
کلیه وزارتخانه ها و ارگان های دولتی و شهردداری ها در اراا  اورر کارشهسا هی  ا  (1

 رعایت آیین ناوه خاص وی ترانسد: 

 الف( فقط از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی استفاده کنند.

 ب( فقط از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنند.

دادگسنتری از مهندسنان دارای پروانه اشنتغال که به وسن  ه ج( به جای کارشنناسنان رسنمی 

 سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

د( به جای کارشنناسنان رسنمی دادگسنتری از ک  ه مهندسنان دارای مدری ی من  ی مری ط و 

 معت ر استفاده نمایند.

 28صف ه ، 27بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده   اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

( چسانچه در یک وقطع فرالدی ودکب تحت کشهه و وره های وت هه   ه یک نیفدال فرالدی یا یک 2

وره دیگد تر ههن نرارهای ارم وسقطع  ه ییدیگد وت هه  شههرندو  داکلد فاصههله آزاد  ین 

 نرارهای ارم وسقطع در اوتداد طرلی عضر: 

برابر   24ی دارند،  الف( در قطعات رنگ شده و قطعایی که رنگ نمی شوند و احتمال زنگ زدگ

 م   متر است. 300ضخامت نازی یرین ورق یا 

ب( در قطعات رنگ نشنننده که ی ت ازر زنگ زدگی و خوردگی صحاصنننو از جوامو جوی( قرار 

 م   متر است. 180برابر ضخامت نازی یرین ورق یا  14گ رند، 

نازی یرین  برابر ضننخامت 24ج( در قطعات رنگ نشننده که ی ت ازر زنگ زدگی قرار گ رند، 

 م   متر است. 300ورق یا 

 د( هر سه گزینه ص  ح است.

 39، صف ه 2-، قسمت الف5-3-2-10، بند 10بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح ب گزیسه    

 

 شالرده  در   ی تس   ازه  کی  در  که  یکالف   اشد؟وی  وتد انتی  چسد  ی طح  شالرده  ضخاوت   داق (  3

  اشد؟ داشته ستی ایو را یژگیو کدام شردوی ا تفاده را ن عسران ه

  یرضج   گرد م  قطر   حداقو  و  مترم  ی  ۱۲  قطر  به  یطول    گرد  م  جدد  ۴  حداقو  ی دارا  -  ۵۰(  1

 مترم  ی ۶

 مترم  ی  ۱2  قطر  با  یطول   گرد م  جدد  ۴  حداقو  یدارا  و  مترم  ی  ۲۵۰  جرض   حداقو  -  ۲۰۰(  ۲

 مترسانتی 2۵ جرض و ۱۲ قطر با یطول  گرد م ۴ یدارا حداقو - ۳۰( ۳

 ۲۵  فواصو  با  مترم  ی  ۶  یجرض   گرد م  و  ۱۲  قطر  با  یطول   گرد م  ۴  یدارا  حداقو  -  ۵۰۰(  ۴

 مترسانتی

 255صف ه  2-1-3-15-9و  258صف ه  6-3-15-9بند ،  9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح ج گزیسه  

 

 ( وعسا و وفررم رنگ  بزو آ ی و زرد کرد ایی را در عالئم ایفسی  ه تدتیب نام  بدید.  4

جالئم هشندار  -جالئم الزام کننده-الف( جالئم خروج اضنراری و کم  های اول ه، شنرایط ایمن

 دهنده

جالئم خروج اضنطراری و کم  های اول ه، شنرایط  -جالئم هشندار دهنده -ب( جالئم الزام کننده

 ایمن

جالئم الزام  -جالئم هشندار دهنده -ج( جالئم خروج اضنطراری و کم  های اول ه، شنرایط ایمن

 کننده

جالئم خروج اضنطراری و کم  های اول ه، شنرایط  -جالئم الزام کننده -د( جالئم هشندار دهنده

 ایمن

 3(، صف ه 1، جدول ص2-20، بند 20بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح الف گزیسه    

 

آذر ایجان غد ی( )در وررد خطد نسبی زلزله در شردهای قم )در ا تان قم( و خری در  (  5

 اشد؟ )وطا ق دراه  سدی خطد نسبی زلزله در شردها و نقاط   ه تدتیب کدام گزیسه صحیح وی

 ورم ایدان(

 زیاد  -( زیاد 2   زیاد -( متوسط 1

 بس ار زیاد - ( بس ار زیاد4               بس ار زیاد -( زیاد 3

 1پ وست  -2800استاندارد  اراب:



 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

چقدر وی تراند   MPa داکلد تس  تسههلیم ویلگددها در اعضههای  ا وقطع وختلن  د  سههب   (6

  اشد؟ )فدض شرد آزوای  یا تحلی  خاصی انجام نشرد( 

 240د(    340ج(    400ب(   500الف( 

 2، قسمت 2-1-8-2-10،  بند 114، صف ه 10بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح الف گزیسه    

 

 ( در  ترن های  ا وقطع وختلن کدام یک از گزیسه های زید صحیح ا ت؟  7

 الف( مقاومت فشاری ستون با طول فاقد مهار جان ی آن، نس ت مستق م دارد.

 نورد شده باشند.ب( اجضای م وری نمی یوانند از مقاطع یو خالی مستط و شکو 

 40ج( فاصن ه آزاد ب ن آرمایورهای طولی و هسنته فویدی م اش شنده در بتن نمی یواند از 

 م   متر کمتر باشد.

د( در سننتون های مخت ط پر شننده با بتن مسنناحت مقطع فویدی می یواند حداکدر ی  درصنند 

 مساحت ک ی مقطع باشد.

 ، گزینه ج ص  ح است.119، صف ه 2-ث-1-2-8-2-10، بند 10بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 جزئ ات بندی اجضای م وری با مقطع مخت ط م اش در بتن  ترضیح:

برابر قطر آرمایور طولی  5/1فاصنن ه آزاد ب ن مقطع فویدی و آرمایورهای طولی باید از 

 م   متر بزرگتر باشد. 40و 

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

ویلیفتد وی   600×   500در یک  ههترن  ا وقطع وختلن وحاط در  تن که ا عاد وقطع  تسی   (8

که وی تران ا ههتفاده نفرد تا وقطع وختلن وحسههرب گدددو   IPE اشههدو کرچک تدین ودوفی  

 کدام یک از وقاطع زید وی  اشد؟ 

 IPE 300د(  IPE 240ج(   IPE 200ب(   IPE 160الف( 

 1-الف-1-2-8-2-10،  بند116، صف ه 10م  ث بر اساس کتاب اراب: 

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

در طدا ی یک دیرار  ه عسران  ازه نگربان اگد تفریدات خاصی  دای زهیشی یا الرگیدی  )9

 نشده  اشد:  یسیی ادیان وشت دیرار و از

خای چس نده باشد فشار ک ی طراحی باید از فشار ه درواستای کی کمتر در    کهی( درصوری۱

 نظر گرفته شود.

 کششی و انق اضی در نظر گرفته شود. یها( ازرات احتمالی یری۲

 ( صرفًا وضع ت پایا در یغ  رات سطح سفره آزاد آب بررسی شود.۳

 ( همه موارد ص  ح هستند. ۴

 59صف ه  ، 4-6-5-7، بند 7کتاب م  ث بر اساس  اراب:

 ا ت. صحیح ب گزیسه 

 

 هاخته وی شهرندو   mm  40در وصهله ی نیم رال های ودکبیو که  ا وره های ضهخیم تد از   (10

چسانچه از ارم نفرذی لب  ه لب ا ههتفاده شههردو  دای الرگیدی از اند انقباض ناشههی از 

  دد شدن و شیست ناشی از تددی در ارمو ا تفاده از کدام الیتدود وسا ب تد ا ت؟

آهن   ج( کم ه دروژن  ب( س ولزی  الف( روی  ی پودر  روی  ی  د( 

 دار

 5-1-9-2-10، بند 142، صف ه 10م  ث بر اساس کتاب اراب: 

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

( کداویک از گزیسه های زید دلی  ا ههتفاده از عف  وی  گدوای  در فدایسد ارشههیاری 11

 ؟  نفی گدددوحسرب 

 الف( افزایش طاقت زخم در ناح ه جوش

 ب( کاهش ینش های انق اضی در جوش و ف ز پایه مجاور آن.



 شدن قطعات در فرایند جوشکاری سرد ج( افزایش سرجت

 د( کاهش دمای انتقال در ف ز پایه اطراف آن

 37، صف ه 19-1بر اساس کتاب راهنمای جوش و ایمایت جوشی، بند  اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

( خاصهیت خرد تفیزشهرندگی در شهیشهه های خرد تفیز شهرندهو  ه دلی  کدام یک از ورارد 12

 زید ا ت؟  

 الف( ش شه های دو جداره با یزریق گاز آرگون ب ن آنها

 ب( جایق رطوبتی رزینی

 UVج( ف  تر مقاوم در برابر 

 د( نانو مواد

 157، صف ه 6-1-21-5، بند 5بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح د گزیسه    

 

  چسد  آن  ی  دارت  یررهاتآروا  فاصله    داکلد   اشد  وتدویلی  ۶۰  ی تس  دال   ضخاوت  اگد(  13

 ی شدگ  افع  و  ی دارت  یهاتس    ا  وقا له  ارت  طدفه  کی  هایدال  در   اشد؟  تراندوی  وتدویلی

  شرند؟ گدفته نظد در یارت هد در دی ا یاضاف یآرواتررها

 یخمش یرمایورهاآ جهت در - ۳۵۰( ۲   یخمش یآرمایورها جهت در – ۳۰۰( 1

 بر  جمود  جهت  در  -  ۳۵۰(  ۴  یخمش یآرمایورها بر جمود جهت در - 300( 3

 یخمش یآرمایورها

 344صف ه  5و  1-4-19-9بندهای  ، 9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح د گزیسه  

 

(  دای تعیهین ردفیهت  هار دی در آزوهای  کهر   وجهدد ) ارگهناری دیسهاوییی( وهی 14

های عفیق که  هه صههررت شهفع ااهدا شهده انهدو کهدام گزیسهه در وهررد فاصهله زوهانی 

 کر   وجدد از کر   اولیه صحیح ا ت؟ 

ب( در خنننای هنننای ریزداننننه حنننداقو   الف( در خای های ریزدانه حداقو ی  هفته

 دو هفته

د( در خنننای هنننای داننننه ای حنننداقو   خای های دانه ای حداقو ی  هفتهج( در 

 دو هفته

 85، صف ه  2-2-8-6-7، بند  7بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح الف گزیسه 

 

 کفتدین   کداویک  و   یشتدین  کداویک  زید  شی   در  شده  داده  نشان  گرشه  هایارم   وقاطع   ین  (  15

 ها اندازه  تفام.  ا ت  ییسان  وایه  فلز  و  ارم  و الح  وشخ ات)  داشت؟  خراهد  را   دشی  وقاووت

  .(ا ت وتدویلی  ه

 
   مقاومت کمترین دارای ی  شماره و مقاومت ب شترین دارای دو شماره( ۱
 مقاومت کمترین دارای ی  شماره و مقاومت ب شترین دارای چهار شماره( ۲
 مقاومت کمترین دارای سه شماره و مقاومت ب شترین دارای دو شماره( ۳
 مقاومت کمترین دارای سه شماره و مقاومت ب شترین دارای چهار شماره( ۴

 147، صف ه 2-2-9- 2-10، بند 10براساس کتاب م  ث اراب : 

 ا ت صحیح ب گزیسه    

 

 کدام گزیسه در ت ا ت؟  3013E( در وررد الیتدود 16

 جوشکاری یخت مناسب است.الف( این الکترود با روکش روی  ی فقط برای 



 ب( این الکترود با روکش آلی برای جوشکاری در یمام وضع ت ها مناسب است.

 ج( این الکترود با روکش روی  ی برای جوشکاری در یمام وضع ت ها مناسب است.

 د( این الکترود با روکش آلی فقط برای جوشکاری یخت مناسب است.

 86و  85، صف ات 4-3و جدول  5-3ایمایت جوشی، بند بر اساس کتاب راهنمای جوش و اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

( دودک  های  تسی طده ای روی وشت  ام  اختفان ها ازء کدام د ته از گزیسه های زیدو 17

 قدار وی گیدند؟ 

 الف( اجزای غ رسازه ای

 ب( اجزای غ رساختمانی غ ر مشابه ساختمان ها

 ساختمانی مشابه ساختمان هاج( اجزای غ ر 

د( بسنته به مورد می یوانند جز  اجزای غ ر سنازه ای و یا همراه با سناختمان، سنازه غ ر 

 ساختمانی باشند.

 67، صف ه 1-1-5، بند 57، صف ه 1-1-4، بند 2800بر اساس استاندارد اراب: 

به سنازه اصن ی اجزای غ ر سنازه ای در سناختمان ها به اجزایی اطالق می شنود که  ترضهیح:

متکی انند ولی در ی منو بنار جنان ی زلزلنه بنه آن کمن  نمی کننند. اجزای معمناری مناننند 

دیوارها، نماها و سنقف های کابب و ن ز یاسن سنات مکان کی و برقی همراه با نگهدارنده 

 ها و ادوات ایمال آنها جز این گروه م سوب می شوند.

 ا ت. صحیح د گزیسه    

 

 هاید  هازه هایی که خدا ی آنرا وراب انتشهار گسهتدده وراد  هفی و وضهد  هاختفان ها و   (18

 دای وحین زیسهت در کرتاه ودت یا دراز ودت خراهد شهد ازء کدام گدوه از خطدونیدی  دای 

 انرا   ارها وی  اشد؟

 4د( گروه           3ج( گروه   2ب( گروه   1الف( گروه 
 8، صف ه 1-1-6بر اساس کتاب م  ث ششم، جدول  اراب:

 ا ت. صحیح الف گزیسه   

 

  اشد؟ونیدی زیاد صحیح وی ا شی  هاقابکدام گزیسه در وررد تید در ( 19

 025/0مگاپاسکال و ب شتر    420( حداقو نس ت آرمایورهای کششی برای فوید با حد یس  م  1
 مقطع بتن باشد.

 متر باشد.م  ی  250اریفاع آن و حداکدر    دهم  سهمقطع ی ر ن اید کمتر از    مؤزر( اریفاع  2

 یر از ی  چهارم جرض دهانه آزاد باشد.( اریفاع مؤزر مقطع ن اید ب ش3

مگاپاسکال کمتر از   520( حداقو نس ت آرمایورهای کششی برای فوید با حد س ستم حداقو  4

 سطح مقطع بتن ن اشد. 020/0

 361صف ه  2و  1-2-6-20-9بند  ، 9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح د گزیسه  

 

در ا داث یک  الن غناخرری در طبقه دومو کارفدوا ت فیم دارد که در فضای آزاد  الن (  20

 اشدو اقدام  ه تفییک فضا تر ن دیرارهای ها فاقد دیرارهای تقسیم کسسده ویکه وطا ق نقشه

کیلر نیرتن(. ورسدس   4/0  نفاید ) ا وزن هد وتدود ع دیرار کفتد ازتقسیم کسسده  بک  

  ای  اید چه اقداوی نفاید؟نارد در این وررد از نظد  ازه

ك  و ن وین بر مترمربع به   5/0  ( باید مهندس طراحی سازه را در مورد کنترل سازه با1

 جنوان بار اضافی در جریان امر قرار داد

 ت و کاف ست نوع دیوارهای مورد نظر را بررسی و یأی د نماید( اقدام خاصی یزم ن س2

ک  و ن وین بر مترمربع به جنوان    1( باید مهندس طراح سازه را در مورد کنترل سازه با  3

 جریان امر قرار داد بار اضافی در

 ( به ه چ وجه ن اید اجازه افزایش بار را صادر نمود4

 31صف ه  1-5-6 و جدول 22، صف ه 2-2-5-6بند ،  6بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح ب گزیسه  

 



( اگد در نظارت کارگاهی وتراه شهریم که ارم های شهیاری یا گرشهه ای در  ازر هی چشهفی 21

 وعیرب هستسدو کدام یک از اقداوات زید را  ه عف  خراهیم آورد؟ 

 الف( دستور آزمایش رادیوگرافی صادر خواه م کرد.

های ب( ابتدا دسنتور یعم رات صنادر خواه م کرد یا پا از بازرسنی چشنمی مجدد، آزمایش 

NDT .دیگر را بر روی جوش ها در صورت لزوم انجام دهند 

 صادر خواه م کرد. PTج( دستور آزمایش 

 صادر خواه م کرد. MTد( دستور آزمایش 

 210، صف ه 6-7بر اساس کتاب راهنمای جوش و ایمایت جوشی، بند  اراب:

 ا ت. صحیح ب گزیسه    

 

 انگشتانه  ارم  از  وتدویلی  ۲۵  ضخاوت   ه  وره  دو  ورششی  ات ال  در   دم  انتقال  ( دای22

 تراند وی  زید  وقادید  از  یک  کدام   ارم  ضخاوت  و   رراال  قطد   داکلد  و   داق .  شردوی  ا تفاده

  اشد؟

 مترم  ی۱۰ جوش ضخامت و مترم  ی ۳۶ قطر حداکدر مترم  ی ۳۳قطر حداقو( ۱

 مترم  ی ۲۰ جوش ضخامت و مترم  ی ۲۸ قطر حداکدر مترم  ی ۲۵قطر  حداقو( ۲

 مترم  ی ۱۶ جوش ضخامت و مترم  ی ۳۶ قطر حداکدر مترم  ی ۲۸ قطر حداقو( ۳

 مترم  ی ۲۰ جوش ضخامت و مترم  ی ۳۶ قطر حداکدر مترم  ی ۳۳ قطر حداقو( ۴

  153،  صف ه  2-ب-3-9- 2-10، بند  10براساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح د گزیسه    

 

ی  ا  ازه  تسیو ورسدس نارد نسبت  ه کارایی  تن وررد  از اختفاندر یک کارگاه  (  23

ا تفاده وشیرک  رده و د ترر  اختن  تن  ا آب وقطد و وقایسه آن  ا  تن  اخته شده  ا 

 ست ی ایوی را  ه وجدی داده ا ت. نفرنه  اخته شده  ا آب کارگاه  داق   دنیآشاو  دیغآب  

آن نسبت  ه   دمیگ  زوانا داشته  اشد؟  چسد درصد وقاووت نفرنه  اخته شده  ا آب وقطد ر

 تراند دیدتد  اشد؟نفرنه آب وقطد  داکلد چسد دقیقه وی

 دق قه 90 -درصد 90( 2          دق قه 130 -درصد 90( 1

 دق قه 90 -درصد ب شتر 10( 4                     دق قه  60 -درصد کمتر 10( 3

 457صف ه  7-3-4-22-9، بند  9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح ب گزیسه  

 

وتد   5/1وتد  دای  ههراره رو در و ههن و از هد طد    15در وجاورت یک خیا ان  ا عدض   (24

 ه عسران ویاده روو یک  هاختفان چسد طبقه طرری طدا ی شهده که در  هدا هد عدض آن  ه  هفت 

وتد و   15وتد ا ههت. عدض  ههاختفان در  د خیا ان   7/0خیا ان دارای وی  آودگی  ه عفق 

وتد ا هت. چسانچه  هاید وحدودیت های   2/3ویاده رو و خیا ان  ارتفا  وی  آودگی از  هطح

 ود رط  ه وی  آودگی رعایت شده  اشدو صحیح تدین گزیسه را انتخاب نفایید. 

 الف( فاص ه ل ه پ ش آمدگی یا ل ه سواره رو کمتر از حد مجاز است.

 ب( جمق پ ش آمدگی از حد مجاز ب شتر است.

 ز کمتر است.ج( اریفاع پ ش آمدگی از حد مجا

 د( یمام الزامات پ ش آمدگی رجایت گردیده و طرح قابو اجرا است.

 38صف ه  قسمت صب( ، ،1-5-4-4، بند 4بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه   

 

( گزیسه صههحیح را در ارتباط  ا طدا ی  ههاختفان ها از وسظد ودافسد غیدعاو  وشههخ  25

 کسید؟ 

درب های نمنب شنده در پوسنته خارجی سناختمان باید به  3و  2الف( در سناختمان های گروه 

 سمت داخو باز شود.

 ب( فضای امن در هر ط قه می یواند خارج از م دوده پالن هم باشد.

 استفاده از پنجره بزرگ مجاز ن ست. 3و  2 ج( در ساختمان گروه

د( در ک  ه سناختمان ها برای افزایش مقاومت، باید چارچوب درب های خروجی با کالف متمنو 

 و همه با ممالح م کم پر شود.

 26، صف ه 10-4-3-2-21، بند 21بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 .26، صف ه 2-4-3-2-21و بند  28صف ه  1-2-4-2-21و بند  26صف ه  9-4-3-2-21بند  ترضیح:



 ا ت. صحیح د گزیسه    

 

 فله  رلفاتی تروازایتی چیست؟ آیا ودفرن  ردن قسفتی از  ازه  تسی در خاک یا آب  (  26

 تراند  اعث وحافظت  یشتد  ازه از  فله  رلفاتی  اشد؟ رلفاتی وی

 خ ر -شودبتنی گفته میی خای به سازه نهی موی سولفات از فضاهای هاون( به مهاجرت ی1

( در مناطق سرد به نوع خاصی از حم ه سولفایی که به صورت شدیدی بروز نماید گفته 2

 خ ر -شودمی

یواند حم ه سولفایی شدیدیری ایجاد نماید که به این حم ه گفته ( جاری بودن آب سط ی می3

 ب ه -شودمی

 ب ه  -شودهای بتنی گفته میی  سازهی سولفات موجود در من ع نزدهاون( به افزایش غ ظت ی4

 512صف ه  4-1پ -9بند  ، 9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح ب گزیسه  

 

ا هتفاده شهده ا هت.  داکلد ا عاد  هرراال  M  27 دای ات هال یک قطعه فرالدی از وی    (27

 ا تاندارد  ه کدام یک از وقادید زید نزدییتد ا ت؟ 

 م   متر 27د(   م   متر 30ج(   م   متر 32ب(   م   متر 29الف( 

 1-ب-2-3-9-2-10،  بند 159، صف ه 10بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

( در یک  هاختفان  سایی واقع در یک وسطقه  ا خطد نسهبی کمو که  ا ویلگدد وسهلح شهده 28

وتد را در اعضهای ویلی 18ها که ویلگددهای فشهاری  ا قطد ا هت.  داق  قطد ویلگددهای تسگ

وتد ویلی 6ها از ویلگددهای  ا قطد وتد ا هت؟ چسانچه تسگاند. چسد ویلیخفشهی ورار کدده

 ها چقدر ا ت؟ فاصله  ین آن اشسدو  داکلد 

    متر م  ی 300 –متر م  ی 10( 1

 مترم  ی 300 –متر م  ی 8( 2

     متر م  ی 288 –متر م  ی 6( 3

 شود.( در اجضای خمشی ساختمان بنایی مس ح از م  گرد فشاری استفاده نمی4

 71 ، صف ه( ۶ص جز  3-4-۴-۸ ، بند8بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح ج زیسهگ     

 

 ( چه نر  قیدی از رقیق نفردن قید در  الل های  بک  ه د ت وی آید؟ 29

 د( ه چکدام  ج( ق ر کندگ ر  ب( ق ر دیرگ ر  الف( ق ر زودگ ر 

 84، قسمت ت، صف ه 2-1-2-11-5، بند 5بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح الف گزیسه    

 

 نظدصد ای دیرارهای  تسی   د کفایت  ازه  ساتیتأ ی  ها فده تران از اند  در چه صررتی وی (  30

وتد چسد ویلی  80نفرد؟  داق  زوان وقاووت در  دا د آت  در دیرارهای  تسی  ا ضخاوت  

 دقیقه ا ت؟

 دق قه 90 -ب شتر ن اشد 40( نس ت اریفاع مؤزر به ضخامت دیوار از 1

 دق قه   120  -متر کمتر باشدسانتی  300مترمربع سطح روی دیوار از    15در هر    هاحفره( سطح  2

 دق قه 60 -متر کمتر باشدسانتی 100مترمربع سطح روی دیوار از  5هر در  هاحفره( سطح 3

 دق قه 60 -متر کمتر باشدسانتی 100مترمربع سطح روی دیوار از  5در هر  هاحفره( سطح 4

 546م  ث  2-3-7-2پ  -9و بند  545صف ه  8-2پ  -9جدول  ، 9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح د گزیسه  

 

در یک ات هال صهلب تید  ه  هترن در  هازه های فرالدیو کداویک از عبارات زید صهحیح    (31

 ا ت. 

 الف( به جای ورق های مضاجف می یوان ضخامت بال های ستون را افزایش داد.

 چشمه ایمال می یوان از ورق های پ وستگی بهره برد.ب( به جای ورق های مضاجف در 



 ج( به جای ورق های مضاجف در چشمه ایمال، می یوان از سخت کننده های قطری بهره برد.

د( به جای ورق های مضناجف می یوان پهنای ورق های روسنری و زیر سنری متمنو به بال های 

 ستون را افزایش داد.

 2، ی مره 6-10-9-2-10،  بند 187ه ، صف 10بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

( در صهههررتی که  ه هد علت اادای  هههاختفان  ه زوانی  ی  از زوان تعیین شهههده در 32

 قدارداد نیاز داشته  اشدو چگرنه عف  وی شرد؟ 

الف( مجری موظف اسنننت سنننه ماه ق و از ایمام قرارداد، مرایب را به صننناحب کار اجالم 

 نماید. در این صورت با رضایت طرف ن قابو یمدید است.

ت ی  ماه ق و از ایمام قرارداد مرایب را اجالم و با رضنننایت طرف ن ب( مجری موظف اسننن

 قرارداد یمدید است.

ج( مجری موظف اسننت ی  ماه ق و از ایمام قرارداد مرایب را به ناظر اجالم و در صننورت 

 یای د ناظر قرارداد قابو یمدید است.

 د قابو یمدید است.د( در صورت درخواست مجری و یای د ناظر و مرجع صدور پروانه قراردا

 ، قسمت صب(11، ماده 138، صف ه 2بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح الف گزیسه    

 

 ید که شداین آب زیدزویسی تأن دهدیژئرتیسییی ود رط  ه یک  اختفان نشان و هایی در  )33

 ورفی  د عفلیدد  ازه خراهد داشت. در این خ رص کدام افله صحیح ا ت؟

 و آلودگی آب و خای ن ست. م  طییست( ن ازی به در نظر گرفتن ازرات ز۱

 .ضروری ن ست یها( یجزیه ش م ایی آب در گردش در چن ن ساختمان۲

ات ساختمانی نمب پ زومتر برای بررسی مشخمه جریان آب زیرزم نی ق و از جم    ( یرج  اً ۳

 شود.

 در ابتدای شروع جم  ات ساختمانی کنترل شود. یاکنترل فشار آب حفره   اً ( یرج۴

 27و  26صف ه  1-2-2-4-2-7، بند 7کتاب م  ث بر اساس  اراب:

 ا ت. صحیح د گزیسه 

 

در  هاختفان های  ا و هالح  سایی در صهررتییه یک  عد از والن  هاختفان نسهبت  ه  عد ( 34

 دیگد از  اختفان وجاور  زرگتد یا ودتفع تد  اشدو کدام یک از ورارد زید صحیح ا ت؟

الف( درز انقطاع باید جاری از هرگونه ممننالح سنناختمانی ازجم ه نخاله بوده و مناسننب 

 است با مواد پر کننده نرم پر شود.

ی متر باشند و سنانت 10ب( یع  ه درز ان سناش و یزم اسنت که فاصن ه ب ن بخش های مجزا شنده 

 یا شالوده ادامه یابد.

سننانتی متر   10ج( یع  ه درز انقطاع به صننوریی که فاصنن ه هر ط قه از سنناختمان مجاور 

 باشد و ادامه آن در شالوده اخت اری است.

سنانتی متر باشند و  20د( یع  ه درز ان سناش و یزم اسنت که فاصن ه ب ن بخش های مجزا شنده 

 ی است.ادامه آن در شالوده اخت ار

 48صف ه  1-1-3-8بند ،  8م  ث بر اساس کتاب  اراب:

 ا ت. صحیح الف گزیسه    

 

و وررد ا تفاده در قطعات  تن آروهو  داق  وقاووت S400ویلگدد آادار  یها یدر آزوا (35

(  ه تدتیب کدام 𝑨𝑺( و  داق  کدن  گسیختگی )نفرنه 𝒇𝒚(و  داق  تس  تسلیم ) 𝐟𝐬𝐮کششی )

 ؟ اشسدیزید و یهاسهییک از وقادید وسدرج در گز

 درصد  16 -مگاپاسکال  400 -مگاپاسکال  600( 1

 درصد  16 -مگاپاسکال  656 -مگاپاسكال  500( 2

 درصد 16 -مگاپاسکال  525 -مگا پاسکال  600( 3

 درصد  12 -ال مگاپاسک 400 -مگاپاسکال  500( 4

 64، صف ه  2-4-9جدول ،  9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

  ا ت صحیح الف گزیسه     

 



 ا فدض عدم ا تفاده از شفع ورقت طدا ی شده اوا ویفانیار   IPE  220یک  قف وختلن  ا تیدریزی    (36

 ه اشتباه  دای اادای اعضای خفشی  ا وقطع وختلن این  قف از شفع ا تفاده کدده ا ت. کدام یک 

  از نظدات ورسدس نارد که در گزیسه های زید وطدح شده ا ت صحیح ا ت؟

 زمان بهره برداری کاهش خواهد یافت( یغ  ر شکو ی ر مخت ط بر ازر بارهای زنده در 1

 ( یغ  ر شکو ک ی ی ر ی ت ازر بارهای مرده و زنده کاهش خواهد یافت2

 ( فرکانا اریعاش سقف در زمان بهره برداری کاهش خواهد یافت3

 ( مقاومت خمشی نهایی ی ر مخت ط افزایش خواهد یافت4

 191، صف ه  2- 10-2- 10، بند  10بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح ب گزیسه    

 

در صهررت وارد فشهار اانبی خاک و فشهار آب زید زویسی  ا وراد انباشهتهو اگد اند   (37

 هایهد ضهههدیهب   Hاین  هار در ارهت افزودن  هه اندات دیگد  هارهها  هاشههههدواند  هار  

.............. و اگد اند این  ار در ارت کاه  اندات دیگد  ارها  اشهد. اند آن  اید 

  )طدا ی در  الت تس  وجاز( ا ضدیب ............... در نظد گدفت.

 8/0 -5/1د(   8/0 -6/1ج(   9/0 -5/1ب(   6/0 -0/1الف( 
 13، صف ه تقسمت  3-3-2-6بر اساس کتاب م  ث ششم، بند  اراب:

 ا ت. صحیح الف گزیسه   

 

( کداویک از د هتگاه ها و اشهخاص زید ویلف  ه  در هی ارات رد ورسد هان دارای صهال یت 38

 خدوات ورسد ی کارشسا یو وعدفی شده از طد   ازوان ا تان وی  اشسد؟ 

 الف( سازمان استان و مرجع درخواست کننده

 ب( مهندسان معرفی شده و مرجع درخواست کننده

 و مراجع درخواست کننده ج( مهندسان معرفی شده، سازمان استان

 د( اداره کو راه و شهرسازی استان و مرجع درخواست کننده

 125، صف ه 9بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده   اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

 اعالم فالشهدهاي از  اید  دیق اعالم آژید ن هب  د عالوه زید هاي گزیسه از یک کدام در( 39

 ا تفاده کدد؟ نیز  دیق

 .است الزامي ها پروژه و ها ساختمان همه در آژیر همراه به فالشر نمب (1

 .باشد بو دسي 100 از ب ش م  طي صداهاي که فضاهایي در( 2

 .باشد بو دسي 90 از ب ش م  طي صداي که فضاهایي در (3

 .باشد بو دسي 95 از ب ش م  طي صداي که فضاهایي در( 4

 61صف ه  4-7-5-3، بند 3بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

در  د    (RBS)در وررد ارم  ال  ه اان تیدهای  هاخته شده از وره  ا وقطع کاه  یافته   (40

 فاص   د  ترن تا طرل وشخ ی  عد از وف   وال تیک کدام یک از گزیسه های زید صحیح ا ت؟ 

 الف( در قاب های از نوع خمشی متوسط جوش می یواند از نوع گوشه دو طرفه باشد.

 ب( جوش باید از نوع نفوبی کامو با جوش گوشه یقویتی در هر دو طرف جان باشد.

 ی کامو باشد، کفایت می کند.ج( اگر جوش از نوع نفوب

 د( جوش باید از نوع نفوبی با نفوب کامو با درز ن م جناغی دورو باشد.

 5، قسمت 1-13-3-10،  بند 242، صف ه 10بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح ب گزیسه    

 

( در چه صررتی  اختفانی که  دای  یرنت انسان خطدناکو نااونو غید رداشتی و ناوسا ب 41

  رده و تعفید آن وقدون  ه صدفه نباشدو  اید د ترر تخلیه و تخدیب صادر شرد؟ 

     الف( به یشخ ص بازرس

 ب( به یشخ ص مسئول نگهداری ساختمان

 س ج( به یشخ ص مسئول نگهداری ساختمان و یای د بازر
 د( به یشخ ص بازرس و یای د سازمان نظام مهندسی 



 16، صف ه 8-13-2-22، بند 22بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

 آادار  ویلگدد  عدد  ۸  وتدوویلی  ۳۵۰  ×  ۳۵۰  ا عاد   ه  طبقه  یک   ترن  یک  طرلی  ویلگددهای  (42

  از  که  د تد ی  ه این ویلگددها وقدر ا ت  عدم  دلی    ه.   اشدوی  وتدویلی   ۲۰  قطد   ه

 هایگزیسه  یککدام.  شرد  ا تفاده  آرای   هفان   ا  وتدویلی  ۱۸  و  ۲۲  قطد   ه   آادار  ویلگددهای

  اشد؟ وی  ترن تدوسا ب وعادل وقطع زید

 ۲۲  قطر  به  م  گرد   ۸  از  اج اراً   و   ن ست  مجاز  هاستون  در  طولی  م  گردهای  قطر  اختالف(  ۱

 .شود استفاده مترم  ی

 وسط ها   در  مترم  ی  ۱۸  قطر  به  م  گرد  ۴  و  هاگوشه  در  مترم  ی  ۲۲  قطر  به  م  گرد  ۴(  ۲

 شود. داده قرار

 وسط ها   در  مترم  ی  ۲۲  قطر  به  م  گرد  ۴  و  هاگوشه  در  مترم  ی  ۱۸  قطر  به  م  گرد  4  (3

 شود. داده قرار

 قرار   ستون  گوشه  چهار  هر  در  مترم  ی  ۲۲  و  ۱۸  قطرهای  به  هم  به  چس  ده  م  گرد  ( دو4

 .شود داده

 125، صف ه  (5ص جز  ۸ ، ردیف2-2-6پ شماره جدول ، ادامه 9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح ب گزیسه

 

وتد از زید وی در وحهدوده ودوژه   5/4( ارزیها ی و طبقهه  سهدی خطد گرد دداری  هه عفق  43

 ای که خاک آن از نر   خت ا تو کدام یک از ورارد زید ا ت؟  

خنطنر   ج( خطر گود بس ار زیاد  ب( خطر گود زیاد الف( خطر گود متوسط د( 

 گود کم

 33، صف ه 1-3-7، جدول 7بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح ب گزیسه 

 

 و وتد ۵ آن طرل و  اشهد  وتدی هانت ۱۰ ترییانو دیرار ادار دو فاصهله که صهررتی در ( 44

 کال   ا دیرار طدفین)   اشهد؟وی نیاز دیراری  سهت چسد  ه  داق   اشهد وتد 5/2 آن ارتفا 

 (ا ت شده ورار

 جدد ۳۲( ۴  جدد ۲۰( ۳   جدد ۱۰( ۲  جدد ۴۰( ۱

 50، صف ه  4-4-3-8، بند  8براساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت صحیح  د گزیسه  

 

در وررد  داق  اندازه های الزاوی آشپزخانه ها و فضاهای وخت کدام گزیسه صحیح   (45

  نیست؟

متر   8/1( حداقو فاص ه دو دیوار اص ی موازی در آشپز خانه ای به شکو مستط و باید  ۱

 باشد.

متر مربع   ۲( مساحت آزاد هر آشپزخانه، خارج از قفسه بندی، برای فضای کار باید حداقو  ۲

 باشد. 

 متر مربع باشد. 5/5( مساحت کو هر آشپزخانه باید حداقو ۳

متر    65/2( حداقو قطر ی  آشپزخانه م دود به دیوار اطراف و به شکو دایره باید حدود  ۴

 باشد.

 59، صف ه  2-5-5-4بند  ، 4بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح ب گزیسه    

 

در نق  ورسه  سدی خطد نسبی زلزله در کشرر ایدانو چسد نر  تقسیم  سدی وطدح شده و (46

  داکلد شتاب وبسا چقدر ا ت؟ 

  g 40/0 - ( سه نوعg  25/0    2 - ( سه نوع1

 g 30/0 -( چهار نوع g  35/0   4-( چهار نوع 3

 14، صف ه  1-2، جدول  2800بر اساس استاندارد  اراب:



 ا ت. صحیح ج گزیسه    

 

های اادایی وح  وصله های ورششی ویلگددهای طرلی  ترن وشخ  در صررتی که در نقشه   (47

  ؟ اشدنفینشده  اشدو کدام یک از عبارات زید در وررد این وصله ها صحیح 

وص ه ها باید در خارج از ناح ه ایمال ی ر به پذیری متوسط م و  ( در قاب های با شکو1

 ستون باشد

پذیری ( م و وص ه می یواند در خارج از ناح ه ایمال ی ر به ستون در قابهای با شکو2

 برابر ب شتر شود 33/1 زیاد اخت ار شود مشروش بر اینکه طول هم پوشانی وص ه ها

 باید در ن مه م انی طول ستون باشدپذیری زیاد م و وص ه ها ( در قاب های با شکو3

 شود پذیری زیاد طول پوشش در وص ه ها برای کشش در نظر گرفته می( در قابهای با شکو4

 366صف ه    ،4-2-3-6-20-9بند  و    355، صف ه  2-2-3-5-20-9بند  ،    9بر اساس کتاب م  ث    اراب:

 ا ت صحیح ب گزیسه     

 

انحدا  از ورقعیت وررد نظد یک  هرراال وسفدد و هفچسین تعدادی  هرراال که  اید  دای   (48

 عبرر وی  هم وحرر  اشسدو  داکلد چقدر وی تراند  اشد؟ 

    م   متر 3الف( 

   م   متر 1ب( 

   م   متر 5ج( 

 م   متر 2د( 

 8-6-4-10، بند 289، صف ه 10بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح د گزیسه   

 

در صهررت وشهخ  نبردن ا عاد  ار وتفدکز  اید  ار را  ه صهررت  ار ییسراخت  د روی   (49

 ههطحی  ه ا عاد هد ضههلع .......... ویلیفتد ترزیع نفرد تا .......... اند ناشههی از 

  ارگناری را در اعضا ایجاد نفاید.

               کمترین -750ج(              ب شترین -850ب(   کمترین -80الف( 

 ب شترین -750د( 

 23بند آغازین صف ه، صف ه  3-5-6بر اساس کتاب م  ث ششم، بند  اراب:

 ا ت. صحیح د گزیسه   

 

( ا ههتفاده از آادهای وا ههه آهیی در ااهایی که خطد یگ زدگی وارد داردو  ا رعایت 50

 کدام شدط وجاز ا ت؟ 

 درصد باشد. 20مقاومت فشاری آن ها کمتر از  الف( پا از آزمایش یخ ندان کاهش 

 درصد باشد. 23ب( پا از آزمایش یخ ندان کاهش مقاومت فشاری آن ها کمتر از  

 درصد باشد. 25ج( پا از آزمایش یخ ندان کاهش مقاومت فشاری آن ها کمتر از  

 درصد باشد. 30د( پا از آزمایش یخ ندان کاهش مقاومت فشاری آن ها کمتر از  

 60، صف ه 6-1-3-9-5، بند 5بر اساس کتاب م  ث اراب: 

 ا ت. صحیح الف گزیسه    

 

( در قداردادههای )ویفهان وهدیدیهت( اقهدام و ودداخهت هزیسهه  دای اخهن انشهههعها هات آب و 51

  ده  د عرده چه کسی ا ت؟ 

الف( مدیر موظف اسنت نسن ت به اخذ انشنعابات به نمایندگی و به هزینه صناحب کار اقدام 

 ماید.ن

 ب( اقدام و هزینه بر جهده مدیر است.

 ج( اقدام و هزینه بر جهده صاحب کار است.

 د( ه چکدام

 161، صف ه 5-4، بند 2بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح الف گزیسه    

 



در کدام یک از ورارد زید  دای الرگیدی از خطدهای ناشههی از ودتاب شههدن و ههالح و  (52

تجریزات  هاختفانی ا تیاج  ه ایجاد راهدو  هدورشهیده ورقتی در ویاده روها و و های  و 

 وعا د عفروی نفی  اشد؟

متر اریفاع در فاصن ه کمتر   8الف( زمانی که جم  ات سناختمانی برای بناهای دو ط قه با 

 متر از راه ج ور جمومی صورت می گ رد. 3از 

 6متر اریفاع در فاصنن ه   15بناهای چهار ط قه با ب( زمانی که جم  ات سنناختمانی برای 
 متر از راه جمومی صورت گ رد.

متر اریفاع در صننوریی که   15ج( جم  ات سنناختمانی برای بناهای ب ش از چهار ط قه با 

 باشد. 2/1نس ت فاص ه ساختمان یا راه ج ور جمومی به اریفاع ساختمان ب ش از 

متر اریفاع در صننوریی که   15از چهار ط قه با  د( جم  ات سنناختمانی برای بناهای ب ش

 باشد. 2/1نس ت فاص ه ساختمان یا راه ج ور جمومی به اریفاع ساختمان کمتر از 

 12، صف ه3-2-2-12، بند 12بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح ب گزیسه    

 

 از شبیه  در وحا به شاخ  تیفیلی صسعتی  ازی یک ودوژه  زرگ اگد در ا یلت  تسی(  53

وتد از  طح زوین تیدچه  ا   ۲۰ اخته ارشی ا تفاده شرد و در ارتفاعات  االی  آرواترر وی 

 :  لرک  فالی در  قف اادا شرد آنگاه  ه تدتیب شاخ  تیفی  صسعتی  ازی

افزایش،    ۷(  ۳  امت از کاهش ۶امت از افزایش،  ۳( ۱ کاهش   ۵امت از  امت از 

  

 امت از کاهش ۷امت از افزایش،  ۵( ۴  امت از کاهش  ۳امت از افزایش،  ۶( ۲

 ۳۲صف ه ،  ۹-۳-۶-۴-۱۱بند و  31، صف ه  ۱-۳-۶-۴-۱۱بند ، 11کتاب م  ث بر اساس  اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه 

 

آادار  ددار ارت تأوین طرل گیدایی ویلگدد   25𝛟 داق  قطد  د انترایی یک ویلگدد  (  54

  در کش   ه کدام یک از گزیسه های زید نزدیک تد ا ت؟

100 mm (1  75 mm (2  60 mm (3  50 mm (4 

 431، صف ه  قسمت پ 1-4-3-21-9بند ،  9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

  ا ت صحیح د گزیسه  

 

 الزاواتی  اید در نظد گدفته شرد؟(  دای عایقیاری رطر تی  ا قیدگرنی چه 55

سنانتی  10الف( جایق کاری روی زیرسنازی مناسنب و سنطوح خشن  انجام شنود، ییه ها حداقو 

 متر همپوشانی داشته باشد.

سنانتی متر همپوشنانی  5ب( جایقکاری روی زیرسنازی بتن سن   انجام شنود، ییه ها حداقو 

 .داشته و ییه های متوالی در ی  جهت قرار گ رد

سنانتی متر همپوشنانی   7.5ج( جایقکاری روی زیرسنازی ماسنه ای انجام شنود، ییه ها حداقو 

 داشته و ییه های بعدی جمود بر ییه اول قرار گ رد.

سننانتی متر   15د( جایقکاری روی زیرسننازی با پوکه معدنی انجام شننود، ییه ها حداکدر 

 قرار گ رد. همپوشانی داشته و ییه های بعدی متوالی در ی  جهت

 60،قسمت ص ر ( ، صف ه 11-5-3-8، بند 8بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت. صحیح الف گزیسه    

 

ضدیب فشار داخلی  اد  دای  اختفان های  دون هد گرنه  ازشر  زرگ اوا  ا  ازشرهای   (56

درصهد وسها ت ک   هطح وی  اشهسد  دا د   1/0کرچک ییسراخت ترزیع شهده که وسها تی کفتد از 

 ا ت  ا:

 15/0د(    15/0ج(    3/0ب(    -3/0الف( 
 95 ، صف ه1گروه  11-10-6بر اساس کتاب م  ث ششم، بند  اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه   

 

در یک کارگاه  زرگ  اختفانیو از خدد کددن قطعات  تسی  دون فرالدو وقدار زیادی (  57

عبارات زیدصحیح  از  یک  کدام  وررد  در این  ا ت.  اا وانده   سگدانه های  ازیافتی  ه 

   اشد؟وی



 استفاده کردای از آنها ( فقط می یوان در ساخت بتن هر نوع بتن غ ر سازه1

 ای استفاده کرد( می یوان با رجایت ضوابطی از آنها برای ساخت بتن سازه2

 ( نمی یوان در ساخت ه چ نوع بتنی از آنها استفاده کرد3

 ای از آنها استفاده کرد( فقط می یوان در ساخت بتن های حج م غ رسازه4

 456، صف ه  4-2-4-22-9بند ،  9بر اساس کتاب م  ث  اراب:

 ا ت صحیح ب گزیسه     

 

 کدام گزیسه در اره تحلی  وایداری گرد صحیح نیست؟ )58

 ( برای ی   و پایداری گود در نظر گرفتن بار مرده و زنده ابن ه مجاور الزامی است.1

 ( برای ی   و گود موقت در نظر گرفتن بار زلزله الزامی ن ست.۲

ناپایدار وجود داشته باشد ضریب اطم نان ک ی گود ( اگر در اطراف م و گود ساختمان  ۳

 خواهد بود. ۳جدد 

 ( یغ  ر مکان افقی و قائم ساختمان مجاور گود باید کمتر از حدود مجاز باشد.۴

 35صف ه  ، 8-7-3-3-7، بند 7کتاب م  ث بر اساس  اراب:

 ا ت. صحیح ج گزیسه 

 

 ( نارد وتراه عدم رعایت ICFعایق واندگار )در اادای  اختفان وسیرنی  ا  یستم قالب  (  59

 .  داکلد ارتفا   اختفان  اید  ه چسد وتد وحدود شرد؟شردیو یدیونضرا ن شی 

1 )9   2 )12   3 )15   4 )50 

 40، صف ه  ۱-۲-۳-۶-۱۱بند ، 11کتاب م  ث بر اساس  اراب:

 ا ت. صحیح الف گزیسه 

 

زوان تساوب تجد یو نسبت ضدیب زلزله یک  اختفان ( در تحلی  ا تاتییی وعادل  د ا اس  60

وتد  ا  هیسهتم قاب خفشهی  تن آروه وتر هن  ه ضهدیب هفان  هاختفان  20 تن آروه  ا ارتفا  

 -  ا شهداین وشها ه ولی  ا  هیسهتم قاب خفشهی  تن آروه ویژه چه وقدار وی  اشهد؟ )عفدان

 (94 رفن  -نظارت

 67/0د(    0/1ج(    2/1ب(    5/1الف( 

 34، صف ه 4-3، جدول 2800بر اساس استاندارد  راب:ا

 ا ت. صحیح الف گزیسه    

 

 

 

 


