.تیرچه -7

 متر باشد.  میلی  600ها نباید بیشتر از  فاصله محور به محور تیرچه -8

 (125آید. )صبه دست می  4-5-8های چوبی بر اساس جدول  حداقل قطر تیرچه -9
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 سخته ولی با ما آسونه
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 (125)صمتراها به میلیهای چوبی روی خرپحداقل قطر تیرچه  ۴-5-۸جدول 

تا محور تیرچته های فاصله محور 

 متراصلی به میلی

 فاصله خرپاها از یکدیگر به متر

۳ ۴ 5 /۴ 

400 120 150 160 

500 130 160 170 

600 140 170 180 

 (125شوند. )صضرب می  75/0برای پوشش فلزی، اعداد این جدول در عدد    تبصره:

 دارپوشش سقف شیب  ۸-5-5-۸-۴-۱

 الف( پوشش فلزی

 (125شود. )صدار پوشانده میهای فلزی موجها با استفاده از ورقدر این نوع پوشش، روی تیرچه

 ب( پوشش سفالی

های چوبی یا فلزی  ها با میخمتر کامالً پوشیده شود. الزم است تختهمیلی  10یی به ضخامت حداقل  هاها باید با تختهدر این نوع پوشش، روی تیرچه

 (126ها متصل شود. )صها باید توسط میخ به تختهها وصل شوند. زهوار نگهدارنده سفالبه تیرچه

 گل:پ( پوشش غوره

های چوبی یهها فلههزی بههه  ها باید با میخمتر کامالً پوشیده شود. تختهمیلی  10ل  هایی به ضخامت حداقها باید با تختهدر این نوع پوشش، روی تیرچه

گههل،  طور کامههل پوشههیده شههده و روی غورهمتر بهمیلی  100گل به ضخامت حداکثر  ها با استفاده از غورهها وصل شوند. الزم است روی تختهتیرچه

 (126متر اجرا شود. )صمیلی  30گل به ضخامت حداکثر  اندود کاه

 سقف قوسی  ۸-5-5-۸-5

 (126متر یا آجرفرش باشد. )صمیلی  30گل به ضخامت حداکثر  های رطوبتی رایج و یا اندود کاهتواند از انواع عایقپوشش روی این نوع سقف می

 ایهای استوانهالف( سقف

 (126باشد. )صسوم دهانه میای میانی و برابر یکههای کناری برابر نصف دهانه و برای دهانهای برای دهانهحداقل خیز قوس استوانه -1

 های زیر عمل شود:به منظور تحمل نیروی رانش افقی باید به یکی از شیوه -2

وسیله یک عضو افقی )کش( در جهت عمههود بههر محههور قههوس  متر به  5/1کالف افقی زیر سقف باید در جهت دهانه قوس و در فواصل حداکثر   -الف

تواند از نوع تیر بتن آرمه یا فوالدی بوده و الزم است به نحو مناسب در کالف افقی مهار شههود. عضههو افقههی بههتن  کششی می تقویت شود. عضو افقی

متر، مسلح شود. سطح مقطع  میلی  10متر مربع بوده و حداقل با دو میلگرد آجدار، هر کدام به قطر  سانتی 100آرمه باید دارای حداقل سطح مقطع 

 (127متر مربع باشد)صمیلی  800، ناودانی، نبشی یا قوطی( نباید کمتر از  I)ترجیحاً از انواع:  عضو افقی فوالدی  

 (127بند مناسب تقویت شوند. )صمتر توسط پشت  5/1ب( دیوارهای کناری باید در فواصل حداکثر برابر  

 های گنبدیب( سقف

سوم دهانه گنبههد اسههت. در ایههن  باشند. حداقل خیز قوس این نوع سقف برابر با یکای یا چند ضلعی منظم های گنبدی باید دارای پالن دایرهسقف

ار  نوع سقف الزم است عالوه بر کالف بتنی افقی روی دیوار، یک کالف بتن آرمه افقی پیوسته در زیر گنبد تعبیه شده و بههه کههالف افقههی روی دیههو

 (127کیل دهند. )صکه دو کالف یک مجموعه به هم پیوسته را تشطوریمتصل شود به

 سقف چوبی تخت   ۸-5-5-۸-۶

باشد. در اجرای این نوع سقف رعایت  گل یا اندودهای دیگر میگل و اندود کاهسقف تخت از نوع چوبی متشکل از تیر، پوشش تخته یا نظیر آن، غوره

 (127موارد زیر الزامی است: )ص

 .  الزم است تیرهای اصلی سقف از نوع چوب چهار تراش باشند -1

 تیرهای اصلی سقف باید روی کالف افقی سقف قرار گرفته و به نحو مناسب به آن متصل شوند. -2

 متر بیشتر باشد.میلی  600فاصله محور تا محور تیرهای اصلی سقف نباید از   -3

 تعیین شود.  5-5-8حداقل قطر یا عمق تیرها باید بر اساس جدول   -4

 متر به صورت طره ادامه یابند.  میلی  600متر و حداکثر  میلی  300تیرهای اصلی سقف باید از هر طرف ساختمان حداقل   -5

 متر یا مصالح مناسب دیگر به صورت کامالً به هم چسبیده پوشیده شود.  میلی  10هایی با ضخامت حداقل  وسیله تختهروی تیرها به  -6

 متر پوشیده شود.  میلی  100ه ضخامت حداکثر  گل بها با غورهروی تخته -7
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 (127متر و یا انواع اندودهای رایج پوشیده شود. )صمیلی  30گل به ضخامت حداکثر  گل با کاهکاری، روی غورهبه منظور عایق -8

 (128گل قبلی باید برداشته شود. )صکاری مجدد الیه کاهگل، برای عایقدر صورت استفاده از کاه -9

 (128)صمتر حداقل قطر تیرهای چوبی اصلی به میلی  5-5-۸جدول 

 فاصله محور تا محور 

 مترتیرهای اصلی به میلی

 دهانه تیرهای اصلی به متر

۲ ۳ ۴ 5 /۴ 

400 90 120 150 160 

500 100 130 160 170 

600 110 140 170 180 

 دیوار محوطه  ۸-5-۶-۷

، الزم اسههت  6-3-8رعایت شود. در ساخت دیوار محوطه بنایی با کالف، عالوه بر الزامات بند   6-3-8الزامات بند در ساخت دیوار محوطه بنایی باید 

 (129موارد زیر رعایت شود. )ص

 الزم است برای مهار دیوار بنایی، عالوه بر پی بتنی و یا کالف بتنی زیر دیوار، از کالف قائم و کالف افقی روی دیوار استفاده شود. -1

 (129متر بیشتر باشد. )ص  5بند یا کالف قائم، نباید از  طول آزاد دیوار بنایی با کالف بین دو پشت -2

( و  7-5-5-8، بنههد 3پنههاه )مههورد متر بیشتر نباشد، مشابه کالف افقی روی جان 2ضوابط اجرای کالف افقی روی دیوار، چنانچه ارتفاع دیوار از   -4

 (130باشد. )ص( می1-6-5-5-8به کالف افقی ساختمان )بند  متر باشد، مشا  2چنانچه بیشتر از  
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 ١ٮؿت؟ نحٮح قس٥ اضائ٦ تقبض٭و ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ(  1

 ٠الص٥ُ ٚاةٜ آؿیب ك ک٤٤غ جض١ٜ ظ٨ةی ة٥ را كاردق ةار٦ای ؿاظح١اف ٠٘یغ ١ّؼ ٨ًؿ در آف اّىای ك ؿاظح١اف ک٥، اؿث آف ٠ٛاك٠ث از ٨ُ٤٠ر( 1

 . ٣تی٤٤غ

 دچار آف در قغق ایساد ی٦ا قکٜ جٕییؼ جأدیؼ جضث کٜ، یا ك زؽء در ؿاظح١اف، ة٥ كاردق ةار٦ای ةی٢ جْادؿ صاٝث ک٥ اؿث آف پایغاری از ٨ُ٤٠ر( 2

 .٣ك٣٨غ ٗؼكریؽش دچار ك قغق صٍ٘ آف اّىای ك ؿاظح١اف امٞی پیکؼق ك ٣كغق اظحالؿ

 جؼؾ یا ٦ا قکٜ جٕییؼ اٗؽایف ك ک٤٤غ صٍ٘ ؿاظح١اف ٠٘یغ ١ّؼ ٨ًؿ در را ظ٨د ا٣حُار ٨٠رد ١ّٞکؼد ؿاظح١اف ک٥ اؿث آف دكاـ از ٨ُ٤٠ر( 3

 ٣ک٤غ. ایساد ک٤٤غخاف اؿح٘ادق ةؼای ٠ا٣ْی زیاد، ارجْاقات ك ٦ا یظ٨ردخ

 ق٣٨غ خؼٗح٥ ٣ُؼ در چ٤اف ٦ا آف جؼکیب ك ةح٢ ك ٨ٗالد ٠الت، ة٤ایی، ٠ناٝش كاصغ٦ای قا٠ٜ د٤٦غق جكکیٜ ٠ناٝش ک٥ اؿث آف پایایی از ٨ُ٤٠ر( 4

 .٣ك٨د ٦ا آف ٤٦گاـ زكد ا٧٣غاـ یا ك ٗؼؿ٨دخی ٨٠زب ٠ضیي ٨٠ز٨د قؼایي ك ةاق٤غ داقح٥ کاٗی ؿازخاری یةؼدار ة٧ؼق ك ٠ضیي قؼایي ةا ک٥

 1، م٘ض٥  1-1-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
  ١ٮؿت؟ ٝزبظ ث٢ب٭٬ ٧٫ب ؾبذتٞبٟ زض ز٭٤اض ا٤١اؿ اظ ٭ِ ّساٛ اظ اؾتيبز٥ ( 2

 ة٨ٞؾ ؿی١ا٣ی دی٨ار( 4  ای ی٥٤چ خٞی دی٨ار( 3  ؿ٤گی دی٨ار( 2  آزؼی دی٨ار( 1

 2م٘ض٥ ٚـ١ث )ب( ،  2-1-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح قس٥ اضائ٦ تقبض٭و ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ( 3
 . خیؼد ٠ی م٨رت ٦ا آف ٠ت٤ای ةؼ اةْاد ٠ضاؿتات کٞی٥ ک٥ ق٨د ٠ی خ٘ح٥ ة٤غ ك آزؼ ٠ا٤٣غ ؿاظح١اف ازؽای از اةْادی ة٥ َا٦ؼی اةْاد( 1

 .دارد ٚؼار آف اًؼاؼ در ک٥ ة٤غ٦ایی یا ة٤غ وعا٠ث ٣نٖاوا٥ٗ  ة٥ ٠كعن٥، اةْاد ةا اؿث ةؼاةؼ ة٤ایی ٠ناٝش كاصغ كاْٚی اةْاد( 2

 دی٨ار ك ؿح٨ف زؼز، آزؼ، ٠ا٤٣غ ة٤ایی ٤ّامؼ قغق یؼیخ ا٣غازق اةْاد از اؿث ّتارت اؿ١ی اةْاد( 3

 .ةاقغ قغق پؼ دكٔاب یا ٠الت ةا ك دارد ٚؼار آف پكث قغق ؿاظح٥ ٚـ١ث ك ة٤ایی الی٥ یک ٨ًؿ در ٚائٟم٨رت  ة٥ ک٥ ظاٝی ٗىایی خ٨ٞیی ة٤غ( 4

 5ك 4ك 3، م٘ض٥  3-1-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ز ٕع٭٦٢  

 
 زاضز؟ ١بٛ چ٦ فض٤ ا٭٠ ثبقس ٬ٝ ٝتط ٬ؾب١ت 150 اضتيبؿ ٣ ٝتط ٬ؾب١ت 30 ضربٝت ٝتط، ٬ؾب١ت 100 اى٬َ ثقس ثب زاضا٫ ٍبئ٬ٞ فض٤( 4

 پغؿحاؿ( 4  دی٨ار( 3          ؿح٨ف( 2 زؼ          ( 1

 8، جْؼیٖ زؼز، م٘ض٥  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  اٙو ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح قس٥ اضائ٦ تقبض٭و ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ( 5

 .ةاقغ ٠حؼ ٠ؼةِ ٠یٞی 1000 از ک١حؼ آف ٠ـاصث ک٥ اؿث ظاٝی ٗىایی ص٘ؼق( 1

 .ةاقغ ٠حؼ٠ؼةِ ٠یٞی 1000 از ةیف آف ٠ـاصث ک٥ اؿث ظاٝی ٗىایی ؿ٨راخ( 2

 را ٠الت ةا ج١اس ٗاٚغ ؿ٨ٌح ك ٦ا یٗؼكرٗحگ ك ٦ا ص٘ؼق ٦ا، ؿ٨راخ ٦ا، قکاؼ دكٔاب، ٗاٚغ ٦ای ٦ـح٥ ٠ـاصث ٧٤٠ای کٜ ٠ـاصث ظاٝل ٠ـاصث (3

 .٣ا٤٠غ ی٠
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 .ةاقغ وعا٠حف ةؼاةؼ چ٧ار از ةیكحؼ آف ٨ًؿ ک٥ اؿث ٚائٟ ّى٨ی دی٨ار( 4 

 ٠14ـاصث ظاٝل، م٘ض٥ ، جْؼیٖ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  د ٕع٭٦٢  

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ( 6

 .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 15 از ک١حؼ ٣تایغ ة٤ایی ٠ناٝش كاصغ پ٨ؿح٥ وعا٠ث زیاد، ظیٞی ٣ـتی زٝؽ٥ٝ ظٌؼ ةا ٤٠اًٙ در( 1

 . ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 15 صغاکذؼ ة٤ایی ٠ناٝش كاصغ در ٠ؼةْی ؿ٨راخ ا٣غازق زیاد ٣ـتی زٝؽ٥ٝ ظٌؼ ةا ٤٠اًٙ در( 2

 اؿث. ٠ساز یا ؿازق ٔیؼق دی٨ار٦ای در ج٧٤ا 3 ك 2 ٨٣ع ج٨ظاٝی ة٤ایی ٠ناٝش از اؿح٘ادق زیاد ٣ـتی زٝؽ٥ٝ ظٌؼ ةا ٤٠اًٙ در( 3

 .ةاقغ ٠ی مضیش ٨٠ارد ج١اـ( 4

 31، م٘ض٥ 2ٚـ١ث   4-2-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  ة ٕع٭٦٢  

 
( َٝطض اؾت ٭ِ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ آرط٫ زض ٝزب٣ضت ض٣زذب٦١ ا٫ زائ٬ٞ ؾبذت٦ ق٤ز. ثطا٫ ؾبذت ّطؾ٬ ز٭٤اض٧ب زضنس رتصة آة   7

 آرط٧ب٫ ٤ٝضز اؾتيبز٥ ١جب٭س ثٮف اظ: 

 درمغ ةاقغ 10د(   درمغ ةاقغ 3ج(   درمغ ةاقغ 5ب(    درمغ ةاقغ       7اٖٝ( 

 (7، ٚـ١ث )ت 1-4-2-2-8، ة٤غ 32، م٘ض٥ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ( 8

 .ةاقغ پاؿکاؿ ٠گا 6 ج٨ا٣غ ی٠ آزؼ ٗكاری ٠ٛاك٠ث( 1

 .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 15 از ک١حؼ ٣تایغ ج٨ظاٝی ة٤ایی ٠ناٝش پ٨ؿح٥ وعا٠ث( 2

 .ةاقغ٠حؼ٠کْب  ةؼ کی٨ٞخؼـ 2000 ج٨ا٣غ ی٠ ج٨پؼ آزؼ صٛیٛی چگاٝی( 3

 .ةاقغ درمغ 6 ج٨ا٣غ ی٠ ١٣ا آزؼ٦ای ةؼای آب زػب درمغ( 4

 32، م٘ض٥ 7-ٚـ١ث ت  1-4-2-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  ز ٕع٭٦٢  

 
 ٙٮتط ........... ٣ ٝبؾ٦ پٮٞب٦١ ........... ٣ ق٠ پٮٞب٦١...........  ٣ پطت٢ٚس ؾٮٞبٟ پٮٞب٦١ ........... اظ ثب٭س ث٤ُٚ ؾبذت زض ٝهطى٬ ثت٠ ٝر٤ٚط( 9

 .ثبقس قس٥ تكْٮ٘ ٝتطْٝقت ٧ط زض ٙطظ٭س٥ ثت٠ ثطا٫ آة

   130جا  150 -5/3 – 5/2 -2( 2  130جا  150 -5/2 – 5/3 -1( 1

 150جا  180 -5/2 – 5/3 -2( 4  150جا  180 -5/2 – 5/3 -1( 3

 33، م٘ض٥ 3-ٚـ١ث اٖٝ  3-4-2-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  اٙو ٕع٭٦٢  
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 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض حساٍ٘ ربٟ ٣ پ٤ؾت٦ ضربٝت قس٥ ز٣مبة ّبٝالً ٦ّ ؾٮٞب٬١ ٧ب٫ ث٤ُٚ ثطا٫( 10

 ٠حؼ ٠یٞی 15 زاف وعا٠ث ك ٠حؼ ٠یٞی 25 پ٨ؿح٥ وعا٠ث( 2   ٠حؼ ٠یٞی 15 دك ٦ؼ( 1

 ٠حؼ ٠یٞی 25 زاف وعا٠ث ك ٠حؼ ٠یٞی 15 پ٨ؿح٥ وعا٠ث( 4   ٠حؼ ٠یٞی 16 دك ٦ؼ( 3

 34، م٘ض٥ 2-2-8زغكؿ  1، زیؼ٨٣یؾ ق١ارق  8کحاب ٠تضخ ةؼاؿاس ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  د ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض ث٢ب٭٬ ٝهبٙح ثب ٧ب ؾبذتٞبٟ زض ٝهطى٬ ؾ٢ٔ ٍغق٦ اثقبز( 11

  دی٨ار وعا٠ث ا٣غازق ة٥ صغاکذؼ( 2   ٠حؼ یؿا٣ح 15 صغاٜٚ( 1

 2 ك 1 خؽی٥٤( 4                 5 ٠حؼ یؿا٣ح 10( 3

 35، م٘ض٥ 3-ٚـ١ث اٖٝ 4-4-2-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  ز ٕع٭٦٢  

 
ؾت٢ٔ آ٧ْت٬    -ؾ٢ٔ آ٧ِ ٝتطاّٜ -( رصة آة ٝزبظ ثطا٫ ٝهبٙح ث٦ قطح ظ٭ط ث٦ تطتٮت چ٢س زضنس تقٮٮ٠ قس٥ اؾت؟ )ت٤ه ٧ب12

 ٝترٚر٘( 
 25-30-15د(    30-15-25ج(   25-15-30ب(              15-25-30اٖٝ( 

 35ب، م٘ض٥ -4-4-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض ت٬٨ ٝٮبٟ ز٭٤اض٧ب٫ ٧ب٫ ثؿت َٝب٣ٝت حساٍ٘( 13
 ٠گاپاؿکاؿ 150( 4            ٠گاپاؿکاؿ 250( 3             ٠گاپاؿکاؿ 200( ٠2گاپاؿکاؿ               500 (1

 35ٚـ١ث پ، م٘ض٥  5-2-2-8، ة٤غ  ٠8تضخ ةؼاؿاس کحاب ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  ة ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح ؾٮٞبٟ ٝبؾ٦ ٝالت ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ( 14
 ٠حٕیؼ اؿث. 1 ة٥ 2 جا 1 ة٥ 1 از ؿی١اف ة٥ ٠اؿ٥ ٣ـتث ك ة٨دق ؿی١اف ك ٠اؿ٥ از ٠حكکٜ ٠الت ای٢( 1

 .ق٨د اٗؽكدق خچ آف ة٥ درمغ 5 جا ج٨اف ی٠ ؿی١ا٣ی ٠الت کؼدف زكدخیؼ ةؼای( 2

 . ةاقغ ٠ی کی٨ٞخؼـ 200 ٠الت ٠حؼ٠کْب ٦ؼ در ؿی١اف ّیار( 3

 .٨١٣د اؿح٘ادق خچ از ةایغ ؿی١ا٣ی ٦ای ٠الت یؼیخ ق١ك٥ ةؼای( 4

 37ٚـ١ث اٖٝ، م٘ض٥  1-6-2-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  د ٕع٭٦٢  
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ت ( ٝالت ثبتبضز ٝتكْ٘ اظ ٝبؾ٦ ، ؾٮٞبٟ ٣ آ٧ِ ثب فٮبض حساٍ٘ ............ ّٮ٤ٕٚطٛ ؾٮٞبٟ ٣ ............ ّٮ٤ٕٚطٛ آ٧ِ زض ٝتط ٝطثـ ٝال15 

 ٝٮجبقس؟ 
 125،   100د(   150،   200ج(   100،   125ب(   200،   150اٖٝ( 

 (ٚـ١ث )ب 1-6-2-2-8، ة٤غ 37، م٘ض٥ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
٧ب ٦ّ  ( زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٣اٍـ زض ٭ِ ٢ٝغ٦َ ثب ذغط ١ؿج٬ ّٜ، ٦ّ ثب ٝٮٖٚطز ٝؿٚح قس٥ اؾت. حساٍ٘ ٍغط ٝٮٖٚطز٧ب٫ ت16ٔ٢

غط ٧ب اظ ٝٮٖٚطز٧ب٫ ثب ٍ ٝتط اؾت؟ چ٢ب١چ٦ ت٢ٔ ا١س. چ٢س ٝٮ٬ٚ ٝتط ضا زض افضب٫ ذٞك٬ ٨ٝبض ّطز٥ ٝٮ٬ٚ 18ٝٮٖٚطز٧ب٫ ىكبض٫ ثب ٍغط 

 ٧ب چَسض اؾت؟  ٝتط ثبق٢س، حساّخط ىبن٦ٚ ثٮ٠ آٟ ٝٮ٬ٚ 6

    ٠حؼ  ٠یٞی 300 –٠حؼ  ٠یٞی 10( 1

 ٠حؼ ٠یٞی 300 –٠حؼ  ٠یٞی 8( 2

     ٠حؼ  ٠یٞی 288 –٠حؼ  ٠یٞی 6( 3

 ق٨د. ( در اّىای ظ١كی ؿاظح١اف ة٤ایی ٠ـٞش از ٠یٞگؼد ٗكاری اؿح٘ادق ١٣ی4

 71 ، م٘ض٥( 6) زؽء 3-4-4-8 ، ة٤غ8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 ت٤ضٮح: 

288   16   18 یا   6  48         

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢        

 
 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 17
 .ةاقغ ٠ی ٠گاپاؿکاؿ 15 از ةیف یا ةؼاةؼ ركزق 42 ٗكاری ٠ٛاك٠ث دارای ٠ح٨ؿي ٠الت( 1

 .ةاقغ ٠ی ٠گاپاؿکاؿ 15 از ةیف یا ةؼاةؼ ركزق 42 ٗكاری ٠ٛاك٠ث دارای ٨ٚی ظیٞی ٠الت( 2

 .ةاقغ ٠ی ٠گاپاؿکاؿ 15 از ةیف یا ةؼاةؼ ركزق 42 ٗكاری ٠ٛاك٠ث دارای ٨ٚی ٠الت (3

 کغاـ ٦یچ( 4

 38، م٘ض٥ 3-6-2-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  د ٕع٭٦٢  

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ز٣مبة ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 18

 .یاةغ ادا٥٠ دی٨ار کا٠ٜ ؿاظث پایاف جا ١ّٜ ای٢ ةایغ ك ق٨د ٠ی ا٣ساـ ؿی١ا٣ی ریؽی دكٔاب ١ّٜ آزؼ، ردیٖ پ٤ر ٦ؼ ؿاظث از پؾ( 1

 . ق٨د ریعح٥ ٠اؿ٥ دك ك ؿی١اف یک صس١ی ٣ـتث ة٥ ةایغ ؿی١ا٣ی دكٔاب( 2

 .خؼدد اؿح٘ادق اؿث، خػقح٥ ؿاّث 5/1 آف اظحالط قؼكع از ک٥ دكٔاةی از ٣تایغ صاؿ، ٦ؼ در( 3

 .ق٨د ز٨ٞخیؼی ازؼا، از پؾ ؿاّث 24 جا صغاٜٚ ؿی١ا٣ی دكٔاب زدف یط از اؿث الزـ( 4

 39، م٘ض٥ 1-ٚـ١ث ب 7-2-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  ة ٕع٭٦٢  
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 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض ؾٮب٥ ّطث٠ ٤١ؿ اظ ض١ٔ ٝٮعاٟ حساّخط ؾٮٞبٟ ٝبؾ٦ ٝالت زض ( 19

 ؿی١اف كزف درمغ 5( 4       ٠الت كزف درمغ 5( 3     ؿی١اف كزف درمغ 3( 2   ٠الت كزف درمغ 3( 1

 39ٚـ١ث پ، م٘ض٥  8-2-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  ة ٕع٭٦٢  

 
 ٕٮطز؟ ٬ٝ ٍطاض اؾتيبز٥ ٤ٝضز ؾ٢ٔ ذطز٥ ٭ب ٣ الق٦ زضنس چ٢س ؾ٬ٖ٢ ذطز٥ ثت٠ زض ( 20
 درمغ 20( 4  درمغ 30( 3    درمغ 50( 2  درمغ 70( 1

 40، م٘ض٥ 5ٚـ١ث  10-2-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  د ٕع٭٦٢  

 
 چ٢س ٕٮطز، ٍطاض اؾتيبز٥ ٤ٝضز عطاح٬ زض ٝزبظ ت٢ف ّ٘ ٦ّ ن٤ضت٬ زض. ثبقس ٬ٝ ارطا حبٗ زض ٝتطٝطثـ 1350 ٝؿبحت ث٦ ز٭٤اض٫ ( 21

 ق٤ز؟ آظٝب٭ف ٣ ؾبذت٦ ثب٭س ٢ٝك٤ض٫ ٦١٤ٞ١
1 )3 ٥٣٨١٣ 2 )6 ٥٣٨١٣  3 )9 ٥٣٨١٣ 4 )12 ٥٣٨١٣ 

 43، م٘ض٥ 2ٚـ١ث  1-4-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 .ةاقغ ٠ی ٣یاز دی٨ار ای٢ ةؼای جایی ؿ٥ ؿؼی ؿ٥ ٝػا ةاقغ ٠ی جایی ؿ٥ ؿؼی ٠حؼ یک 450 ٦ؼ ةؼای ت٤ضٮح :

 اؾت نحٮح  د ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح ؾٮٞب٬١ ٝهبٙح ّبضا٭٬ ٝحس٣ز٥ ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ( 22

 ٠حؼ ٠یٞی 150 جا 50 ةح٢( 2   ٠حؼ ٠یٞی 250 جا 120 ( ٠الت1

 ٨٠ارد ج١اـ( 4 ٠حؼ    ٠یٞی 280 جا 180 دكٔاب( 3

 45، م٘ض٥  6-2-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  ة ٕع٭٦٢  

 
( زض ١ؾط اؾت ؾبذتٞب٬١ ثب ض٣ـ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله زض ظٝٮ٬٢ ٝتكْ٘ اظ ذبُ ضؼ حؿبؼ احساث قت٤ز ّتساٛ ٕع٭٢ت٦    23

 نحٮح اؾت؟ 
 ٠حؼ یک کالؼ ٨١ّدی در ٣ُؼ خؼٗح٥ ق٨د. 5اٖٝ( در م٨رجی اصغاث ای٢ ة٤ا ٠ساز اؿث ک٥ در ٦ؼ 

 كحؼ ٣تاقغ، ٠ساز اؿث.٠حؼ ةی 25ب( اخؼ ٣ـتث ٨ًؿ ؿاظح١اف از ؿ٥ ةؼاةؼ ّؼض آف یا 

 ج( ا٣غازق پیكا٠غخی ٦ای ؿاظح١اف در ٦ؼ راؿحا ٣تایغ از یک چ٧ارـ ةْغ ؿاظح١اف در ١٦اف راؿحا ةیكحؼ ةاقغ.

 د( اصغاث ای٢ ؿاظح١اف ٠ساز ٣یـث.

 47، م٘ض٥ 2-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

  225  

م :
مه ت 

نکا  
 مبحث   هشتم مقررات ملی ساختمان

 

 سخته ولی با ما آسونه

زض ن٤ضتٮ٦ْ ٭ِ ثقس اظ پالٟ ؾبذتٞبٟ ١ؿجت ث٦ ثقس ز٭ٖط اظ ؾبذتٞبٟ ٝزب٣ض ثعضٕتط ٭ب ٝطتيـ زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ( 24 

 تط ثبقس، ّساٛ ٭ِ اظ ٤ٝاضز ظ٭ط نحٮح اؾت؟
 اٖٝ( درز ا٣ٌٛاع ةایغ ّاری از ٦ؼخ٥٣٨ ٠ناٝش ؿاظح١ا٣ی ازز٥ٞ١ ٣عا٥ٝ ة٨دق ك ٤٠اؿب اؿث ةا ٨٠اد پؼ ک٤٤غق ٣ؼـ پؼ ق٨د.

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ ك جا قا٨ٝدق ادا٥٠ یاةغ. 10الزـ اؿث ک٥ ٗام٥ٞ ةی٢ ةعف ٦ای ٠سؽا قغق ب( جْتی٥ درز ا٣تـاط ك 

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ ك ادا٥٠ آف در قا٨ٝدق اظحیاری اؿث. 10ج( جْتی٥ درز ا٣ٌٛاع ة٥ م٨رجی ک٥ ٗام٥ٞ ٦ؼ ًت٥ٛ از ؿاظح١اف ٠ساكر 

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ ك ادا٥٠ آف در قا٨ٝدق اظحیاری اؿث. 20 د( جْتی٥ درز ا٣تـاط ك الزـ اؿث ک٥ ٗام٥ٞ ةی٢ ةعف ٦ای ٠سؽا قغق

 48م٘ض٥  1-1-3-8ة٤غ ،  ٠8تضخ ةؼ اؿاس کحاب  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ( 25

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 50 ا٣ٌٛاع درز ا٣غازق صغاٜٚ( 1

 .ةاق٤غ قغق ؿاظح٥ درزا ةح٢ از ةایغ زیؼز٠ی٢ ًت٥ٛ در ٦ا درخاق ٣ْٜ کٞی٥( 2

 .ةاقغ داقح٥ ا٠حغاد پی زیؼ جا ةایغ یا ٝؼزق درز( 3

 کغاـ ٦یچ( 4

 48، م٘ض٥  2-3-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  د ٕع٭٦٢  

 
 ز٭٤اض آرط٫ ز٣ رساض٥ ا٫ ثب ٝكرهبت قْ٘ ظ٭ط ؾبذت٦ قس٥ اؾت. ضربٝت ٤ٝحط ز٭٤اض ثطاثط اؾت ثب فسز نحٮح:  (26

 

 

 

           37اٖٝ( 

         22ب( 

                     33ج(  

 24د(  

 

 

  49، ٚـ١ث )ب(، م٘ض٥ 1-2-4-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ت٤ضٮح:

دی٨ار ٨٠دؼ ّؼض                

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢    

 
٣ رتساض٥ ذتبضر٬ ثتب     mm 150( ز٭٤اض٧ب٫ ذبضر٬ ز٣ رساض٥ زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ اظ ٭ِ رساض٥ زاذ٬ٚ ثب ضتربٝت  27

اؾت إط ىَظ رساض٥ زاذ٬ٚ تحت ثبض ٝح٤ض٫ ٍطاض ٕٮطز، ضتربٝت ٝت٤حط    mm 50ؾبذت٦ قس٥ ٦ّ ىضب٫ ثٮ٠ آ٨١ب  mm 100ضربٝت 

 ز٭٤اض ز٣ رساض٥ ث٦ تطتٮت چ٢س ٝٮٚٮٞتط اؾت؟
1 )180  2 )130  3 )200  4 )250 

 49م٘ض٥  ٚـ١ث )پ( 1-2-4-3-8، ة٤غ ٠8تضخ  ةؼ اؿاس کحاب ر٤اة:
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 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
 چ٢تس  ثت٦  حساٍ٘ ثبقس ٝتط 5/2 آٟ اضتيبؿ ٣ ٝتط 5 آٟ ع٤ٗ ٣ ثبقس ٝتط ٬ؾب١ت 10 ت٬٨ ٮبٟٝ ز٭٤اض رساض ز٣ ىبن٦ٚ ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 28

 (اؾت قس٥ ٨ٝبض ّاله ثب ز٭٤اض عطىٮ٠) ثبقس؟ ٬ٝ ١ٮبظ ز٭٤اض٫ ثؿت
 ّغد 32( 4  ّغد 20( 3   ّغد 10( 2  ّغد 40( 1

 50، م٘ض٥  4-4-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

ك  5/1، 1، 5/0رج٘اع ردیٖ در ا 4ق٣٨غ. در ارج٘اع دی٨ار  ٠حؼ ةْغ از کالؼ ٚؼار دادق ٠ی 5/0در ٠ضٜ کالؼ ٣یازی ة٥ ةـث ٣یـث ك ةـث ٦ا  ت٤ضٮح :

 خیؼد. ؿؼی ةـث ٚؼار ٠ی ٠8حؼ ك در ٨ًؿ دی٨ار  2

 اؾت نحٮح  ز ٕع٭٦٢  

 
 3( زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ َٝطض اؾت ٭ِ ز٭٤اض ٝؿٚح ثبضثط، ثب قطا٭ظ تْٮ٦ ٕب٬٧ ؾبز٥، ث٦ اضتيبؿ ٤ٝحط ّو تتب ؾتَو   29

 ؾب١ت٬ ٝتط ؾبذت٦ ق٤ز. ثب ٢ّتطٗ ١ؿجت المط٫، حساّخط ع٤ٗ ا٭٠ ز٭٤اض چ٢س ٝتط ٬ٝ ت٤ا١س ثبقس؟  20ٝتط، ثب فطو 
 6د(    10ج(    15ب(  9اٖٝ( 

 51ك  50، م٘ض٥ 1-3-8اٖٝ ك زغكؿ  5-4-3-8، ة٤غ 8اؿاس کحاب ٠تضخ ةؼ  ر٤اة:

ک٤حؼؿ ٣ـتث الٔؼی دی٨ارق : در دی٨ار٦ای ؿازق ای ٔیؼ ٠ـٞش، ٣ـتث الٔؼی ) ک٥ از جٛـیٟ ارج٘اع ٨٠دؼ ةػؼ ّػؼض )وػعا٠ث( ٠ػ٨دؼ ك یػا  ت٤ضٮح:

 ةیكحؼ ق٨د.  17 جٛـیٟ ٨ًؿ ٨٠دؼ ةؼ ّؼض ٨٠دؼ، ٦ؼ کغاـ ةیكحؼ اؿث، ة٥ دؿث ٠ی آیغ( ٣تایغ از

 صغاکذؼ ٣ـتث الٔؼی در دی٨ارق ٦ای ؿازق ای ٠ـٞش

 صغاکذؼ ٣ـتث الٔؼی ٠سازی قؼایي ا٣ح٧ایی

 30 جکی٥ خاق ؿادق

 40 جکی٥ خاق پی٨ؿح٥

 15 دی٨ار ًؼق

٣ـتث الٔؼی دی٨ار  
ارج٘اع یا ٨ًؿ ٨٠دؼ دی٨ار

وعا٠ث دی٨ار
 

   
٨ًؿ دی٨ار

     
                    

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض آٟ المط٫ ١ؿجت ثبقس ٝتط 2/0 آٟ ضربٝت ٣ ٝتط 3/2 آٟ ع٤ٗ ٣ ٝتط 8/2 ٮطٝؿٚحم ز٭٤اض اضتيبؿ ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 30

1 )16   2 )25   3 )30   4 )35 

 51ٚـ١ث اٖٝ ، م٘ض٥  5-4-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  اٙو ٕع٭٦٢  
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ٝتط ؾبذت٦ ق٤ز. ضربٝت حتساٍ٘   4ٝتط ٣ ع٤ٗ  3( زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬، ٍطاض اؾت ز٭٤اض ثبضثط ٣ مٮطٝؿٚح ث٦ اضتيبؿ 31 

 الظٛ ثطا٫ ا٭٠ ز٭٤اض ثطاثط اؾت ثب: 
 ؿا٣حی١حؼ 5/20د(   ؿا٣حی١حؼ 5/23ج(   ؿا٣حی١حؼ 3/25ب(   ؿا٣حی١حؼ 2/35اٖٝ( 

 51زؽء اٖٝ، م٘ض٥  5-4-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

  ت٤ضٮح:

    (  
   

  
  

    

  
 )  

   

  
          

   

   
 صغاکذؼ الٔؼی         

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢    

 
ؾب١ت٬ ٝتط زض ١ؾط ٕطىت٦ قس٥ ثبقس، ّساٝٮِ اظ ٕع٭٢ت٦ ٧تب٫ ظ٭تط     50ٝتط ٣  3( إط زض ز٭٤اض٫ اظ ٝهبٙح ث٢ب٭٬، ثبظق٤٭٬ ث٦ ع٤ٗ 32

 نحٮح ٬ٝ ثبقس؟ 
 ةؼاةؼ ٨ًؿ د٦ا٥٣ ةایغ ة٥ ٨ًؿ جکی٥ خاق ٠ساز جیؼ ٣ْٜ درخاق از ٦ؼ ًؼؼ اوا٥ٗ ق٨د. 1/0اٖٝ( 

 حؼ ةاقغ.٠ 85/3ب( ٨ًؿ جیؼ ٣ْٜ درخاق ةایغ صغاٜٚ 

 ؿا٣حی ٠حؼ اؿث. 35ج( ٨ًؿ جکی٥ خاق جیؼ ٣ْٜ درخاق از ٦ؼ ًؼؼ صغاٜٚ 

 ةؼاةؼ ٨ًؿ ةازق٨ ةاقغ. 50/1د( ٨ًؿ جیؼ ٣ْٜ درخاق ةایغ 

 52، م٘ض٥ 8-4-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢    

 
ت٬ ٝتط٫ ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ٢ٝؾ٤ض ق٤ز زض ا٭٠ ن٤ضت ؾب١ 22ٝتط زض ز٭٤اض زاذ٬ٚ  5/2( الظٛ اؾت ٭ِ ثبظق٤ ث٦ فطو 33

 ع٤ٗ تْٮ٦ ٕب٥ تٮط ١ق٘ زضٕب٥ آٟ زض ٧ط عطه حساٍ٘ ثطاثط اؾت ثب: 
 ؿا٣حی ٠حؼ 20د(   ؿا٣حی ٠حؼ 25ج(   ؿا٣حی ٠حؼ 30ب(   ؿا٣حی ٠حؼ 35اٖٝ( 

 52، م٘ض٥ 8-4-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

٠یٞی١حؼ ةا یک د٦ٟ ٨ًؿ د٦ا٥٣، ٦ؼ کغاـ ةیكحؼ اؿث، در ٣ُؼ خؼٗح٥  ٨ً350ؿ جکی٥ خاق ٦ا جیؼ ٣ْٜ درخاق در ٦ؼ ًؼؼ ةایـحی صغاٜٚ  ت٤ضٮحبت :

ی ق٨د. ای٢ ٨ًؿ ةایغ ٨ًری در ٣ُؼ خؼٗح٥ ق٨د ک٥ ج٤ف ایساد قغق در كاصغ ة٤ایی زیؼی٢ )٣اقی از جؼکیب كزف دی٨ار، ج٤ف صامٜ از ١ّٞکؼد ٨ٚؿػ

 خا٦ی جیؼ ٣ْٜ درخاق( از صغ ٠ساز ج٤ف جکی٥ خا٦ی ةیكحؼ ٣ك٨د. ك ج٤ف جکی٥

٨ًؿ جکی٥ خاق      [             ]                

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 34

 .ةاقغ ٠حؼ ؿا٣حی 290 ج٨ا٣غ ی٠ ؿا٣حی١حؼ 15 وعا٠ث ة٥ یا ًؼق ٠ـٞش ةارةؼ دی٨ار ارج٘اع( 1

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ یؿا٣ح 25 یؼ٠ـٞشٔ یا ؿازق دی٨ار٦ای اؿ١ی وعا٠ث صغاٜٚ( 2

 .ةاقغ ٠ی ظ٨د زیؼی٢ ًت٥ٛ ٠ـاصث چ٧ارـ یک ظؼپكح٥ ٠ـاصث صغاکذؼ( 3

 . خؼدد ی٠ كارد درخاق ٣ْٜ ة٥ دارد درز٥ 45 زاكی٥ آف زا٣تی اوالع ک٥ درخاق ٣ْٜ ركی قکٜ ٠ذٞذی دی٨ار از ةعكی ةار( 4

 52، م٘ض٥  9-4-3-8، ة٤غ  ٠8تضخ ةؼاؿاس کحاب ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  
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 ثبقس؟ ثب٭س چَسض آٟ ثطا٫ اؾتيبز٥ ٤ٝضز زضٕب٥ ١ق٘ تٮطآ٠٧ ع٤ٗ ق٤ز ىطو ٝتط 4 ثبظق٤ فطو ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 35

  ؿا٣حی١حؼ 500( 4            ؿا٣حی١حؼ 480( 3        ؿا٣حی١حؼ 470( 3 ؿا٣حی١حؼ        435( 1

 52، م٘ض٥  8-4-3-8، ة٤غ  8کحاب ٠تضخ ةؼاؿاس ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض آٟ اضتيبؿ حساّخط ثبقس ٬ٝ ؾب١تٮٞتط 15 ٫ا ؾبظ٥ مٮط ز٭٤اض ضربٝت ( 36

 ٠حؼ 8/2( 4  ٠حؼ 4( 3  ٠حؼ 3( 2 ٠حؼ 5/3( 1

 54، م٘ض٥ 2،ٚـ١ث  1-5-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
 ٬ ثبقس. حساّخط اضتيبؿ آٟ اظ تطاظ ّو ٝزب٣ض ............ ٝ............... ٣   ث٢س ز٣ پكت ٮ٠رسإط ث ٭٤اضز زآظاع٤ٗ  (37

 ةؼاةؼ ّؼض دی٨ار 40یا  ٠حؼ 5/4 ك٠حؼ  6ةؼاةؼ ّؼض دی٨ار یا  30اٖٝ( 

 ةؼاةؼ ّؼض دی٨ار 30یا  ٠حؼ 5/3 ك٠حؼ  5ةؼاةؼ ّؼض دی٨ار یا  40( ب

     ةؼاةؼ ّؼض دی٨ار 30یا  ٠حؼ 5/4 ك٠حؼ  6ةؼاةؼ ّؼض دی٨ار یا  40ج( 

 ةؼاةؼ ّؼض دی٨ار 40یا  ٠حؼ 5/3 ك٠حؼ  5ةؼاةؼ ّؼض دی٨ار یا  30د( 

 54، م٘ض٥ 3ك  2، ٚـ١ث  1-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله إط حساٍ٘ ضربٝت ثطا٫ ز٭٤اض رسإط آرط٫ زض ١ؾط ٕطىت٦ ق٤ز، حتساّخط عت٤ٗ   38

 آظاز آٟ ثٮ٠ ز٣ پكت ث٢س چ٢س ٝتط اؾت؟ 
 ٠حؼ  5/3د(            ٠حؼ  4ج(   ٠حؼ 4/4( 2ب  ٠حؼ 5اٖٝ( 

 (3( ك )1ق )ق١ار 1-5-3-8، ة٤غ 54، م٘ض٥ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 ة٤اةؼای٢:

+        یا       *                    وعا٠ث دی٨ار    

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢    

 
 ٝتط ثٮكتط ثبقس ، الظٛ اؾت ........؟  2.5( زض ٧ط ز٭٤اض ؾبظ٥ ا٫ ثس٣ٟ ثبظق٤ ٦ّ ع٤ٗ آٟ اظ 39

 ةـحؼ اؿح٘ادق ق٨ددر ٣اصی٥ یک ؿ٨ـ ٠یا٣ی ارج٘اع دی٨ار از ٠یٞگؼد اٖٝ( در چ٧ار جؼاز ٠عحٖٞ 

 در ٣اصی٥ یک چ٧ارـ ٠یا٣ی ارج٘اع دی٨ار از ٠یٞگؼد ةـحؼ اؿح٘ادق ق٨ددر چ٧ار جؼاز ٠عحٖٞ ب( 

 در ٣اصی٥ یک چ٧ارـ ٠یا٣ی ارج٘اع دی٨ار از ٠یٞگؼد ةـحؼ اؿح٘ادق ق٨ددر ؿ٥ جؼاز ٠عحٖٞ ج( 

 اؿح٘ادق ق٨د در ٣اصی٥ یک ؿ٨ـ ٠یا٣ی ارج٘اع دی٨ار از ٠یٞگؼد ةـحؼدر ؿ٥ جؼاز ٠عحٖٞ د( 

 54، م٘ض٥ 10ٚـ١ث  1-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

  229  

م :
مه ت 

نکا  
 مبحث   هشتم مقررات ملی ساختمان

 

 سخته ولی با ما آسونه

 ثبقس؟ ٬ٝ ١ٮبظ آ٣٭ع چ٢س ث٦ ّبشة ؾَو ٝتطٝطثـ 50 ارطا٫ ثطا٫ ( 40 

 ّغد 150( 4   ّغد 120( 3   ّغد 90( 2    ّغد 30(1

 56، م٘ض٥ 3،ٚـ١ث  3-5-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ز ٕع٭٦٢  

 
 .اؾت ث٢ب٭٬ ........... ٝزبظ ٧ب٭٬ ؾبذتٞبٟ زض آؾب١ؿ٤ض ١هت ( 41
 .اؿث ٠ساز ظاص جغاةیؼ ةا کالؼ ةا( 2    اؿث. ٠ساز ٠ـٞش( 1

 2 ك 1 خؽی٥٤( 4   .اؿث ٠ساز صاٝث ٦ؼ در( 3

 57، م٘ض٥ 1،ٚـ١ث  5-5-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 ( زض ١ٞبؾبظ٫ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ّساٛ فجبضت نحٮح اؾت؟ 42

 اٖٝ( ١٣ا ةایغ ةا ؿٌش پكث کار اجناؿ ٤٠اؿب ك کاٗی داقح٥ ةاقغ.

 ب( ١٣ا الزـ ٣یـث ةا ؿٌش پكث کار اجناؿ ٤٠اؿب ك کاٗی داقح٥ ةاقغ.

 قغج( ١٣ا الزـ ٣یـث ٚاةٞیث جض١ٜ قؼایي اٚٞی١ی كیژق ٦ؼ ٥ٌٛ٤٠ را دارا ةا

 د( اؿح٘ادق از ٠ناٝش ؿتک كزف در ١٣اؿازی ٠ساز ٣یـث.

 57، م٘ض٥ 4، ٚـ١ث 6-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ، ثطا٫ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝؿٚح ، چ٢س ؾب١تٮٞتط اؾت؟  cm20( حساّخط اضتيبؿ ٝزبظ زؾت ا١ساظ ثبٛ )ربٟ پ٢ب٥(، ث٦ ضربٝت 43

 80د(    70ج(    60( ب   50اٖٝ( 

 58، م٘ض٥ 7-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢    

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 44

 ٠حؼ ةاقغ. 5/1 از ة٤ٞغجؼ ةاـ، کٖ از ٣تایغ ٨ٗالدی ٚائٟ ٤ّامؼ ةا قغق ج٨ٛیث ة٤ایی ٠ناٝش ةا قغق ؿاظح٥ دكدکف( 1

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ یؿا٣ح 5 ١٣ا وعا٠ث صغاکذؼ( 2

 .کؼد اؿح٘ادق ةاجارد ٠الت از ٣تایغپ٤اق  زاف ؿاظث در( 3

 ٨٠ارد. ج١اـ( 4

، 1، ٚـػػ١ث  6-5-3-8ك  3، ٚـػػ١ث 7-5-3-8ك ة٤ػػغ٦ای  58، مػػ٘ض٥ 6،ٚـػػ١ث  8-5-3-8، ة٤ػػغ  8ةؼاؿػػاس کحػػاب ٠تضػػخ رتت٤اة: 

 58ك  57م٘ض٥ 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  
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 ّطز؟ اؾتيبز٥ ت٤اٟ ٬ٝ ضا ظ٭ط ٧٫ب ٦ٙ٤ٙ اظ ٭ِ ّساٛ ت٤ّبض ن٤ضت ث٦ ٝتط ٬ؾب١ت 35 ضربٝت ث٦ ز٭٤اض٫ زض ( 45

 ٨٠ارد ج١اـ( 4  ای٤چ 4( 3  ای٤چ 3( 2  ای٤چ 2( 1

 59، م٘ض٥  10-5-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ت٤ضٮح : 

  
  

 
             

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ ضع٤ثت٬ ّبض٫ ٭ٌفب اٙعاٝبت ذه٤ل زض ( 46

 .٣یـث ٠ساز ٠كاة٥ یا ٚیؼی ٨٠اد از اؿح٘ادق دی٨ار٦ا زیؼ کاری یّٙا ةؼای زیؼز٠ی٢ دی٨ار٦ای در( 1

 .٣یـث ٠ساز( ؿٞـی٨س درز٥+ 4 زیؼ) ؿؼد ٨٦ای در کاری یٙ( ّا2

 .ق٣٨غ چـتا٣غق ٦ٟ ة٥ کا٠الً ٚیؼ ةا ك داقح٥ ١٦پ٨قا٣ی ٠حؼ یؿا٣ح 10 صغاٜٚ ًؼؼ ٦ؼ از ةایغ ّایٙ ٦ای ی٥( ال3

 . خیؼ٣غ ٚؼار ٦ٟ ٨٠ازی ةایغ ّایٙ ٠ح٨اٝی ٦ای ی٥ال ق٨د، ٠ی ا٣ساـ الی٥ یک از ةیف در کاری یّٙا ک٥ ٤٦گا٠ی( 4

 60ك  59، م٘ض٥   11-5-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ز ٕع٭٦٢  

 
 ( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ثطا٫ ارطا٫ فب٭ٌ ّبض٫ ضع٤ثت٬ ّساٛ ٕع٭٦٢ نحٮح اؾت؟ 47

 اٖٝ( ّایٙ کاری ةاـ ةایغ ٗٛي ةا ّایٙ ٦ای ر٨ًةحی آ٠ادق ا٣ساـ ق٨د.

 ب( ّایٙ کاری ةایغ در د٠ای ةیف از م٘ؼ درز٥ ؿٞـی٨س ازؼا خؼدد.

 ؼ ك خ٣٨ی الزـ اؿث.ج( اؿح٘ادق از ج٨ری ٗٞؽی یا راةیحؾ در زیؼ ّایٙ ٚی

 + درز٥ ؿٞـی٨س ازؼا خؼدد. 4د( ّایٙ کاری ةایغ در د٠ای ةیف از 

 60ك  59، م٘ضات 11-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
 ( ثطا٫ فب٭َْبض٫ ضع٤ثت٬ ثب ٍٮط٬١٤ٕ چ٦ اٙعاٝبت٬ ثب٭س زض ١ؾط ٕطىت٦ ق٤ز؟48

 ؿا٣حی ٠حؼ ١٦پ٨قا٣ی داقح٥ ةاقغ. ٤٠10اؿب ك ؿ٨ٌح ظكک ا٣ساـ ق٨د، الی٥ ٦ا صغاٜٚ اٖٝ( ّایٙ کاری ركی زیؼؿازی 

 ؿا٣حی ٠حؼ ١٦پ٨قا٣ی داقح٥ ك الی٥ ٦ای ٠ح٨اٝی در یک ز٧ث ٚؼار خیؼد. 5ب( ّایٛکاری ركی زیؼؿازی ةح٢ ؿتک ا٣ساـ ق٨د، الی٥ ٦ا صغاٜٚ 

 ؿا٣حی ٠حؼ ١٦پ٨قا٣ی داقح٥ ك الی٥ ٦ای ةْغی ٨١ّد ةؼ الی٥ اكؿ ٚؼار خیؼد. 7.5ج( ّایٛکاری ركی زیؼؿازی ٠اؿ٥ ای ا٣ساـ ق٨د، الی٥ ٦ا صغاٜٚ 

ؿا٣حی ٠حؼ ١٦پ٨قا٣ی داقح٥ ك الی٥ ٦ای ةْغی ٠ح٨اٝی در یک ز٧ث ٚؼار  15د( ّایٛکاری ركی زیؼؿازی ةا پ٨ک٥ ٠ْغ٣ی ا٣ساـ ق٨د، الی٥ ٦ا صغاکذؼ 

 خیؼد.

 60ر ( ، م٘ض٥ ،ٚـ١ث ) 11-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 اؾت؟ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ حٮبط ز٭٤اض ؾبذت اٙعاٝبت ذه٤ل زض ( 49

 ةاقغ. ٠ی ٠حؼ 25 صغاکذؼ دی٨ار پی٨ؿح٥ ٨ًؿ( 1

 .ةاقغ داقح٥ ارج٘اع ٠حؼ 5/2 ج٨ا٣غ ی٠ ؿا٣حی١حؼ 20 وعا٠ث ة٥ دی٨اری( 2
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 .ق٨د ٠ـٞش کالؼ ةا ةایغ دی٨ار جؼدد پؼ ٠ْاةؼ صاقی٥ در( 3 

  ٨٠ارد. ج١اـ( 4

 61، م٘ض٥   6-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس؟ ٬ٝ ٝتط چ٢س پب٭٦ تطاظ ض٫٣ اظ ٝؿٚح ث٢ب٭٬ ٧ب٫ ؾبذتٞبٟ اضتيبؿ حساّخط ( 50
 ٠حؼ 28( 4  ٠حؼ 15( 3  ٠حؼ 12( 2  ٠حؼ 8( 1

 63م٘ض٥ ،   2-1-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 ق٤ز؟ ٬ٝ تأٝٮ٠ ثطق٬ ز٭٤اض٧ب٫ ت٤ؾظ رب١ج٬ ؾرت٬ اظ زضنس چ٢س حساٍ٘ ٝؿٚح ث٢ب٭٬ ؾبذتٞبٟ زض( 51

 درمغ 90( 4  درمغ 80( 3  درمغ 70( 2  درمغ 50( 1

 67، م٘ض٥   9-2-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
ؾتب١تٮٞتط٫ زض عتطىٮ٠(    10ؾب١تٮٞتط ٣ ز٣ ز٭٤اض آرط٫  10( چ٢ب١چ٦ ٭ِ ز٭٤اض آرط٫ ٝؿٚح، قبٝ٘ )٭ِ ٧ؿت٦ ثت٬٢ ث٦ ضربٝت 52

 ثبقس، ٍغط ٝٮٖٚطز٧ب٫ ع٬ٙ٤ آٟ فجبضت اؾت اظ: 
   ٠یٞی١حؼ 25ب( صغاکذؼ      ٠یٞی١حؼ 28اٖٝ( صغاکذؼ 

 ٠یٞی١حؼ 25د( صغاٜٚ      ٠یٞی١حؼ  28ج( صغاٜٚ 

 1-4-4-8، ة٤غ 69، م٘ض٥ 8اؿاس کحاب ٠تضخ  ةؼ ر٤اة:

ک١حؼی٢ ٠ٛغار

{
  
 

  
ٌٚؼ ٠یٞگؼد ٨ًٝی        

ٌٚؼ ٠یٞگؼد ٨ًٝی  
وعا٠ث اٗٛی دی٨ار

 
 

       

 
 

  

 

ٌٚؼ ٠یٞگؼد ٨ًٝی  
وعا٠ث ٦ـح٥ ٠ـٞش

 
 

   

 
      

 
 

  
              

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
 ........... ان٬ٚ ٝٮٖٚطز٧ب ثٮ٠ آظاز ىبن٧٦ٚب  ؾت٤ٟ زض ّٜ ١ؿج٬ ذغط ثب ٢ٝبعٌ زض ٝؿٚح ث٢ب٭٬ ٧٫ب ؾبذتٞبٟ زض ( 53

 . ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی 40 ك اؿ١ی ٌٚؼ ةؼاةؼ 5/1 ٠ٛغار دك یک ٦یچ از ٣تایغ( 1

 .ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی 14 ك اؿ١ی ٌٚؼ ةؼاةؼ 5/2 ٠ٛغار دك یک ٦یچ از ٣تایغ( 2

 .ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی 16 ك اؿ١ی ٌٚؼ ةؼاةؼ 5/2 ٠ٛغار دك یک ٦یچ از ٣تایغ( 3

 .ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی 10 ك اؿ١ی ٌٚؼ ةؼاةؼ 5/1 ٠ٛغار دك یک ٦یچ از ٣تایغ( 4

 70، م٘ض٥   2-4-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  
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 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ ق١٤س، ٍغـ ّكك٬ ١بحٮ٦ زض ذٞك٬ ٝٮٖٚطز٧ب٫ ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 54

 .٣ؼكد ٗؼاجؼ ٨٠ز٨د ةؼقی ٠یٞگؼد٦ای ٠ٛاك٠ث خؼٗح٢ ٣ُؼ در ةا آف، ٠ساز ٠ٛغار ؿ٨ـ دك از ٠یٞگؼد ٌِٚ ٣اصی٥ در ةؼش( 1

 .٣ؼكد ٗؼاجؼ آف ٠ساز ٠ٛغار چ٧ارـ ؿ٥ از ةؼش ك ةاقغ دارا را ٌِٚ ٥ٌٛ٣ در ظ١ف ةؼای الزـ ٠ـاصث ةؼاةؼ دك یاٗح٥ ا٠حغاد ٠یٞگؼد٦ای( 2

 .ةاق٤غ داقح٥ ادا٥٠ ٠یٞگؼد ٌٚؼ ةؼاةؼ 16 جا صغاٜٚ ٣یـث ٦ا آف ة٥ ٣یازی ک٥ یا ٥ٌٛ٣ از ةایغ ٠یٞگؼد٦ا( 3

  2 ك 1 خؽی٥٤( 4

 71ك  70، زؽء )اٖٝ ك ب(  ، م٘ض٥  5ٚـ١ث  3-4-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ز ٕع٭٦٢  

 
 ٝتط ٝٮ٬ٚ 10 ٍغط ث٦ ٭٧٬ب ت٢ٔ ٣ ٝتط ٝٮ٬ٚ 20 ٍغط ث٦ ع٬ٙ٤ ٝٮٖٚطز٧ب٫ زاضا٫ ؾب١تٮٞتط 40 اثقبز ثب ٝطثـ َٝغـ ثب ٝؿٚح ؾت٤ٟ ( 55

 ثبقس؟ ٬ٝ ؾب١تٮٞتط چ٢س حساّخط٧ب  ت٢ٔ ٍبئٜ ىبن٦ٚ ثبقس ٬ٝ

 ٠حؼ ؿا٣حی 28( 4  ٠حؼ ؿا٣حی 40( 3   ٠حؼ ؿا٣حی 48( 2  ٠حؼ یؿا٣ح 32( 1

 73، م٘ض٥   5-4-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
 ٕطىت٦ ١ؾط زض ثب٭س چَسض حساٍ٘ ٝٮٖٚطز ذٜ ٍغط ثبقس 20 آٟ ١ٞط٥ ٣ ٖٝبپبؾْبٗ 340 ٝٮٖٚطز قسٟ ربض٫ ت٢ف ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 56

 ق٤ز؟
 ٠حؼ یؿا٣ح 20( 4  ٠حؼ یؿا٣ح 16( 3  ٠حؼ یؿا٣ح 12( 2  ٠حؼ یؿا٣ح 10(1

 75، م٘ض٥   1-4-8ك زغكؿ  8-4-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ث٢ب٭٬ افضب٫ ارطا٫ ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ (57

 .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 11 ج٨ا٣غ ی٠ اٗٛی ك ٚائٟ ة٤غ٦ا ( وعا٠ث1

 . ةاقغ ظ٨د ٨ًؿ ؿ٨ـ یک ج٨ا٣غ ی٠ ة٤ایی كاصغ٦ای ١٦پ٨قا٣ی( 2

 .٨١٣د ازؼا خیؼ ك ٦كث م٨رت ة٥ را دی٨ار از ٚـ١حی ةایغ ٣تاقغ ز٠اف ٦ٟ دی٨ارچی٤ی اخؼ( 3

 .ق٣٨غ پؼ ٠الت ةا کا٠الً ةایغ ٚائٟ ة٤غ٦ای( 4

 77ك  76، م٘ض٥   5-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
٭٬ْ اظ ٝيط٣ضبت زض ض٣ـ عطاح٬ َٝب٣ٝت ٨١ب٭٬ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝؿٚح، حساّخط ّط١ف ٍبث٘ اؾتيبز٥ زض ز٣ضتط٭٠ تبض ىكتبض٫  ( 58

  ث٢ب٭٬ اؾت ٦ّ َٝساض آٟ ثب٭س:
   ٗؼض ق٨د  0030/0اٖٝ( ةؼای ة٤ایی رؿی ةؼاةؼ ةا 

 ٗؼض ق٨د 025/0ب( ةؼای ة٤ایی رؿی ةؼاةؼ ةا 

    ٗؼض ق٨د  035/0ج( ةؼای ة٤ایی رؿی ةؼاةؼ ةا 

 ٗؼض ق٨د 0035/0د( ةؼای ة٤ایی رؿی ةؼاةؼ ةا 

 79م٘ض٥  ،٨٠4رد  1-6-4-8ة٤غ ،  ٠8تضخ ةؼ اؿاس کحاب  ر٤اة:
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 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
 ثبقس؟ ٬ٝ ٕع٭٦٢ ّساٛ ثطـ زض ٝؿٚح ث٢ب٭٬ افضب٫ َٝب٣ٝت ّب٧ف ضط٭ت ( 59

1 )5/0   2 )6/0   3 )9/0   4 )8/0 

 82، م٘ض٥   2-4-8، زغكؿ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ز ٕع٭٦٢  

 
  اؾت؟ نحٮح تٮط ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 60

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ یؿا٣ح 20 صغاٜٚ جیؼ ١ّٙ( 1

 .ق٨د پؼ دكٔاب یا ٠الت ةا کا٠الً ةایغ جیؼ( 2

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ یؿا٣ح 10 صغاٜٚ د٦ا٥٣ راؿحای در جیؼ ٣كی٢١ ٨ًؿ (3

  ٨٠ارد ج١اـ( 4

 83، م٘ض٥   2-5-6-4-8ك  1-5-6-4-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ز ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض حساّخط ثطق٬ ٝٮٖٚطز٧ب٫ ىبن٦ٚ ثبقس ٝتط ٝٮ٬ٚ 600 تٮط فٌٞ ّ٘ ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 61
 ٠حؼ ٠یٞی 180( 4                   ٠حؼ ٠یٞی 120( 3          ٠حؼ ٠یٞی 400( 2             ٠حؼ ٠یٞی 200( 1

 87، م٘ض٥   3، ٚـ١ث 4-6-6-4-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 اؾت؟ چَسض ؾت٤ٟ اضتيبؿ حساّخط ثبقس ٬ٝ ؾب١تٮٞتط 40 × 30 اثقبز ثب ؾت٬١٤ ٝؿٚح ث٢ب٭٬ ؾبذتٞبٟ زض ( 62

 ؿا٣حی١حؼ 400( 4        ؿا٣حی١حؼ 450( 3          ؿا٣حی١حؼ 500( 2            ؿا٣حی١حؼ 600( 1

 87، م٘ض٥  1-7-6-4-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
 ١ؿج٬ ظ٭بز ٣ ذٮ٬ٚ ظ٭بز، حساٍ٘ اثقبز ؾت٤ٟ زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝؿٚح ثب٭س چَسض ثبقس؟ زض ٢ٝبعٌ ظٙع٦ٙ ذٮع ثب ذغط( 63

 ؿا٣حی ٠حؼ ک١حؼ ةاقغ. 30اٖٝ( اةْاد اؿ١ی ؿح٨ف ة٤ایی ٣تایغ از 

 ؿا٣حی ٠حؼ ک١حؼ ةاقغ. 40ب( اةْاد اؿ١ی ؿح٨ف ة٤ایی ٣تایغ از 

 ؿا٣حی ٠حؼ ک١حؼ ةاقغ. 20ج( اةْاد كاْٚی ؿح٨ف ٣تایغ از 

 ؿا٣حی ٠حؼ ک١حؼ ةاقغ. 35اةْاد كاْٚی ؿح٨ف ٣تایغ از  د(

 87م٘ض٥  2-7-6-4-8ة٤غ ،  ٠8تضخ ةؼ اؿاس کحاب  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

ث
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 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض رطظ رب١ج٬ ٧ب٫ ٕب٥ ٮ٦تْ ثٮ٠ ىبن٦ٚ حساّخط ثبقس ٝتط ٝٮ٬ٚ 200 رطظ ضربٝت ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 64

 ؿا٣حی١حؼ 400( 4        ؿا٣حی١حؼ 700( 3         ؿا٣حی١حؼ 500( 2            ؿا٣حی١حؼ 250( 1

 89، م٘ض٥ 5ٚـ١ث  1-8-6-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  

 
 ٝتط ........... ٝٮ٬ٚ ثبظق٧٤ب، ٝتط٫ ٝٮ٬ٚ ........... ٝحس٣ز٥ زض ،٧ب ٤ٕق٦ زض ثب٭س ٍبئٜ ٝٮٖٚطز٧ب٫ اظ ٝتط ٝطثـ ٝٮ٬ٚ ........... حساٍ٘ ( 65

 .ق١٤س زاز٥ ٍطاض ز٭٤اض ا١ت٨ب٫ ٝتط٫ ٝٮ٬ٚ ........... ٣ ا١َغبؿ زضظ٧ب٫
 1 )200- 400- 200- 130   2 )130- 400- 200- 200   

3 )400- 200- 200- 130   4 )150- 200- 400- 200 

 90، م٘ض٥ 2ٚـ١ث  2-9-6-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  

 
 ........... حساٍ٘ ع٤ٗ ث٦ اتهبٗ ٝح٘ زض قسٟ ٣ن٦ٚ ٭ب ٣ ٣ٍي٦ ثس٣ٟ ثب٭س اى٬َ ٝٮٖٚطز٧ب٫ ٝٞتس، ز٭٤اض٧ب٫ اتهبٗ ٝح٘ زض ( 66

 .ثبق٢س زاقت٦ ازا٦ٝ ؾب١تٮٞتط
 1 )50   2 )500   3 )90   4 )85 

 97، م٘ض٥ 1ٚـ١ث  2-10-6-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
( زض ؾَو ٧ب٫ تٮطچ٦ ث٤ُٚ، حساٍ٘ ضربٝت پ٤قف ثت٠ ض٫٣ ث٤ُٚ ٧ب، حساٍ٘ ٍغط ٝٮٖٚطز٧ب٫ زاذ٘ پ٤قف ثت٬٢ ٣ ر٨تت آٟ  67

 ٧ب ٣ ىبن٦ٚ آٟ ٧ب اظ ٧ٜ ثب٭س ث٦ تطتٮت چَسض ثبقس؟
 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ. 40ٜ صغاکذؼ ٠یٞی ٠حؼ، در ز٧ث جیؼچ٥ ٦ا ك ةا ٨ٗام 8ؿا٣حی ٠حؼ، ٌٚؼ ٠یٞگؼد٦ا  5اٖٝ( صغاٜٚ وعا٠ث 

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ. ٠40یٞی ٠حؼ، در ز٧ث جیؼچ٥ ٦ا ك ةا ٨ٗامٜ صغاکذؼ  8ؿا٣حی ٠حؼ، ٌٚؼ ٠یٞگؼد٦ا  7.6ب( صغاٜٚ وعا٠ث 

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ. ٠25یٞی ٠حؼ، در ز٧ث ٨١ّد ةؼ جیؼچ٥ ٦ا ك ةا ٨ٗامٜ صغاکذؼ  6ؿا٣حی ٠حؼ، ٌٚؼ ٠یٞگؼد٦ا  5ج( صغاٜٚ وعا٠ث 

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ. ٠25یٞی ٠حؼ، در ز٧ث ٨١ّد ةؼ جیؼچ٥ ٦ا ك ةا ٨ٗامٜ صغاکذؼ  4ؿا٣حی ٠حؼ، ٌٚؼ ٠یٞگؼد٦ا  7.5ٜٚ وعا٠ث د( صغا

 101، م٘ض٥  1-13-6-4-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢    

 
 اؾت؟ نحٮح ث٤ُٚ ٮطچ٦ ت زاٗ ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 68

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 80 صغاکذؼ ك 50 صغا٦ٜٚا  ة٨ٞؾ ركی ةح٤ی پ٨قف وعا٠ث( 1

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 12 صغاٜٚ ٌٚؼ ة٥ ٨ًٝی ٠یٞگؼد دك ةا ّؼوی کالؼ ة٥ ٣یاز ک٤غ جساكز ٠حؼ 4 از جیؼچ٥ د٦ا٥٣ ک٥ ی( درم٨رج2

 .خیؼ٣غ ٚؼار ٠حؼ یؿا٣ح 25 ٨ٗامٜ در ةایغ جیؼچ٥ ةؼ ٨١ّد ز٧ث در ك ةاقغ ٠ی ٠حؼ ٠یٞی 6 صغاٜٚ ٌٚؼ ةا صؼارجی ٠یٞگؼد( 3

 ٨٠ارد. ج١اـ( 4

 101، م٘ض٥ 2ٚـ١ث  1-13-6-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

ث
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 ( ثط عجٌ َٝطضات ٬ٚٝ ؾبذتٞبٟ زض چ٦ ن٤ضت ارطا٫ ّاله فطض٬ زض ؾَو ٧ب٫ تٮطچ٦ ٣ ث٤ُٚ الظٛ اؾت؟ 69 

 ةؼ ز٧ث جیؼچ٥ ٦ای د٦ا٥٣ ک٤اری ٣تاقغ.اٖٝ( در م٨رجی ک٥ ز٧ث جیؼچ٥ ٦ای یک د٦ا٥٣ ٨١ّد 

 ٠حؼ ةاقغ. 5/3ب( در م٨رجی ک٥ د٦ا٥٣ جیؼچ٥ ٦ا ةیف از 

 ٠حؼ ةاقغ. 4ج( در م٨رجی ک٥ د٦ا٥٣ جیؼچ٥ ٦ا ةیف از 

 د( در م٨رجی ک٥ در ؿٖٛ جیؼچ٥ ك ة٨ٞؾ از ٠یٞگؼد ٦ای ٤٠٘ی اؿح٘ادق ٣كغق ةاقغ.

 101، م٘ض٥ 4ٚـ١ث 1-13-6-4-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢    

 
 .ثبقس ٬ٝ ٝتط ٬ؾب١ت 10 ضربٝت ٣ ٝتط ٬ؾب١ت 410 اضتيبؿ ثب رسإط ز٭٤اض ( 70
 . ق٨د ازؼا ٤٠اؿب اٗٛی ٧٠ار ةا ةایغ( 2 ةاقغ.   ٠ی ام٨ٝی ٔیؼ دی٨ار ای٢ ازؼای م٨رت ٦ؼ در( 1

 کغاـ. ٦یچ( 4   .ةاقغ ٠ی ام٨ٝی کا٠الً دی٨ار ای٢ ازؼای( 3

 103، م٘ض٥  1-2-8-4-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  

 
 زاضز؟ ١ٮبظ ا١َغبؿ زضظ چ٢س ث٦ ثبقس ٝتط 10 آٟ فطو ٣ ٝتط 30 آٟ ع٤ٗ ٣ ثبقس ّاله ثب قس٥ ٝحه٤ض ؾبذتٞبٟ ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 71
 ( ٣یازی ٣غارد4   3( 3   1( 2   2( 1

 106، م٘ض٥ 1، ٚـ١ث  1-4-5-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ّاله ثب قس٥ ٝحه٤ض ٧ب٫ ؾبذتٞبٟ ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 72

 .ةاقغ آف ّؼض ا٣غازق ة٥ صغاکذؼ آ٠غخی پیف ٨ًؿ ك ةاقغ ز٧ث آف در ؿاظح١اف ٨ًؿ %20 از ک١حؼ آ٠غخی پیف ٨ًؿ( 1

 .ةاقغ ٠ی ًت٥ٛ 2 ةؼاةؼ ز٠ی٢ زیؼ اصحـاب ةا ًتٛات جْغاد صغاکذؼ( 2

 .ک٤غ جساكز ٠حؼ 8 از ٣تایغ ز٠ی٢ جؼاز ٠ح٨ؿي ة٥ ٣ـتث ةاـ ركی جؼاز( 3

 . ةاقغ ٠ی ٠حؼ 4 ًت٥ٛ ارج٘اع صغاکذؼ ّادی صاٝث در( 4

 106، م٘ض٥ 1، ٚـ١ث  2-4-5-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  

 
 ( ّساٝٮِ اظ اٙعاٝبت ظ٭ط ٝك٤ٞٗ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ٝجحج ٧كتٜ ٬ٝ ثبقس؟ 73

 ٠حؼ ةاقغ. 6اٖٝ( جؼاز ركی ةاـ ٣ـتث ة٥ ٠ح٨ؿي جؼاز ز٠ی٢ ٠ساكر ٣تایغ ةیف از 

 ٠حؼ ٠ضغكد ٠ی ةاقغ. 5ب( صغاکذؼ ارج٘اع ًت٥ٛ ة٥ 

 ج( ای٢ ؿاظح١اف ٦ا ةا اصحـاب زیؼز٠ی٢ ة٥ یک ًت٥ٛ ٠ضغكد ٠ی ق٣٨غ.

 ٠حؼ ةاقغ. 5/1ؿٖٛ زیؼز٠ی٢ ٣تایغ ٣ـتث ة٥ ٠ح٨ؿي جؼاز ز٠ی٢ ٠ساكر ةیف از  د( جؼاز ركی

 106، م٘ض٥ 2، ٨٠رد 2-4-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

ث
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 ( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ّاله زاض آرط٫ حساّخط تقساز عجَبت ٣ حساّخط تطاظ ض٫٣ ثبٛ: 74

 ٠حؼ ةاقغ.  8اٖٝ( دك ًت٥ٛ ةا اصحـاب زیؼز٠ی٢ اؿث ك جؼاز ركی ةاـ ٣ـتث ة٥ ٠ح٨ؿي جؼاز ز٠ی٢ ٣تایغ ةیف از 

 ٠حؼ ةاقغ. 8ب( دك ًت٥ٛ ةغكف اصحـاب زیؼز٠ی٢ اؿث ك جؼاز ركی ةاـ ٣ـتث ة٥ ٠ح٨ؿي جؼاز ز٠ی٢ ٣تایغ ةیف از 

 ٠حؼ ةاقغ. 10ح٨ؿي جؼاز ز٠ی٢ ٣تایغ ةیف از ج( ؿ٥ ًت٥ٛ ةا اصحـاب زیؼز٠ی٢ اؿث ك جؼاز ركی ةاـ ٣ـتث ة٥ ٠

 ٠حؼ ةاقغ. 10د( ؿ٥ ًت٥ٛ ةا اصحـاب زیؼز٠ی٢ اؿث ك جؼاز ركی ةاـ ٣ـتث ة٥ ٠ح٨ؿي جؼاز ز٠ی٢ ٣تایغ ةیف از 

 106م٘ض٥  4ك1، ٨٠ارد 2-4-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 چ٦ ن٤ضت٬ ارطا٫ ٭ِ ّاله اضبى٬ اى٬َ زض ز٭٤اض٧ب الظٛ اؾت؟  ( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ز٣ عج٦َ زض74

 ٠حؼ ةاقغ.  4اٖٝ( در م٨رجی ک٥ از ركی کالؼ زیؼی٢ جا زیؼ ؿٖٛ ةیف از 

 ٠حؼ ةاقغ. 5/3ب( در م٨رجی ک٥ از ركی کالؼ زیؼی٢ جا زیؼ ؿٖٛ ةیف از 

 ٠حؼ ةاقغ. 3ج( در م٨رجی ک٥ از ركی کالؼ زیؼی٢ جا زیؼ ؿٖٛ ةیف از 

 یك٥ ٣یاز اؿث.د( ١٦

 106، م٘ض٥  ٨٠5رد  2-4-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ( زض ن٤ضت ٣ر٤ز پٮكبٝس٬ٕ ؾَو ّساٝٮِ اظ ض٤اثظ ظ٭ط ثكطح ش٭٘ ثب٭س ضفب٭ت ٕطزز: 76

 ٠ساز اؿث. ی١حؼؿا٣ح 50ؿاظث زاف پ٤اق جا ارج٘اع  یؿاظح٥ ق٨د كٝ ی٨ارید یغؿاظح١اف ٣تا یكا٠غخیپاٖٝ( ركی ٦یچ ٚـ١ث 

٠حؼ ةیكحؼ ٣تاقغ ك ًؼق ٦ػا ةعػ٨ةی در  20/1دك ًؼؼ ةاز از  یةاٝک٢ ٦ا ی٠حؼ ك ةؼا 5/1ؿ٥ ًؼؼ ةاز از  یًؼق در ٨٠رد ةاٝک٢ ٦اپیكا٠غق ٨ًؿ  ب(

 ٥ٛ ٧٠ار ق٣٨غ. تً ؿٖٛ 

ك ًػؼق ٦ػا ةعػ٨ةی در ٣تاقػغ  یكػحؼ٠حؼ ة 5/1دك ًؼؼ ةاز از  یةاٝک٢ ٦ا یك ةؼا ٠حؼ 00/1ؿ٥ ًؼؼ ةاز از  یغق ًؼق در ٨٠رد ةاٝک٧٤ا٠كاپی٨ًؿ ج( 

 ٥ٛ ٧٠ار ق٣٨غ.تًؿٖٛ 

 ٠ساز اؿث  ی١حؼؿا٣ح 90ؿاظث زاف پ٤اق جا ارج٘اع  یؿاظح٥ ق٨د كٝ ی٨ارید یغؿاظح١اف ٣تا یكا٠غخیپ ٦یچ ٚـ١ث ی( ركد

 107، م٘ض٥  3-4-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 77

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ 5/1 از ک١حؼ ةاز ًؼؼ دك آ٠غخی پیف ك ٠حؼ 2/1 از ک١حؼ ةایغ ی٠ ةاز ًؼؼ ؿ٥ ًؼق آ٠غخی پیف ةاٝک٢ ٠ساز ٨ًؿ صغاکذؼ( 1

 .ةاقغ ٠ی ٠ساز ًت٥ٛ در ؿٌش اظحالؼ ایساد کالؼ ةا قغق ٠ضن٨ر ٦ای ؿاظح١اف در( 2

 .ةاقغ داقح٥ یپ٨قا٣ ٦ٟ ٠حؼ ٠یٞی 300 صغاٜٚ اٗٛی ز٧ث در ٠حؼ ٠یٞی 600 از ةیف ٣تایغ پ٥ٞ ٦ؼ ارج٘اع دار یبق قا٨ٝدق در( 3

 .ةاقغ ؿا٣حی١حؼ 80 از ک١حؼ ٣تایغ ک٤ی پی ١ّٙ( 4

 108، م٘ض٥  1-2-5-5-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  
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ّاله، ا١ساظ٥ ٧ب٫ ّساٛ ٕع٭٦٢ حساٍ٘ اٙعا٬ٝ ث٦ ؾب١تٮٞتط ثطا٫ قب٤ٙز٥ پ٦ٚ ا٫ ظ٭ط ز٭ت٤اض   ( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب78 

 اؾت؟

 
 108، م٘ض٥  2، ٨٠رد 1-2-5-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ٦300ؼ پ٥ٞ ٣تایغ ةیف از  ٠یٞی١حؼ ٠ی ةایـث ٦ٟ پ٨قا٣ی داقح٥ ةاق٤غ ك ارج٘اع 600در قا٨ٝدق ٦ای پ٥ٞ ای، ای٢ قا٨ٝدق ٦ا در ز٧ث اٗٛی  ت٤ضٮح:

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ.

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 ق٤ز؟ ٕطىت٦ ١ؾط زض چَسض ثب٭س پ٬ فطو حساٍ٘ ثبقس ٝتط ٬ؾب١ت 30 ز٭٤اض فطو ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 79

 ٠حؼ یؿا٣ح 60( 4  ٠حؼ یؿا٣ح 55( 3          ٠حؼ یؿا٣ح 50( 2         ٠حؼ یؿا٣ح 45( 1

 109، م٘ض٥ 4ٚـ١ث  1-2-5-5-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
 اؾت؟ نحٮح ّاله ثب قس٥ ٝحه٤ض ث٢ب٭٬ ٧ب٫ ؾبذتٞبٟ زض آض٦ٝ ثت٠ پ٬ ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 80
 . ةاقغ ٠حؼ ؿا٣حی 60 از ک١حؼ ٣تایغ م٨رت ٦ؼ در پی ّؼض( 1

 .ةاقغ ٠گاپاؿکاؿ 20 از ک١حؼ ٣تایغ اؿح٘ادق ٨٠رد ةح٢ ٠ٛاك٠ث( 2

 .ق٨د ةیكحؼ ٠حؼ ؿا٣حی 30 از ٣تایغ ّؼوی ٠یٞگؼد٦ای ٗام٥ٞ( 3

  ٨٠ارد ج١اـ( 4

 110، م٘ض٥  3-2-5-5-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ز ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس ٬ٝ َٝب٣ٝت ٝتط ٝطثـ ٬ؾب١ت ثط ّٮ٤ٕٚطٛ 8/1 زاضا٫ ٦ّ ظٝٮ٬٢ زض ّاله ثب قس٥ ٝحه٤ض عج٦َ 2 ث٢ب٭٬ ؾبذتٞبٟ احساث ثطا٫ ( 81

 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض ز٭٤اض ع٤ٗ ٝتط ٝٮ٬ٚ 300 ٧ط زض پ٬ فطض٬ ٝٮٖٚطز ا١ساظ٥ حساٍ٘

1 )8     2 )12    3 )14    4 )10  

 111، م٘ض٥  2-5-8، زغكؿ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  
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٭رج٢ساٟ، ّساٛ ٕع٭٦٢ حساٍ٘ ثطا٫ ز٭٤اض ثبضثط ٣ قب٤ٙز٥ ( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٭٬ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥، ثطا٫ ٢ٝبعٌ ؾطزؾٮط ٣ 82

 آٟ نحٮح اؾت؟

 
 111، م٘ض٥ 7زؽء  -3-2-5-5-8ك ة٤غ  109، م٘ض٥ 4زؽء  -1-2-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. 500ةؼاةؼ ّؼض کؼؿی چی٤ی ك ١ّٙ آف صغاٜٚ  5/1ةؼای دی٨ار٦ای ةارةؼ، ّؼض قا٨ٝق ٨٣اری ةایغ صغاٜٚ  ت٤ضٮح:

 ٠یٞی١حؼ زیؼ ؿٌش ز٠ی٢ ٚؼار خیؼد. 400در ٤٠اًٙ ؿؼدؿیؼ ك دارای یعت٤غاف جؼاز ركی قا٨ٝدق صغاٜٚ 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ؟  ١ٮؿت( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ؾ٬ٖ٢ ّساٛ ٕع٭٦٢ نحٮح 83

 ٚؼار ٠ی خیؼد. ٠یٞی١حؼ زیؼ ؿٌش ز٠ی٢ 400اٖٝ( در ٤٠اًٙ ؿؼدؿیؼ ك یط ة٤غاف جؼاز ركی قا٨ٝدق صغاٜٚ 

 ٠یٞی١حؼ ةیكحؼ از ّؼض دی٨ار ةاقغ. 50ب( ّؼض کؼؿی چی٤ی صغاٜٚ ةایغ 

 ج( ؿاظث قا٨ٝدق قیب دار ة٥ ٦یچ كز٥ ٠ساز ٣یـث.

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. 500ةؼاةؼ ّؼض کؼؿی چی٤ی ك ١ّٙ آف صغاٜٚ  5/1د( ةؼای دی٨ار٦ای ةارةؼ، ّؼض قا٨ٝدق ٨٣اری ةایغ صغاٜٚ 

( 3،زؽء )2-2-5-5-8ك ة٤غ  109( ، م٘ض٥ 4، زؽء )1-2-5-5-8ك ة٤غ  108( ، م٘ض٥ 2، زؽء )1-2-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 111( ، م٘ض٥ 7، زؽء )3-2-5-5-8ك ة٤غ  109، م٘ض٥ 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 ٕع٭٦٢ نحٮح اؾت؟  ( زض ٤ٝضز ز٭٤اض٧ب٫ ؾبظ٥ ا٫ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله ّسا84ٛ

 ٠حؼ ٠ی ةاقغ.  5اٖٝ( صغاکذؼ ٨ًؿ ٠ساز دی٨ار ٠ضن٨ر ةی٢ دك کالؼ ٚائٟ 

 ب( دی٨ار ؿازق ای ١٣ی ج٨ا٣غ ةا كاصغ ٦ای ٠ناٝش ة٤ایی آزؼ، ؿ٤گ ازؼا ق٨د

 ٠حؼ ٠ی ةاقغ. 4ج( صغاکذؼ ٨ًؿ ٠ساز دی٨ار ٠ضن٨ر ةی٢ دك کالؼ ٚائٟ 

 اٝش ة٤ایی آزؼ، ؿ٤گ ازؼا ق٨د ا٠ا ةا ة٨ٞؾ ؿی١ا٣ی ازؼا ق٨د.د( دی٨ار ؿازق ای ٠ی ج٨ا٣غ ةا كاصغ ٦ای ٠ن

 112م٘ض٥  1-3-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 85

 .ةاقغ ٠ی درمغ 8 زیاد زٝؽ٥ٝ ظٌؼ ةا ٤٠اًٛی در ؿ٤گی ًت٥ٛ دك ؿاظح١اف یؼز٠ی٢ز ًت٥ٛ در ٣ـتی دی٨ار درمغ صغاٜٚ( 1

 .ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی 350 از ٣تایغ دكـ ك اكؿ ًت٥ٛ در ةارةؼ دی٨ار وعا٠ث صاؿ، ٦ؼ در( 2

 .کؼد اؿح٘ادق ج٨اف ی٠ ة٤ایی كاصغ ٨٣ع دك از صغاکذؼ دی٨ار ؿاظث در( 3

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ 4 کالؼ ركی از یؼز٠ی٢ز دی٨ار٦ای ٠ساز ارج٘اع صغاکذؼ( 4

 114م٘ض٥  4-3-5-5-8ك ة٤غ  113م٘ض٥  3-3-5-5-8ك ة٤غ  113، م٘ض٥  3-5-8زغكؿ ،  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  
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 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ( 86 

 . ق٨د قـح٥ آف ظاؾ جا ق٣٨غ ظیؾ آب در آزؼ٦ا ازؼا، از ٚتٜ( 1

 .ةاقغ داقح٥ ١٦پ٨قا٣ی ؿا٣حی١حؼ 4 صغاٜٚ ةایغ ةاقغ ٠حؼ یؿا٣ح 20 آزؼ ٨ًؿ اخؼ( 2

 .ق٨د داقح٥ ٣گ٥ ٠ؼ٨ًب دی٨ار ركز ؿ٥ صغاٜٚ ٠غت ة٥ ةایغ دی٨ار ازؼای از پؾ( 3

 یؼ ازؼا خؼد٣غ.خ ٦كثی ٚائٟ ةح٢ ٠ـٞش ٣تایغ ة٥ م٨رت ٦ا کالؼ( دی٨ار٦ا در ٠ضٜ ازؼای 4

 115اٝی  114، م٘ض٥  5-3-5-5-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 رٞالت ظ٭ط نحٮح ٬ٝ ثبقس؟( ّساٝٮِ اظ 87

 اٖٝ( ا٠حغاد ة٤غ٦ای ٨١ّدی در دی٨ار آزؼی ةایغ در یک راؿحا ةاق٤غ.

ب( ٦ؼ آزؼ دی٨ار ةایغ صغاٜٚ ة٥ ا٣غازق 
 

 
 ٨ًؿ ظ٨د ةا آزؼ٦ای ردیٖ ٚتٞی ٦ٟ پ٨قا٣ی داقح٥ ةاقغ. 

ج( ١٦پ٨قا٣ی آزؼ٦ای یک ردیٖ ك ردیٖ ٚتٞی ةایغ 
 

 
 ٨ًؿ یک آزؼ ةاقغ. 

 ٨قا٣ی در دی٨ار چی٤ی آزؼی ٦كث خیؼ کؼدف آزؼ٦ای دی٨ار ٠ی ةاقغ.د( ٨ُ٤٠ر از ١٦پ

 115، م٘ض٥ 5ٚـ١ث  5-3-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
( زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ؾبذت٦ قس٥ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬، زض ٝح٘ تَبعـ ٭ِ تٮن٦ ٣ ٭ِ ز٭٤اض، ٭ِ ّاله ثت٬٢ ٍبئٜ زض ١ؾط ٕطىتت٦ قتس٥   88

 اؾت زٙٮ٘ ارطا٫ ّاله آٟ اؾت ٦ّ: 
 اٖٝ( ٨ًؿ دی٨ار جی٥ٕ از ٨ًؿ دی٨ار ٠حکی ة٥ آف ک١حؼ اؿث.

 ؿاظح٥ ٣كغق ا٣غ. ب( دی٨ار ك جی٥ٕ ة٥ م٨رت ٦ٟ ز٠اف ك ة٥ م٨رت الیؽر یا ٦كث خیؼ

 ج( ٨ًؿ دی٨ار از ٦ؼ ٨ًؿ دی٨ار جی٥ٕ ٠حکی ة٥ آف ک١حؼ اؿث.

 د( در ٦ؼ م٨رت ازؼای کالؼ در ای٢ ٨٠ْٚیث اٝؽا٠ی اؿث.

 115م٘ض٥  14-5-3-5-5-8ك ة٤غ  55م٘ض٥  7-1-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 س٥ ثب ّاله ّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ ظ٭ط نحٮح اؾت؟ ( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض ق89

اٖٝ( ٠س٨١ع ؿٌش ةازق٦٨ا در ٦ؼ دی٨ار ةارةؼ ٣تایغ از 
 

 
ؿٌش ك ٠س٨١ع ٨ًؿ ةازق٦٨ا از  

 

 
 ٨ًؿ دی٨ار ةیكحؼ ةاقغ.  

ب( ٠س٨١ع ؿٌش ةازق٦٨ا در ٦ؼ دی٨ار ةارةؼ ٣تایغ از 
 

 
ؿٌش ك ٠س٨١ع ٨ًؿ ةازق٦٨ا از  

 

 
 ٨ًؿ دی٨ار ةیكحؼ ةاقغ. 

ج( ٠س٨١ع ؿٌش ةازق٦٨ا در ٦ؼ دی٨ار ةارةؼ ٣تایغ از 
 

 
ؿٌش ك ٠س٨١ع ٨ًؿ ةازق٦٨ا از  

 

 
 ٨ًؿ دی٨ار ةیكحؼ ةاقغ. 

د( ٠س٨١ع ؿٌش ةازق٦٨ا در ٦ؼ دی٨ار ةارةؼ ٣تایغ از 
 

 
ؿٌش ك ٠س٨١ع ٨ًؿ ةازق٦٨ا از  

 

 
 ٨ًؿ دی٨ار ةیكحؼ ةاقغ. 

 (3( ك )2ٚـ١ث )، 4-5-5-8، ة٤غ 116، م٘ض٥ 8: ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 .ثبقس ثبظق٤ زاضا٫ ٝتط 4 ع٤ٗ ٣ ٝتط 3 اضتيبؿ ثب ز٭٤اض٫ ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 90
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 .ةاقغ ٠حؼ٠ؼةِ 5 ج٨ا٣غ ی٠ ةازق٨ ٠ـاصث( 2  .ةاقغ ٠حؼ 5/2 ج٨ا٣غ ی٠ ةازق٨ ٨ًؿ( 1

 ٨٠ارد ج١اـ( 4  .ةاقغ 2 × 2 اةْاد دارای ج٨ا٣غ ی٠ ةازق٨( 3

 116، م٘ض٥  4-5-5-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 ( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝز٤ٞؿ ؾغ٤ح ثبظق٧٤ب زض ٧ط ز٭٤اض ثبضثط: 91

اٖٝ( ةایغ از 
 

 
   ؿٌش آف دی٨ار ةیكحؼ ٣تاقغ 

ب( ةایغ از 
 

 
 ؿٌش آف دی٨ار ةیكحؼ ٣تاقغ 

ج( ةایغ از 
 

 
   ؿٌش آف دی٨ار ةیكحؼ ٣تاقغ 

 چ٤ا٣ن٥ از ٣ْٜ درخا٦ی ٤٠اؿب اؿح٘ادق ق٨د، ؿٌش ةازق٨ در ٦ؼ دی٨ار ةارةؼ ٠ضغكدیث ٣غارد.د( 

 116، م٘ض٥  3ك  2ك  1، ٚـ١ث ٦ای 4-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
ؾب١تٮٞتط ثب٭س ١هت  ٣180 اضتيبؿ  160ؾب١تٮٞتط، پ٢زط٥ ا٫ ث٦ ع٤ٗ  35( زض ٭ِ ز٭٤اض ثبضثط آرط٫ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله ث٦ ضربٝت 92

ٕطزز. إط ز٣ عطه پ٢زط٥ ّاله ٍبئٜ زض ١ؾط ٕطىت٦ ١كس٥ ثبقس ٣ ا٭٠ پ٢زط٥ ١عز٭ِ تط٭٠ پ٢زط٥ ث٦ ا١ت٨ب٫ ز٭٤اض ثبضثط ثبقتس، حتساٍ٘   

 ثط ذبضر٬ ؾبذتٞبٟ چ٢س ؾب١تٮٞتط ثب٭س ثبقس؟ ىبن٦ٚ ا٭٠ پ٢زط٥ تب 

 120د(    70ج(    75ب(   160اٖٝ( 

 116، م٘ض٥ 4، ٚـ١ث 4-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

   ت٤ضٮح:

 
 

                                                                                        
 

 
                                        

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
ؾب١تٮٞتط  40ؾب١تٮٞتط ٣ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله إط ىبن٦ٚ ز٣ پ٢زط٥ ٢ّبض ٧ٜ  35( زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ز٭٤اض آرط٫ ثبضثط ثب ضربٝت 93

 ٮبظ چ٢س ؾب١تٮٞتط ثب٭س ثبقس؟ ثبق٢س، حساٍ٘ ع٤ٗ ١ق٘ زضٕب٥ ٤ٝضز ١ ٣cm 180 اضتيبؿ  ٣cm 150 اثقبز ٧ط ز٣ پ٢زط٥ ٭ْؿبٟ ٣ ث٦ ع٤ٗ 

 ؿا٣حی١حؼ 400د(   ؿا٣حی١حؼ 200ج(   ؿا٣حی١حؼ 190ب(          ؿا٣حی١حؼ 410اٖٝ( 

، ٚـػ١ث 8-4-3-8ك  ة٤ػغ  117(، مػ٘ض٥ 3، ٚـػ١ث )5-5-5-8ك  ة٤غ  116(، م٘ض٥ 5، ٚـ١ث )4-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 52(، م٘ض٥ 3)
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 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 اؾت؟  زضؾت ثت٬٢ ّاله ثب قس٥ ٝحه٤ض ث٢ب٭٬ ٧ب٫ ؾبذتٞبٟ ٤ٝضز زض ظ٭ط ٝكرهبت اظ ٭ِ ّساٛ (94

 از   ٣تایغ دی٨ار زیؼ ةح٤ی کالؼ ارج٘اع( 1
 

 
 .ةاقغ ک١حؼ دی٨ار ّؼض 

  ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ؿا٣حی 30 از ٣تایغ آف زیؼ ةح٤ی کالؼ ارج٘اع ةاقغ، ٠حؼ ٠یٞی 450 ةارةؼ دی٨ار ّؼض چ٤ا٣ن٥( 2

 ةاقغ ک١حؼ ٠حؼ ٠یٞی 250 از ٣تایغ صاؿ ٦یچ در ؿٖٛ زیؼ جؼاز در ةح٤ی کالؼ ّؼض( 3

 خؼدد. جأ٠ی٢ ظ٨ةی ة٥ ٦ا کالؼ اجناؿ جا ةاق٤غ داقح٥ ١٦پ٨قا٣ی ٠حؼ ٠یٞی 350 ا٣غازق ة٥ ةایغ ٦ا کالؼ جالٚی ٠ضٜ در ٠یٞگؼد٦ا( 4

 117، م٘ض٥  1اٖٝ  1-6-5-5-8 ة٤غ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 ت٤ضٮح:
 (اؿث ٣ادرؿث 1 خؽی٥٤)، 117 م٘ض٥ 1-اٖٝ-1-6-5-5-8ًتٙ ة٤غ 

 (اؿث ٣ادرؿث  3 خؽی٥٤)، 117 م٘ض٥ 2-اٖٝ-1-6-5-5-8ًتٙ ة٤غ 

 (اؿث ٣ادرؿث  4 خؽی٥٤)، 118 م٘ض٥ 2-پ-1-6-5-5-8ًتٙ ة٤غ 

    (    
 

 
(ّؼض دی٨ار   (       

 

 
    )  ارج٘اع کالؼ      

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
  ١ٮؿت؟ نحٮح ٍبئٜ ٣ اى٬َ ٧٫ب ّاله زض ٕصاض٫ ٝٮٖٚطز ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 95

 .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 12 ٌٚؼ صغاٜٚ ةا آزغار ٨٣ع از ةایغ ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای کالؼ دك ٦ؼ در( 1

 . ق٣٨غ ةـح٥ یکغیگؼ ة٥ ٠حؼ ٠یٞی 8 صغاٜٚ ٌٚؼ ة٥ یی٦ا ج٤گ ةا ةایغ ٨ًٝی ٠یٞگؼد٦ای کالؼ دك ٦ؼ در( 2

 .ةاقغ ةیكحؼ اؿث، ک١حؼ ک٦٥ؼکغاـ  کالؼ ّؼوی یا ٠حؼ ٠یٞی 250 از ٣تایغ یکغیگؼ از٦ا  ج٤گ ٗام٥ٞ اٗٛی کالؼ در( 3

 .یاةغ کا٦ف ٠حؼ ٠یٞی 100 ة٥ ةایغ ةضؼا٣ی ٣اصی٥ در٦ا  ج٤گ ٗام٥ٞ صغاکذؼ ٚائٟ کالؼ در( 4

 120اٝی  117ٚـ١ث )ب( ، م٘ضات  2-6-5-5-8ٚـ١ث )ب(  ك ة٤غ  1-6-5-5-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 ( پ٤قف ثت٠ اعطاه ٝٮٖٚطز٧ب٫ ع٬ٙ٤ زض ٤ٝضز ّاله ظ٭ط ز٭٤اض٧ب ٣ زض ّاله ؾَو ث٦ تطتٮت ١جب٭س اظ چ٦ َٝساض ّٞتط ثبقس؟ 96

  ٠یٞی١حؼ 50 -٠یٞی١حؼ 30ب(     ٠یٞی١حؼ 30 –٠یٞی١حؼ  50اٖٝ( 

 ٠یٞی١حؼ 35 -٠یٞی١حؼ 60د(     ٠یٞی١حؼ  35 -٠یٞی١حؼ 60ج( 

 4ٚـ١ث )ب( زؽء  1-6-5-5-8، ة٤غ 118ض٥ ، م8٘ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
  ؟ثبقس ٧٬ٞ١ب نحٮح  ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله ّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ ٍبئٜ ثت٬٢ زض ؾبذتٞبٟ ( زض ٤ٝضز ١بحٮ٦ ثحطا٬١ ّاله97

 اؿث، ةیكحؼ ةاقغ. ٠حؼ یا ّؼض کالؼ ٦ؼکغاـ ک٥ ک١حؼ ٠یٞی ٦250ا از یکغیگؼ ٣تایغ از  ( ٗام٥ٞ ج٤گ1

 ق٨د. ( ٨ًؿ ٣اصی٥ ةضؼا٣ی در کالؼ ٚائٟ از ةؼ داظٞی کالؼ اٗٛی ٠ضاؿت٥ ٠ی2

 ٠حؼ کا٦ف یاةغ. ٠یٞی ٦100ا در ٣اصی٥ ةضؼا٣ی ةایغ ة٥  ( صغاکذؼ ٗام٥ٞ ج٤گ3

٦ای اٗٛػی ةػاال ك پػایی٢ دیػ٨ار  پ٤سٟ ٗام٥ٞ ٠ض٨ر جا ٠ض٨ر کالؼ ( ٨ًؿ ٣اصی٥ ةضؼا٣ی از ةؼ داظٞی کالؼ اٗٛی، ةؼاةؼ ةا یکی از ةؽرخحؼی٢ ٠ٛادیؼ یک4

 ةاقغ.  ة٤ایی، یا دك ةؼاةؼ وعا٠ث کالؼ ٚائٟ در راؿحای ٨١ّد ةؼ دی٨ار ٠ی
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 119 ، م٘ض٥(3) ؽءز( ب) ، ٚـ١ث2-6-5-5-8 ، ة٤غ8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 98

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ یؿا٣ح 50 ةاـپ٤اق  زاف ارج٘اع( 1

 ةاقغ. ک١حؼ ٠حؼ یؿا٣ح 80 از ٣تایغ ٨ٗالدی ةازق٨ی کالؼ ٠ٌِٛ ؿٌش( 2

 .ةاقغ ٠حؼ یؿا٣ح 20 از ةیف ٣تایغپ٤اق  زاف وعا٠ث( 3

 ٨٠ارد ج١اـ( 4

 122، م٘ض٥  7-5-5-8، ة٤غ   8کحاب ٠تضخ ةؼاؿاس ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 99

 . ٣ك٨د ةیكحؼ ٠حؼ 1 از ؿٖٛ، ٦ای یؼآ٢٦ج ةی٢ ٗام٥ٞ وؼةی ًاؽ در( 1

 .خؼد٣غ ٠حنٜ یکغیگؼ ة٥ ّؼوی ٦ای یؼآ٢٦ج ج٨ؿي ٠حؼ 2 صغاکذؼ ٨ٗامٜ در ةایغ ؿٖٛ ٦ای یؼآ٢٦ج وؼةی ًاؽ در( 2

 .ةاقغ ٠حؼ یؿا٣ح 5 از ک١حؼ ٣تایغ وؼةی ًاؽ ظیؽ( 3

 .ةاقغ کالؼ ّؼض درمغ 80 ا٣غازق ة٥ صغاٜٚ ةایغ اٗٛی کالؼ ركی ؿٖٛ امٞی جیؼ٦ای ٣كی٢١ ٨ًؿ( 4

 123، م٘ض٥  1-8-5-5-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ز ٕع٭٦٢  

 
 زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله زض ٤ٝضز ؾَو ٧ب٫ تٮطچ٦ ٣ ث٤ُٚ ّساٛ فجبضت نحٮح ١ٮؿت؟ ( 100

 ٠یٞی ٠حؼ در ز٧ث ٨١ّد ةؼ جیؼچ٥ ٦ا ةاقغ.  ٠25یٞی ٠حؼ ك صغاکذؼ ة٥ ٨ٗامٜ  6اٖٝ( ٠یٞگؼد صؼارجی در ةح٢ ركی٥ ؿٖٛ ةایغ ة٥ ٌٚؼ صغاٜٚ 

 ٠حؼ ةاقغ. ٠یٞی 50ب( وعا٠ث ةح٢ ركی٥ ؿٖٛ ةایغ صغاٜٚ 

 ٠حؼ ةیكحؼ ةاقغ جْتی٥ کالؼ ّؼوی ازتاری اؿث. 3.5ج( در م٨رجی ک٥ د٦ا٥٣ جیؼچ٥ ٦ا از 

 ٠یٞی ٠حؼ )یکی در ةاال ك یکی در پایی٢ ٠ٌِٛ کالؼ ( ةاقغ 10د( کالؼ ّؼوی ةایغ دارای صغاٜٚ دك ٠یٞگؼد آزغار ؿؼاؿؼی ة٥ ٌٚؼ 

 101م٘ض٥  1-13-6-4-8ك ة٤غ  124م٘ض٥  2-8-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ١ٮؿت؟ نحٮح زاض ٮتق ؾَو ارطا٫ ٤ٝضز زض ٕع٭٦٢ ّساٛ ( 101

 .ةاقغ ٠ی ٠حؼ 5/4 یکغیگؼ از ظؼپا٦ا ٗام٥ٞ صغاکذؼ( 1

 .ق٨د ةیكحؼ ٠حؼ یؿا٣ح 60 از ٣تایغ ٦ا یؼچ٥ج ٠ض٨ر ة٥ ٠ض٨ر ٗام٥ٞ( 2

 .ةاقغ ٠حؼ ٠یٞی 60 ٌٚؼ ة٥ چ٨ب از ظؼپا جضحا٣ی ك ٨ٗٚا٣ی اّىای( 3

 کغاـ ٦یچ( 4

 125ك  124، م٘ض٥  4-8-5-5-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  
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 4 ٭ْس٭ٖط اظ ذطپب٧ب ىبن٦ٚ ٣ ٝتط ٬ؾب١ت 50 ٧ب ٮطچ٦ت ٝح٤ض ث٦ ٝح٤ض ىبن٦ٚ ٦ّ ن٤ضت٬ زض ذطپب٧ب ض٫٣ چ٤ث٬ تٮطچ٦ ٍغط حساٍ٘ ( 102 

 اؾت؟ چَسض ثبقس ٝتط
 ٠حؼ ٠یٞی 130( 4     ٠حؼ ٠یٞی 120( 3      ٠حؼ ٠یٞی 150( 2          ٠حؼ ٠یٞی 160( 1

 125، م٘ض٥  4-5-8، زغكؿ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
 .ثبقس ........... ٬ٝ ٝٮب٬١ ز٧ب٦١ ........... ٢ّبض٫ ز٧ب٦١ حساّخط ثبقس ٬ٝ ٝتط ٭ِ ذٮع ٝٮعاٟ ٫ا اؾت٤ا٦١ ؾَو زض ( 103

 ٠حؼ ؿ٥ -٠حؼ ؿ٥( 4         ٠حؼ دك -٠حؼ دك( 3           ٠حؼ ؿ٥ -٠حؼ دك( 2 ٠حؼ      دك -٠حؼ ؿ٥( 1

 126، م٘ض٥  1-ٚـ١ث اٖٝ 5-8-5-5-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  

 
 ثبقس؟ ٬ٝ چَسض چ٤ث٬ ترت ؾَو زضٕ٘  م٤ض٥ ضربٝت ( 104

 ٠حؼ یؿا٣ح 3 جا 1( 4 ٠حؼ      یؿا٣ح 7 جا 3( 3   ٠حؼ یؿا٣ح 5( 2         ٠حؼ یؿا٣ح 10( 1

 126ٚـ١ث پ ، م٘ض٥  1-4-8-5-5-8، ة٤غ   8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
 ذكت٬ ٭ب آرط٫ چ٦ ٝكرهبت٬ زاضز؟( پالٟ ٣ ث٢ٚس٫ ٤ٍؼ ؾَو ٧ب٫ ٢ٕجس٫ اظ ٤١ؿ 105

اٖٝ( پالف ٠ؼةِ یا چ٤غ وْٞی ک٥ صح١ا ٠حٛارف ةاقغ ةا صغاٜٚ ة٤ٞغی ٨ٚس 
 

 
 د٦ا٥٣ خ٤تغ. 

ب( پالف دایؼق ای یا چ٤غ وْٞی ٤٠ُٟ ةا صغاٜٚ ة٤ٞغی ٨ٚس 
 

 
 د٦ا٥٣ خ٤تغ. 

ج( پالف ٠ؼةِ یا چ٤غ وْٞی ک٥ صح١ا ٠حٛارف ةاقغ ةا صغاٜٚ ة٤ٞغی ٨ٚس 
 

 
 د٦ا٥٣ خ٤تغ 

د( پالف ٠ؼةِ یا چ٤غ وْٞی ک٥ ٠حٛارف ةاقغ ةا صغاٜٚ ة٤ٞغی ٨ٚس 
 

 
 د٦ا٥٣ خ٤تغ. 

 127ب  م٘ض٥ -5-8-5-5-8، ة٤غ ٠8ٌاةٙ کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 ؟زض ؾَو ٧ب٫ ترت ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ مٮطٝؿٚح اظ ٤١ؿ پ٤قف ثب تٮط٧ب٫ چ٤ث٬ ّساٛ ٭ِ اظ ٝكره٦ ٧ب٫ ظ٭ط زضؾت اؾت( 106

٠یٞی ٠حؼ ةػ٥ مػ٨رت  ٠600یٞی ٠حؼ ةاقغ جیؼ٦ای امٞی ؿٖٛ جا ٠یؽاف صغاکذؼ  600اٖٝ( در م٨رجیک٥ صغاکذؼ ٗام٥ٞ ٠ض٨ر جا ٠ض٨ر جیؼ٦ای امٞی 

 ًؼق ادا٥٠ یاة٤غ.

 ًؼح ادا٥٠ یاة٤غ.٠یٞی ٠حؼ ة٥ م٨رت  ٠800یٞی ةاقغ ٠ی ج٨ا٣غ جا ٠یؽاف صغاکذؼ  400ب( در م٨رجیک٥ صغاکذؼ ٗام٥ٞ ٠ض٨ر جا ٠ض٨ر جیؼ٦ای امٞی 

 ٠یٞی ٠حؼ ة٥ م٨رت ًؼق ادا٥٠ یاةغ. 400ج( در پ٨قف ٦ای ؿٖٛ جضث جیؼ٦ای چ٨ةی امٞی صغاکذؼ ٠ی ج٨ا٤٣غ 

 ٠یٞی ٠حؼ ة٥ م٨رت ًؼق ازؼا ق٣٨غ. 800ؿا٣حی ٠حؼ ک٤ار ٦ٟ ٚؼار خیؼ٣غ ك جا ٠یؽاف صغاکذؼ  70جا  40د( جیؼ٦ای امٞی ؿٖٛ ةایغ ةا ٗام٥ٞ ٦ای ةی٢ 

 128م٘ض٥  5-5-8ك زغكؿ  128ك  127م٘ض٥ ،  6-8-5-5-8ة٤غ ،  ٠8تضخ س کحاب ةؼ اؿا ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    
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 ثبقس؟ ثب٭س ٝتط ٬ؾب١ت چ٢س تٮط ٍغط حساٍ٘ ثبقس ٝتط 4 آٟ ز٧ب٦١ ع٤ٗ ٣ ٝتط 6 چ٤ث٬ تٮط ٝح٤ض ث٦ ٝح٤ض ىبن٦ٚ ٦ّ ن٤ضت٬ زض ( 107

1 )10   2 )14   3 )16   4 )17 

 128، م٘ض٥  5-5-8، زغكؿ   8کحاب ٠تضخ ةؼاؿاس ر٤اة: 

 اؾت نحٮح  ز ٕع٭٦٢  

 
 

 

 

 

ث
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زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ آرط٫ ٦ّ ١ٞب٧ب٫ آٟ اظ ؾ٢ٔ ٬ٝ ثبقس ٣ ؾغ٤ح ّٚٮ٦ ز٭٤اض٧ب ٣ تٮن٦ ٧ب٫ زاذ٬ٚ آٟ ثب پالؾتط ٕچ پ٤قٮس٥ ٬ٝ  (1

 (95اؾي٢س  -١ؾبضت -ق١٤س، زض ٤ٝضز ّبضثطز آرط ثطا٫ ا٭٠ ؾبذتٞبٟ ٕع٭٦٢ نحٮح ضا ا١تربة ١ٞب٭ٮس. )فٞطاٟ
٠گاپاؿکاؿ ك یا ةیكحؼ را داقح٥ ةاقغ. چگاٝی صٛیٛی  5ؼ مغای ز٣گ ةغ٦غ، ٠ٛاك٠ث ٗكاری اٖٝ( آزؼ یکپارچ٥ ك ؿعث ةاقغ، در ادؼ وؼة٥ ةا یکغیگ

 کی٨ٞخؼـ ةؼ ٠حؼ٠کْب را داقح٥ ةاقغ. 1700صغاٜٚ 

٠گاپاؿکاؿ ك یا ةیكحؼ را داقح٥ ةاقغ. چگاٝی صٛیٛی  4ب( آزؼ یکپارچ٥ ك ؿعث ةاقغ، در ادؼ وؼة٥ ةا یکغیگؼ مغای ز٣گ ةغ٦غ، ٠ٛاك٠ث ٗكاری 

 کی٨ٞخؼـ ةؼ ٠حؼ٠کْب را داقح٥ ةاقغ. 1700ٜ صغاٚ

کی٨ٞخؼـ ةؼ ٠حؼ٠کْب را داقح٥  ٠170گاپاؿکاؿ را داقح٥ ةاقغ. چگاٝی صٛیٛی صغاٜٚ  4ج( آزؼ ٠ٛاكـ در ةؼاةؼ وؼة٥ ةاقغ، ٠ٛاك٠ث ٗكاری صغاٜٚ 

 درمغ جساكز ٣ک٤غ. 5ةاقغ. ٠ک٤غق آب ٣تاقغ ك درمغ زػب آب آف از 

٠گاپاؿکاؿ ك یا ةیكحؼ را داقح٥ ةاقغ. چگاٝی صٛیٛی  4در ادؼ وؼة٥ ةا یکغیگؼ مغای ز٣گ ةغ٦غ، ٠ٛاك٠ث ٗكاری  د( آزؼ یکپارچ٥ ك ؿعث ةاقغ،

 درمغ ةاقغ. 5کی٨ٞخؼـ ةؼ ٠حؼ٠کْب را داقح٥ ةاقغ. ٗاٚغ جؼؾ ظ٨ردخی ة٨دق ك درمغ زػب آب آف صغاکذؼ  1700صغاٜٚ 

 32م٘ض٥ ٚـ١ث)ت(، ، 1-4-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
اؾت،  mm 30ا١ساظ٥ ثعضٕتط٭٠ زا٦١ ق٠ ٝهطى٬ زض ثت٠، ثطا٫ ؾبذت ث٤ُٚ ؾٮٞب٬١ ز٭٤اض ٦ّ ضربٝت پ٤ؾت٦ ٧ب ٣ ربٟ ٧ب٫ ث٤ُٚ  (2

 (97 ث٠ٞ٨ -١ؾبضت -)فٞطاٟحساّخط چ٦ َٝساض اؾت؟
 mm 12.5د(        mm 15ج(             mm 17.5ب(               mm 10اٖٝ( 

 33، م٘ض٥ 3-اٖٝ-3-4-2-2-8ة٤غ ،  8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 ق٢ )ة٥ درقحی صغاکذؼ ٣نٖ وعا٠ث ٣ازکحؼی٢ دی٨ارق ة٨ٞؾ(ت٤ضٮح:  

  ا٣غازق ةؽرگ جؼی٢ دا٥٣ ق٢ ٠نؼٗی در ةح٢
وعا٠ث ٣ازؾ جؼی٢ دی٨ارق ة٨ٞؾ

 
 

  

 
       

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢    

 
 50ٝٮٚٮٞتط ٦ّ ىبن٦ٚ ثٮ٠ ربٟ ٧ب٫ آٟ حس٣ز  260حساٍ٘ ضربٝت پ٤ؾت٦ ٣ حساٍ٘ ضربٝت ربٟ ث٤ُٚ ٧ب٫ ؾٮٞب٬١ ث٦ فطو  (3

ق٨ط٭٤ض  -فٞطاٟ -)١ؾبضتٝٮٚٮٞتط اؾت، ث٦ تطتٮت چَسض ثب٭س ثبقس تب ثت٤اٟ زض ز٭٤اض ثبضثط ٣ ث٦ ن٤ضت ز٣مبة ١كس٥ اؾتيبز٥ ٤ٞ١ز؟ 

95) 

 ٠یٞی١حؼ 29ك  32د(        ٠یٞی١حؼ 25ك  25ج(           ٠یٞی١حؼ 25ك  32ب(   ٠یٞی١حؼ 20ك  25اٖٝ( 

 34، م٘ض٥ 2-2-8، زغكؿ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ٠29یٞی١حؼ ك صغاٜٚ وعا٠ث زاف  ٠32ی١ٞحؼ ك یا ةؽرخحؼ ةاقغ، صغاٜٚ وعا٠ث پ٨ؿح٥  ٠254ٌاةٙ زغكؿ اخؼ ّؼض ة٨ٞؾ ؿی١ا٣ی  ت٤ضٮح:

 ٠یٞی١حؼ ٠ی ةاقغ. 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
 (95اؾي٢س  -١ؾبضت -زض ٤ٝضز ؾ٢ٔ، ثطا٫ ّبض٧ب٫ ث٢ب٭٬ ثبضثط ٕع٭٦٢ نحٮح ضا ا١تربة ١ٞب٭ٮس. )فٞطاٟ (4

 درمغ اؿث. ٠35گاپاؿکاؿ ك زػب آب ٠ساز ةؼای ج٨ؼ ٦ا  25اٖٝ( صغاٜٚ ٠ٛاك٠ث ٗكاری ؿ٤گ 

 درمغ اؿث. 20آ٦کی ٠حؼاکٟ ٠گاپاؿکاؿ ك زػب آب ٠ساز ةؼای ؿ٤گ ٦ای  20ب( صغاٜٚ ٠ٛاك٠ث ٗكاری ؿ٤گ 

 درمغ اؿث. ٠15گاپاؿکاؿ ك زػب آب ٠ساز ةؼای ؿ٤گ ٦ای آ٦کی  17ج( صغاٜٚ ٠ٛاك٠ث ٗكاری ؿ٤گ 

 درمغ اؿث. ٠15گاپاؿکاؿ ك زػب آب ٠ساز ةؼای ؿ٤گ ٦ای آ٦کی ٠حؼاکٟ  15( صغاٜٚ ٠ٛاك٠ث ٗكاری ؿ٤گ ةؼای کار٦ای ة٤ایی ةارةؼ د

 35، م٘ض٥ ب-4-4-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 
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 سخته ولی با ما آسونه

 
 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
آشض  -١ؾبضت -ّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ ظ٭ط زض ٤ٝضز ٝهطه ؾ٢ٔ ٧ب زض ز٭٤اض٧ب٫ ثبضثط ؾبذتٞبٟ ٧ب، نحٮح ٬ٞ١ ثبقس؟ )فٞطاٟ (5

90) 

 ٠گاپاؿکاؿ ةاقغ. 20اٖٝ( ٠ٛاك٠ث ٗكاری ؿ٤گ ٦ا ةؼای کار٦ای ة٤ایی ةارةؼ ٣تایغ ک١حؼ از 

 ٨ٞٚق ؿ٤گ ٠ساز ٣یـث ٠گؼ ای٤ک٥ ة٥ م٨رت قکـح٥ ٠نؼؼ ق٨د.ب( اؿح٘ادق از 

 ٠یٞی١حؼ ك صغاکذؼ ة٥ ا٣غازق پ٤٧ای دی٨ار ةاقغ. 150ج( اةْاد ٥ٌْٚ ؿ٤گ ٠نؼٗی ةایغ صغاٜٚ 

 ىای ةار اؿح٘ادق ٠ی ق٣٨غ ةایغ ةغكف جؼؾ ك رخ٥ ٦ای ؿـث ةاق٤غ.ّد( ؿ٤گ ٦ایی ک٥ در ؿاظث ا

 35، ٚـ١ث ب، م٘ض٥ 4-4-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

٠گاپاؿکاؿ ةاقغ. ؿایؼ خؽی٥٤ ٦ا ةؼ اؿاس ٚـ١ث )اٖٝ( ١٦ی٢ ة٤غ  ٠15ٛاك٠ث ٗكاری ؿ٤گ ٦ا ةؼای کار٦ای ة٤ایی ةارةؼ ٣تایغ ک١حؼ از  ت٤ضٮح:

 مضیش ٠ی ةاقغ.

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
 (97 ث٠ٞ٨ -١ؾبضت -)فٞطا٢ٟٝبؾت ٬ٝ ثبقس؟ٝالت ٝبؾ٦ آ٧ِ ث٦ ف٤٢اٟ ٭٬ْ اظ ٝالت ٧ب٫ ؾبذتٞب٬١ ثطا٫ چ٦ ٢ٝؾ٤ض٫  (6

 اٖٝ( در ٤٠اًٛی ک٥ جضث جادیؼ ٠عؼب ٨٠اد قی١یایی ٦ـح٤غ.

 ب( ةؼای ا٣غكد ؿٌش ركی٥

 ج( ةؼای درزة٤غی دی٨ار٦ای آزؼی

 د( ةؼای آب ة٤غی کؼدف ٠عازف آب ٠ذٜ آب ا٣تار٦ا

 37(، م٘ض٥ 5، ٚـ١ث )2-6-2-2-8، ة٤غ  8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
ٟ اؾتت؟   نتحٮح  ظ٭تط  فجبضات اظ ٭ِ ّساٛ ق٤ز اؾتيبز٥ ؾٮٞبٟ ز٣مبة اظ آرط ثب ث٢ب٭٬ ّبض٧ب٫ ت٤َ٭ت ٢ٝؾ٤ض ث٦ ٧طٕب٥ (7  -)فٞتطا

 (99 ٨ٝط -١ؾبضت

 ق٨د ا٣ساـ ةایغ ریؽی دكٔاب ١ّٜ آزؼ ردیٖ 5 ٦ؼ ؿاظث از پؾ( 1

 ق٨د ا٣ساـ ریؽی دكٔاب ١ّٜ ةایغ دی٨ار ارج٘اع ٠حؼ یک ٦ؼ ؿاظث از پؾ( 2

 ق٨د ریعح٥ ٠اؿ٥ دك ك ؿی١اف یک صس١ی ٣ـتث ة٥ ةایغ ؿی١ا٣ی دكٔاب( 3

 کؼد اؿح٘ادق ٣تایغ ةاقغ خػقح٥ ؿاّث یک آف اظحالط قؼكع از ک٥ دكٔاةی از کٞی ٨ًر ة٥( 4

 39 ب ، م٘ض٥ٚـ١ث  7-2-2-8 ، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 ث٢تس٫  زا١ت٦  زاضا٫ ّت٦  ظ٭تط  ٝكرهبت ثب ٧ب٫ ذبُ اظ ٭ِ ّساٛ ث٢ب٭٬ ٝهبٙح ثب ؾبذتٞبٟ ٭ِ زض آ٬ْ٧ قيت٦ ٝالت ؾبذت ثطا٫  (8

 (99 ٨ٝط -١ؾبضت -)فٞطاٟاؾت؟  تط ٢ٝبؾت ثبق٢س، ٬ٝ پٮ٤ؾت٦

 اؿث رس ظاؾ آف درمغ 12 ك ریؽدا٥٣ آف درمغ 20 ک٥ ظاکی( 1

 اؿث رس ظاؾ آف درمغ 18 ك ریؽدا٥٣ آف درمغ 30 ک٥ ظاکی( 2

 اؿث رس ظاؾ آف درمغ 12 ك ریؽدا٥٣ آف درمغ 30 ک٥ ظاکی( 3
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 اؿث رس ظاؾ آف درمغ 18 ك ریؽدا٥٣ آف درمغ 20 ک٥ ظاکی( 4

 40 ، م٘ض٥ 4 ٨٠رد 9-2-2-8 ، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  

 
 (95اؾي٢س  -١ؾبضت -)فٞطاٟ ؟٬ٞ١ ثبقسّساٛ ٭ِ اظ ٤ٝاضز ظ٭ط زض ٤ٝضز قيت٦ ٣ ثت٠ آ٬ْ٧ نحٮح  (9

 ی درقث در ق٘ح٥ آ٦کی در م٨رجی ک٥ دا٥٣ ة٤غی ٤٠اؿب ٣غاقح٥ ةاقغ ٠ساز اؿث.٤گاٖٝ( كز٨د دا٥٣ ٦ای ؿ

 ة٧حؼی٢ ظاؾ ةؼای ؿاظح٢ ق٘ح٥ آ٦کی ، ظاؾ ةا دا٥٣ ة٤غی پی٨ؿح٥ اؿث.ب( 

 اؿث.درمغ ظاؾ ک١حؼ ٣تاقغ، ٠ساز  15ج( كز٨د ظاؾ رس در ق٘ح٥ آ٦کی در م٨رجی ک٥ از 

 درمغ ریؽدا٥٣ ةاقغ. 20د( ظاؾ ٤٠اؿب ةؼای ق٘ح٥ آ٦کی ةایغ دارای ک١حؼ از 

  40، م٘ض٥ 4ٚـ١ث  9-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

  ت٤ضٮح:

 ، خؽی٥٤ اٖٝ مضیش اؿث. 40، م٘ض٥ 3ٚـ١ث  9-2-2-8ة٤غ 

 ، خؽی٥٤ ب مضیش اؿث. 40، م٘ض٥ 4ٚـ١ث  9-2-2-8ة٤غ 

 ، خؽی٥٤ ج مضیش اؿث. 40م٘ض٥ ، 4ٚـ١ث  9-2-2-8ة٤غ 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
ث٨تط٭٠ ذبُ ثطا٫ ؾبذت٠ قيت٦ آ٬ْ٧، ذبُ ثب زا٦١ ث٢س٫ پٮ٤ؾت٦ اؾت ٦ّ ض٭عزا٦١ آٟ اظ .............. زضنس ٣ ذبُ ضؼ آٟ اظ  (10

 (90آشض  -١ؾبضت -.......... زضنس ذبُ ّٞتط ١جبقس. )فٞطاٟ
 15، 20د(   15، 30ج(   20، 30ب(   15، 25اٖٝ( 

 40، م٘ض٥ 4، ٚـ١ث 9-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
، رتساض٥ ذتبضر٬ ثتب    mm 150زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ٝهبٙح ث٢تب٭٬، ز٭٤اض٧تب٫ ز٣ رتساض٥، قتبٝ٘ رتساض٥ زاذٚت٬ ثتب ضتربٝت          (11

اؾت. إط ت٨٢تب رتساض٥ زاذٚت٬ تحتت ثتبض ٍتبئٜ ٝحت٤ض٫ ٍتطاض ٕٮتطز، ضتربٝت            ٣mm 50 ىضب٫ ثبظ ثٮ٠ آ٨١ب  mm 100ضربٝت 

 (97 اضز٭ج٨كت -١ؾبضت -فٞطاٟ)٤ٝحط ز٭٤اض ز٣ رساض٥ ثط حؿت ٝٮ٬ٚ ٝتط، ث٦ ّساٛ ٕع٭٦٢ ١عز٭ِ تط اؾت؟
1 )150  2 )180  3 )200  4 )250 

 49م٘ض٥ ، ٚـ١ث ب 1-2-4-3-8، ة٤غ ٠8تضخ  ةؼ اؿاس کحاب ر٤اة:

 ت٤ضٮح: 

( یج٧ (وعا٠ث ٨٠دؼ دی٨ار ٠یاف                   

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
 ث٢ب٭٬ ٝهبٙح ثب ٣ ٝتط ٝٮ٬ٚ 400 ٍغط ث٦ قْ٘ ا٫ زا٭ط٥ ؾت٤ٟ ٭ِ اظ ث٢ب٭٬ ٝهبٙح ثب ؾبذتٞبٟ ٭ِ ؾبذت ثطا٫ ٢ّٮس ( ىطو12

 تط ١عز٭ِ ظ٭ط َٝبز٭ط اظ ٭ِ ّساٛ ث٦(  ٝؤحط فطو)  ٝؤحط ضربٝت ؾت٤ٟ، ا٭٠ المط٫ ١ؿجت ٢ّتطٗ زض. اؾت قس٥ اؾتيبز٥ مٮطٝؿٚح

 (١98ؾبضت، ٨ٝط  -اؾت؟)فٞطاٟ 

1 )325 mm  2 )350 mm  3 )375 mm  4 )400 mm 
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 49پ ، م٘ض٥  -1-2-4-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة:  

 ت٤ضٮح: 

  
 

 
   ٠ؼةِ               

  

  
                   

 

 
   

  

  
 

 

 
      

  

  
 دایؼق         

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 اظ ز٭٤اض ضربٝت حساٍ٘ ٝتط، 3 ٣ 5 تطتٮت ث٦ ٝؤحط اضتيبؿ ٣ ع٤ٗ ثب ز٭٤اض٫ ثطا٫ مٮطٝؿٚح، ثبضثط ز٭٤اض٧ب٫ ثب ؾبذتٞبٟ ٭ِ زض (13

 (96 ٨ٝط -١ؾبضت -)فٞطاٟ ثبقس؟ ٬ٝ تط ١عز٭ِ َٝساض ّساٛ ث٦ ٢ّتطٗ المط٫ ١ؾط
1 )   200  2 )   250  3 )   300  4 )   350 

 51ك 50 م٘ض٥ ، اٖٝ 5-4-3-8 ة٤غ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ت٤ضٮح:
 در آیغ، ٠ی دؿث ة٥ اؿث، ةیكحؼ کغاـ ٦ؼ ٠ؤدؼ، ّؼض ةؼ ٠ؤدؼ ٨ًؿ جٛـیٟ یا ك ٠ؤدؼ( وعا٠ث) ّؼض ةؼ ٠ؤدؼ ارج٘اع جٛـیٟ از دی٨ار در الٔؼی ٣ـتث

 ق٨د. ةیكحؼ 17 از ٣تایغ الٔؼی ٣ـتث ٔیؼ٠ـٞش، ای ؿازق دی٨ار٦ای

=    {
٠ؤدؼارج٘اع 

وعا٠ث
 

٠ؤدؼ٨ًؿ 

وعا٠ث
}      ,

    

 
 
    

 
-  

    

 
      

    

  
 ای ٔیؼ٠ـٞش الٔؼی دی٨ار ؿازق        

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
ٝؿٚح ثب تْٮ٦ ٕب٥ پٮ٤ؾت٦ ثطاثط اؾت زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ حساّخط َٝساض ٍبث٘ ٍج٤ٗ ١ؿجت المط٫ ز٭٤اض٧ب٫ ثبضثط مٮط  (14

 (97 ث٠ٞ٨ -١ؾبضت -)فٞطاٟ ثب:
 35د(    18ج(                              17ب(                          45اٖٝ( 

 51م٘ض٥ ، ٚـ١ث اٖٝ 5-4-3-8، ة٤غ  8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 ٣غارد. 1-3-8 زغكؿ ة٥ ارجتاًی ك ظ٨اؿح٥ را ٠ـٞش ٔیؼ ةارةؼ دی٨ار ؿ٨اؿ ک٥ ق٨د ج٨ز٥ ت٤ضٮح:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 (١98ؾبضت، ٨ٝط  -)فٞطاٟ  ؟ ١ٮؿت نحٮح ث٢ب٭٬ ٝهبٙح ثب ٧ب٫ ؾبذتٞبٟ زض ظ٭ط ٤ٝاضز اظ ٭ِ ( ّسا15ٛ

 . ةاقغ ٠ی 18ای  ًؼق ٔیؼ٠ـٞش ةارةؼ دی٨ار٦ای در الٔؼی ٣ـتث صغاکذؼ( 1

 پؼ ق٨د. درز ٝؼزق ای ٤٠اؿب اؿث ةا ٨٠اد پؼک٤٤غق ٣ؼـ( 2

 .یاةغ ادا٥٠ قا٨ٝدق در ٣یـث ٣یاز ا٣ٌٛاع درز( 3

 .٣یـث ٠ساز ة٤ایی ٠ناٝش ةا دكدکف ؿاظث( 4

 51اٖٝ ، م٘ض٥  -5-4-3-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ت٤ضٮح:

 )خؽی٥٤ ب مضیش اؿث( 48، م٘ض٥ 3، ٚـ١ث2-3-3-8ًتٙ ة٤غ 

 )خؽی٥٤ ج مضیش اؿث(48، م٘ض٥ 2، ٚـ١ث2-3-3-8ًتٙ ة٤غ 

 )خؽی٥٤ د مضیش اؿث(58، م٘ض٥ 5، ٚـ١ث8-5-3-8ًتٙ ة٤غ 

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢     
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 ٣.......... ........ زاذٚت٬  ٍغط ثب زضر٦ 90 ٍالة ٭ِ زاضا٫ ثب٭س D ٍغط ث٦ ٝٮٖٚطز اظ ٝسى٤ٟ ٨ٝبض٫ ٧ب٫ پٮچ ث٢ب٭٬، ٧ب٫ ؾبذتٞبٟ زض  ( 16

 (99 ٨ٝط -١ؾبضت -)فٞطاٟ .ثبق٢س..... ............ٝطّع  تب ٝطّع ىبن٦ٚ حساٍ٘
  40Dٗام٥ٞ ،3D ( ٌٚؼ1

 1.5D ،40Dٌٚؼ ( 2

 1.5D ،20D( ٌٚؼ 3

 20D، ٗام3D٥ٌٞٚؼ ( 4

 53 ، م٘ض12٥-4-3-8 ، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
 (٨ٝ96ط  -١ؾبضت -زض ٤ٝضز اضتيبؿ ٝزبظ ٣ ٙج٦ آظاز تٮن٦ ٧ب )رسإط٧ب( ّساٛ فجبضت نحٮح اؾت؟  )فٞطاٟ (17

 ٠حؼ  5اٖٝ( صغاکذؼ ارج٘اع ٠ساز جی٥ٕ ٦ا 

 ٠حؼ  5/3ب( صغاکذؼ ارج٘اع ٠ساز جی٥ٕ ٦ا 

 ٠حؼ  4ج( صغاکذؼ ارج٘اع ٠ساز جی٥ٕ ٦ا 

 ٠حؼ  5/2د( صغاکذؼ ارج٘اع ٠ساز جی٥ٕ ٦ا 

 54، م٘ض٥  2، ٚـ١ث 1-5-3-8، ة٤غ 8ؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ةر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
إط زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ازاض٫ ؾ٦ عج٦َ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله )ثب احتؿبة ظ٭طظٝٮ٠( ثطا٫ ز٭٤اض٧ب٫ رسإط اظ ٍغقبت پٮف  (18

 -١ؾبضت -)فٞطاٟؾبذت٦ ٕچ٬ اؾتيبز٥ ق٤ز، ثب ىطو ضفب٭ت ّبٝ٘ ض٤اثظ ى٬٢، حساٍ٘ ضربٝت ا٭٠ ز٭٤اض٧ب چَسض ٬ٝ ت٤ا١س ثبقس؟ 

 (93آثبٟ 

ج(   ٞی١حؼ٠ی 80ب(   ٠یٞی١حؼ 110اٖٝ( 
 

  
د(   ارج٘اع دی٨ار 

 

  
 ٨ًؿ دی٨ار 

 54(، م٘ض٥ 1زؽء ) 1-5-3-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
ٝتط، ثس٣ٟ اؾتيبز٥ اظ پكت  ٣12 ع٤ٗ  cm 280، اضتيبؿ cm 10زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬، ٭ِ ز٭٤اض رسا٢٢ّس٥ ث٦ ضربٝت  (19

 (89ذطزاز  -١ؾبضت -)فٞطاٟث٢س ثب٭س ارطاء ق٤ز، اظ ١ؾط ضفب٭ت حساٍ٘ ض٤اثظ آ٭ٮ٠ ١ب٦ٝ ا٫، ّساٛ ٕع٭٦٢ نحٮح ٬ٝ ثبقس؟ 
 ٠حؼی اؿح٘ادق ق٨د. 4اٖٝ( ةایغ از کالؼ ٦ای ٚائٟ )ازؽای ٚائٟ( ةا ٨ٗامٜ 

 ٠حؼی ازؼا ق٨د. 3امٜ ب( ةایغ از کالؼ ٦ای یا ازؽاء ٚائٟ ةا ٨ٗ

 ج( ةغكف اؿح٘ادق از پكث ة٤غ ٣تایغ ازازق ازؼای دی٨ار دادق ق٨د.

 د( ٚؼار دادف کالؼ ٦ا یا ازؽای ٚائٟ در اةحغا، ا٣ح٧ا ك ٠یا٥٣ دی٨ار کاٗی اؿث.

 54، م٘ض٥ 3ٚـ١ث  1-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

ةؼاةؼ وعا٠ث دی٨ار  40ةؼای ؿاظح١اف ٦ای ة٤ایی ٠ضن٨ر قغق ةا کالؼ، صغاکذؼ ٨ًؿ آزاد دی٨ار زغاخؼ ةی٢ دك پكث ة٤غ ّتارت اؿث از  ت٤ضٮح:

 ٠حؼ، ٦ؼ کغاـ ک٥ ک١حؼ ةاقغ. 5یا 

صغاکذؼ ٨ًؿ آزاد دی٨ار زغاخؼ ةی٢ دك پكث ة٤غ                                 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   
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 سخته ولی با ما آسونه

 (91ق٨ط٭٤ض -١ؾبضت -)فٞطاٟسإط ثب اضتيبؿ ............... ٝتط ٭ب ثٮف تط اظ آٟ ارجبض٫ اؾت. رپٮف ثٮ٬٢ ّاله اى٬َ زض ز٭٤اض٧ب٫  (20 

 ٠حؼ 4د(         ٠حؼ  3ج(   ٠حؼ 5/3ب(   ٠حؼ 5/2اٖٝ( 

 54، م٘ض٥ 2ٚـ١ث  1-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
 -١ؾبضت -)فٞطاٟچ٢س ؾب١ت٬ ٝتط اؾت؟ ثطا٫ ث٢ب٭٬ ٝؿٚح ،، cm 20حساّخط اضتيبؿ ٝزبظ زؾت ا١ساظ ثبٛ )ربٟ پ٢ب٥(، ث٦ ضربٝت  (21

 (91ق٨ط٭٤ض
 80د(    70ج(    60ب(    50اٖٝ( 

 58، م٘ض٥ 2ٚـ١ث  7-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
، ّساٛ ٭ِ اظ َٝبز٭ط ظ٭ط اؾت؟ ث٢ب٭٬ ٝؿٚححساّخط اضتيبؿ ٝزبظ ز٭٤اض ربٟ پ٢ب٥ زض ض٫٣ ٭ِ ثب٠ْٙ عط٥ ا٫ زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ  (22

 (90آشض  -١ؾبضت -)فٞطاٟ

 ؿا٣حی ٠حؼ 70د(   ؿا٣حی ٠حؼ 50ج(   ؿا٣حی ٠حؼ 85ب(              ؿا٣حی ٠حؼ 100اٖٝ( 

  58، م٘ض٥ 2-ٚـ١ث 7-5-3-8، ة٤غ  8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
زض فب٭ٌ ّبض٫ ثبٛ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ثب ٍٮط٬١٤ٕ ٣ ٬١٤ٕ ٍٮطا١س٣ز، حساٍ٘ زٝب٫ ٝحٮظ ٦ّ ٬ٝ ت٤اٟ فب٭ٌ ّبض٫ ٤ٞ١ز چ٢س  (23

 (90آشض  -١ؾبضت -زضر٦ ؾٚؿٮ٤ؼ ٬ٝ ثبقس؟ )فٞطاٟ
    10ب(                                           اٖٝ( م٘ؼ

 14د(                                4ج( 

 60، م٘ض٥ ج  –2، ٚـ١ث  11-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
 -١ؾتبضت  -فٞطاٟ)ثطا٫ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝؿٚح ٣اٍـ زض ٢ٝبعٌ ثب ذغط ١ؿج٬ ّٜ، ّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ ظ٭ط نحٮح اؾت؟ (24

 (97 اضز٭ج٨كت
 ٠یٞی ٠حؼ ٠ی ةاقغ. ٠40یٞی ٠حؼ ةؼاةؼ  10صغاٜٚ ٌٚؼ ظٟ داظٞی ةؼای ج٤گ ٦ای ؿاظح٥ قغق از ٠یٞگؼد ةا ٌٚؼ ( 1

 ٠یٞی ٠حؼ ةاقغ. 13( ٗام٥ٞ آزاد ةی٢ یک ٠یٞگؼد ك ٦ؼ ؿٌش كاصغ ة٤ایی در م٨رت اؿح٘ادق از دكٔاب ریؽدا٥٣ ةایغ کٟ جؼ از 2

 درمغ در ٠ضٜ كم٥ٞ ٠یٞگؼد٦ا ةاقغ. 5ةیف از ( درمغ ٣ـتی ٠یٞگؼد٦ای ٨ًٝی در ص٘ؼق ٦ا ٣تایغ 3

 ٠یٞی ٠حؼ اؿث. ٠38یٞی ٠حؼ ةؼاةؼ  16( صغاٜٚ پ٨قف در ١٣ای ة٤ایی در ٠ْؼض ظاؾ یا ٨٦ا، ةؼای ٠یٞگؼد٦ای ة٥ ٌٚؼ ةیكحؼ از 4

 75م٘ض٥ ، 8-4-4-8، ة٤غ ٠8تضخ  ةؼ اؿاس کحاب ر٤اة:

 ت٤ضٮح: 
 ؿث(٣ادرؿث ا 2)خؽی٥٤  70، م٘ض٥ 4ٚـ١ث  2-4-4-8ة٤غ 

 ٣ادرؿث اؿث( 3)خؽی٥٤  69، م٘ض٥ 3ٚـ١ث  1-4-4-8ة٤غ 

 ٣ادرؿث اؿث(.  4)خؽی٥٤  74زؽء )اٖٝ(، م٘ض٥ 1ٚـ١ث  6-4-4-8ة٤غ 
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 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ حساّخط ع٤ٗ ز٧ب٦١ تٮطچ٦ ٧ب زض ؾَو ٧ب٫ تٮطچ٦ ٣ ث٤ُٚ چ٢س ٝتط ٬ٝ ت٤ا١س ثبقس تب ٙع٬ٝ٣ ث٦ اؾتيبز٥  (25

 (94ث٠ٞ٨  -١ؾبضت -)فٞطاٟاظ ّاله فطض٬ ثطا٫ ٝته٘ ّطزٟ آ٨١ب ث٦ ٭ْس٭ٖط ١جبقس؟ 

 7د(    5ج(    4ب(    6اٖٝ( 

 101، م٘ض٥ 4ٚـ١ث ، 1-13-6-4-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
٘  زض ٧تب،  تٮطچ٦ ثطر٨ت ف٤ٞز ٝٮٖٚطز٧ب٫ ىبن٦ٚ حساّخط ٣ ٍغط حساٍ٘ ث٤ُٚ ٣ تٮطچ٦ ٧ب٫ ؾَو زض  (26 ٘  ٣ ض٣٭ت٦  زاٗ زاذت  حتساٍ

 (99 ٨ٝط -١ؾبضت -)فٞطاٟثبق٢س؟  ٝتط ٝٮ٬ٚ چ٢س ثب٭س تطتٮت ث٦ ض٣٭٦ زاٗ ضربٝت

1 )6  ،150 ،50    2 )8  ،350 ،50 

3 )6  ،250 ،50    4 )8  ،500  ،70 

 101 ، م٘ض3٥ك٨٠2رد٦ای  1-13-6-4-8 ، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 (١98ؾبضت، ٨ٝط  -)فٞطاٟ  : اؾت الظٛ ّاله، ثب قس٥ ٝحه٤ض ث٢ب٭٬ ٧ب٫ ؾبذتٞبٟ ( زض27

 .ق٨د ٠ضغكد ٠حؼ 6/3 ة٥ ًت٥ٛ ٦ؼ ارج٘اع صغاکذؼ( 1
 .ق٨د ٠ضغكد ؿ٥ ة٥ زیؼز٠ی٢ اصحـاب ةغكف ًتٛات جْغاد( 2

 .٣تاقغ ٠حؼ 8 از ةیكحؼ ٠ساكر ز٠ی٢ ركی ٠ح٨ؿي جؼاز ة٥ ٣ـتث ةاـ ركی جؼاز( 3

 .٣تاقغ ةیكحؼ ٠حؼ 35 یا آف ّؼض ةؼاةؼ دك از ا٣ٌٛاع، درز كز٨د ةغكف ؿاظح١اف، ٨ًؿ( 4
 106، م٘ض٥  4ٚـ١ث  – 2-4-5-8، ة٤غ  8ةؼاؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ت٤ضٮح:
 )خؽی٥٤ اٖٝ ٣ادرؿث اؿث(106، م٘ض٥  5ٚـ١ث  – 2-4-5-8ًتٙ ة٤غ 

 )خؽی٥٤ ب ٣ادرؿث اؿث(106، م٘ض٥ 2ٚـ١ث  – 2-4-5-8ًتٙ ة٤غ 

 )خؽی٥٤ د ٣ادرؿث اؿث(106، م٘ض٥  1ٚـ١ث  – 1-4-5-8ًتٙ ة٤غ 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢     
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 -١ؾبضت -فٞطاٟ)حساّخط چ٢س ٝتط ٬ٝ ت٤ا١س ثبقس؟ (h)زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله ٝغبثٌ قْ٘، اضتيبؿ عج٦َ  (28 

 (97 اضز٭ج٨كت

 
 

 8د(    7ج(    6ب(    4اٖٝ( 

 106، م٘ض٥ 5ٚـ١ث  2-4-5-8، ة٤غ ٠8تضخ  ةؼ اؿاس کحاب ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، زض ن٤ضتٮ٦ْ ّاله اى٬َ اضبى٬ زض ٝٮب٦١ ز٭٤اض ارطا ق٤ز، حساّخط اضتيبؿ عج٦َ تب  (29

 (93ذطزاز -١ؾبضت -)فٞطاٟچ٢س ٝتط ٬ٝ ت٤ا١س ثبقس؟ 
 ٠حؼ 5د(    ٠حؼ 6ج(               ٠حؼ 4ب(   ٠حؼ 3اٖٝ( 

 106، م٘ض٥ 5ٚـ١ث  2-4-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
 (95اؾي٢س  -١ؾبضت -ّساٛ ٭ِ اظ فجبضات ظ٭ط زض ذه٤ل ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله نحٮح ٬ٝ ثبقس؟ )فٞطاٟ ( 30

 اٖٝ( اظحالؼ ؿٌش در ًت٥ٛ ة٥ ٦یچ كز٥ ٠ساز ١٣ی ةاقغ.

 ٠حؼ ةاقغ، ای٢ ًت٥ٛ ة٥ ٨٤ّاف ًت٥ٛ ای از ؿاظح١اف ٨ُ٤٠ر ١٣ی خؼدد. ٠6/1ساكر ةؼاةؼ ب( اخؼ جؼاز ركی ؿٖٛ زیؼز٠ی٢ ٣ـتث ة٥ ٠ح٨ؿي جؼاز ز٠ی٢ 

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. 750ج( ارج٘اع زاف پ٤اق اًؼاؼ ةاـ از کٖ ج١اـ قغق صغاکذؼ ٠ی ج٨ا٣غ 

 ٠حؼ در ٣ُؼ خؼٗث. 6ی ج٨اف جا ٠حؼ از ركی کالؼ زیؼیپ جْتی٥ ق٨د، صغاکذؼ ارج٘اع ًت٥ٛ را ٠ 5/3د( چ٤ا٣ن٥ یک کالؼ اٗٛی اواٗی در ارج٘اع 

 106م٘ض٥  ،5ٚـ١ث  2-4-5-8ة٤غ ، ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

  ت٤ضٮح:

 ، خؽی٥٤ اٖٝ ٣ادرؿث ٠ی ةاقغ.107م٘ض٥  ،4-4-5-8ة٤غ 

 ، خؽی٥٤ ب ٣ادرؿث ٠ی ةاقغ.106، م٘ض٥ 2ٚـ١ث  2-4-5-8ة٤غ 

 ، خؽی٥٤ ج ٣ادرؿث ٠ی ةاقغ.107، م٘ض٥ 3ٚـ١ث  3-4-5-8ة٤غ 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
تب ظ٭ط ؾَو( ٝحس٣ز ث٦ ........... ٣ ثب اضبى٦  ظ٭ط٭٠ زض ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، حساّخط اضتيبؿ عج٦َ )اظ ض٫٣ ّاله (31

 (87اؾي٢س  -١ؾبضت -ّطزٟ ٭ِ ّاله اى٬َ اضبى٬ ٬ٝ ت٤اٟ اضتيبؿ عج٦َ ضا ث٦ .............. ٝتط اىعا٭ف زاز. )فٞطاٟ

 ٠حؼ ٠6حؼ ك  4د(   ٠حؼ ٠6حؼ ك  3ج(    ٠حؼ ٠6حؼ ك  5/3ب(        ٠حؼ ٠5حؼ ك  3اٖٝ( 
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 106، م٘ض٥ 5ٚـ١ث  2-4-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢    

 
 ّساٛ اظ ت٨طاٟ، ق٨ط زض ٝزب٣ض ظٝٮ٠ تطاظ ٝت٤ؾظ ض٫٣ اظ ٝتط 9 اضتيبؿ ث٦ ث٢ب٭٬ ٝهبٙح ثب ظ٭طظٝٮ٠ ثس٣ٟ ؾبذتٞبٟ ٭ِ ؾبذت ثطا٫ (32

 (94 ث٠ٞ٨ -١ؾبضت -)فٞطاٟ ٤ٞ١ز؟ اؾتيبز٥ ت٤اٟ ٬ٝ ؾٮؿتٜ ظ٭ط
  دار کالؼ ة٤ایی ٠ناٝش( 2                                 ٠ـٞش ة٤ایی ٠ناٝش( 1

 ٦ینکغاـ( 4            اٖٝ ك ب( 3

 106 م٘ض٥ ،( 4) زؽء 2-4-5-8 ة٤غك  63 م٘ض٥ ، 2-1-4-8 ة٤غ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ت٤ضٮح:
 (٠ـٞش ة٤ایی ٦ای ؿاظح١اف ةؼای. )ةاقغ ٠ی پای٥ جؼاز از ٠حؼ 15 ٠ـٞش ة٤ایی ٦ای ؿاظح١اف ارج٘اع صغاکذؼ: 63 م٘ض٥ ، 2-1-4-8 ة٤غ ٠ٌاةٙ

 ة٤ایی ٦ای ؿاظح١اف )ةؼای. ةاقغ ٠حؼ 8 از ةیف ٣تایغ ٠ساكر ز٠ی٢ جؼاز ٠ح٨ؿي ة٥ ٣ـتث ةاـ ركی جؼاز: 106 م٘ض٥ ،( 4) زؽء 2-4-5-8 ة٤غ ٠ٌاةٙ

 (کالؼ ةا قغق ٠ضن٨ر

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
 (91ق٨ط٭٤ض -١ؾبضت -)فٞطاٟحساّخط اضتيبؿ ٣ تقساز عجَبت زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ثب ّاله، ّساٛ اؾت؟  (33

 m 8اٖٝ( دك ًت٥ٛ، ةغكف اصحـاب زیؼز٠ی٢ ك ارج٘اع از ؿٌش ز٠ی٢ 

 m 9ب( دك ًت٥ٛ، ةغكف اصحـاب زیؼز٠ی٢ ك ارج٘اع از ؿٌش ز٠ی٢ 

 m8ج( دك ًت٥ٛ، ةا اصحـاب زیؼز٠ی٢ ك ارج٘اع از ؿٌش ز٠ی٢ 

 m 9د( دك ًت٥ٛ، ةا اصحـاب زیؼز٠ی٢ ك ارج٘اع از ؿٌش ز٠ی٢ 

 107ك  106، م٘ضات 2-4-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
 (89اؾي٢س  -١ؾبضت -)فٞطاٟزض ٤ٝضز پٮكبٝس٬ٕ ؾَو زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ثب ّاله، ّساٛ ٕع٭٦٢ نحٮح ٬ٝ ثبقس؟  (34

 اٖٝ( ةا پیف ةی٤ی ٧٠ار٦ای الزـ ازؼای دی٨ار ركی پیكا٠غخی ةا ٦ؼ ارج٘اّی ةال٠ا٣ِ ٠ی ةاقغ.

 ةاقغ.٠حؼ  5/1ب( ٨ًؿ پیكا٠غخی ًؼق در ٨٠رد ةاٝک٢ ٦ا ة٥ ٦یچ كز٥ ٣تایغ ةیف از 

 ک١حؼ از ةاٝک٢ ٦ای ؿ٥ ًؼؼ ةاز ٠ی ةاقغ.ز ج( ٨ًؿ پیكا٠غخی ٚاةٜ ٚت٨ؿ در ةاٝک٢ ٦ای دك ًؼؼ ةا

 ٠حؼ، ًؼق ةایغ در ةؼاةؼ ٣یؼك٦ای ٚائٟ زٝؽ٥ٝ ٠ضاؿت٥ خؼدد. 5/1د( در م٨رت جساكز ٨ًؿ پیكادخی ًؼق در ةاٝک٢ دك ًؼؼ ةاز از 

 107، م٘ض٥ 3-4-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
ٝغبثٌ قْ٘ ظ٭ط ثبقس، حساٍ٘ فطو  cm 35زض ن٤ضت٬ ٦ّ ثبض٧ب٫ حبّٜ ثط عطاح٬ پ٬ ٤١اض٫ ظ٭ط ز٭٤اض ثبضثط آرط٫ ث٦ ضربٝت  (35

پ٬ ث٦ ّساٝٮِ اظ َٝبز٭ط ظ٭ط ١عز٭ِ تط ٬ٝ ثبقس؟ )٣ظٟ ذبُ ض٫٣ پ٬، ز٭٤اض ثبضثط، ّطؾ٬ چٮ٬٢ ٣ پ٬ ث٦ ثبض ٝطز٥ اضبى٦ قس٥ اؾت(   

 ( 92آشض -١ؾبضت -)فٞطاٟ

                                  ٠ٛاك٠ث ٠ساز ظاؾ 
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      ٠یٞی١حؼ 450اٖٝ( 

 ٠یٞی١حؼ 550ب( 

      ٠یٞی١حؼ 700ج( 

 ٠یٞی١حؼ 900د( 

 109( م٘ض٥ 3ٚـ١ث ) 2-2-5-5-8ك ة٤غ  109م٘ض٥  (4ٚـ١ث ) 1-2-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

  ت٤ضٮح:

صغاٜٚ ّؼض کؼؿی چی٤ی ّؼض دی٨ار                           

صغاٜٚ ّؼض قا٨ٝدق ٨٣اری ّؼض کؼؿی چی٤ی                     

            

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
ؾب١ت٬ ٝتط ارطا ٬ٝ ق٤ز، ث٦ تطتٮت  50حساٍ٘ فطو ٣ اضتيبؿ ٭ِ قب٤ٙز٥ ثت٠ آض٦ٝ ٤١اض٫ ٦ّ ثط ض٫٣ آٟ ّطؾ٬ چٮ٬٢ ث٦ فطو  (36

 (86ق٨ط٭٤ض  -١ؾبضت -ثطاثط اؾت ثب: )فٞطاٟ
 ؿا٣حی ٠حؼ 50ك  50ب(     ؿا٣حی ٠حؼ 50ك  75اٖٝ( 

 د( اةْاد قا٨ٝدق ارجتاًی ة٥ ّؼض کؼؿی چی٤ی ٣غارد.    ؿا٣حی ٠حؼ 45ك  70ج( 

 109م٘ض٥  (4ٚـ١ث ) 1-2-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 50ةؼاةؼ ّؼض کؼؿی چی٤ی در ٣ُؼ خؼٗث، ١٦ن٤ی٢ صغاٜٚ ١ّٙ آف ةؼاةؼ  5/1ةؼای دی٨ار٦ای ةارةؼ ةایغ ّؼض قا٨ٝدق ٨٣اری را صغاٜٚ  ت٤ضٮح:

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ. 

صغاٜٚ ّؼض قا٨ٝدق ٨٣اری              

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

 
 -١ؾبضت -زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، ّطؾ٬ چٮ٬٢ اظ ١ؾط اثقبز ٢٧سؾ٬ چ٦ ٝكرهبت٬ ثب٭س زاقت٦ ثبقس؟ )فٞطاٟ (37

 (95اؾي٢س 
 اؿثاٖٝ( دارای ّؼض ٠كاة٥ دی٨ار 

 ٠یٞی ٠حؼ ةیكحؼ از ّؼض دی٨ار ةاقغ.  100کؼؿی در جؼاز زیؼ دی٨ار ةایغ صغاٜٚ ب( ّؼض 

 ٠یٞی ٠حؼ ک١حؼ از ّؼض دی٨ار ةاقغ. 100ر ةایغ صغاٜٚ کؼؿی در جؼاز زیؼ دی٨اج( ّؼض 

 ٠یٞی ٠حؼ ةیكحؼ از ّؼض دی٨ار ةاقغ.  150کؼؿی در جؼاز زیؼ دی٨ار ةایغ صغاٜٚ د( ّؼض 

 109( م٘ض٥ 3ٚـ١ث ) 2-2-5-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   
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حساٍ٘ ىبن٦ٚ تطاظ ظ٭ط قب٤ٙز٥ تب ؾغح ظٝٮ٠ زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ مٮطٝؿٚح ٦ّ زض ٢ٝغ٦َ ؾطزؾٮط ٣ زاضا٫ ٭رج٢ساٟ ؾبذت٦  (38

 (94ٝطزاز  -١ؾبضت -)فٞطاٟثبقس، چَسض ثب٭س زض ١ؾط ٕطىت٦ ق٤ز؟  ٬ٝmm 500 ق٤ز زض ن٤ضت٬ ٦ّ ضربٝت قب٤ٙز٥ 
 ٠یٞی١حؼ 1200د(   ٠یٞی١حؼ 1000ج(   ٠یٞی١حؼ 900ب(   ٠یٞی١حؼ 800اٖٝ( 

 111، م٘ض٥ 7ٚـ١ث  3-2-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

ةؼ اؿاس ٠ٌاٝب خ٘ح٥ قغق ك   ٠یٞی١حؼ زیؼ ؿٌش ز٠ی٢ ٚؼار ٠ی خیؼد. 400در ٤٠اًٙ ؿؼدؿیؼ ك دارای یعت٤غاف جؼاز ركی قا٨ٝدق صغاٜٚ  ت٤ضٮح:

 ، داریٟ:   ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ جؼاز زیؼ قا٨ٝدق ظ٨اؿح٥ قغق اؿث

 
 

جؼاز زیؼ قا٨ٝدق وعا٠ث قا٨ٝدق  جؼاز ركی قا٨ٝدق                  

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، حساٍ٘ ضربٝت ز٭٤اض٧ب٫ ؾبظ٥ ا٫ پٮطا٬١٤ٝ زض عج٦َ ظ٭طظٝٮ٠ چ٢س ٝٮٚٞٮتط  (39

 (94ث٠ٞ٨  -١ؾبضت -)فٞطاٟاؾت؟ 
 320د(    300ج(    250ب(   220اٖٝ( 

 112، م٘ض٥ 5 ٚـ١ث 1-3-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
 (94ٝطزاز  -١ؾبضت -)فٞطاٟ؟١ٮؿتّساٝٮِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ ظ٭ط زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض زض ّاله نحٮح  (40

 ة٤غی ة٥ م٨رت قتک٥ ة٥ ٦ٟ پی٨ؿح٥ ای ةاقغ.اٖٝ( در ٦ؼ جؼاز، کالؼ ٦ا ةایغ ة٥ یکغیگؼ ٠حنٜ ق٣٨غ جا کالؼ 

 ٠یٞی١حؼ ةیف جؼ ٣تاقغ. 2/1ب( ٨ًؿ پیف آ٠غق ًؼق در ٨٠رد ةاٝک٢ ٦ای ؿ٥ ًؼؼ ةاز از 

 ج( ٚتٜ از ازؼا، آزؼ٦ا در آب ظیؾ ق٣٨غ جا آب ٠الت را ة٥ ظ٨د زػب ک٤٤غ.

 د( صغاکذؼ جْغاد ًتٛات ةغكف اصحـاب زیؼز٠ی٢ ة٥ دك ٠ضغكد ٠ی ق٨د.

 114، م٘ض٥ 3زؽء  5-3-5-5-8، ة٤غ 8اؿاس کحاب ٠تضخ  ةؼ ر٤اة:

  ت٤ضٮح:

 ، خؽی٥٤ اٖٝ مضیش اؿث118، م٘ض٥ 1-پٚـ١ث  1-6-5-5-8ةؼ اؿاس ة٤غ 

 ، خؽی٥٤ ب مضیش اؿث.107، م٘ض٥ 1 زؽء 3-4-5-8ةؼ اؿاس ة٤غ 

 ، خؽی٥٤ د مضیش اؿث.106، م٘ض٥ 1 زؽء 2-4-5-8ةؼ اؿاس ة٤غ 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
 ٬ٞ١ ثبقس؟زض ز٭٤اض چٮ٬٢ ز٭٤اض٧ب٫ ثبضثط ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ثب ّاله ضفب٭ت ّساٛ ٤ٝضز نحٮح  (41

 اٖٝ( ة٤غ٦ای ٚائٟ ةایغ از ٠الت پؼ ق٨د

 اؿح٘ادق ق٨د. كاصغ ة٤اییب( ةایغ از یک ٨٣ع 

 ركز ٠ؼ٨ًب ٣گ٧غاقح٥ ق٨د. 3ج( دی٨ار پؾ از ازؼا ةایغ صغاٜٚ ةؼای 
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 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. 10ک١حؼ از د( وعا٠ث ة٤غ٦ای ٚائٟ ةایغ  

 115م٘ض٥  ،8ٚـ١ث  ،5-3-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

  ت٤ضٮح:

 ( ة٤غ٦ای ٚائٟ ةایغ از ٠الت پؼ ق٣٨غ )خؽی٥٤ اٖٝ مضیش اؿث(9)٨٠رد 

 اؿح٘ادق ق٨د )خؽی٥٤ ب مضیش اؿث( كاصغ ة٤ایی( در ؿاظث دی٨ار٦ای ةارةؼ از یک ٨٣ع 1)٨٠رد 

 ةایغ پؾ از ازؼا صغاٜٚ ة٥ ٠غت ؿ٥ ركز ٠ؼ٨ًب ٣گ٥ داقح٥ ق٣٨غ )خؽی٥٤ ج مضیش اؿث( ( دی٨ار٦ا15)٨٠رد 

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
 (                     92آشض -١ؾبضت -زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ثب ّاله، ز٭٤اض٧ب ثب٭س پؽ اظ ارطا حساٍ٘ چ٢س ض٣ظ ٝطع٤ة ٨ٖ١ساقت٦ ق١٤س؟ )فٞطاٟ (42

 ركز 4د(    ركز 3ج(   ركز 2ب(   ركز 1اٖٝ( 

 116، م٘ض٥ 15ٚـ١ث  5-3-5-5-8ة٤غ ،8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
 ٤ٝضز ٍبئٜ ٧ب٫ ّاله تقساز حساٍ٘ اؾت ٝيط٣و قْ٘ اضتيبؿ ٣ ٝتط 24 ع٤ٗ ث٦ مٮطٝؿٚح ٣ آرط٫ ٝهبٙح ثب ٧ب٫ ؾبظ٥ ز٭٤اض ٭ِ  (43

 (99 ٨ٝط -١ؾبضت -)فٞطاٟ  اؾت؟ ّساٛ آٟ ثطا٫ ١ٮبظ

 
 ّغد 9( 1

 ّغد 8( 2

 ّغد 7( 3

 ّغد 6( 4

مػ٘ض٥  4 -5 -5 -8 ، ة٤ػغ  8 ةؼ اؿاس کحاب ر٤اة:

116 

 ت٤ضٮح:

 
       

 

  
 ٠س٨١ع ؿٌش ةازق٦٨ا        

                          
              

ok.                             
  

 
            

      
 

 
 ةازق٦٨ا ٨ًؿ ; ٠س٨١ع   

            

                       
 

 
               

        ,
 

 
 دی٨ار ٨ًؿ اةحغای از چپ ؿ١ث ةازق٨ی ٗام٥ٞ -                       
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 .ق٨د جْتی٥ ةازق٨ کالؼ چپ، ؿ١ث ةازق٨ی اًؼاؼ اؿث الزـ ة٤اةؼای٢

        ,
 

 
  دی٨ار ٨ًؿ اةحغای از راؿث ؿ١ث ةازق٨ی ٗام٥ٞ  -                       

 .ق٨د جْتی٥ ةازق٨ کالؼ راؿث، ؿ١ث ةازق٨ی اًؼاؼ ٣یـث الزـ ة٤اةؼای٢

.ok       ,
 

 
                  

 

 
        

 

 
  ةازق٨ دك ٗام٥ٞ -             

 ٣یـث. ةیكحؼ ٠حؼ 2 از ٣یؽ ةازق٦٨ا اةْاد از یک ٦یچ

 118 ، م٘ض٥(1) زؽء اٖٝ 2-6-5-5-8 ة٤غ ٠ٌاةٙ

 کالؼ ٚائٟ در ٨ًؿ دی٨ار ٣یاز داریٟ. 8ة٤اةؼای٢ در ٠س٨١ع ٠ٌاةٙ قکٜ ذیٜ، ة٥ صغاٜٚ 

 

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 -فٞطاٟ) ؾب١ت٬ ٝتط چَسض اؾت؟ 35حساٍ٘ فطو ١ق٘ زضٕب٥ ثط ض٫٣ ز٭٤اض زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ثب ّاله ثب ضربٝت ز٭٤اض  (44

 (97 ث٠ٞ٨ -١ؾبضت

 ؿا٣حی ٠حؼ 20د(   ؿا٣حی ٠حؼ 25ج(   ؿا٣حی ٠حؼ 30ب(         ؿا٣حی ٠حؼ 35اٖٝ( 

 116، م٘ض٥ 5-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
 -)١ؾبضتّساٝٮِ اظ ٤ٝاضز ظ٭ط زض ٤ٝضز ثبظق٧٤ب٫ ز٭٤اض٧ب٫ ثبضثط زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله نحٮح اؾت؟  (45

 (95ق٨ط٭٤ض  -فٞطاٟ

اٖٝ( صغاکذؼ ٣ـتث ٠س٨١ع ؿ٨ٌح ةازق٦٨ای دی٨ار ةارةؼ ة٥ ؿٌش کٜ آف ةؼاةؼ 
 

 
ك صغاکذؼ ٣ـتث ٠س٨١ع ٨ًؿ ةازق٨ی٧ای دی٨ار ةارةؼ ة٥ ٨ًؿ کٜ  

ف ةؼاةؼ ا
 

 
 اؿث. 

ب( صغاکذؼ ٣ـتث ٠س٨١ع ؿ٨ٌح ةازق٦٨ای دی٨ار ةارةؼ ة٥ ؿٌش کٜ آف ةؼاةؼ 
 

 
ك صغاکذؼ ٣ـتث ٠س٨١ع ٨ًؿ ةازق٦٨ای دی٨ار ةارةؼ ة٥ ٨ًؿ کٜ آف  

ةؼاةؼ 
 

 
 اؿث. 

ج( صغاکذؼ ٣ـتث ٠س٨١ع ؿ٨ٌح ةازق٦٨ای دی٨ار ةارةؼ ة٥ ؿٌش کٜ آف ةؼاةؼ 
 

 
ای دی٨ار ةارةؼ ة٥ ٨ًؿ کٜ آف ك صغاکذؼ ٣ـتث ٠س٨١ع ٨ًؿ ةازق٦٨ 

ةؼاةؼ 
 

 
 اؿث. 

د( صغاکذؼ ٣ـتث ٠س٨١ع ؿ٨ٌح ةازق٦٨ای دی٨ار ةارةؼ ة٥ ؿٌش کٜ آف ةؼاةؼ 
 

 
ك صغاکذؼ ٣ـتث ٠س٨١ع ٨ًؿ ةازق٦٨ای دی٨ار ةارةؼ ة٥ ٨ًؿ کٜ آف  

ةؼاةؼ 
 

 
 اؿث. 

ث 116، م٘ض٥ 3ك  2، ٚـ١ث 4-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 
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  ت٤ضٮح:

   از یک ؿ٨ـ ؿٌش آف دی٨ار ةیكحؼ ةاقغ. ؿازق ای ٣تایغ٠س٨١ع ؿٌش ةازق٦٨ا در ٦ؼ دی٨ار 

 از یک دكـ ٨ًؿ دی٨ار ةیكحؼ ةاقغ. ؿازق ای ٣تایغ٠س٨١ع ٨ًؿ ةازق٦٨ا در ٦ؼ دی٨ار 

             

            
 

 
                            

 

 
  

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
زض ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله حساٍ٘ فطو ّاله ث٢س٫ اى٬َ ثب ثت٠ ٝؿٚح زض تطاظ ظ٭ط ؾَو ثط ض٫٣ ز٭٤اض آرط٫  (46

 (93ذطزاز -١ؾبضت -)فٞطاٟٝٮٚٮٞتط، چ٦ َٝساض اؾت؟  450ذبضر٬ ثبضثط ثب فطو 
 ٠یٞی١حؼ 300د(   ٠یٞی١حؼ 350ج(   ٠یٞی١حؼ 400ب(   ٠یٞی١حؼ 200اٖٝ( 

 117(، م٘ض٥ 2-اٖٝٚـ١ث ) 1-6-5-5-8، ة٤غ 8کحاب ٠تضخ ةؼ اؿاس ر٤اة: 

 ت٤ضٮح:

صغاٜٚ ّؼض کالؼ اٗٛی                                   

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
ّاله اى٬َ زض تطاظ ظ٭ط ز٭٤اض ثبضثط ؾبذتٞبٟ ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، حساٍ٘ ثب٭س ث٦ تطتٮت زاضا٫ چ٦ فطو ٣ اضتيبف٬  (47

 (93آثبٟ  -١ؾبضت -ٝٮٚٮٞتط ٬ٝ ثبقس. )فٞطاٟ 300ثبقس؟ ؾبذتٞبٟ زض ٢ٝغ٦َ ثب ذغط ١ؿج٬ ثؿٮبض ظ٭بز ٣اٍـ قس٥ ٣ فطو ز٭٤اض 
 ٠یٞی١حؼ ٠200یٞی١حؼ ك  250ب(    ٠یٞی١حؼ ٠250یٞی١حؼ ك  300اٖٝ( 

 ٠یٞی١حؼ ٠250یٞی١حؼ ك  250د(                 ٠یٞی١حؼ ٠200یٞی١حؼ ك  300ج( 

 117، م٘ض٥  ٚـ١ث )اٖٝ( 1-6-5-5-8ة٤غ  ،8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ت٤ضٮح:

ّؼض کالؼ اٗٛی -       ، ّؼض دی٨ار,         ,    ،    -         

ارج٘اع کالؼ اٗٛی     {
 

 
{      ، ّؼض دی٨ار        

 

 
         ،           

 .اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
حساٍ٘ تقساز ّاله ٧ب٫ ٍبئٜ زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ٝؿ٬١٤ْ ز٣ عج٦َ ٣اٍـ زض ق٨ط اض٣ٝٮ٦ ثب پالٟ قْ٘ َٝبث٘ ٣ ثس٣ٟ ز٭٤اض٧ب٫  (48

  (89ذطزاز  -١ؾبضت -)فٞطاٟزاذ٬ٚ چ٢س فسز ٬ٝ ثبقس؟ 
   ّغد 17اٖٝ( 

   ّغد 20ب( 

   ّغد 18ج( 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

260 

8 فصل  

م :
مه ت 

نکا  

 مبحث  هشتم مقررات ملی ساختمان کتاب کار عمران جلد اول

 ّغد 19د( 

 118، م٘ض٥ 1-اٖٝ -2-6-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

کالؼ ٚائٟ ةایغ در ٠ضٜ جٛاًِ دی٨ار٦ا جْتی٥ خؼد٣غ. در م٨رجی ک٥ ٨ًؿ  ت٤ضٮح:

٠حؼ ةاقغ ةایغ کالؼ ٦ای ٚائٟ ةا ج٨زیِ یک٨٤اظث در  5دی٨ار ةی٢ دك کالؼ ةیف جؼ از 

جٛاًِ  8ةا ج٨ز٥ ة٥ پالف دادق قغق،  ٠حؼ در داظٜ دی٨ار، جْتی٥ خؼدد. ٨ٗ5امٜ ک١حؼ از 

کالؼ ٚائٟ  12، ة٥ m5ؼ ة٨دف ٗام٥ٞ خ٨ق٥ ٦ا از دی٨ار كز٨د دارد ك ة٥ دٝیٜ ةیف ج

  کالؼ ٚائٟ ٨٠رد ٣یاز ٠ی ةاقغ. ٠20یا٣ی ٣یاز ظ٨ا٦غ ة٨د ک٥ ز١ْا 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
ٝٮٚٮٞتط ثط ض٫٣ ز٭٤اض ثبضثط ٭ِ ؾبذتٞبٟ ٝحه٤ض قس٥ ثب  300زض اضتجبط ثب فج٤ض ٭ِ ٦ٙ٤ٙ ثغ٤ض ٍبئٜ اظ ٣ؾظ ّاله اى٬َ ث٦ فطو  (49

 (93ذطزاز -١ؾبضت -)فٞطاّٟاله، ّساٛ ٕع٭٦٢ نحٮح اؾت؟ 

 ٠یٞی١حؼ ك ةغكف ٌِٚ کؼدف ٠یٞگؼد٦ای کالؼ، از كؿي آف ّت٨ر ک٤غ. 50اٖٝ( ٌٚؼ ٥ٝ٨ٝ ٠ی ج٨ا٣غ 

 ّت٨ر ٦ؼ خ٥٣٨ ٥ٝ٨ٝ از كؿي کالؼ اٗٛی ٨٤١٠ع اؿث.ب( 

 ٠یٞی١حؼ ٠ساز اؿث. 25ج( ٗٛي ّت٨ر ٥ٝ٨ٝ آب ؿؼد ةا ٌٚؼ صغاکذؼ 

 ٠یٞی١حؼ ٠ساز اؿث. 150د( ٗٛي ّت٨ر ٥ٝ٨ٝ چغ٣ی ةا ٌٚؼ صغاکذؼ 

 118(، م٘ض٥ 3ٚـ١ث )پ(، زؽء ) 1-6-5-5-8ة٤غ ،8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 ت٤ضٮح:

ّؼض کالؼ اٗٛی          

ٌٚؼ ٥ٝ٨ٝ  
 

 
          

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
تقساز ٝٮٖٚطز٧ب٫ ع٬ٙ٤ زض ّاله اى٬َ ثت٬٢ زض تطاظ ظ٭ط ؾَو ٭ِ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، زض چ٦ قطا٭غ٬ ثب٭س ث٦  (50

 (93آثبٟ  -١ؾبضت -)فٞطاٟ٭ب ثٮف تط اىعا٭ف ٭بثس؟  6فسز 

 ةغكف آج ةاق٤غ.اٖٝ( ٠یٞگؼد٦ای ٨ًٝی ؿادق ك 

 کی٨ٞخؼـ ةؼ ٠حؼ٠کْب ةاقغ. 300ب( ةح٢ ةا ّیار ؿی١اف 

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. 40ج( پ٨قف ةح٢ اًؼاؼ ٠یٞگؼد٦ای ٨ًٝی ک١حؼ از 

 ٠یٞی١حؼ جساكز ١٣ایغ. 350د( ّؼض کالؼ اٗٛی از 

 118(، م٘ض٥ 2ٚـ١ث )پ(، زؽء ) 1-6-5-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 .اؾت نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
ٝٮٚٮٞتط ٝكرم قس٥ ثبقس،  ٣250 اضتيبؿ  400زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ٝحه٤ض زض ّاله، إط اثقبز ّاله اى٬َ زض ١َك٦ ث٦ پ٢٨ب٫  (51

 (94ٝطزاز  -١ؾبضت -)فٞطاٟحساٍ٘ ٝٮٖٚطز٧ب٫ آرساض ع٬ٙ٤ ّاله اى٬َ چ٦ ٝٮعاٟ ثب٭س ثبقس؟ 

 Φ 4 12د(   Φ 3 10ج(   Φ 6 12ب(    Φ 6 10اٖٝ( 

 118ك  117(، م٘ض٥ 2ك  1(، زؽء )بٚـ١ث ) 1-6-5-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   
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ٝٮٚٮٞتط، ضربٝت  300ّاله اى٬َ ثت٠ ٝؿٚح ض٫٣ ز٭٤اض ؾبظ٥ ا٫ )ثبضثط( زض ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، زاضا٫ فطو  (52 

ٝٮٚٮٞتط اظ  450اؾت. زض ٤ٝضز حساٍ٘ ت٢ٔ ٧ب٫ الظٛ ا٭٠ ّاله اى٬َ زض ىبن٦ٚ ثٮكتط اظ    10ٝٮٖٚطز آرساض ع٬ٙ٤  4ٝٮٚٮٞتط ٣  200

 (95ق٨ط٭٤ض  -فٞطاٟ -)١ؾبضتثطق٢بغ ٍبئٜ، ٕع٭٦٢ نحٮح ضا ا١تربة ٢ّٮس؟ 

 ٠یٞی١حؼ ٠200یٞی١حؼ ة٥ ٨ٗامٜ  6ب( ج٤گ ةا ٌٚؼ   ٠یٞی١حؼ ٠200یٞی١حؼ ة٥ ٨ٗامٜ  8اٖٝ( ج٤گ ةا ٌٚؼ 

 ٠یٞی١حؼ ٠150یٞی١حؼ ة٥ ٨ٗامٜ  6د( ج٤گ ةا ٌٚؼ   ٠یٞی١حؼ 250یٞی١حؼ ة٥ ٨ٗامٜ ٠ 6ج( ج٤گ ةا ٌٚؼ 

 118(، م٘ض٥ 3(، زؽء )بٚـ١ث ) 1-6-5-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

٠یٞی١حؼ ةیكحؼ  ٠200یٞی١حؼ ة٥ یکغیگؼ ةـح٥ ق٣٨غ. ٗام٥ٞ ج٤گ ٦ا از یکغیگؼ ٣تایغ از  ٠8یٞگؼد٦ای ٨ًٝی ةایغ ةا ج٤گ ٦ای ة٥ ٌٚؼ صغاٜٚ  ت٤ضٮح:

 داریٟ:ٝػا ةاقغ. 

 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
اؾي٢س  -١ؾبضت -)فٞطاٟپالٟ ٭ِ ؾبذتٞبٟ آرط٫ ثب ّاله ٝغبثٌ قْ٘ اؾت حساٍ٘ تقساز ّاله ٧ب٫ ٍبئٜ آٟ ثطاثط اؾت ثب:  (53

89) 

    13اٖٝ( 

     17ب( 

    19ج( 

    21د( 

 ، 118، م٘ض٥ 1-اٖٝ-2-6-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 

 

کالؼ ٦ای ٚائٟ ةایغ در ٠ضٜ جٛاًِ دی٨ار٦ا جْتی٥ خؼد٣غ. در م٨رجی ک٥  ر٤اة:

ةاقغ، ةایغ کالؼ ٦ای ٚائٟ ةا ج٨زیِ  ٨ًm5ؿ دی٨ار ةی٢ دك کالؼ ةیف جؼ از 

 داظٜ دی٨ار جْتی٥ خؼدد.  در  m5یک٨٤اظث در ٨ٗامٜ ک١حؼ از 

 

 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ٝحه٤ض زض ّاله، ّساٝٮِ اظ آضا٭ف ٧ب٫ ظ٭ط ٬ٝ ت٤ا١س ث٦ ف٤٢اٟ حساٍ٘ ت٢ٔ اؾتيبز٥ قس٥ زض ّاله  (54

 (94ٝطزاز  -١ؾبضت -)فٞطاٍٟبئٜ، زض ٤١اح٬ ثحطا٬١ ١عز٭ِ ّاله اى٬َ، ت٬َٚ ق٤ز؟ 

 ٠یٞی١حؼ 200در ٦ؼ    6ب(     ٠یٞی١حؼ 150در ٦ؼ    8اٖٝ( 

 ٠یٞی١حؼ 150در ٦ؼ    6د(     ٠یٞی١حؼ  200در ٦ؼ    8ج( 

 118ك  117(، م٘ض٥ 2ك  1(، زؽء )بٚـ١ث ) 1-6-5-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 
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 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
 -١ؾبضت -)فٞطاٟزض ّاله ٍبئٜ ثت٬٢ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ثب ّاله، ّساٛ ٕع٭٦٢ زض ٤ٝضز ت٢ٔ ٧ب٫ ّاله ٍبئٜ نحٮح اؾت؟  (55

 (89اؾي٢س 

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ. ٠15یٞی١حؼ ة٨دق ك در ؿؼجا ؿؼ ٨ًؿ کالؼ ٗام٥ٞ آ٧٣ا ةایغ صغاکذؼ  6اٖٝ( ٌٚؼ ج٤گ صغاٜٚ 

 کا٦ف یاةغ.ؿا٣حی ٠حؼ  10 صغاٜٚ ة٠٥یٞی١حؼ ة٨دق ك ٗام٥ٞ ج٤گ ٦ا  8ب( ٌٚؼ ج٤گ صغاٜٚ 

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ. ٠10یٞی١حؼ ة٨دق ك در ؿؼجا ؿؼ ٨ًؿ کالؼ ٗام٥ٞ آ٧٣ا ةایغ صغاکذؼ  6ج( ٌٚؼ ج٤گ صغاٜٚ 

 ؿا٣حی ٠حؼ ةاقغ. ٠15یٞی١حؼ ة٨دق ك در ؿؼجاؿؼ ٨ًؿ کالؼ ٗام٥ٞ آ٧٣ا ةایغ صغاکذؼ  8د( ٌٚؼ ج٤گ صغاٜٚ 

 118، م٘ض٥ 3-ب-2-6-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
 ٣ 450 فتطو  ثت٦  اىَت٬  ّتاله  ٝتتط  ٝٮٚت٬  450 فتطو  ثتب  ثتبضثط  ز٭ت٤اض  ض٫٣ ثتط  ّتاله،  ثتب  قس٥ ٝحه٤ض ث٢بث٬ ؾبذتٞبٟ زض (56

٘  زاض، آد ٝٮٖٚتطز  ١ؾتط  اظ ٕع٭٦٢ ّساٛ. قس ؾبذت٦ ذ٤ا٧س ٝتط ٝٮ٬ٚ 250 اضتيبؿ ٟ ٢ّتس؟   ٝت٬  تتأٝٮ٠  ضا ١ٮتبظ  ٝت٤ضز  حتساٍ  -)فٞتطا

 (93 ذطزاز -١ؾبضت

1 )10 𝜙 4  2 )12 𝜙 6  3 )12 𝜙 4  4 )10 𝜙 6 

 118، م٘ض٥ (2(ك )1) ب-1-6-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ىبن٦ٚ ّاله ٧ب٫ ٍبئٜ اظ ٭ْس٭ٖط ١جب٭س ثٮف اظ ........... ٝتط ثبقس.  (57

٧ٮچ ٭ِ اظ اثقبز َٝغـ ّاله ٍبئٜ ثت٠ ٝؿٚح ١جب٭س ّٞتط اظ ........... ؾب١ت٬ ٝتط ثبقس. ٝٮٖٚطز٧ب٫ ع٬ٙ٤ ثب٭س اظ ٤١ؿ آرساض ثب حساٍ٘ 

 (87اؾي٢س  -١ؾبضت -.... ٝٮٚٮٞتط ثبقس. )فٞطاٍٟغط ........

 ٠یٞی١حؼ 12ؿا٣حی ٠حؼ،  ٠20حؼ،  5ب(    ٠یٞی١حؼ 12ؿا٣حی ٠حؼ،  ٠20حؼ،  6اٖٝ( 

 ٠یٞی١حؼ  10ؿا٣حی ٠حؼ،  ٠25حؼ،  6د(    ٠یٞی١حؼ 10ؿا٣حی ٠حؼ،  ٠25حؼ،  5ج( 

 119-118، م٘ضات ( 1ب)-2-6-5-5-8ة٤غ  ( ك2(ك)1)اٖٝ-2-6-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ثب ّاله ٧ب٫ ٍبئٜ ٣ اى٬َ، حساّخط ىبن٦ٚ ت٢ٔ ٧ب زض ّاله ٍبئٜ زض ١عز٭٬ْ ّاله اى٬َ چ٢س  (58

 (89ذطزاز  -١ؾبضت -)فٞطاٟؾب١ت٬ ٝتط اؾت؟ 

    10اٖٝ( 

    20ب( 

    15ج( 

 25د( 

 119، م٘ض٥ 3-ب-2-6-5-5-8، ة٤غ ٠8تضخ ةؼ اؿاس کحاب ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس
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 سخته ولی با ما آسونه

 -زض ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله ثت٬٢، حساّخط ىبن٦ٚ ت٢ٔ ٧ب ٣ ّاله ٍبئٜ ٣ زض ١بحٮ٦ ثحطا٬١ چَسض اؾت؟  )فٞطاٟ (59 

 (٨ٝ96ط  -١ؾبضت
   mm 250ب(      mm 100اٖٝ( 

 ك ّؼض کالؼ  mm 250د( صغاٜٚ ٠ٛغار ةی٢      ج( ّؼض کالؼ

 120(، م٘ض٥ 3(، زؽء )پٚـ١ث ) 2-6-5-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
زض ن٤ضت اؾتيبز٥ اظ ؾَو تٮطچ٦ ث٤ُٚ زض ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، ٝٮٖٚطز ٤ٝضز اؾتيبز٥ زض پ٤قف ثت٠ ؾَو ٣  (60

 (٨ٝ96ط  -١ؾبضت -زض ر٨ت ف٤ٞز ثط تٮطچ٦ ٧ب ثب٭س زاضا٫ چ٦ قطا٭غ٬ ثبقس؟ )فٞطاٟ
 ٠یٞی١حؼ  ٠500یٞی١حؼ ة٥ ٨ٗامٜ صغاکذؼ  8اٖٝ( دارای صغاٜٚ ٌٚؼ 

 ٠یٞی١حؼ  ٠250یٞی١حؼ ة٥ ٨ٗامٜ صغاکذؼ  6ٜ ٌٚؼ ب( دارای صغاٚ

 ٠یٞی١حؼ  ٠250یٞی١حؼ ة٥ ٨ٗامٜ صغاکذؼ  8ج( دارای صغاٜٚ ٌٚؼ 

 ٠یٞی١حؼ  ٠500یٞی١حؼ ة٥ ٨ٗامٜ صغاکذؼ  6د( دارای صغاٜٚ ٌٚؼ 

 124م٘ض٥  2-8-5-5-8ة٤غ ك  101، م٘ض٥ 2ٚـ١ث ، 1-13-6-4-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس



 

 

 

 

 

 

  آزمىن)گرایش اجرا(بخش 

ث مقررات ملی ساختمانمبحث هشتم آزمىن ربرسی سىاالت 
2مبح

ه آموزشى 2
موسس
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 سخته ولی با ما آسونه

 ٣ ٝبؾ٦ ٝالت ٣ ىكبض٫ آرط ثب ١ٞبؾبظ٫، ٭ب ّبض٫ ٦ّ ثس٣ٟ ٧ط٦١٤ٕ ١بظُ m 3.5( حساّخط ٣ظٟ ٠ْٞٝ ثطا٫ ٭ِ رطظ ث٦ ضربٝت 1 

 (٨ٝ1398ط -ارطا-فٞطاٟ)ث٤ز؟  ذ٤ا٧س تط ١عز٭ِ ظ٭ط ٧ب٫ ٕع٭٦٢ اظ ٭ِ ّساٛ ث٦    ثطحؿت. ق٤ز ؾبذت٦ ؾٮٞبٟ

1 )22   2 )47    3 )54  4 )67 

 8، م٘ض٥ 3-1-8، ادا٥٠ ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 134 ك 123 م٘ض٥،  2-2-6 پ ق١ارق زغكؿ ادا٥٠ ذیٜ ٣کح٥ ك 2 ك 1 ردیٖ، 6ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ 

 ت٤ضٮح: 

 . ةاقغ ک١حؼ ٨ًٝف ةؼاةؼ 5 از آف ارج٘اع ك ةاقغ 6 از ک١حؼ یا ةؼاةؼ ك 3 از ةیكحؼ وعا٠ث ة٥ ٣ـتث آف اٗٛی ةُْغ ک٥ ٠سؽا ٚائٟ ّى٨ زؼز؛

                )ةُْغ اٗٛی زؼز(                   وعا٠ث زؼز     )ةُْغ اٗٛی زؼز(    وعا٠ث زؼز     

 . ة٨د ظ٨ا٦غ ٠حؼ 1/2 ةا ةؼاةؼ زؼز اٗٛی ةُْغ ةؽرخحؼی٢ ة٤اةؼای٢

)٨ًؿ زؼز( < )ةُْغ اٗٛی زؼز(   ةُْغ اٗٛی زؼز                      

 صـاب ة٥ ٠الت را ةٛی٥ درمغ 30 ك ة٨ٞکی یا آزؼی ٠ناٝش را دی٨ار ٠حؼ٠کْب ٦ؼ كزف درمغ 70 ج٨اف ٠ی ة٤ایی ٠ناٝش ةا دی٨ار كزف ی ٠ضاؿت٥ در

 ةا ةؼاةؼ ؿی١اف ٠الت ٠اؿ٥ صسٟ كاصغ زؼـ ك ٠حؼ٠کْب ةؼ کی٨ٞخؼـ 1700 ةا ةؼاةؼ( ٗكاری آزؼ) ٨١ْ٠ٝی رؿی پعح٥ ج٨پؼ آزؼ صسٟ كاصغ زؼـ. آكرد

 داریٟ: ٝػا. اؿث ٠حؼ٠کحب ةؼ کی٨ٞخؼـ 2100

 صسٟ زؼز                     

صسٟ آزؼ ٗكاری                                            صسٟ آزؼ ٗكاری                   

 زؼـ ٠الت ٠اؿ٥ ؿی١اف                    صسٟ ٠الت ٠اؿ٥ ؿی١اف                                     

 زؼـ دی٨ار                         

 اؾت نحٮح  ة ٕع٭٦٢    

 
 (٨ٝ99ط _( ٝٮٖٚطز ثؿتط زض ّزب اؾتيبز٥ ٬ٝ ق٤ز؟ )فٞطاٟ ارطا2
 ( در ةح٢ ٠ض٥ً٨ ؿازی1

 ( در ةح٢ کٖ ٦ای ؿا٢ٝ ٦ای م٤ْحی 2

 ( در درز٦ای ٠الت ةی٢ ردیٖ ٦ای كاصغ٦ای ة٤ایی3

 ( در د٠ای قی١یایی ؿاظح١اف ةا ٠الت ٠اؿ٥ ك ؿی١اف4

 16، م٘ض٥ 3-1-8، ادا٥٠ ة٤غ  8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت نحٮح د ٕع٭٦٢  

 
 (97 ث٠ٞ٨ -ارطا -)فٞطاٟاؾت. ا٭٠ ث٤ُٚ رع ّساٛ زؾت٦ اؾت؟ 1800      ٭ِ ث٤ُٚ ؾٮٞب٬١ ت٤ ذب٬ٙ زاضا٫ ٣ظٟ ٣٭ػ٥  (3

 ب( ة٨ٞؾ ؿتک     اٖٝ( ة٨ٞؾ ٣ی٥١ ؿتک 

 د( ة٨ٞؾ ٨١ْ٠ٝی      ج( ة٨ٞؾ ؿ٤گی٢

 33، م٘ض٥ 1-ٚـ١ث اٖٝ 2-4-2-2-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس
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 مبحث  هشتم مقررات ملی ساختمان کتاب کار عمران جلد اول

ث٤ُٚ ٧ب٫ ؾٮٞب٬١ ؾَي٬ ٦ّ زض ؾَو ٧ب٫ تٮطچ٦ ث٤ُٚ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ٤ٝضز اؾتيبز٥ ٍتطاض ٝت٬ ٕٮط١تس. اظ چت٦      ( 4

 (٨ٝ96ط  -ارطا -ٝكرهبت ٢٧سؾ٬ ثب٭س ثطذ٤ضزاض ثبق٢س؟ )فٞطاٟ
 mm 20ك ّؼض جکی٥ خاق ة٨ٞؾ ركی جیؼچ٥ صغاٜٚ  mm 15اٖٝ( وعا٠ث جی٥ٕ صغاٜٚ 

 mm 20ك ّؼض جکی٥ خاق ة٨ٞؾ ركی جیؼچ٥ صغاٜٚ  mm 20ب( وعا٠ث جی٥ٕ صغاٜٚ 

 mm 25ك ّؼض جکی٥ خاق ة٨ٞؾ ركی جیؼچ٥ صغاٜٚ  mm 15ج( وعا٠ث جی٥ٕ صغاٜٚ 

 mm 20ك ّؼض جکی٥ خاق ة٨ٞؾ ركی جیؼچ٥ صغاٜٚ  mm 12د( وعا٠ث جی٥ٕ صغاٜٚ 

 34ٚـ١ث)ب(، م٘ض٥  3-4-2-2-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
٬ٞ١ ثبقس؟ ّساٝٮِ اظ ٤ٝاضز ظ٭ط زض ٤ٝضز ؾ٢ٔ ٧ب٫ ثبضثط ٝهطى٬ ٤ٝضز اؾتيبز٥ زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ؾ٬ٖ٢ نحٮح  (5

 (95اؾي٢س -ارطا –)فٞطاٟ 

 ةاقغ. MPa 15اٖٝ( ٠ٛاك٠ث ٗكاری ؿ٤گ ٦ا ٣تایغ ک١حؼ از 

 % اؿث.٠30حؼاکٟ ب( زػب آب ٠ساز در اؿحا٣غارد ایؼاف ةؼای ؿ٤گ ٦ای آ٦کی 

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. 150ج( اةْاد ٥ٌْٚ ؿ٤گ امٞی ٠نؼٗی در دی٨ار ةایغ صغاٜٚ 

 ٠یٞی١حؼ ٗٛي ة٥ ٨٤ّاف ؿ٤گ ٦ای پؼ ک٤٤غق ٠ساز اؿث. 150د( اؿح٘ادق از ؿ٤گ ٦ای ةا اةْاد ک٨چک جؼ از 

 35( ك زؽء )ب( ،  م٘ض٥  3 -، زؽء )ا4ٖٝ-4-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
 قب٤ٙز٥ ؾبذت زض ؾ٢ٔ ٤١ؿ ا٭٠ اظ اؾتيبز٥ چ٢ب١چ٦ اؾت،           ذكِ حبٙت زض ؾ٢ٔ ٦١٤ٞ١ ٭ِ ىكبض٫ َٝب٣ٝت (6

( ثبقس قس٥ ذٮؽ آة زض ؾبفت 28 ٝست ث٦ )٦ّ ذٮؽ حبٙت زض آٟ ٍج٤ٗ ٍبث٘ ىكبض٫ َٝب٣ٝت حساٍ٘. ثبقس ٝس١ؾط( چٮ٬٢ ّطؾ٬)

 (٨ٝ1398ط -ارطا-فٞطاٟ)اؾت؟  ١عز٭ِ ظ٭ط ٧ب٫ ٕع٭٦٢ اظ ٭ِ ّساٛ ث٦

1 )          2 )          3 )          4  )         

 35ٚـ١ث)ب(، م٘ض٥  4-4-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 ١٦اف ٗكاری ٠ٛاك٠ث ة٥ ؿاّث 24 صغاٜٚ ٠غت ة٥ آب در قغق ظیؾ ٥٣٨١٣ ٗكاری ٠ٛاك٠ث ٣ـتث از اؿث ّتارت ؿ٤گ قغف ٣ؼـ وؼیب ت٤ضٮح:

 .اؿث درمغ 70 کٟ دؿث ١٣ا ك ةارةؼ ٦ای ؿ٤گ ٨٠رد در آب، در ؿ٤گ قغف ٣ؼـ وؼیب ظكک. صاٝث در ؿ٤گ

 ٠ٛاك٠ث ٗكاری ٥٣٨١٣ در صاٝث ظكک   5/27         

 ظیؾ صاٝث در ٚت٨ؿ ٚاةٜ ٗكاری ٠ٛاك٠ث    

70  %   
٠ٛاك٠ث ٗكاری ٥٣٨١٣ ظیؾ قغق 

5/27
  70  %  

٠ٛاك٠ث ٗكاری ٥٣٨١٣ ظیؾ قغق 

٠ٛاك٠ث ٗكاری در صاٝث ظكک 
 ؿ٤گ قغف ٣ؼـ وؼیب    

    25/19   
70

100
 قغق ظیؾ ٥٣٨١٣ ٗكاری ٠ٛاك٠ث   5/27×  

 اؾت نحٮح  اٙو ٕع٭٦٢    

 
 (٨ٝ96ط  -ارطا -زض ٤ٝضز ٝالت ز٣مبث٬ ٤ٝضز اؾتيبز٥ زض ّبض٧ب٫ ث٢ب٭٬ ّساٛ فجبضت نحٮح اؾت؟ )فٞطاٟ (7

 ٠ایْات وغ یط ٣تایغ در آف ة٥ کار رك٣غ.اٖٝ( 

 ب( دكٔاب ؿی١ا٣ی ةایغ ة٥ ٣ـتث صس١ی یک ؿی١اف ك یک ٠اؿ٥ ؿاظح٥ ق٨د.

 ؿاّث ز٨ٞخیؼی ٨١٣دق جا خیؼش آف کا٠ٜ ق٨د. 5/1ج( از یط زدف دكٔاب ؿی١ا٣ی ةایغ جا 

 ة٥ کار ةؼد. درمغ کؼة٢ ؿیاق ك یا اکـیغ ٠ْغ٣ی ظاٝل 30د( در دكٔاب ؿی١ا٣ی ٠ی ج٨اف جا صغاکذؼ 

ث
2مبح

ه آموزشى 2
موسس
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 سخته ولی با ما آسونه

 39م٘ض٥ ، 8-2-2-8زؽء )ب( ك ة٤غ ، 7-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
 (95ق٨ط٭٤ض  -ارطا -ّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ ظ٭ط زض ارطا٫ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ نحٮح اؾت؟ )فٞطاٟ (8

 ٣ـتث صس١ی یک ؿی١اف ك ؿ٥ ٠اؿ٥ ریعح٥ ق٨د.اٖٝ( دكٔاب ؿی١ا٣ی در ج٨ٛیث کار٦ای ة٤ایی ةایغ ة٥ 

، یػؼدب( در ٤٠اًٙ زٝؽ٥ٝ ظیؽ ةا ظٌؼ ٣ـتی زیاد، وعا٠ث پ٨ؿح٥ كاصغ٦ای ٠ناٝش ة٤ایی ج٨ ظاٝی ک٥ در دی٨ار٦ای ؿازق ای ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار ٠ی خ

 ٠یٞی ٠حؼ ةاقغ. 15ةایغ ک١حؼ از 

، غ٦ای ٠ناٝش ة٤ایی ج٨ ظاٝی ک٥ در دی٨ار٦ای ؿازق ای ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار ٠ی خیػؼدج( در ٤٠اًٙ زٝؽ٥ٝ ظیؽ ةا ظٌؼ ٣ـتی زیاد، وعا٠ث پ٨ؿح٥ كاص

 ٠یٞی ٠حؼ ةاقغ. ٣15تایغ ک١حؼ از 

 د( كز٨د دا٥٣ ٦ای ؿ٤گی درقث ةؼای ٠نؼؼ ظاؾ در ق٘ح٥، صحی اخؼ دا٥٣ ة٤غی ٤٠اؿب داقح٥ ةاقغ، ٠ساز اؿث.

 40ك 39ك  31ات م٘ض  (3زؽء ) 9-2-2-8ة٤غ ك  (1زؽء ) 4-2-2-8ة٤غ ك  (1( زؽء )ب) 7-2-2-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
 (93 آثبٟ -ارطا -فٞطاٟ) ؟٬ٞ١ ثبقسّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ ظ٭ط زض ١ٞبّبض٫ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض ثب ّاله نحٮح  (9

 ٣غارد.اٖٝ( ١٣ا ٣یازی ة٥ ٚاةٞیث جض١ٜ قؼایي اٚٞی١ی ظاص ٦ؼ ٥ٌٛ٤٠ را 

 .داقح٥ ةاقغٚاةٞیث جض١ٜ قؼایي اٚٞی١ی ظاص ٦ؼ ٥ٌٛ٤٠ را  ةایغب( ١٣ا 

 ج( ١٣ا ةایغ ةا ؿٌش زیؼ کار اجناؿ ٤٠اؿب ك کاٗی داقح٥ ةاقغ.

 د( اجناالت ١٣ا ة٥ ؿازق ةایغ ج٨ا٣ایی ا٣حٛاؿ ٣یؼكی زٝؽ٥ٝ ایساد قغق در ادؼ زؼـ دی٨ار ١٣ا ة٥ ؿازق را دارا ةاقغ.

 57، م٘ض٥ 6-5-3-8، ة٤غ ٠8تضخ  ةؼ اؿاس کحاب ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
 ثبقس؟ ٬ٝ نحٮح ظ٭ط ٧ب٫ ٕع٭٦٢ اظ ٭ِ ّساٛ ث٢ب٭٬ ٝهبٙح ثب ٧ب٫ ؾبذتٞبٟ زض ز٣زّف ارطا٫ زض (10

 .ةاقغ ٠حؼ 5/1 از ةیكحؼ ٣تایغ ةاـ کٖ از دكدکف ارج٘اع ٧٠ار، ّغـ م٨رت در( 1

 ةاقغ. ک١حؼ دی٨ار وعا٠ث چ٧ارـ یک از ةایغ دی٨ار داظٜ دكدکف ٌٚؼ( 2

 .ق٨د ٧٠ار ةایغ كٝی ةاقغ ة٤ایی ٠ناٝش از ج٨ا٣غ ٠ی دكدکف( 3

 .ةاقغ ١٣ی ٠ساز كز٥ ٦یچ ة٥ پ٤اق زاف ة٥ دكدکف ٧٠ار( 4

 58م٘ض٥  ،8-5-3 -8 ة٤غ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

  اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
 (٨ٝ99ط _؟ )فٞطاٟ ارطا٬ٞ١ ثبقس( زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ّساٛ ٭ِ اظ فجبضات ظ٭ط نحٮح 11
 ٠یٞی ٠حؼ ةاقغ. ٠150یٞی ٠حؼ ك وعا٠ث آف صغاٜٚ  800( ارج٘اع زاف پ٤اق اًؼاؼ ةاـ ك ةاٝک٢ ٦ا از کٖ ج١اـ قغق، در ٦ؼ م٨رت ةایغ صغاکذؼ 1

 ٠یٞی ٠حؼ ةا یک د٦ٟ ٨ًؿ د٦ا٥٣ ٦ؼ کغاـ ةیكحؼ اؿث در ٣ُؼ خؼٗح٥ ق٨د. 350یـحی صغاٜٚ ( ٨ًؿ جکی٥ خاق ٣ْٜ درخاق در ٦ؼ ًؼؼ ةا2

 درز٥ ٠ی ؿازد. 60( ةار كاردق ة٥ ٣ْٜ درخاق ّتارت اؿث از ةعكی از دی٨ار ٠ذٞذی قکٜ ک٥ اوالع زا٣تی آف ةا اٗٙ زاكی٥ 3

 ٠حؼ ٠ی ةاقغ. 3.5اكر ةغكف اؿح٘ادق از ٧٠ار ٤٠اؿب ( صغاکذؼ ارج٘اع ٠ساز دی٨ار٦ای ٔیؼؿازق ای ك جی٥ٕ ٦ا از دراز کٖ ٠س4

 58 ك 54 ك 52 ،م٘ض٥(2) زؽء 7-5-3-8 ك( 2) زؽء 1-5-3-8 ،(3) ك( 2) زؽء 8-4-3-8 ، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:
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 اؾت نحٮح اٙو ٕع٭٦٢  

 
 (94ٝطزاز  -ارطا -ّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ زض ٤ٝضز فب٭ٌ ّبض٫ ضع٤ثت٬ نحٮح اؾت؟ )فٞطاٟ (12

 الی٥ ٦ای ّایٙ کاری ٠ساز اؿث. کؼدف اٖٝ( اؿح٘ادق از ٠یط ةؼای ٠ضکٟ

 ب( ّاؽ کاری ة٥ ٤٦گاـ ةار٣غخی ٠ساز اؿث.

 ج( ّایٙ کاری ةؼ ركی ؿٌش ٠ؼ٨ًب ٠ساز اؿث.

 ؿٞـی٨س ٠ساز اؿث.+ درز٥ 5د( ّایٙ کاری در ٨٦ای 

 60ك  59م٘ض٥  (،2زؽء )،11-5-3-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

  اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
ث٨ٞت٠   -ارتطا  -حساٍ٘ اثقبز اؾ٬ٞ ؾت٤ٟ ث٢ب٭٬ زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝؿٚح ٣اٍـ زض ق٨ط ت٨طاٟ چ٢س ٝٮٚٮٞتط اؾت؟ )فٞطاٟ (13

94) 
 450د(    350ج(    300ب(   220اٖٝ( 

 87، م٘ض٥ ( 1زؽء ) 2-7-6-4-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
ٝتط ثتب ز٣ ٙجت٦    3زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ٝؿٚح زض ٢ٝغ٦َ ظٙع٦ٙ ذٮع٫ ثب ذغط ١ؿج٬ ٝت٤ؾظ، ز٭٤اض٫ ث٦ ع٤ٗ ٣ اضتيبؿ  (14

حساٍ٘ ٝٮٖٚطز٧ب٫ ٍبئٜ الظٛ ضا ثط اؾبؼ َٝطضات ٬ٚٝ )ٝجحج ٧كتٜ( ثطا٫ آظاز ثب٭ؿت٬ ثب آضٝبت٤ض ٝؿٚح ق٤ز. ّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب، 

 (97 اضز٭ج٨كت -ارطا -فٞطاٟ)ا٭٠ ز٭٤اض ىطا٧ٜ ٬ٝ ٢ّس؟
ك در ٦ؼ یک از دك ا٣ح٧ای آزاد،  cm 140ة٥ ٨ٗامٜ  mm 12( ٠یٞگؼد٦ای ٚائٟ یک٨٤اظث در ؿؼاؿؼ ٨ًؿ دی٨ار )٠یٞگؼد٦ای ٠یا٣ی(، دك ّغد ١٣ؼق 1

 mm 12یک ّغد ١٣ؼق 

ك در ٦ؼ یک از دك ا٣ح٧ای آزاد،  cm 100ة٥ ٨ٗامٜ  mm 10( ٠یٞگؼد٦ای ٚائٟ یک٨٤اظث در ؿؼاؿؼ ٨ًؿ دی٨ار )٠یٞگؼد٦ای ٠یا٣ی(، دك ّغد ١٣ؼق 2

 mm 8یک ّغد ١٣ؼق 

ك در ٦ؼ یک از دك ا٣ح٧ای آزاد،  cm 100ة٥ ٨ٗامٜ  mm 10( ٠یٞگؼد٦ای ٚائٟ یک٨٤اظث در ؿؼاؿؼ ٨ًؿ دی٨ار )٠یٞگؼد٦ای ٠یا٣ی(، دك ّغد ١٣ؼق 3

 mm 10یک ّغد ١٣ؼق 

ك در ٦ؼ یک از دك ا٣ح٧ای آزاد،  cm 140ة٥ ٨ٗامٜ  mm 12( ٠یٞگؼد٦ای ٚائٟ یک٨٤اظث در ؿؼاؿؼ ٨ًؿ دی٨ار )٠یٞگؼد٦ای ٠یا٣ی(، دك ّغد ١٣ؼق 4

 mm 8یک ّغد ١٣ؼق 

 90م٘ض٥ ، 2-9-6-4-8، ة٤غ 8کحاب ٠تضخ ةؼ اؿاس  ر٤اة:

 ٤اةؼای٢:ةت٤ضٮح: 
 (R-  )قْاع ٠یٞگؼد                        

(D-     )ٌٚؼ ٠یٞگؼد         ( 
 

 
)
 
         

 

 
             √
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 اضتيبف٬ ّس اؾت؟ ؾ٦ ؾَو، نحٮح زاضا٫ ّاله ثب قس٥ ٝحه٤ض ث٢ب٭٬ ؾبذتٞبٟ ٭ِ احساث ثطا٫ ظ٭ط ٧ب٫ ٕع٭٦٢ اظ ٭ِ ّساٛ (15 

 -ارطا-فٞطاٟ)٧ؿت٢س.  ٝتط ثطحؿت اضتيبف٬ ّس٧ب٫ ٣ ث٤ز٥      ثطاثط  ؾبذتٞبٟ ا٭٠ احساث ٝح٘ ٝزب٣ض ظٝٮ٠ تطاظ ٝت٤ؾظ

 (٨ٝ1398ط
 ٠حؼ     ك دارای پالف ة٥ اةْاد  7/00+ك ؿٖٛ ؿ٨ـ  3/50+ك ؿٖٛ دكـ  0/00+( کغ ارج٘اّی ؿٖٛ اكؿ 1

 ٠حؼ      ك دارای پالف ة٥ اةْاد  7/40+ك ؿٖٛ ؿ٨ـ  4/00+ك ؿٖٛ دكـ  0/60+( کغ ارج٘اّی ؿٖٛ اكؿ 2

 ٠حؼ      ك دارای پالف ة٥ اةْاد  8/80+ك ؿٖٛ ؿ٨ـ  5/00+ك ؿٖٛ دكـ  1/20+( کغ ارج٘اّی ؿٖٛ اكؿ 3

 ٠حؼ      ك دارای پالف ة٥ اةْاد  8/00+ك ؿٖٛ ؿ٨ـ  4/80+ك ؿٖٛ دكـ  1/60+( کغ ارج٘اّی ؿٖٛ اكؿ 4

 106، م٘ض٥ 2-4-5-8ك  1-4-5-8، ادا٥٠ ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت نحٮح  ة ٕع٭٦٢        

 
 (95اؾي٢س -ارطا –زض ٤ٝضز ض٤اثظ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله ٕع٭٦٢ نحٮح ضا ا١تربة ٢ّٮس. )فٞطاٟ  (16

 ٣یؼكی ٚائٟ زٝؽ٥ٝ ةا ٦ؼ ارج٘اّی ٠ساز اؿث.اٖٝ( ؿاظث زاف پ٤اق ركی ٚـ١ث پیف آ٠غخی ؿاظح١اف ةا در ٣ُؼ خؼٗح٢ 

 ٠یٞی١حؼ ركی ٚـ١ث پیف آ٠غخی ؿاظح١اف ٠ساز اؿث. 800ب( ؿاظث زاف پ٤اق ة٥ ارج٘اع 

 ج( ؿاظث دی٨ار ركی ٚـ١ث پیف آ٠غخی ؿاظح١اف ةا در ٣ُؼ خؼٗح٢ ٣یؼكی ٚائٟ زٝؽ٥ٝ ٠ساز اؿث.

 خی ؿاظح١اف ٠ساز اؿث.٠یٞی١حؼ ركی ٚـ١ث پیف آ٠غ 500د( ؿاظث زاف پ٤اق ة٥ ارج٘اع 

 107(، م٘ض٥ 3زؽء ) 3-4-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله زض ٢ٝبعٌ ؾطزؾٮط ٣ زاضا٫ ٭رج٢ساٟ حساٍ٘ ىبن٦ٚ الظٛ اظ تطاظ ض٫٣ قتب٤ٙز٥ تتب    (17

 (94ٝطزاز  -ارطا -ؾغح ظٝٮ٠ ثط حؿت ٝٮٚٮٞتط چَسض ثب٭س ثبقس؟ )فٞطاٟ
 د( م٘ؼ    300ج(    400ب(   500اٖٝ( 

 111(، م٘ض٥ 7ٚـ١ث )،  3-2-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
ؾبذتٞب٬١ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله زض ق٨ط ذٚربٗ ؾبذت٦ ٬ٝ ق٤ز. حساٍ٘ ىبن٦ٚ اظ ض٫٣ قب٤ٙز٥ ٧ب٫ ا٭٠ ؾبذتٞبٟ  (18

 (97 اضز٭ج٨كت -ارطا -فٞطاٟ)تب ؾغح ظٝٮ٠ اعطاه آٟ ثط حؿت ٝٮٚٮٞتط ّساٛ اؾت؟
1 )350          2 )400        3 )450  4 )500 

 111(، م٘ض٥ 7، ٚـ١ث ) 3-2-5-5-8ة٤غ ، 8کحاب ٠تضخ ةؼ اؿاس  ر٤اة:

 ٠یٞی١حؼ زیؼ ؿٌش ز٠ی٢ ٚؼار خیؼد. 400در ٤٠اًٙ ؿؼدؿیؼ ك دارای یط ة٤غاف جؼاز ركی قا٨ٝدق صغاٜٚ ت٤ضٮح: 

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢    

 
 ؟٬ٞ١ ثبقسّساٛ ٕع٭٦٢ ثطا٫ ارطا٫ ز٭٤اض٧ب٫ آرط٫ ثبضثط زض ٭ِ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله ثت٬٢ نحٮح  (19

 اٖٝ( آزؼ٦ا صغاٜٚ ة٥ ا٣غازق یک چ٧ارـ ٨ًؿ ظ٨د ةا آزؼ٦ای ردیٖ ٚتٞی ٦ٟ پ٨قا٣ی داقح٥ ةاق٤غ.

 ٤٠اؿب درخیؼ ق٨د. ب( ةؼای صٍ٘ ا٣ـساـ ؿاظح١اف ةایغ دی٨ار٦ای ةارةؼ ةا کالؼ ركی آف ة٥ ٣ض٨

 ج( دی٨ار چی٤ی ةایغ کا٠ال قا٨ٚٝی ةاقغ.
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 جا آب ٠الت را ة٥ ظ٨د زػب ک٤٤غ. )كاصغ ٦ای ٠ناٝش ة٤ایی( ز٣ساب ق٣٨غآزؼ٦ا  ازؼا، د( ٚتٜ از

 114م٘ض٥  ، 5-3-5-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
 (٨ٝ99ط _ز٭٤اض ظ٭طظٝٮ٠ ٧ب ّساٛ ٕع٭٦٢ نحٮح اؾت؟ )فٞطاٟ ارطا( زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬، زض ٤ٝضز 20

 ( ٣ْٜ درخا٦ی دی٨ار٦ا در زیؼز٠ی٢ ٦ا ٣تایغ از ةح٢ درزا ؿاظح٥ ق٣٨غ.1

 ( ٣ْٜ درخا٦ی دی٨ار٦ا در زیؼز٠ی٢ ٦ا ةایغ از ةح٢ درزا ؿاظح٥ ق٣٨غ.2

 آر٥٠ ٚؼار خیؼ٣غ اٝؽا٠ی ٣یـث. ( ّایٛکاری ر٨ًةحی زیؼ دی٨ار٦ای زیؼز٠ی٢، در م٨رجی ک٥ ركی قا٨ٝدق ةح3٢

 ( وعا٠ث دی٨ار٦ائی ک٥ ركی دی٨ار زیؼز٠ی٢ ٚؼار ٠ی خیؼ٣غ ةایغ صغاٜٚ ةؼاةؼ ةا وعا٠ث دی٨ار زیؼز٠ی٢ ةاقغ.4

 114، م٘ض٥  5-3-5-5-8، ة٤غ  8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت نحٮح ة ٕع٭٦٢  

 
 (94ٝطزاز  -ارطا -؟ )فٞطا٬ٞ١ٟ ثبقسّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ ظ٭ط نحٮح  (21

 اٖٝ( دی٨ار٦ای ٧٠اری ةایغ ١٦ؽ٠اف ةا دی٨ار٦ای ةارةؼ ازؼا ق٣٨غ.

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. ٠12یٞی١حؼ ك ةیكحؼ از  10ب( وعا٠ث ة٤غ٦ای اٗٛی ك ٚائٟ ٣تایغ ک١حؼ از 

 ج( در ؿاظث دی٨ار٦ای ةارةؼ ٠ی ج٨اف از چ٤غ ٨٣ع آزؼ اؿح٘ادق کؼد.

 ٠غت ؿ٥ ركز ٠ؼ٨ًب ٣گ٥ داقح٥ ق٣٨غ.د( دی٨ار٦ا ةایغ پؾ از ازؼا صغاٜٚ ة٥ 

 115ك  114م٘ض٥  ، 5-3-5-5-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
 -فٞطاٟ) ؟ثبقس ٬ٞ١ نحٮح ثت٬٢ ّاله ثب قس٥ ٝحه٤ض ث٢ب٭٬ ؾبذتٞبٟ ٭ِ زض ثبضثط آرط٫ ز٭٤اض٧ب٫ ارطا٫ ثطا٫ ٕع٭٦٢ ّساٛ (22

 (93 آثبٟ -ارطا

 .ةاق٤غ داقح٥ پ٨قا٣ی ٦ٟ ٚتٞی ردیٖ آزؼ٦ای ةا ظ٨د ٨ًؿ چ٧ارـ یک ا٣غازق ة٥ صغاٜٚ ( آزؼ٦ا1

 ق٨د. درخیؼ ٤٠اؿب ٣ض٨ ة٥ آف ركی کالؼ ةا ةارةؼ دی٨ار٦ای ةایغ ؿاظح١اف ا٣ـساـ صٍ٘ ةؼای( 2

 ٣ک٤٤غ. زػب ظ٨د ة٥ را ٠الت آب جا ق٣٨غ ز٣ساب در آزؼ٦ا ازؼا، از ٚتٜ( 3

 ک٤٤غ. زػب ظ٨د ة٥ را ٠الت آب جا ق٣٨غ ظیؾ آب در آزؼ٦ا ازؼا، از ٚتٜ( 4

 115ك  114م٘ض٥  ، 3-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

  اؾت. نحٮح ز ٕع٭٦٢   

 
 -ارتطا  -زض ضاثغ٦ ثب ز٭٤اض چٮ٬٢ ز٭٤اض ؾبظ٥ ا٫ زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ٭ب ّاله ّساٛ ٕع٭٦٢ نحٮح اؾت؟ )فٞطاٟ (23

 (94ث٠ٞ٨ 
 را ٠ی ج٨اف صػؼ کؼد. اٖٝ( ة٤غ٦ای ٚائٟ

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. ٠10یٞی١حؼ ك ةیكحؼ از  5ب( وعا٠ث ة٤غ٦ای ٚائٟ ٣تایغ ک١حؼ از 

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. ٠15یٞی١حؼ ك ةیكحؼ از  10ج( وعا٠ث ة٤غ٦ای اٗٛی ٣تایغ ک١حؼ از 

 ٠یٞی١حؼ ةاقغ. ٠15یٞی١حؼ ك ةیكحؼ از  12د( وعا٠ث ة٤غ٦ای اٗٛی ٣تایغ ک١حؼ از 
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 115(، م٘ض٥ 8زؽء )، 5-3-5-5-8ت٤غ ، ٚـ8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة: 

 اؾت. نحٮح د ٕع٭٦٢   

 
ٝٮٚٮٞتط زض ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، ّساٛ َٝبز٭ط ثطا٫ حتساٍ٘   350ثط ض٫٣ ٭ِ ز٭٤اض آرط٫ ثبضثط زاذ٬ٚ ث٦ فطو  (24

 (93ذطزاز  -ارطا -اثقبز الظٛ ثطا٫ ّاله اى٬َ ثط حؿت ٝٮٚٮٞتط نحٮح اؾت؟ )فٞطاٟ
 350 ;ك ّؼض  200ب( ارج٘اع ;   250ك ّؼض ;  250اٖٝ( ارج٘اع ; 

 300ك ّؼض ;  250د( ارج٘اع ;                 230ك ّؼض ;  200; ج( ارج٘اع 

 117(، م٘ض٥ 2، ٚـ١ث )اٖٝ( زؽء )1-6-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
زض ن٤ضت٬ ٦ّ ا٭زبز ؾ٤ضاخ ثطا٫ فج٤ض ٭ِ ز٣زّف زض ٣ؾظ ٭ِ ّاله اى٬َ زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ثب ّتاله ضتط٣ض٫ ثبقتس،     (25

ٝٮٚٮٞتط ث٦ ّساٛ ٭ِ اظ َٝبز٭ط ظ٭ط ١عز٭ِ تط اؾت؟ ىطو ٢ّٮتس ؾت٤ضاخ    400×  400حساّخط ٍغط ؾ٤ضاخ زض ٣ؾظ ّاله اى٬َ ث٦ اثقبز 

 (92آشض -ارطا -اٟٝص٤ّض ٝٮٖٚطز٧ب ضا ٍغـ ٬ٞ١ ١ٞب٭س. )فٞط

 ٠یٞی١حؼ 75د(   ٠یٞی١حؼ 100ج(   ٠یٞی١حؼ 40ب(   ٠یٞی١حؼ 65اٖٝ( 

 118، م٘ض٥ 3ٚـ١ث )پ(، زؽء   1-6-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

  
 

 
          

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
ٝٮٚٮٞتط ٣ ّاله ٧ب٫ ظ٭ط ؾَو اظ ٤١ؿ ثت٠ ٝؿتٚح   400إط ز٭٤اض٧ب٫ ذبضر٬ ؾبذتٞبٟ ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله زاضا٫ فطو  ( 26

 (95ق٨ط٭٤ض  -ارطا -)فٞطاٟثبقس، ّساٛ ٕع٭٦٢ ّاله ٝزبظ ٬ٝ ثبقس؟ 

 ٠یٞی١حؼ ٠12یٞگؼد ٨ًٝی ةا ٌٚؼ  6ك  400اٖٝ( کالؼ ةا ّؼض 

 ٠یٞی١حؼ ٨10ٝی ةا ٌٚؼ ٠یٞگؼد ً 4ك  150ب( کالؼ ةا ّؼض 

 ٠یٞی١حؼ ٠12یٞگؼد ٨ًٝی ةا ٌٚؼ  6ك  150ج( کالؼ ةا ّؼض 

 ٠یٞی١حؼ ٠10یٞگؼد ٨ًٝی ةا ٌٚؼ  4ك  400د( کالؼ ةا ّؼض 

  119ك  118، م٘ض٥ 1-6-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢   

 
زض ارطا٫ ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ آرط٫ ثب ّاله، ٝٮٖٚطز٧ب٫ ع٬ٙ٤ زض ّاله ٧ب٫ اى٬َ ٣ ٍبئٜ اظ چ٦ ٤١ؿ ٣ حساٍ٘ چ٦ ا١ساظ٥ ثب٭س ثبقتس؟   (27

 (92آشض -ارطا -)فٞطاٟ

 ٠یٞی١حؼ 12ب( ٨٣ع آزغار ةا صغاٜٚ ٌٚؼ   ٠یٞی١حؼ 10اٖٝ( ٨٣ع ؿادق ةا صغاٜٚ ٌٚؼ 

 ٠یٞی١حؼ 8آزغار ةا صغاٜٚ ٌٚؼ د( ٨٣ع   ٠یٞی١حؼ 10ج( ٨٣ع آزغار ةا صغاٜٚ ٌٚؼ 

 119، م٘ض٥  ( 1زؽء)ٚـ١ث ب  2-6-5-5-8ة٤غ ك  117، م٘ض٥  ( 1زؽء)ٚـ١ث ب  1-6-5-5-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   
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 مبحث  هشتم مقررات ملی ساختمان کتاب کار عمران جلد اول

 (95ق٨ط٭٤ض  -ارطا -زض ؾبذتٞبٟ ٧ب٫ ث٢ب٭٬، ّساٛ ٭ِ اظ ٕع٭٦٢ ٧ب٫ ظ٭ط نحٮح اؾت؟ )فٞطاٟ (28

 ؿاظح١اف ٦ای ة٤ایی ٠ضن٨ر ةا کالؼ ٚـ١ث ًؼق ةایغ ١٦ؽ٠اف ةا ؿٖٛ ازؼا ق٨د ا٠ا ٝؽك٠ی ٣غارد جیؼ٦ای ًؼق در ادا٥٠ جیؼ٦ای ؿٖٛ ةاقغ.اٖٝ( در 

 ّایٙ کاری ةؼ ركی ؿ٨ٌح ٠ؼ٨ًب ٠ساز ٣یـث.ب( 

 ّایٙ کاری ة٥ ٤٦گاـ ةار٣غخی کٟ، ٠ساز اؿث.ج( 

٠یٞی١حؼ ک٘ایث ٠ی  60یؼ کا٠ال ة٥ ٦ٟ چـتا٣غق ق٨د. ٠یؽاف ای٢ ٦ٟ پ٨قا٣ی در ٦ؼ ًؼؼ صغاٜٚ د( ٦ٟ پ٨قا٣ی الی٥ ٦ای ّایٙ ةایغ ا٣ساـ ق٨د ك ةا ٚ

 ک٤غ.

 122م٘ض٥ ( 2زؽء ) 8-5-5-8ك ة٤غ  60، 59( م٘ض٥ 2زؽء ) 11-5-3-8ة٤غ ، 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح ة ٕع٭٦٢   

 
 -)فٞطا١ٟٮؿت؟زض ؾبذتبٝبٟ ٧ب٫ ثب ٝهبٙح ث٢ب٭٬ ٝحه٤ض قس٥ ثب ّاله، زض ٤ٝضز ؾَو ٧ب٫ تٮطچ٦ ٣ ث٤ُٚ ّساٛ فجبضت نحٮح  (29

 (97 ث٠ٞ٨ -ارطا

 ٠حؼ ةیكحؼ ةاقغ جْتی٥ کالؼ ّؼوی ازتاریـث. 3.5اٖٝ( در م٨رجیک٥ د٦ا٥٣ جیؼچ٥ ٦ا از 

 ٠یٞی ٠حؼ ةاقغ. 50ب( وعا٠ث ةح٢ ركی٥ ؿٖٛ ةایغ صغاٜٚ 

 ٠یٞی ٠حؼ ةاقغ. ٠250یٞی ٠حؼ ك صغاکذؼ ة٥ ٨ٗامٜ  6در ز٧ث ٨١ّد ةؼ جیؼچ٥ ٦ا، ٠یٞگؼد صؼارجی در ةح٢ ركی٥ ؿٖٛ ةایغ ة٥ ٌٚؼ صغاٜٚ ج( 

 ٠یٞی ٠حؼ ) یکی در ةاال ك یکی در پایی٢ ٠ٌِٛ کالؼ( ةاقغ. 10د( کالؼ ّؼوی ةایغ دارای صغاٜٚ دك ٠یٞگؼد آزغار ؿؼاؿؼی ة٥ ٌٚؼ 

  124، م٘ض٥ 2-8-5-5-8ة٤غ ك   101م٘ض٥  1-13-6-4-8، ة٤غ 8ةؼ اؿاس کحاب ٠تضخ  ر٤اة:

 اؾت. نحٮح اٙو ٕع٭٦٢    
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 شماره صفحه عنوان زبانه  بند/فصل 

 2 کلیات و تعاریف  8-1

 27 مشخصات مصالح و کنترل کیفیت 8-2

 30 واحد مصالح بنایی  8-2-2-4

 35 فوالد   8-2-2-5

 36 مالت  8-2-2-6

 38 دوغاب  8-2-2-7

 39 های مالت و دوغاب  افزودنی 8-2-2-8

 40 شفته آهکی    8-2-2-9

 40 بتن  8-2-2-10

 42 ارزیابی مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی   8-2-4

 45 کارآیی مصالح سیمانی  8-2-6

 48 ای )انقطاع(درز لرزه  8-3-3-2

 48 اعضای سازه ای   8-3-4

 48 ابعاد هندسی مؤثر در دیوار و ستون   2- 8-3-4

 50 ای حداقل ضخامت دیوار سازه  3- 8-3-4

 50 کنترل نسبت الغری    8-3-4-5

 52 بازشو   7- 8-3-4

 52 نعل درگاه  8-3-4-8

 52 خرپشته 9- 8-3-4

 53 های مهاری مدفون  پیچ 12- 8-3-4

 54 ای  اعضای غیر سازه  8-3-5

 54 ای جداگر  دیوار غیر سازه  8-3-5-1

 56 سقف کاذب  8-3-5-3

 56 پلکان   8-3-5-4

 57 آسانسور و باالبر   8-3-5-5

مقررات ملی ساختمان  هشتممبحث   

مقررات ملی ساختمان  هشتممبحث   

مقررات ملی ساختمان   هشتممبحث    
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 57 نما   8-3-5-6

 58 دودکش و هواکش   8-3-5-8

 58 پناهجان 7- 8-3-5

 59 ها و مجاری توکار لوله 8-3-5-10

 59 عایق رطوبتی  8-3-5-11

 61 دیوار محوطه   8-3-6

 63 های بنایی مسلح  ساختمان   8-4

 66 تغییر مکان نسبی طبقه  8-4-2-8

 67 سختی جانبی   9- 8-4-2

 69 الزامات میلگردگذاری  8-4-4

 69 الزامات میلگردها  1- 8-4-4

 70 فاصله میلگردها   2- 8-4-4

 70 مهار میلگردهای خمشی    3- 8-4-4

 73 های ستون مسلح تنگ   8-4-4-5

 73 پوشش میلگرد و سیم   8-4-4-6

 74 قالب   7- 8-4-4

 75 حداقل قطر خم برای میلگرد   8-4-4-8

 75 وصله میلگردها   9- 8-4-4

 76 الزامات اجرای بنایی  8-4-5

 78 طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی  8-4-6

 78 فرضیات طراحی  8-4-6-1

 81 ضرایب کاهش مقاومت   8-4-6-3

 83 طراحی تیر    8-4-6-5

 85 طراحی تیر عمیق   8-4-6-6

 87 طراحی ستون   8-4-6-7

 88 طراحی جرز   8-4-6-8

 89 طراحی دیوار  8-4-6-9

 96 دیوارهای متقاطع  8-4-6-10

 101 طراحی و اجرای دال و دیافراگم    8-4-6-13

 102 ایالزامات غیرسازه  8-4-8
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 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

 102 دیوار جداگر  8-4-8-2

 105 های بنایی با کالف ساختمان  8-5

 105 الزامات معماری  8-5-4

 105 پالن ساختمان    1- 8-5-4

 106 ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان    2- 8-5-4

 107 پیشامدگی سقف   3- 8-5-4

 107 اختالف سطح سقف در طبقه   8-5-4-4

 107 ای الزامات سازه   8-5-5

 108 شالوده و پی 2- 8-5-5

 112 ایدیوار سازه  1- 3- 8-5-5

 116 بازشو  8-5-5-4

 116 نعل درگاه    8-5-5-5

 117 کالف بندی  8-5-5-6

 122 پناه جان 7- 8-5-5

 122 سقف   8-5-5-8

 129 دیوار محوطه  8-5-6-7
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