
کدام یک از موارد زیر از شررای  سنرش شر رغ شرو ر ا ر ایال او ش ا شرهود م مد رر مر   (1

 باشد؟ 

 الف( نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه یک یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی

ب( نداشتتن ستاب ه ورشتکستتهی به ت یتیر یا ت لف در تعالیت راه ارته اه خود یا بی  از 

 خلع ید در پیمانکاره عمرانی خوددو بار 

 سال از زمان صدور آراه قطعی علیه مت اضی 5ج( گذشتن بی  از 

 د( نداشتن ساب ه خلع ید در ریچ یک از پروژه راه عمرانی خود

 181الف، صفحه  -59بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی، ماده  جواب:

 ا ال. صحیح ب گزیمه   

 

 رابیر میر در یک کارگا   راوینابر    145( مشرصاراغ شوشرو مویال یک دهابه باز به  و  2

 کدام گزیمه ا ال؟ 

  سانتی متر  5/2الف( تخته راه چوبی با ضخامت اداقل 

 سانتی متر 5ب( تخته راه چوبی با ضخامت اداقل 

 سانتی متر 15ج( تخته راه چوبی با ضخامت اداقل 

 و بار مورد استفاده دارد.د( بستهی به ارتفاع افره 

 35، قسمت راه الف و ب، صفحه 2-6-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب: 

  ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

( در صررورغ یرارگیرل لوله هال گاز ا سا ررینرراغ بریر ا م ابی ر در یک کابا   سدای  3

 فاص ه لوله هال گاز با  ایر لوله ها کدام ا ال؟ 

 سانتیمتر مجاز است. 10الف( ت ط در کانال راه ات ی با اداقل تاصله 

 ب( نباید در کانال مشترک باشند.

 سانتیمتر مجاز است. 10ه ج( ت ط در کانال راه عموده با اداقل تاصل

 سانتیمتر مجاز است. 10د( در کانال راه ات ی و عموده با اداقل تاصله 

 4-4-5-17، بند 46، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

 باشد؟کدام گزیمه زیر صحیح بنر( 4

 باشد.متر میسانتی 5 شوندیمیی که به طور یکپارچه ساخته رااتراگمید( اداقل ضخامت 1

ستتاخته کف ریخته شتتده به را دال بتنی درجا روه قطعات پی راه مرکف که در آن( از دال2

 عنوان دیاتراگم سازه استفاده نمود.توان بهشرط مسلح بودن و سایر شرایط می

و عملکرد مرکف با  شتتوندیمستتاخته   یی که بر روه قطعات پیرااتراگمید( اداقل ضتتخامت 3

 باشد.متر میمیلی 65را دارند آن

 باشد.متر میمیلی  350در رر جهت اداکثر  رااتراگمید( اداکثر تاصله آرماتوررا در این 4

 400صفحه  1-7-8-20-9و  399صفحه  6و  4-8-20-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال صحیح ج گزیمه  

 

 ( کدامیک از گزیمه هال زیر صحیح ا ال؟ 5

 الف( براه انبار کردن آرن آالت محدودیت ارتفاع وجود ندارد.

 متر انباشته شود. 180ب( آجر و سفال نباید بی  از 

 ردیف روه رم چیده شوند. 12ج( کیسه راه سیمان، گچ، آرک و نظایر آن نباید بی  از 

 متر گود ریخته شوند. 1صله کمتر از د( مواد ااصل از گودبرداره نباید به تا

 68، صفحه 7-2-9-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

 ( آیا را   ایق ر وبیر مر سوابد در فضال باز بگ دارل شود؟ 6

 الف( اداکثر تا یک رفته مجاز است

 پوشیده شود.ب( تا ش  ماه مجاز است به شرطی که روه آن با پالستیک 

 ج( مجاز نیست و نباید در تضاه باز نههداره شود.



 د( مجاز است در صورتی که یک طرف عایق با پودر معدنی پوشیده شود.

 2-5-12-5، بند 93، صفحه 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح الف گزیمه    

 

 ( در  از  هال بگ باد  مزایال راش ورشایر کدام ا ال؟ 7

الف( براه گودراه عمیق مناستف استت، سترعت عمل باالیی دارد، نستبتا کم ر ینه استت، اجراه 

 آن ساده است.

ب( براه گوراه شتهره مناستف استت، قابلیت انعطاف زیاده دارد، امکان استتفاده مجدد از 

 به تخیص ندارد.خر پا وجود دارد، ساده است و نیاز 

ج( براه گودراه نیمه عمیق مناستف استت، خرپا در رر قطعی ستاخته می شتود، خرپارا قابل 

 تروش است، به سادگی اجرا می شود.

د( براه رر گوده مناستف استت، قابل امل استت. خرپارا را می توان دوباره استتفاده کرد، 

 رر ارتفاعی را اایل است.

 1-23، بند 113بر اساس کتاب گودبرداره و سازه نههبان، صفحه  جواب:

 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

ااسد من وبر  ش  اد ا شیب   22اگر سم ا منیر د یرس ا وراج اص ر  اوینابر دارال    (8

 ؟راهه ال برال ا یفاد  شیاد  باشد  کدام یک از گزیمه هال زیر صحیح ا ال

 است.درصد  8( اداکثر شیف شیبراره 1

 درصد است. 5( اداکثر شیف شیبراره 2

 درصد است. 12.5( اداکثر شیف شیبراره 3

 متر باشد. 1.20درصد است به شرطی که عرض آن اداقل  12.5( اداکثر شیف شیبراره 4

 49صفحه  1-8-1-5-4و بند  41صفحه  2-7-4-4، بند  4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال صحیح الف گزیمه  

 

شرریب مزاز را  هال شرریبدار در کارگا  هال  رراوینابر که   ا  بر افراد ا سز یزاغ ( 9

 برال چرخ د یر ا گارل بیز مورد ا یفاد  یرار مر گیرد چقدر ا ال؟

 درجه نسبت به سطح اتق داشته باشد. 12.5تا  11.5الف( می تواند از 

 درجه نسبت به سطح اتق داشته باشد. 10ب( باید اداکثر زاویه 

 درصد را داشته باشد. 22ج( راری است که نسبت به سطح اتق زاویه 

 درجه نسبت به سطح اتق داشته باشد. 15.5تا  11.5د( می تواند از 

 55صفحه  5-5-7-12بند  ، 12مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

 مما ب سریش ا ی ه سفاظیر ج ال سفاظال ش ه هال وازد یک بابک وازد چه مر باشد؟( 10

 ب( کلید خودکار مینیاتوره   الف( کلید خودکار )اتوماتیک(

 د( رر سه گ ینه صحیح است    ج( تیوز چاقویی

 201، صفحه 6-1-5، بند پ13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .ا ال صحیح ج گزیمه    

 

( برال جدا کممد  اساش هال بصو بنریرل در یک بینار ریاد از فضرال بیرابر  راویناد 11

 کدام دیوار مما ب ا ال؟ 

 سانتی متر 5/7الف( دیوار بتنی به ضخامت 

سانتی   1سانتی متر دور اندود با گچ به ضخامت   10ب( دیوار با بلوک بتن نسبت به ضخامت 

 متر

 رسانتی مت 20ج( دیوار بتنی به ضخامت 

ستانتی متره دو رو اندود با گچ و خاک و گچ پرداختی، به ضتخامت  11د( دیوار آجر تشتاره 

 سانتی متر. 2

 33، صفحه 3-5-2-18، بند 18بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

 ( در صورغ جوش کارل با ال یرادهال فوالد برمه .............. 12

 الف( سرعت ارکت در تمامی موارد کم یا متوسط است

 ب( پاشیدگی جوش زیاد می باشد

 ج( مشکلی براه جدا شدن گل جوشکاره پی  نخوارد آمد. 

 د( روک  اکسید تیتان استفاده نمی شود.

 84، صفحه 2-3بر اساس کتاب رارنماه جوش و اتیاالت جوشی، جدول  جواب:

با توجه به جدول چون جدا شتدن براه تمامی شترایط آستان استت پی گ ینه ج براه  سوضریح:

 رمه صدق می کند.

 ا ال. صحیح ج گزیمه    

 

 کدام گزیمه در مورد مزازاغ ابیظامر ی ر از کارکماد دارال صر سیال سرفه ال ا شرا  (  13

مرسبه مبادرغ به رد ابطباش  راسر یک  راویناد   4در شر ردارل که بداد دلی  موجه منریمد  

  بقه بنود  ا ال  صحیح مر باشد؟ 6

      3تا درجه  2الف( درجه 

 3تا درجه  1ب( درجه 

      4تا درجه  1ج( درجه 

 5تا درجه  2د( درجه 

، 20پ شتماره بند  91،اصتالایه ماده   ستاختمانقانون نظام مهندستی وکنترل بر استاس   جواب:

 193صفحه 

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

 باشررد میر ۴ آد دهابه  و  ا میر ۶ چوبر سیر محور به محور فاصرر ه که صررورسر در   (14

 باشد؟ باید میرر ابی چمد سیر یطر سدای 

1 )10   2 )14   3 )16   4 )17 

 128، صفحه  5-5-8، جدول   8براساس کتاب مبحث جواب: 

 ا ال صحیح  د گزیمه  

 

( در یک محی  منر وبر که منریر اصر ر د ریر رر اسومبی  از میاد آد مر گشرد  شر ردارل 15

میر  نق از  رفیش ایدام  30مح  بنرربال به ایزاد دروی ارل با درویاد میراکب با سدای  

 کرد  ا ال؟ ایش ایدام به چه ممظور ابزام مر شود. 

   الف( کار  آلودگی راه محیط زیست

 نظر زیباه شهرب( ایجاد تضاه سب  و م

   ج( کار  نوته محیطی ناشی از تراتیک 

 د( کار  آلودگی رواه محله

 86و  85، صفحات 3-5-، و شکل پ1-5-، بند پ18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح ج گزیمه    

 

سا   55ها بیش هال وراجر بال ش هال داو ر که بار سارفر آددر یک  الش اجینا اغ را ( 16

  :بفر ا ال باید 95

 راه خروج می تواند در ن دیکی رم باشداین راه -راه داشته باشد  2( 1

منتهی شدن این رارها به طب ه زیر بالمانع   -راه و دور از رم داشته باشد    2( اداقل  2

 است

منتهی شدن این راه را به طب ه زیر ال امی   -راه و دور از رم داشته باشد    2( اداقل  3

 است

 این راه نباید به طب ه زیر منتهی شود -راه خروج اصلی داشته باشد  1ل ( اداق4

 125، صفحه 5-14-6-3بند ،  3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح ب گزیمه    



 

 ( برال جوش کارل فوالد گالوابیز  کدامیک از گزیمه هال زیر را شیشم اد مر کمید؟ 17

 الف( توالد گالوانی ه قابلیت جوش کاره را ندارد.

میلیمتر در رمه وضتتتعیت را امکان پذیر   4ب( استتتتفاده از الکترودراه با قطر بی  از  

 است.

 انیوم و پودر آرنج( جوش کاره با سرعت کم و استفاده از روک  از جنی تیت

 با جریان یک سو و قطبیت مثبت E  6010د( 

 91، صفحه 12-3بر اساس کتاب رارنماه جوش و اتیاالت جوشی، بند جواب: 

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

( اگر مصزبر دفمر  ررووال در مح ر که اسینا   بور ا ررای  بق یه از رال آد مر راد  18

بارررب شرررود  از بظر اینمر  کدام یک از گزیمه هال زیر مر سوابد برال سفاظال آد مورد 

 یبو  باشد؟ 

میلیمتر بوده و روه آن باید با بتن مسلح   450الف( ضخامت پوش  خاک روه آن باید اداقل 

 میلیمتر پوشانده شود. 150قل به ضخامت ادا

میلیمتر بوده و روه آن باید با بتن مستلح  300ب( ضتخامت پوشت  خاک روه آن باید اداقل 

 میلیمتر پوشانده شود. 100به ضخامت اداقل 

 میلیمتر باشد، کفایت می کند. 800ج( اگر ضخامت پوش  خاک روه مخ ن اداقل 

 میلیمتر باشد، کفایت می کند. 600د( اگر ضخامت خاک روه مخ ن اداقل 

 151(، صفحه 4، قسمت )پ4-2-12-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح الف گزیمه    

 

 باشد؟مر رگراه چه در ا لم ار چه شگریبنا رابراش   ( 19

 

  یچاک ریز مهار - سردار پیچ( 1

  شده هیتعب مهار - جهدر با قالب با چ( پی2

  شده هیتعب مهار - ردارس خیم( گل 3

 اطيسانب مهار - یچسب مهار( 4

 294صفحه   1-18-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال صحیح ب گزیمه  

 

 

 ( م غ گچ ا آهک ج ال ابداد کردد با چه بنبیر در ال مر شود ا به چه کار مر آید؟  20

الف( از یک پیمانه آرک شتتکفته و دو پیمانه گچ درستتت می شتتود. این مالت نستتبت به گچ 

کندگیرتر استت. براه قشتر آستتره )زیرکار( مناستف استت. در مناطق مرطوب از آن استتفاده 

 می شود.

رک و یک پیمانه گچ درستتت می شتتود. این مالت نستتبت به گچ تندگیرتر ب( از یک پیمانه آ

 است. براه قشر رویه مناسف است. در مناطق خشک از آن استفاده می شود.

ج( از دو پیمانه آرک شتتکفته و یک پیمانه گچ درستتت می شتتود. این مالت نستتبت به گچ 

 آن استفاده می شود.کندگیرتر است. براه قشر رویه مناسف است، در مناطق مرطوب از 

د( از دو پیمانه آرک و دو پیمانه گچ درستتت می شتتود. این مالت نستتبت به گچ کندگیرتر 

 است. براه قشر استره )زیرکار( مناسف است. در مناطق خشک از آن استفاده می شود.

 7-2-2-5-5، بند 33، صفحه 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح ج گزیمه    

 

میرمربررو اایررو در شرر ر مشرر د از بظررر  1000( یررک  رراویناد ادارل بررا زیربمررال 21

  میزاد صرفه جویر با مارف ابرژل جزء کدام گرا  مر باشد؟

 4د(    3ج(    2ب(    1الف( 

و جدول پ  187صفحه  3و جدول پیوست  191،  صتفحه 2-4، جدول پ19بر استاس کتاب مبحث  جواب:

 190صفحه  4-1

 ا ال. صحیح ج گزیمه    



 

 (  کدامیک از موارد زیر در مقاامال ا  ن  رد درز جوش ساثیرگشار ا ال؟ 22

رتمتته    ج( بریدگی لبه نوار جوش  ب( نفوذ ناقص  الف( تخلخل د( 

 موارد

 123، صفحه 1-5بر اساس کتاب رارنماه جوش و اتیاالت جوشی، بند جواب: 

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

در یک  اویناد من وبر در بظر ا ال. در اص ر ارادل به صورغ دا لمگه بداد اادار   (23

در همگام بازشدد فعا  ا هنچمیش در مزنوع در ایش   ا    اویه شود کدامیک از ابداز  ها

  اویناد در ال ا ال؟

 سانتی متر پهناه مجموع رر دو لنهه   ۱۵۰سانتی متر در رنهام باز شدن لنهه تعال و    ۹۰(  ۱

 سانتی متر پهناه رر دو لنهه ۲۰۰سانتی متر و  ۱۳۰( پهناه مفید لنهه تعال ۲

سانتی متر پهناه رر دو    ۱۴۰دن لنهه تعال و  سانتی متر در رنهام باز ش  ۸۰( اداکثر  ۳

 لنهه

 سانتی متر پهناه رر دو لنهه ۱۴۰سانتی متر و  ۷۰( پهناه مفید لنهه تعال ۴

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

  ا ال. صحیح الف گزیمه   

 

( ا ضرال  رازماد هال بظام م مد رر  راویناد برال سشرصیم درآمد مشرنو  مالیاغ وود  24

 فعالیال هال شو ر وود را چگوبه ثبال ا بگ دارل مر کمد؟ 

 الف( ابتدا در دتتر خالصه وضعیت و سپی در دتتر کل ثبت می کنند.

 ب( در دتاتر روزنامه و کل ثبت شرکت می کنند.

 ثبت می کنند. ج( در دتاتر درآمد و ر ینه

 د( در دتاتر درآمد ر ینه و روزنامه و کل ثبت می کنند.

 95، ماده 120بر اساس کتاب بیمه و مالیات، صفحه  جواب:

اعضتاه ستازمان نظام مهندستی ستاختمانیبراه تشتخیص درآمد مشتمول مالیات، مونف رستتند  

 تعالیت راه خود را در دتاتر درآمد و ر ینه ثبت کنند.

 ا ال. صحیح ج گزیمه    

 

 محورل بار سحال  ریود در  میرمی ر ۲۵ یطر به می گردهال شوشرشرر اصر ه  و  کاهو ( برال25

  جوابگو بینال؟چه راه ارل درهرسا   فشارل 

   توالد م اومت ات ای ( ۲    بتن م اومت ( ات ای 1

 ات ای  قطر آرماتورراه عرضی( ۴             عرضی آرماتورراه تاصله کار ( ۳

 ۴۳۹ ، صفحه۱-۵-۴-۲۱-۹ ، بند 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال صحیح ب گزیمه  

 

 هال زیر صحیح ا ال ؟در اجرال جوش ارل کدامیک از گزیمه( 26

را ، کیفیت اجراه راه لف به لف بالها و جانکردن جوشکاره کارگاری پی و پی ( در وصتله1

 درد .تیر ات ای  نمی

تر باشتتد نباید انتهاه جوش اتیتتال به بال به ت ویتی از بال تیر عریض( چنانچه ورق 2

 صورت قالب باشد .

تر از عرض بال تیر باشتد ، باید به طور معکوس به بال جوش ( اگر عرض ورق ت ویتی کوچک3

 گردد .

 ( رر سه گ ینه صحیح است .4

 349و  348راه صفحه، رارنماه جوش و اتیاالت جوشی  بر اساس کتاب جواب:

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

 ا ال مقاامال در سریق   2( در چه بماهایر وراج ها باینیر با دیوارهال  یر  وویمر با  27

 داربمدل ا مززا شوبد؟ 

طب ه باالتر از رم کف و تمام بنا توستتتط شتتتبکه بارنده  5الف( در بناراه با ارتفاع 

 خودکار تایید شده محاتظت شود.



 ون شبکه بارنده خودکارطب ه باالتر از رم کف و بد 4ب( در بناراه با ارتفاع 

 طب ه و بیشتر و بناراه با تیرف مخاطره آمی  4ج( در بناراه با ارتفاع 

در رر بنتا راه خروج قتا م کته طب تات یتک بنتا بته رم مربوط می کنتد، بتایتد بته نحوه دوربنتده و د(  

 محاتظت گردد و به شبکه بارنده خودکار ربطی ندارد.

 73، صفحه 3-3-3-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح ج گزیمه    

 

یبو  برال سشررصیم درآمد مشررنو  مالیاغ هال یاب ( کدام یک از موارد زیر  از هزیمه28

 ؟ باشدبنر

 که اجاره باشد.آالت و ادوات مربوط به موسسه درصورتی( اجاره بهاه ماشین1

راه بهداشتتی و عمر و اواد  ناشتی  بیمهراه بهداشتتی و درمانی و وجوه پرداختی ( ر ینه2

 از کار

 راه مربوط به درآمدرایی که به موجف قانون از پرداخت مالیات معاف باشند.( ر ینه3

 ( مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات4

 134 بر اساس کتاب قوانین بیمه و مالیات ، صفحه جواب:

 ا ال صحیح ج گزیمه    

 

( در سعییش سداد صر سیال ا ظرفیال اشرصاح سقویر که به ا ری ه  رازماد مدیریال ا بربامه 29

ریزل کشرور سعییش ظرفیال ا سشرصیم صر سیال مر شروبد  کدام گزیمه برال ظرفیال اشریوا  به 

 کار م مد ر ودماغ  راسر یا محا باسر در شراژ  هال  یر دالیر صحیح ا ال؟

این نرتیت متناستتف با تعداد اعضتتاه داراه امتیاز استتت از مجموع نرتیت اشتتخا  الف( 

 داراه صالایت با ضریف متناسف در دوره انجام کار محاسبه می شود.

ب( نرتیت اشتتاال به کار مهندستی عبارت استت از توان و امکان ارا ه خدمات مهندستی توستط 

 اای ساختماناشخا  ا وقی داراه پروانه در دوره اجراه کار طر

ج( نرتیت اشتتاال به کار مهندستی عبارت استت از تعداد کار و ستطح زیربنا با ضتریف یک 

 محاسبه می شود.

د( نرتیت اشتتاال به کار مهندستی عبارت استت از توان و امکان ارا ه خدمات مهندستی توستط 

 اشخا  ا وقی داراه پروانه اشتاال در مدت یک سال تمام.

 30،صفحه 1-3-6، بند 2بحث بر اساس کتاب مجواب: 

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

  ۹۰برال بگ دارل ا مارف  یناد هال کینه ال در مما ق شرجر ا ر وبال بنبر بیو از  (  30

 :درصد

( نباید کیسه راه سیمان را به ریچ وجه در تضاه آزاد نههداره کرد و باید اداکثر تا ۱

 یک ماه پی از تولید میرف کرد

 و  کند  تجاوز  متر  8/1( ارتفاع کیسه راه سیمان که بر روه رم چسبیده می شود نباید از  ۲

 ود ش میرف تولید از پی روز ۴۵ تا

روز پی از    ۹۰کیسه بر روه رم چید و تا اداکثر    ۱۲( کیسه راه سیمان را می توان تا  ۳

 تولید میرف کرد

روز پی از تولید میرف    ۴۵ا اداکثر  ( باید کیسه راه سیمان به یکدیهر چسبانده شوند و ت۴

 شوند

 12، صفحه   11-1-6-2-5و  10-1-6-2-5و  9-1-6-2-5، بند  5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

  هال زیر صحیح ا ال؟در مورد بنال  اویناد کدام یک از گزیمه( 31

 شیشه استفاده کرد( در مراال اجراه عایق رطوبتی نما می توان از الیاف 1

 ( در رر اال نماه ساختمان نیاز به عایق رطوبتی ندارد2

( استفاده از مواد آلی یا معدنی در سامانه عایق ارارتی بیرون نما بر پایه پلی 3

 استایرن منبسط مجاز نیست

 ( در مراال اجراه عایق رطوبتی نما استفاده از الیاف شیشه مجاز نیست4

   یاتبر اساس عناصر ج جواب:



 ا ال. صحیح الف گزیمه    

 

 ( کدام یک از گزیمه هال زیر صحیح بینال؟ 32

الف( ضتریف تیتحیح انت ال ارارت مرجع بر استاس اینرستی ارارتی ستاختمان و شتاخص خورشتیده 

 تعیین می گردد.

ب( در جهت ستاده ستازه طراای ، نمی توان از محاستبه ه دقیق ضتریف کار  انت ال ارارت 

 کنترل نشده صرف نظر کرد.تضاه 

ج( در صتورت طراای به روش تجوی ه، نیاز به محاستبه پل راه ارارتی نیستت، زیرا اثر پل 

 را در م ادیر م اومت ارارتی ارا ه شده منظور شده است.

د( م دار انت ال ارارت از جدارراه تضتاه کنترل نشتده کمتر از م دار انت ال ارارت از 

 ست.جداره راه مجاور خارج ا

 206، صفحه  1-6، بند پ 19بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

( در یراردادهرال اجرال  رررراوینراد  شینراد مردیریرال( منرررهولیرال سنرامر  ن یراغ اجرال 33

 راویناد  سعییش شیناب اراد برال هر یک از ینرنال هال  راویناد ا  قد یرارداد با آب ا 

 بر   د  چه کنر ا ال؟  

 الف( با تعیین سازمان استان بر عهده پیمانکاران ج ء است

 قانونی اوب( مالک یا نماینده 

 ج( در رر بخ  بر عهده پیمانکاران مربوطه است.

 د( مدیر

 161، صفحه 4، ماده 3-4، بند 2بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

(  کدام کارفرمایاد منرررهو  جبراد ونررراراسر هنررریمد که از  رف کارکماد ادارل یا 34

  کارگراد آباد در سیش ابزام اظیفه اارد مر شود؟

 الف( کارترمایان مشمول قانون کار به استناد قانون مسئولیت مدنی

 ب( رمه کارترمایان به استناد قوانین جاره

 ج( کارترمایان ساختمانی به استناد شرایط عمومی پیمان

 د( کارترمایان ساختمانی به استناد قانون مدنی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 ، قانون مسئولیت مدنی12، ماده 201بر اساس کتاب قانون کار، صفحه  جواب:

 ا ال. صحیح الف گزیمه    

 

  میرمربعر با یک اساش ایامال: 74در یک سارف من وبر ( 35

 الف( دسترسی به سرویی بهداشتی می تواند از اتاق دیهر باشد.

 نشیمن یا سالن صورت گیرد.ب( دسترسی به اتاق مست ل اقامت می تواند مست یما از 

 ج( تحت رر شرایطی دسترسی نباید از اتاق دیهر صورت گیرد.

 کمتر باشد. 12د( مساات اتاق نباید از 

 84،   2، قسمت آ_2-1-1-7-4بند ، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

اضرطرارل در کزا بارب مر ( در زماد  رابحه در یک  راویناد بقشره هال راهمنایر سص یه 36

 گردد؟

             الف( در وروده تمامی راه پله را و پلکان راه واقع در مسیر خروج

 ب( البی آسانسور را در رمه طب ات

   ج( در کنار رر تخلیه خروج

 د( رمه موارد

 ،41، صفحه 5-20، بند 20بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح د گزیمه 

 



ال از دا  باید ل ی مواوال در چه باسیهبار گنریرد  سحال بیمر هالدا  اجرایر ( درزهال37

 اجراء شوبد؟ 

 کناره چهارم یک نواای ( در2              کناره سوم یک نواای در( ۱

 کناره دوم ناایه یک ( در4             میانی سوم یک ناایه در( ۳

 ۴۶۸ ب، صفحه قسمت ۲-۶-۵-۲۲-۹ ، بند 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال صحیح ج گزیمه  

 

 آ رابنرور به که هایر   راویناد  در  اصر ر منریر یا ارسفاع »سداکثر ایم ه به سوجه ( با38

  مرررررررریررررررررر  ۷  بررررررررداربررررررررد  برررررررریرررررررراز

 ا ال؟  صحیح کدامیک از گزیمه هال زیر« باشد مر

 ستتاختمان راه براه و رمکف طب ه کف از مستتکونی ستتاختمان راه براه اندازه این( الف

 . گردد می محاسبه زیرزمین کف از غیرمسکونی

 ب( این اندازه براه ساختمان راه مسکونی و غیرمسکونی از کف زیرزمین محاسبه می گردد.

 می محاستتبه رمکف طب ه کف از غیرمستتکونی و مستتکونی ستتاختمان راه براه اندازه این( ج

 .گردد

  ستتتتاختمتان رتاه  براه و زیرزمین کف از مستتتکونی ستتتتاختمتان رتاه براه  انتدازه این د(

 می گردد. محاسبه رمکف طب ه کف از غیرمسکونی

 72صفحه  2و1و شکل  71صفحه  3، پیوست 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در ستاختمان راه مستکونی طول مستیر قا م ارکت از کف وروده اصتلی و در ستاختمان  سوضریح:

 راه غیرمسکونی از کف پا ین تر طب ه محاسبه می شود.

  ا ال. صحیح الف گزیمه

 

ا ررررال مگر ایم ره آد فضررررا   cm  80( سردایر   رد درهرال اایو در را  هرال فرار  39

 ............... 

 الف( انبار باشد.

متر مربع وکمتر،چنانچه مورد استتفاده اتراد معلول جستمی قرار 5/6ب( تضتاراه با مستاات 

 نهیرد.

 در نظر گرتت. cm 80ج( در رر صورت نباید اداقل عرض دررا واقع در راه راه ترار را 

 د( نشیمن خیوصی باشد.

 84، صفحه 2-2-4-6-3، بند 3س کتاب مبحث بر اساجواب: 

 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

سداکثر میزاد ر وبال محی  ا سدای  اوی ف دمال بقطه شبمب با دمال محی   همگام ربگ (  40

  کارل مقا و فوالدل به سرسیب چمد درصد ا چمد درجه   نیوس ا ال؟

1 )80 - 5  2 )80 - 10  3 )70 - 10  4 )90 – 5 

 272قسمت )ر(، صفحه  4-5-4-10، بند  10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح الف گزیمه       

 

میر از سراز کف معبر...............میر 5/3( سداکثر شیو آمدگر در ارسفاع باالسر از 41

 ا ال.

 5/2د(    5/1ج(    5/0ب(   1الف( 

 ، 68ه ، صفح2-4-6-7-20، بند 20بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح ج گزیمه

 

( در دیوارهال اساش هال شرسوبگارل  یطعاغ شرریرآالغ  شوشررو یطعاغ فوالدل ا لوله هال 42

 فاض ب به سرسیب از چه ف زاسر ا یفاد  مر شود؟ 

ج( می،          ب( سرب، قلع، آلومینیوم، توالد  الف( سرب، می، روه، چدن

 د( می، توالد، می، قلع الومینیوم، قلع، روه 

-5بند  155، صتفحه   3-2-20-5و بند 2-2-20-5بند   154، صتفحه 5بحث بر استاس کتاب م جواب:

 1-1-2-19-5بند  143، صفحه 20-2-4



 ا ال. صحیح الف گزیمه    

 

( در  اویناد هال بمایر محاور شد  با ک ف  سدای  ضصامال دیوارهال  از  ال شیراموبر 43

 در  بقه زیرزمیش چمد می نییر ا ال؟ 
 320د(    300ج(    250ب(   220الف( 

 112، صفحه 5قسمت  1-3-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ا ال. صحیح د گزیمه   

 

 زیر مربوط به یک فضال جنعر دارال جدار بورگشر ا ال؟کدام یک از مشصااغ ( 44

 درصد 23نفر و سطحی با ضریف انت ال نوره  21( تضایی براه استفاده غیررم مان 1

 درصد 22نفر و سطحی با ضریف انت ال نوره  21( تضایی براه استفاده رم مان 2

 درصد 19 نفر و سطحی با ضریف انت ال نوره 20( تضایی براه استفاده رم مان 3

 درصد 19نفر و سطحی با ضریف انت ال نوره  19( تضایی براه استفاده رم مان 4

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

 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

 ها رال چمد درصد از ک  هزیمه سنام شد   اویناد سأثیر دارد؟صمعیر  ازل  اویناد (45

1 )30   2 )45   3 )55   4) 60 

 75، صفحه 1-3-، بند پ11کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 ا ال. صحیح ج گزیمه 

 

شراوه افقر لوله هواکو فاضر ب در یک گرا  ب داشریر شرام  د ریشرویر  زیرداشرر ا سوالال  (46

 باید: 

 سانتی متر باالتر از تراز سرری  دستشویی باشد. 15الف( 

 سانتی متر باالتر از تراز سرری  تالش تانک توالت باشد. 15ب( 

 سانتی متر باالتر تراز سرری  زیردوشی باشد. 25ج( 

 باالتر از لوله اصلی جمع آوره تاضالب گروه بهداشتی باشد.د( کاتی است 

 111، صفحه 3-پ-5-2-5-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح الف گزیمه    

 

 ؟باشدرصحیح م یرشش راسر شر گنیرد  ابعطاف ةکدام گزیمه دربار (47

 .سطح زیر پی انتخاب شودالعمل بستر در تمام ( یک م دار یکنواخت براه مدول عکی۱

 را برابر باشد.( ات ای  سختی پی در مرک  و لبه۲ 

 محیط متخلخل استفاده نمود. هساز( بجاه استفاده از مدول تنره از مدل۳

 ( پهناه نوارراه لبه ادود نیف پهناه پی در رمان جهت باشد. ۴

 47صفحه  ، 4-6-4-7، بند 7کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 ا ال. صحیح ج گزیمه 

 

 .مر باشد آب  لییر 6500 ذویر  به  بیاز  اوینابر  موردبیاز مارفر آب مما ب فشار سامیش  برال (48

 ا ال؟  صحیح زیر هال گزیمه از یک کدام صورغ ایش در

 خطی طور به لیتر 2000 نرتیت به منبع یک و لیتر 5000 نرتیت به منبع یک باید ساختمان این ( براه1

 .شود نیف

 .شود نیف موازه طور به آب ذخیره منبع سه اداقل باید ساختمان این ( براه2

 .شود نیف موازه طور به آب ذخیره منبع دو باید ساختمان این ( براه3

 نرتیت و متیل بهم  خطی طور  به که گرتت  نظر در  آب ذخیره منبع  یک از  بی  باید ساختمان  این ( براه4
 آنها کل

 .باشد موردنیاز نرتیت با برابر

 63، صفحه 7قسمت ) (،ج ء  1-6-3-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 ا ال. صحیح ج گزیمه    

 

( کدامیک از گزیمه هال زیر در مورد الزاماغ مرسب   شدافمد  یر ام  در  راویناد ها 49

 صحیح بنر باشد؟ 

 دوگانه سوز باشندالف( مشعل راه ارارتی موتورخانه را باید 

 ب( تجهی اتی مانند پمپ را ومخازن بیورت ات ی و روه کف نیف شوند.

 ج( به طور کلی موتور خانه را تا اد امکان، خارج از ساختمان جانماه شوند.

 د( بست را و نههدارنده را لوله را و کانال راه باید کامال صلف باشد.

 95، صفحه 8-3-2-7-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح د گزیمه    

 

می ینیر ا   400اگر دیوارهال وارجر  راویناد بمایر محارور شرد  با ک ف دارال  رد  (  50

 ک ف هال زیر  قف از بوع بیش من ح باشد  کدام گزیمه ک ف مزاز مر باشد؟

 میلیمتر 12میلهرد طولی با قطر  6و  400الف( کالف با عرض 

 میلیمتر 10میلهرد طولی با قطر  4و  150ب( کالف با عرض 

 میلیمتر 12میلهرد طولی با قطر  6و  150ج( کالف با عرض 

 میلیمتر 10میلهرد طولی با قطر  4و  400د( کالف با عرض 

  119و  118، صفحه 1-6-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح الف گزیمه   

 

( در صررورسر که در یک سیر فوالدل بیاز به سعبیه  ررصال کممد  هال  رضررر برال سامیش 51

 مقاامال برشر باشد: 

 الف( در تمامی موارد اتیال سخت کننده عرضی به بال راه کششی و تشاره ال امی است.

 ب( الزم نیست در تمامی موارد، سخت کننده عرضی به بال کششی متیل شود.

براه انت ال بارراه متمرک  به تکیه گاه را به ستتخت کننده راه ج( ت ط در صتتورتی که 

 عرضی نیاز باشد، آنها باید به بال تشاره متیل شوند.

د( تاصتتله مرک  به مرک  پیچ رایی که ستتخت کننده را را به جان تیر متیتتل می کنند، 

 سانتیمتر تجاوز کند. 25نباید از 

 97، قسمت ب، صفحه 2-2-6-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

 ( سوییر امیداد لوله یائب فاض ب به دالی  معنارل یا  از  ال ............ 52

 الف( باید با طی طول ات ی تا رسیدن به ن طه خروج با دو خم اجرا شود.

 ب( مجاز نیست.

 مجاز است.ج( در صورتی که لوله قا م تاضالب مجه  به رواک  باشد، 

 د( در صورتی که سرعت تاضالب در لوله مناسف باشد، مجاز است.

 89، صفحه 1-پ-5-2-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ا ال. صحیح الف گزیمه    

 

 بقه منر وبر   به صرورغ مزینو( در شرومیمه بارب شرد  در ا اش ی ر  8در یک  راویناد ( 53

از آشارسناد ها بشریر گاز بوجود آمد  ا آد آشارسناد آلود  به گاز شرد  ا رال. منرهو  

بگ دارل  رراویناد باید ایداماسر در ایش رابطه به  ن  آارد. کدام گزیمه جزا ایداماغ 

 بنر باشد؟صحیح 

مان مستتکونی که در آن نشتتتی گاز بوجود آمده و ستتایر واادراه مستتکونی )کل الف( آپارت

 ساختمان( از کلیه ساکنین تخلیه گردند.

 ب( جریان گاز به آپارتمان مربوطه که آلوده به گاز شده قطع گردد.

 ج( ساختمان راه مجاور از نظر آلوده شدن به گاز بررسی گردند.

 ن تخلیه شود.د( آپارتمان آلوده به گاز از ساکنی

  ۷۲ صفحه  ۱۰-۸-۲۲ بند   22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح چ گزیمه    



 

 بفر شا   بیاز به:  225( یک کارگا   اوینابر با سعداد 54

 چشمه توالت بهداشتی محیور دارد.  10الف( یک خانه بهداشت و اداقل 

 چشمه توالت بهداشتی محیور دارد. 9ب( یک خانه بهداشت و اداقل 

 چشمه توالت بهداشتی محیور دارد. 7ج( یک خانه بهداشت و اداقل 

 چشمه توالت بهداشتی محیور دارد. 9د( خانه بهداشت ندارد و اداقل 

 24صفحه  1-3-3-12و بند  23صفحه  16-1-3-12، بند 12کتاب مبحث  بر اساسجواب: 

 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

 سعبیه جاد شما  در ششال بام هال منطح سابو چه الزاماسر ا ال؟( 55

الف( در صتورتیکه بام ستاختمان شتیبدار بوده و دستترستی به روه بام با نردنبان و وستایل 

 بام ضروره است. دیهر صورت گیرد، تعبیه جان پناه در

ب( در صتورتیکه بام ستاختمان ت ط براه انجام تعمیرات و بازرستی ضتروره مورد استتفاده 

 بازرسان و کارگران باشد، تعبیه جان پناه در بام ساختمان ال امی است.

ج( در صتورتیکه خر پشتته و راه پله براه دستترستی ستاکنین و استتفاده جهت گذران اوقات و 

مراستم، در بام ستاختمان پی  بینی شتده، تعبیه جان پناه در بام مستطح ال امی برگ اره 

 است.

د( در تمامی ستاختمان را در صتورتیکه بام ستاختمان ت ط براه انجام تعمیرات و بازرستی 

ضتروره مورد استتفاده بازرستان و کارگران باشتد، اادا  جان پناه به صتورت نرده ال امی 

 است.

              102   1-5-9-4بند ، 4بحث بر اساس کتاب م جواب:

 ا ال. صحیح ج گزیمه    

 

کدام یک از گزیمه هال زیر در مورد  از  بگ باد ورشایر با مقا و فوالدل در یک    (56

  بقه ا بداد زیرزمیش صحیح ا ال؟ 3میر در کمار یک  اویناد  6گودبردارل به  نق 

مجاور ملک رمسایه اجرا می شود و سپی اولین مراله ( ابتدا عضو عموده رر خرپا در چاه  1

 عملیات گودبرداره شروع می شود.

( ابتدا م اطع توالده به شکل مورب، طب ه میانی ساختمان مجاور را مهار می کنند و سپی 2

 عملیات خاکی شروع می شود.

زمین، طب ه بدون زیر  3( اجراه سازه نههبان خرپایی تا این عمق و در کنار ساختمان  3

 امکان پذیر نیست.

( ابتدا باید سازه نههبان به روش نیلینگ اجرا شده و سپی سازه نههبان خرپایی در کنار 4

 آن ایجاد شود.

 115صفحه   3-23بر اساس کتاب گودبرداره ، بند  جواب:

 ا ال صحیح الف گزیمه  

 

 میب شود؟در لوله کشر گاز اگر جوش سرک داشیه باشد  مح  سرک چگوبه باید سر( 57

 الف( محل ترک سنگ زده شود و مجددا جوشکاره شود.

 ب( جوش ترک دار باید بریده شود و مجددا جوشکاره شود.

ج( سترتاستر جوش ستنگ زه شتود و یک بار دیهر از روه جوش قبلی، جوشتکاره به صتورت سرتاسره 

 انجام گیرد.

 ترمیم خاصی ندارد.د( اگر جوش ترک دار، تست تشار لوله را تحمل کند نیاز به 

 51ت، صفحه -5-6-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح ب گزیمه    

 

( برال اجرال مدارهایر که در زیر کف ها اجرا مر شررروبد  از چه لوله هایر مر سواد 58

 ا یفاد  کرد؟ 

 ب( ت ط لوله راه توالده             الف( لوله راه توالده یا پالستیکی صلف

 د( لوله راه توالده یا پالستیکی خرطومی   ج( ت ط لوله راه پالستیکی صلف

 91، صفحه 5-3-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال. صحیح الف گزیمه    



 

 دد سوالال سصال شریر  سدای  سعداد لوله   6در یک مزنو ه  رایس ب داشیر  نومر شام     (59

 هال افقر فاض ب ا ابداز  یطر بامر آب ا چمد می ر میر ا ال؟ 

 میلی متر 125 –لوله  2( 1

 میلی متر 150 –لوله  1( 2

 میلی متر 100 –لوله  2( 3

 میلی متر 100 –لوله  1( 4

 87(، صفحه 6( و )5، ج ء ) 5-2-4-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال صحیح ج گزیمه  

 

برال سص یه آب از شم  یک د یگا  ومک کممد  ا پی ال  لوله ال   لوله دربش( در بظر (  60

 مزاز ایش لوله چمد درصد ا ال؟ گرفیه شد  ا ال. سدای  شیب

1 )5/0    

2 )5/1    

3 )2    

4) 1 

 36، صفحه  2-7-3-14، بند  14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ا ال صحیح د گزیمه        

 

 


