
مبحث22با پکیج  1041دی   اجرا _معماری   تطابق آزمون  
 

 پاسخ سبز )مطابق با پکیج( 04 سوال          پاسخ قرمز)هاموجود( 9 سوال          پاسخ زرد)دارج از موابع آزمون( 1سوال

 

درصد سواالت80( در این آزمون  1در22ن پوشش دهی) پکیج میزا  
 

 ؟تاضذ ٔیصیش غحیح  ٞای ٌضیٙٝدس ٍٞٙاْ ٌٛدتشداسی وذاْ یه اص  -1

 .ةاقغ يیانلایی زیؼ پی ؿاظحياف ىساكر ةَ ُیچ ىیؽاف ىساز ٌ ُای قکمگاـ ةَ گاـ جغییؼ  مّرت ةَدر گّدةؼداری ( 1

، ىساكر از ىلادیؼ ىكعل جساكز ٌکٍغانلایی زیؼ پی ؿاظحياف  ُای قکمگاـ ةَ گاـ اگؼ جغییؼ  مّرت ةَدر گّدةؼداری  (2

 انؽاىی ٌیـث. ،ٌگِغارٌغق كتم از قؼكع غيهیات گّدةؼداری ُای ؿیـحوؿاظث ركش 

 در جضهیم ىّكث گّد انؽاىی اؿث کَ ةار زنؽنَ در ٌظؼ گؼفحَ قّد. (3

 ةـیار، ؿـث ازؼای ؿپؼُای فهؽی كتم از گّدةؼداری ىساز ٌیـث.  ُای ظاؾ( در 4

 34، مفضَ 7-3-3-7، ةٍغ  7ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 7-3-3-7، ةٍغ  6در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

 دٚسا٘ی تاضذ؟ یا تایذ تا اٌٚش ا٘جاْ ضٛد؟ تٛا٘ذ ٔیصیش سغح آب  ٞای خاندس  ص٘ی ٌٕا٘ٝسٚش  -2

 ظیؼ –( ظیؼ 4  ةهی -( ةهی 3  ةهی -( ظیؼ 2  ظیؼ -( ةهی 1

 21ك  20، مفضَ  4-3-2-2-2-7، ةٍغ  7ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-3-2-2-2-7 ، ةٍغ  6در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

 اجشا وشد؟ ٚ ٕٞچٙیٗ ػٕك داس ضیةضاِٛدٜ سا  تٛاٖ ٔیٔحػٛس ضذٜ تا والف آیا  ٞای ساختٕاٖدس ضاِٛدٜ  -3

 چٝ ٔمذاس تایذ تاضذ؟ وٙی پی

  mm1200 صغاكم  -ةهی  (mm 600     2صغاكم  - ( ةه1ْ

 mm800صغاكم  -( ظیؼ mm800    4صغاکذؼ  -( ظیؼ 3

 109ك  108، مفضَ  1-2-5-5-8، ةٍغ  8ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-2-5-5-8، ةٍغ  7در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

اص یه  cm 70یه دس تٝ ػشؼ یه ٔتش تٝ فاغّٝ  ،ٔتش 6/2ٚ استفاع  4/5دس یه دیٛاس تٙایی ٔسّح تٝ عَٛ  -4

 ٞا ا٘ذاصٜوذاْ یه اص  تاضذ ٔیدس یه تشاص  ٞا آٖ٘ؼُ دسٌاٜ  وٝ عٛسی تٝ .ٔتش تؼثیٝ ضذٜ است 5/1پٙجشٜ تٝ ػشؼ 

 ٔٛسد استفادٜ لشاس ٌیشد؟ تٛا٘ذ ٔی ٞا آٖتشای عَٛ ٘ؼُ دسٌاٜ 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 ىحؼ 6/3( 4  ىحؼ  1/4( 3  ىحؼ 8/3 (2  ىحؼ 1/3( 1

 52، مفضَ  8-4-3-8، ةٍغ  8ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 8-4-3-8، ةٍغ  7در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

 ،ُؼکغاـ کَ ةیكحؼ اؿث ،ظّؿ دُاٌَ دُو یکىحؼ یا  ىیهی 350گاق جیؼ ٌػم درگاق در ُؼ ظؼؼ ةایغ صغاكم  ظّؿ جکیَتٛضیح: 

 در ٌظؼ گؼفحَ قّد.

m 9/3 ( ;35/0  ×2 + )5/1  +7/0  +1 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 استفادٜ اص ٘شدتاٖ دس واسٌاٜ ساختٕا٘ی دس چٝ غٛستی ٔجاص است؟ - 5

1 )A ٍُگاـ اؿحفادق از ٌؼدةاف صيم ةار ةا دؿث  .ٌتایغ اؿحفادق قّد ظّردق جؼؾآف  ُای پایَیا  ُا پهَکَ  ُایی ٌؼدةاف: از

 ىيٍّع اؿث. ظّؿ ٌؼدةاف ةایغ یک ىحؼ از کف ىلنغ ةهٍغجؼ ةاقغ ك ایً كـيث فاكغ پهَ ةاقغ. 

2 )B :.اؿحفادق از ٌؼدةاف ىحضؼؾ در کارگاق ؿاظحياٌی ىيٍّع اؿث 

3 )C : آف اىکاف نغؽش ٌغاقحَ  گاق جکیَك  ُا پایٌَّع ك زٍؾ ٌؼدةاف ةایغ ةا قؼایط اكهیيی ك ٌّع غيهیات ىحٍاؿب ةاقغ ك

 .ةیف از یک ٌفؼ اؿحفادق کٍٍغ زىاف ُوةاقٍغ ك از یک ٌؼدةاف ٌتایغ 

  ُؼ دك مضیش ُـحٍغ. Cك  A ( ةٍغُای4

 52، مفضَ  3-7-12، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 3-7-12، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

اِف( -3استفاع ٚ ٔساحت ٔجاص دس ساختٕاٖ سیٕٙایی وٝ داسای ساختاس ٘ٛع ) ،حشیك تش ٔثٙای ضٛاتظ -6

ضثىٝ تاس٘ذٜ  ٚسیّٝ تٝٔجاٚس ٚ یا ٔحافظت  ٞای ساختٕاٖتذٖٚ احتساب افضایص تٝ دِیُ فاغّٝ اص ) تاضذ ٔی

 چمذس است؟ (خٛدواس

 ىحؼىؼةع 1500ظتلَ( ك ىـاصث  3)ىحؼ  20( صغاکذؼ ارجفاع ىساز ؿاظحياف 1

 ىحؼىؼةع 1300ك ىـاصث  (ظتلَ 3ىحؼ ) 20صغاکذؼ ارجفاع ىساز ؿاظحياف  (2

 ىحؼىؼةع 1400ظتلَ( ك ىـاصث  2ىحؼ ) 15( صغاکذؼ ارجفاع ىساز ؿاظحياف 3

 ىحؼىؼةع 1400ظتلَ( ك ىـاصث  3ىحؼ ) 20صغاکذؼ ارجفاع ىساز ؿاظحياف  (4

 42، مفضَ  2-4-3ك زغكؿ  32، مفضَ  6-2-3 زغكؿ،  3ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-4-3ك  6-2-3زغاكؿ ،  3در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

��ث 
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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پزیشی وٓ ٚ تا ٔساحت صیاد ٚ استفاع غیشٔؼَٕٛ، ٔساحت وُ سىٛٞای دس تػشف غٙؼتی خاظ تا خغش -7

دس آٖ فضا ٔیاٖ عثمٝ ٞٓ ٚجٛد داضتٝ  وٝ دسغٛستی( چٝ ٔحذٚدیتی داسد؟ Sتجٟیضات غٙؼتی ٚالغ دس یه فضا )

 ( چٝ ٔحذٚدیتی داسد؟Aوُ فضا ) ( ٘سثت تS+bٝ) ٞا عثمٝٔجٕٛع ٔساحت سىٛٞای تجٟیضات ٚ ٔیاٖ  ،تاضذ

1) 
2

3
 (A) ≥ (S + b) ك 

2

3
 (A) ≥ (S)     

2)(A) ≥ (S + b) ك 
1

3
 (A) ≥ (S)   

2

3
 

3 )
1

2
 (A) ≥ (S + b) ك 

1

4
 (A) ≥ (S) 

 ك(4
1

2
 (A) ≥ (S)   قّد یٌيدادق  ظتلَ یوٌدر ایً فضاُا ىسّز اصغاث. 

 47، مفضَ  1-5-4-4-3، ةٍغ  5ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-5-4-4-3، ةٍغ  5در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

وٝ  ،ٔتش 23عثمٝ ٚ استفاع  6داسای حذاوخش  ٞای ساختٕاٖخاسجی خشٚد دس  ٞای پّىاٖاستفادٜ اص  -8

یىی اص ٔطخػات  ػٙٛاٖ تٝ)دس غٛست سػایت وذاْ یه اص تٙذٞای صیش  ،داضتٝ تاضٙذ 2-دغیش اص  ٞایی تػشف

 ضٛد؟ جضیی اص ساٜ خشٚد اِضأی استفادٜ ػٙٛاٖ تٝ تٛا٘ذ ٔی (خاسجی خشٚد ٞای پّىاٖالصْ تشای 

 5/3ظؼؼ ةاز ةایغ در ىسيّع دارای صغاكم  .صغاكم از یک ظؼؼ ةَ فضای ظارزی ةاز ةاقغ ایً پهکاف ظارزی ةایغ( 1

 .ةاقغ ىیاٌی .پاگؼد یا کف ُؼ جؼاز در ةاز ؿعش ىحؼىؼةع

 ىحؼىؼةع 4 صغاكم دارای ىسيّع در ةایغ ةاز ظؼؼ .ةاقغ ةاز ظارزی فضای ةَ ظؼؼ دك از صغاكم ةایغ ظارزی پهکاف ایً( 2

 .ةاقغ ىیاٌی پاگؼد یا ُيکف جؼاز در ةاز ؿعش

 زؽیی از دؿحؼس ظؼكج ىضـّب گؼدد. غٍّاف ةَغ جّاٌ يی( جضث ُیچ قؼایعی پهکاف ظارزی 3ٌ

 ىحؼىؼةع 3ایً پهکاف ظارزی ةایغ صغاكم از ؿَ ظؼؼ ةَ فضای ظارزی ةاز ةاقغ ظؼؼ ةاز ةایغ در ىسيّع دارای صغاكم  (4

 ؿعش ةاز در جؼاز ُؼ کف یا پاگؼد ىیاٌی ةاقغ.

 76، مفضَ  11-3-3-6-3، ةٍغ  3ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

حذالُ ٔساحت  .ضٛد تیٙی پیص٘فش  100دس یه ساختٕاٖ ٔسىٛ٘ی دس ٘ظش است فضایی تشای پٙاٜ ٌشفتٗ  -9

 تایذ تاضذ؟ ٔتشٔشتغخاِع ٔجاص فضای ٔزوٛس چٙذ 

1 )60    2 )28   3 )56   4 )30   

 80، مفضَ  5-19-3-3-6-3، ةٍغ  3ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 5-19-3-3-6-3، ةٍغ  3در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 ؟٘یستدس چٝ غٛستی اجشای ضثىٝ تاس٘ذٜ خٛدواس دس سمف آتشیْٛ اِضأی  -10

 قغق ةاقغ. ةیٍی پیفدر دیّارُا ك کف ؿیـحو کكف ك اغالـ صؼیق ك دكد  کَ درمّرجی( 1

 ةاقٍغ. دیّارُا ك کف دارای ؿاظحارُای ىاٌع آجف ةا ىلاكىث صغاكم یک ؿاغث کَ درمّرجی( 2

 آجؼیّـ ُا ٌیازی ةَ قتکَ ةارٌغق ظّدکار ٌغارٌغ. ( 3

 ىحؼ ةاقغ. 17ارجفاع ؿلف آف ةیكحؼ از  (4

 

 191، مفضَ  2-1-11-3، ةٍغ  3ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-1-11-3، ةٍغ  3در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

دس چٝ ضشایغی تایذ اص  ،ٕ٘ای ساختٕاٖ وٝ دس ٔجاٚست فضای تاص یا ٔؼثش لشاس داس٘ذ ای ضیطٝتٕاْ سغٛح  -11

 ٚ غیش سیض٘ذٜ تاضٙذ؟ یٕٗا یطٝض

 ىؼةع ةاقغ.ىحؼ 5/1ك ىـاصث آف صغاکذؼ  ىحؼ ؿاٌحی 90( غؼض ؿعش قیكَ صغاکذؼ 1

 ةاقغ. ىحؼىؼةع6/1ك ىـاصث آف صغاكم  ىحؼ ؿاٌحی 110( غؼض ؿعش قیكَ صغاكم 2

 .ةاقغ ىحؼىؼةع 5/1ك ىـاصث آف ةیف از  ىحؼ ؿاٌحی 90( ؿعش قیكَ ةا غؼض ةیف از 3

 .ةاقغ ىحؼىؼةع 8/1 از ةیف آف ىـاصث ك ىحؼ ؿاٌحی 120 از ةیف غؼض ةا قیكَ ؿعش( 4

 37، مفضَ  8-4-4-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 8-4-4-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 وذاْ پاسخ دس ٔٛسد فضاٞای ٚسٚدی ساختٕاٖ دسست است؟ -12

 ىحؼ ةاقغ ىساز اؿث.  5/1 × 5/1( فضای كركدی ؿاظحياٌی کَ دارای ؿعش آزاد ك ةغكف ىاٌػی ةؼاةؼ ةا 1

 از آف فامهَ داقحَ ةاقغ. ىحؼ ؿاٌحی 140( ُؼ ٌّع اظحالؼ ؿعش یا پهَ در ىلاةم در كركدی امهی ةایغ صغاکذؼ 2

 .ةاقغ ىحؼ 5/1×  5/1( فضای كركدی ؿاظحياف ةایغ دارای ؿعش آزاد ك ةغكف ىاٌػی ةؼاةؼ ةا صغاكم 3

 درمغ ؿعش فضا کيحؼ ةاقغ. 50در ةیكحؼ از  ىحؼ ؿاٌحی 220( ارجفاع زیؼ ؿلف از کف جياـ قغق ٌتایغ از 4

 44، مفضَ  2-3-1-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-3-1-5-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

 

 

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 تایذ چٙذ سا٘تیٕتش تاضذ؟ bحذالُ ػشؼ  ،تا تٛجٝ تٝ ضشایظ دس دٚ ٍِٙٝ ٔماتُ -13

 

1 )80   2 )100    

3 )110   4 )130  

 45، مفضَ  1-5-1-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-5-1-5-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

 .ةاقغ ىحؼ 8/0 صغاكم ةایغ ةاز صانث در فػاؿ نٍگَ ىفیغ پٍِای ،ُا اجاؽ ةؼای نٍگَ چٍغ درُای از اؿحفادق مّرت درتٛضیح: 

  0 5  0 8  1  3    130   

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

سٛاسٜ ٚ پیادٜ ٔغاتك ضىُ تفىیه ضٛ٘ذ، حذالُ ػشؼ ٌزس  دس تٛلفٍاٞی تضسي دس ٘ظش است ٔسیش ػثٛس -14

 ػاتشاٖ پیادٜ تایذ چٙذ سا٘تیٕتش تاضذ؟

 

1 )80   2 )60    

3 )120   4 )100  

 69، مفضَ  6-1-10-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 6-1-10-5-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

وٝ دس خاسد اص ساختٕاٖ ٔجشایی ٔٙتٟی  دٞذ ٔیایٗ ضىُ ٔمغؼی اص جذاسٜ صیشصٔیٗ یه ساختٕاٖ سا ٘طاٖ  -15

 Dتٝ فضای تاص دس ٔجاٚست صیشصٔیٗ ایجاد ٌشدیذٜ است. ٘اْ ایٗ ٔجشا ٚ ٞذف اص ایجاد آٖ ٚ حذالُ اِضأی ا٘ذاصٜ 

 چمذس است؟ Hتاصضٛ  ٔؤحشٚ استفاع 

 . گؼدد یىجِّیَ ك ُّای ىٍاؿب ةؼای فضاُای جّكفگاق ؿّارق ایساد  یًجأى ىٍظّر ةَ یؼگ آفحاب( ىسؼای ظارزی 1

 .ىحؼ ؿاٌحی 150 = ىحؼ ؿاٌحی 90   ك  90  ك 150   

 H = 150 90   ك .گؼدد یىایساد  ُا ؿاظحيافٌّر فضاُای كاكع در ٌيای  یًجأى ىٍظّر ةَ یؼگ آفحاب( ىضفظَ 2

 .ىحؼ ؿاٌحی

 = H 90ك  D   150 .گؼدد یىٌّر ك ُّای فضاُای كاكع در زیؼزىیً ایساد  یًجأى ىٍظّر ةَىسؼای ظارزی ٌّر ك ُّا ( 3

 .ىحؼ ؿاٌحی

 .ىحؼ ؿاٌحی =120Hك  D   120. گؼدد یىٌّر ك ُّای فضاُای كاكع در زیؼزىیً ایساد  یًجأى ىٍظّر ةَ یؼگ آفحاب( ىضفظَ 4

 67، مفضَ  3-2-9-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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حذالُ استفاع لسٕت تاال ٚ پاییٗ  ،تخطی اص آٖ فضا ػٙٛاٖ تٝدس غٛست تؼثیٝ ٔیاٖ عثمٝ دس فضاٞای الأتی  -16

آٖ تٝ تشتیة چمذس تایذ تاضذ؟ ٔساحت ٔیاٖ عثمٝ تایذ چٝ ٘سثتی اص ٔساحت صیشتٙای فضای صیشیٗ آٖ سا داسا 

 تاضذ؟

 ك ىـاصث ىیاف ظتلَ از یک ؿّـ ىـاصث زیؼةٍای فضای زیؼیً آف ةیكحؼ ٌتاقغ. ىحؼ ؿاٌحی 240ك  210( 1

 ث ىیاف ظتلَ از یک دكـ ىـاصث زیؼةٍای فضای زیؼیً آف ةیكحؼ ٌتاقغ.ك ىـاص ىحؼ ؿاٌحی 240ك  220 (2

 ك ىـاصث ىیاف ظتلَ از یک ؿّـ ىـاصث زیؼةٍای فضای زیؼیً آف ةیكحؼ ٌتاقغ. ىحؼ ؿاٌحی 240ك  240 (3

 ك ىـاصث ىیاف ظتلَ از یک دكـ ىـاصث زیؼةٍای فضای زیؼیً آف ةیكحؼ ٌتاقغ. ىحؼ ؿاٌحی 220ك  205( 4

 53، مفضَ  5-2-2-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 5-2-2-5-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

ٔتش ٚ یا  20تا عَٛ تیص اص  ساٜ ضیةاٌش  ٔسمف دس تٛلفٍاٜ ػٕٛٔی ساٜ ضیةیش اص یه ٔتش اتتذا ٚ ا٘تٟای غ -17

 تٝ تشتیة چمذس تایذ تاضذ؟ ٞا آٖحذاوخش ضیة ٔجاص  ،ٔتش تاضذ 20وٕتش اص 

 درمغ 15درمغ ك  16ةَ جؼجیب  (2  درمغ 16درمغ ك  17ةَ جؼجیب  (1

 درمغ 15درمغ ك  17ةَ جؼجیب  (4  درمغ 17درمغ ك  16( ةَ جؼجیب 3

 70، مفضَ  6-2-10-5-4، ةٍغ  4ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 6-2-10-5-4، ةٍغ  4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 وذاْ لغش والف غحیح است؟ mm6دس ٔٛسد والف ٔیٍّشدٞای تٝ لغش  -18

 ةاقغ. mm1200( صغاكم كعؼ کالؼ ةایغ 2  ةاقغ. mm1100 جّاٌغ ىی( كعؼ کالؼ 1

 ةایغ ةاقغ.  mm1800( صغاكم كعؼ کالؼ 4    ةاقغ. mm1100( صغاکذؼ كعؼ کالؼ ةایغ 3

 150، مفضَ  10-6-19-5، ةٍغ  5ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 10-6-19-5، ةٍغ  5در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

 ػایك سعٛتتی تایذ سػایت ضٛد؟ یٞا سَٚوذاْ عشیمٝ ٚ ضشایظ تشای حُٕ ٚ ٔشالثت اص  -19

 درزَ ؿهـیّس ةاقغ. +45ك  +15غيّدی صيم قٌّغ ك دىای ىضیط در ٍُگاـ صيم ةیً  ظّر ةَةایغ  ُا ركؿ( 1

 غيّدی صيم قٌّغ. ظّر ةَ ُا ركؿدرزَ ؿهـیّس ةاقغ ك  +35ك  +10( ٍُگاـ صيم دىای اجاكک کاىیّف ةایغ ةیً 2

 غيّدی چیغق ك صيم قٌّغ. ظّر ةَ ُا ركؿدرزَ ؿهـیّس ةاقغ ك  +35+ ك 5ٍُگاـ صيم دىای اجاكک کاىیّف ةایغ ةیً  (3

 ؿهـیّس ةاقغ.+ درزَ 35+ ك 5 افلی مّرت گیؼد ك دىای ىضیط در ٍُگاـ صيم ةایغ ةیً مّرت ةَ ُا ركؿصيم  (4

 93، مفضَ  2-5-12-5، ةٍغ  5ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

��ث
� �ی ۲۲ وز
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 2-5-12-5، ةٍغ  5در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

تاضذ، اٌش ٚاحذ، تٙایی تّٛوی تا ٔالت ٔاسٝ سیٕاٖ  MPa13ٔماٚٔت فطاسی تّٛن سیٕا٘ی  وٝ دسغٛستی -20

چٙذ  (ٔالت ٔجٕٛػٝ تّٛن سیٕا٘ی ٚ)آٍ٘اٜ ٔماٚٔت فطاسی ٔطخػٝ ٚاحذ تٙایی  ،لٛی ساختٝ ضذٜ تاضذ

 ٍٔاپاسىاَ است؟

1 )10   2 )13   3 )6   4 )17 

 44، مفضَ  4-2-8 زغكؿ،  8ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

 40اٌش تٝ دالیّی ػشؼ چطٓ پّٝ  ،ضذٜ  دادٜعثك ٔثحج ٞطتٓ ٔمشسات ّٔی ساختٕاٖ دس لفسٝ پّٝ ٘طاٖ  -21

 ( چٙذ سا٘تیٕتش است؟b) پّٝ ساٜسا٘تیٕتش تاضذ حذالُ ػشؼ داخّی 

1 )200  2 )240  3 )220  4 )260 

 56، مفضَ  4-5-3-8، ةٍغ  8ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-5-3-8، ةٍغ  7در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

 تٛضیح: 

260=  40 ( +110  +110) 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 وذاْ ٌضیٙٝ تیاٍ٘ش ضشیة افت ٔماٚٔت سًٙ دس آب است؟ -22

 ؿاغث ةَ ىلاكىث فكاری ُياف ؿٍگ در صانث ظكک 12قغق در آب ةَ ىغت ( ٌـتث ىلاكىث فكاری ٌيٌَّ ظیؾ 1

ؿاغث ةَ ىلاكىث فكاری ُياف ؿٍگ در صانث  24( ٌـتث ىلاكىث فكاری ٌيٌَّ ظیؾ قغق در آب ةَ ىغت صغاكم 2

 ظكک

 ؿاغث 24 ( ٌـتث ىلاكىث فكاری ٌيٌَّ ظكک ةَ ىلاكىث فكاری ٌيٌَّ ظیؾ قغق در آب ةَ ىغت3

 ؿاغث 12 ث فكاری ٌيٌَّ ظكک ةَ ىلاكىث فكاری ٌيٌَّ ظیؾ قغق در آب ةَ ىغت( ٌـتث ىلاكى4

 35ك  34، مفضَ 4-4-2-2-8، ةٍغ  8ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-4-2-2-8، ةٍغ  7در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

 پاسىاَ است؟ٔؼِٕٛی ٚ سثه چٙذ ٍٔا ٞای تتٗشای ت ،حذاوخش ٔماٚٔت فطاسی ٔطخػٝ تتٗ -23

1 )40   2 )20   3 )70   4 )50 
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 57، مفضَ  3-3-3-9، ةٍغ  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 3-3-3-9، ةٍغ  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 است؟ ٔتش سا٘تیٔتؼاسف چٙذ  ٞای ساختٕاٖسا٘تیٕتش دس  160( تٝ عَٛ hحذالُ استفاع تیش عشٜ تتٙى ) -24

1 )16 h =  2 )20 h =  3 )28 h =  4 )24 h =   

 195، مفضَ  1-6-2-11-9، ةٍغ  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-6-2-11-9، ةٍغ  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

ٔمغغ  تتٙی ٔساحت آسٔاتٛسٞای عِٛی ٘ثایذ تٝ تشتیة وٕتش ٚ تیطتش اص چٙذ دسغذ سغح یٞا ستٖٛدس  -25

 ٘اخاِع آٖ تاضذ؟

 درمغ 10 - درمغ 5/1 (2    درمغ 8 -درمغ  1( 1

 درمغ 8 -درمغ  3 (4    درمغ 10 -درمغ  3 (3

 217، مفضَ  1-5-12-9، ةٍغ  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

تشای تؼییٗ ٔماٚٔت فطاسی ٔطخػٝ تتٗ  ٔتش ٔیّی 300ٚ استفاع  150تٝ لغش  یا استٛا٘ٝحذالُ چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ  -26

 سٚصٜ الصْ است؟ 28 ٞای یصآصٔااساع  تش

1 )4   2 )3   3 )2   4) 1 

 57، مفضَ  1-3-3-9، ةٍغ  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-3-3-9، ةٍغ  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 ٔتش ٔیّی 50اٌش دس یه سیفٖٛ ٔشتٛط تٝ دستطٛیی یه ٚاحذ ٔسىٛ٘ی، لغش اسٕی ِِٛٝ خشٚجی فاضالب  -27

 است؟ ٔتش ٔیّیتاضذ، حذالُ ػٕك آب ٞٛاتٙذ سیفٖٛ چٙذ 

1 )75   2 )50   3 )65   4 )60 

 85، مفضَ  )ث( ، كـيث 3-2-4-16، ةٍغ  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 ، كـيث )ث( 3-2-4-16، ةٍغ  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

��ث
� �ی ۲۲ وز
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سثه استفادٜ وشد؟ ٚ دس  یٞا تتٗاص  تٛاٖ ٔی (فٛالد ٚ تتٗ)دس اػضای تا ٔمغغ ٔختّظ  ٞا ساختٕاٖآیا دس  -28

سغح ٔمغغ ٞستٝ فٛالدی تایذ حذالُ چٙذ دسغذ ٔساحت وّی ٔمغغ  ،تا ٔمغغ ٔختّظ ٔحاط دس تتٗ یٞا ستٖٛ

 ٔختّظ تاضذ؟

 یک درمغ -( ةهی 4 دك درمغ -( ةهی 3 یک درمغ -( ظیؼ 2 دك درمغ -( ظیؼ 1

 116مفضَ ،  1-2-8-2-10ةٍغ ك  113مفضَ ،  2-1-8-2-10 ةٍغ ، 10ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-2-8-2-10ةٍغ ك  2-1-8-2-10، ةٍغ  9در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

چٙذ  ٔمغغ فٛالدی ٚ داَ تتٙی ، حذالُ ضخأت ٔمشس ضذٜ تشای داَ تتٙی غٛست تٝسمف تا ٔمغغ ٔختّظ  - 29

 است؟ ٔتش سا٘تی

1 )10   2 )8   3 )12   4 )14 

 122ك  121، مفضَ  1-3-8-2-10، ةٍغ  10ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-3-8-2-10، ةٍغ  9در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

حذاوخش تا چٝ استفاػی ٔجاص است؟ حذاوخش  ،ٕٞشاٜ تا ٟٔاستٙذی جا٘ثی دس ایشاٖ LSFاحذاث تٙا تا سیستٓ  -30

 چمذس تؼییٗ ضذٜ است؟ ٞا آٖ یٞا سمفتاس ٔشدٜ ٚ تاس ص٘ذٜ تشای 

 ( در ایؼاف ازازق اصغاث ةٍا ةا ایً ؿیـحو دادق ٌكغق اؿث.1

 450ك   350ةَ جؼجیب  ُا ؿلف ىحؼ از جؼاز پایَ ىساز ُـحٍغ ك صغاکذؼ ةار ىؼدق ك ةار زٌغق ةؼای 20( صغاکذؼ جا ارجفاع 2

 اؿث. ىحؼىؼةعکیهّگؼـ ةؼ 

 250ك  350ةَ جؼجیب  ُا ؿلفىحؼ از جؼاز پایَ ىساز ُـحٍغ ك صغاکذؼ ةار ىؼدق ك ةار زٌغق ةؼای  15( صغاکذؼ جا ارجفاع 3

 کیهّگؼـ ةؼ ىحؼىؼةع اؿث.

 250ك  300ةَ جؼجیب  ُا ؿلفٌغق ةؼای ىحؼ از جؼاز پایَ ىساز ُـحٍغ ك صغاکذؼ ةار ىؼدق ك ةار ز 12( صغاکذؼ جا ارجفاع 4

 کیهّگؼـ ةؼ ىحؼىؼةع اؿث.

 38، مفضَ  2-2-6-11، ةٍغ  11ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-2-6-11، ةٍغ  10در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 چمذس است؟ ٞا ساختٕاٖدس پالٖ  ٞا پی، سٚاداسی اختالف ا٘ذاصٜ ساخت، غٙؼتی ٞای سٚشدس اِضأات اجشایی  -31

 ىحؼ ىیهی 50ك اضافی  ىحؼ ىیهی 12( ٌلناٌی 1

 ىحؼ ىیهی 30ك اضافی  ىحؼ ىیهی 15( ٌلناٌی 2

 ىحؼ ىیهی 20ك اضافی  ىحؼ ىیهی 10ٌلناٌی ( 3

��ث
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 ىحؼ ىیهی ± 15( 4

 57، مفضَ  1-6-11 زغكؿ،  11ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-6-11زغكؿ ،  9در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

دس ػّٕیات ساختٕا٘ی ٔٛسد  ٔٛسد٘ظشدستشسی تٝ تشاص  ٔٙظٛس تٝوٝ  یا عشفٝحذاوخش استفاع ٘شدتاٖ دٚ  -32

ٔتش  چٙذ وٙذ ٔیٚ ٔجٟض تٝ لیذ یا ضأٙی است وٝ اص تٟٓ خٛسدٖ ضیة آٖ جٌّٛیشی  ٌیشد ٔیاستفادٜ لشاس 

 است؟

1 )80/2  2 )4   3 )80/4  4 )3 

 53، مفضَ  4-3-7-12، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-3-7-12، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 ؟تاضذ ٔی ویِّٛٚت آٔپش چمذس 1600ٔٙاسة تشای تٟٛیٝ عثیؼی یه اتاق تشا٘سفٛسٔاتٛس تٝ ظشفیت استفاع  -33

 ىحؼ 3( 4  ىحؼ 4/3( 3  ىحؼ 5/ 3( 2  ىحؼ 7/4( 1

 52، مفضَ  3-3-5-13 زغكؿ،  13ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

   3-3-5-13 زغكؿ،  12در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

ا٘تخاب  ، جثٟٝ ٔطشف تٝ فضای آصاد اتاق تشا٘سفٛسٔاتٛس دس ضٟش تٟشاٖ تایذ دس چٝ جٟتیدس غٛست أىاٖ -34

 ضٛد؟

 رك ةَ زٍّب( 4  ( رك ةَ قياؿ3  ( رك ةَ غؼب2  ( رك ةَ قؼؽ1

 54، مفضَ ، كـيث )پ(  2-3-3-5-13، ةٍغ  13ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 ، كـيث )پ( 2-3-3-5-13، ةٍغ  12در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

وذاْ یه اص ػثاسات صیش دس ٔٛسد آٖ  ،دس غٛست استفادٜ اص ضٛٔیٙٝ ٌاصی دس فضای الأتی تػشف ٔسىٛ٘ی -35

 غحیح است؟

 جٍِا كؿیهَ گؼـ کٍٍغق اجاؽ اؿحفادق قّد. غٍّاف ةَ( قّىیٍَ گازی ٌتایغ 1

 ( قّىیٍَ گازی ةایغ چٍاف ؿاظحَ ك ٌنب قّد کَ کف ازاؽ آف زؽیی از کف اجاؽ ةاقغ.2

 در فضاُای ىؼظّب ك ظیؾ ٌنب قّىیٍَ گازی ىساز ٌیـث.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



مبحث22با پکیج  1041دی   اجرا _معماری   تطابق آزمون  
ةایغ ةَ آؿاٌی كاةم  یا دكرقكركد ُّای آف ةؼای جػيیؼات  ُای یچَدر ،( در مّرت اؿحفادق از قّىیٍَ گازی ةغكف دكدکف4

 دؿحؼس ةاقغ.

 97، مفضَ  1-3-8-14، ةٍغ  14ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

 صیش غحیح است؟ ٞای ٌضیٙٝدس جٛضىاسی دسصٞای ِة تٝ ِة وذاْ یه اص  -36

 صفغ گؼدد. ةؼای صفغ اكحناد زّش در زّقکاری نب ةَ نب ٌتایغ زاكیَ پعی نتَ ك دُاٌَ ریكَ در صغاكم( 1

 .قّد ىیدر ٌظؼ گؼفحَ  ُا نتَ( دُاٌَ ریكَ ظتق زغاكؿ ك ىـحلم از زاكیَ پعی 2

 دارد. جؼ کّچک( زاكیَ پعی زیاد نتَ ٌیاز ةَ دُاٌَ ریكَ ةؽرگحؼ ك زاكیَ پعی کو نتَ ٌیاز ةَ دُاٌَ ریكَ 3

 دارد. جؼ ةؽرگ ةَ دُاٌَ ك زاكیَ پعی کو نتَ ٌیاز جؼ کّچک( زاكیَ پعی زیاد نتَ ٌیاز ةَ دُاٌَ ریكَ 4

 322، مفضَ  1-1-4-9، ةٍغ راٍُيای زّش ك اجناالت زّقی ةؼ اؿاس جٛاب: 

 1-1-4-9، ةٍغ  22در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 یش٘اپز اجتٙاب وٝ دسغٛستیحُٕ تاس اص سٚی ٔؼاتش ٚ فضاٞای ػٕٛٔی ٚ خػٛغی ٔجاٚس واسٌاٜ ساختٕا٘ی  -37

 دس چٝ غٛستی ٔجاص است؟ ،تاضذ

 ( ةا کـب ىسّز از قِؼداری ىٍعلَ زِث ىـغكد کؼدف ىػتؼ در زىاف اٌحلاؿ ك ٌنب غالئو ُكغاردٍُغق مّرت گیؼد.1

( ةا کـب ىسّز از ىؼزع رؿيی ؿاظحياف ك رغایث ىفاد ىٍغرج در ىتضخ ىلؼرات ىهی ؿاظحياف زِث ایيٍی غاةؼاف ك 2

 اق ك ىضنّر ك ىـغكد کؼدف ىػتؼ، ةا ٌنب غالئو ُكغار دٍُغق مّرت گیؼد.ىساكراف کارگ

( ةا کـب ىسّز از ةعف جؼافیک قِؼداری ٌاصیَ زِث ىـغكد کؼدف ىػتؼ در زىاف اٌحلاؿ زِث ایيٍی غاةؼاف ك ىساكراف 3

 کارگاق مّرت گیؼد. 

ةا  ،کارگاق ك رغایث ىّارد ایيٍی غاةؼاف ك ىساكراف کارگاق ك ىضنّر ك ىـغكد کؼدف ىػتؼ HSE( ةا کـب ىسّز از ىغیؼ 4

 ٌنب غالئو ُكغار دٍُغق مّرت گیؼد.

 45، مفضَ  14-2-6-12، ةٍغ  12ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 14-2-6-12، ةٍغ  11در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

 b) حذالُ استفاع ٔفیذ دسٞای واتیٗ دس عثمات آسا٘سٛس ( a، عثك ٔثحج پا٘ضدٞٓ ٔمشسات ّٔی ساختٕاٖ -38

( دسیچٝ اضغشاسی چمذس c  حذاوخش اتؼاد دسیچٝ تاصدیذ ٚ( d دسٞای تاصسسی ( c  حذالُ اتؼاد دسٞای اضغشاسی

 است؟

1 )a :05/2 ىحؼ، b: 35/0  ×1/8  ،ىحؼc :9/0  ×8/1 ،ىحؼ d :5/0 × 5/0 ىحؼ ك c :9/0  ×9/0 .ىحؼ اؿث 

2 )a :1/2  ،ىحؼb: 2  ×45/0  ،ىحؼc :8/1  ×9/0 ،ىحؼ d :6/0  ×6/0  ىحؼ كc :8/0  ×8/0 .ىحؼ اؿث 

3 )a :2  ،ىحؼb: 8/1  ×35/0  ،ىحؼc :4/1  ×6/0 ،ىحؼ d :5/0  ×5/0  ىحؼ كc :6/0  ×6/0 .ىحؼ اؿث 
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4 )a :2  ،ىحؼb: 2  ×45/0  ،ىحؼc :9/0  ×8/1 ،ىحؼ d :6/0  ×6/0  ىحؼ كc :9/0  ×9/0 .ىحؼ اؿث 

 26، مفضَ 7-2-2-15، ةٍغ  15ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 7-2-2-15، ةٍغ  14در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

پیص اص ٘ػة ِٛاصْ تٟذاضتی ٚ تستٝ ضذٖ ٔٛلت  ،آب ٔػشفی ساختٕاٖ یوط ِِٛٝآصٔایص ٘طت ضثىٝ  -39

چٝ ٔذت تایذ پش اص آب ٍ٘اٞذاضتٝ ضٛد؟ تا تّٕثٝ ٔخػٛظ دس  یوط ِِٛٝضثىٝ  ،تاص ٚ ٞٛاٌیشی یٞا دٞا٘ٝ

 آصٔایص فطاس تایذ حذالُ تا چٝ فطاسی غٛست ٌیشد؟ یوط ِِٛٝ٘مغٝ ضثىٝ  تشیٗ ییٗپا

 ةار  6صغاكم  ،( ؿَ ركز2    ةار 8صغاكم  ،( یک ركز1

 ةار  10( دك ركز صغاكم 4   ةار  10، صغاكم ( یک ُفح3َ

 79ك  78، مفضَ  2-9-3-16، ةٍغ  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-9-3-16، ةٍغ  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

آب ٌشْ ٔػشفی تایذ  وطی ِِٛٝحذاوخش دٔای واس عشاحی ضثىٝ  ،آب ٌشْ ٔػشفی ساختٕاٖ وطی ِِٛٝدس  -40

تشای  ،ٚیظٜ ٞای ساختٕاٖچمذس تاضذ؟ دٔای آب ٌشْ ٔػشفی ِٛاصْ تٟذاضتی دس ٘مغٝ خشٚد آب اص ضیش، جض دس 

 ٚاٖ، دستطٛیی ٚ سیٙه آضپضخا٘ٝ تایذ چٙذ دسجٝ سّسیٛع تاضٙذ؟

1 )85 ،45 ،65  2 )90 ،54 ،45 ،60     3 )80 ،49 ،43 ،60   4 )80 ،54 ،43 ،63 

 73، مفضَ  2-8-3-16، ةٍغ  16ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-8-3-16، ةٍغ  15در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

تا فطاس  وطی ِِٛٝ؟ دس ایٗ آصٔایص ٌیشد ٔیٌاص عثیؼی تحت چٝ ػٙٛا٘ی غٛست  وطی ِِٛٝایٗ آصٔایص دس  -41

تا  ،ٌاص داخُ ساختٕاٖ تٝ تجٟیضات ٌاصسٛص ٔتػُ ضٛد وطی ِِٛٝساػت لثُ اص ایٙىٝ  1تاس تٝ ٔذت  2حذٚد 

 .ٌیشد ٔی (یا ٘یتشٚطٖ غٛست)استفادٜ اص ٞٛا 

 ( آزىایف اؿحضکاـ یا ىلاكىث2   ُا نّنَ( آزىایف ٌكث گاز 1

 اجناالت جسِیؽات گازؿّز( آزىایف 4 درزدار  یُا نّنَ( آزىایف ٌكث اجناالت ك 3

 57، مفضَ  2-6-17، ةٍغ  17ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-6-17، ةٍغ  16در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 
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ٌاص دس ٔحُ ٘ػة  یٞا ِِٛٝ٘یاص تٝ خٓ وشدٖ  وٝ دسغٛستیٌاص عثیؼی دس ساختٕاٖ  وطی ِِٛٝدس  -42

 وذاْ یه اص ػثاسات صیش دس ایٗ خػٛظ غحیح است؟ ،تاضذ یش٘اپز اجتٙاب

 درزَ ةاقغ. 45( كّس ظيیغگی نّنَ ٌتایغ ةیف از 1

 ٌلعَ كعؼ ظو قغق نّنَ كؼار گیؼد. جؼیً پاییًدرزدار در ىضم ظو ةایغ در ةاالجؼیً ك یا  یُا نّنَ( ظط زّش ظّنی در 2

 اٌساـ قّد. کً ظو نّنَ( ظو کؼدف نّنَ فلط ةایغ ةا اؿحفادق از دؿحگاق 3

 ةؼاةؼ كعؼ ظارزی نّنَ ةاقغ. 5( قػاع اٌضٍای كـيث داظهی ظيیغگی ٌتایغ کيحؼ از 4

 42، مفضَ  4-1-5-17، ةٍغ  17ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-1-5-17، ةٍغ  16در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 :ضذٜ است یشیٌ ا٘ذاصٜدس یه فضای والع دسع ٘ظشی فطاس غذای ٘ٛفٝ صٔیٙٝ تٝ ضشح صیش  -43

Hz 4000 2000 1000 500 250 125 63 

dB 18    25   30   26   41   39   49  

 اص ٘ظش آوٛستیىی چٝ ٚضؼیتی داسد؟

 ( ةؼای جنؼؼ آىّزقی کالس درس ٌظؼی ىٍاؿب اؿث.1

 ةیف از صغ ىساز اؿث. (ُؼجؽ 250ك  125،  63ةو )فؼکاٌؾ  ُای فؼکاٌؾدر  (2

 ُؼجؽ( ةیف از صغ ىساز اؿث. 4000ك  2000، 1000فؼکاٌؾ )زیؼ  ُای فؼکاٌؾ( در 3

 ةیف از صغ ىساز اؿث. ُا فؼکاٌؾُؼجؽ ىٍاؿب ك در ىاةلی  4000ك  2000 ُای فؼکاٌؾ( فلط در 4

 29، مفضَ 14-4-2-18زغكؿ ،  18ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 14-4-2-18زغكؿ ،  17در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

پش ضذٜ  ،ساتظ پّی استایشٖ() cm25( تٝ ضخأت ICFتّٛوی ػایك ٔا٘ذٌاس تتٙی ) ٞای لاِةدیٛاس تا ساختاس  -44

تشای وذاْ یه اص  cm25/1ٚ ٞش عشف یه الیٝ تختٝ ٌچی تٝ ضخأت  (cm14ضخأت تتٗ )تتٗ ٔسّح 

 صیش ٔٙاسة است؟ ٞای یواستش

 ةعف ةـحؼی از فضاُای ُياٌٍغ ُای اجاؽ( دیّار زغا کٍٍغق ةیً 1

 ُا ُحمىِياف در  ُای اجاؽ( دیّار زغا کٍٍغق ةیً 2

 ىـکٌّی ُای ؿاظحياف( دیّار زغا کٍٍغق ةیً دك كاصغ ىساكر در 3

 ُیچکغاـ( 4

 70، مفضَ 1-3-زغكؿ پ،  18ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-3-زغكؿ پ،  17در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 
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دسغذ( اٌش ضشیة ا٘تماَ  100)ػادی وٝ تا ٞٛا پش ضذٜ است  ٞای یطٝضدٚ جذاسٜ ػٕٛدی تا  ٞای یطٝض -45

 ٔتش ٔیّیدسغذ( چٙذ  85تا جایٍضیٗ وشدٖ ٞٛا تا ٌاص آسٌٖٛ ) ،ٔتش ٔیّی 8تاضذ ٚ ضخأت الیٝ ٞٛا  1/3حشاست 

 آٚسد؟ ضخأت الیٝ تیٗ دٚ ضیطٝ سا تمّیُ داد ٚ ٕٞاٖ ٔماٚٔت حشاستی سا تٝ دست تٛاٖ ٔی

1 )2   

2 )3    

3 )1   

 در ضؼیب اٌحلاؿ صؼارت یک قیكَ دك زغارق ٌغارد. یؼیجأدزایگؽیً کؼدف گاز آرگّف ةا ُّا  (4

 234، مفضَ  2-1-9پ ، ةٍغ  19ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-1-9ةٍغ پ ،  17در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

استفادٜ وذاْ یه اص ٔخاعثیٗ دس ساختٕاٖ ٘ػة  ٔٙظٛس تٝتاتّٛٞای سإٞٙای تخّیٝ اضغشاسی دس سٛا٘ح  -46

 ٚ چٝ اعالػاتی سا دس خٛد داسد؟ ضٛد ٔی

ىعحهف ك ةؼؽ ك آب  ُای ةعفظؼكج ك قیؼُای گاز  ُای دؿحؼساؿحفادق ىغیؼیث ةضؼاف ؿاظحياف اؿث ك ىضم  ىٍظّر ةَ( 1

 .دُغ ىیرا ٌكاف  ٌكاٌی آجفك قیؼ 

را ٌكاف  ٌكاٌی آجفاؿحفادق اىغادگؼاف اؿث ك ىضم قیؼُای امهی گاز ك جاةهُّای ةؼؽ ك ىضم اجناؿ ةَ قیؼ آب  ىٍظّر ةَ (2

 .دُغ ىی

ك  ٌكاٌی آجفظؼكج ك ىضم كؿایم  ُای دؿحؼسك  ُا راقؿاظحياف اؿث ك ىضم  ةؼداراف ةِؼقاؿحفادق ىحنؼفیً ك  ىٍظّر ةَ( 3

 .دُغ ىیاىغادرؿاٌی در ظتلَ را ٌكاف فضاُای پٍاق ك ىضم جسيع ایيً ك ةازقُّای 

اؿث ك ىضم قیؼُای امهی گاز ك جاةهُّای ةؼؽ ك ىضم  ٌكاٌی آجفآگاُی ةازرؿاف ٌگِغاری ؿاظحياف ك ةازرس  ىٍظّر ةَ (4

 .دُغ ىیرا ٌكاف  ٌكاٌی آجفاجناؿ ةَ قیؼ آب 

 42، مفضَ  1-2-5-20، ةٍغ  20ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-2-5-20، ةٍغ  19در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

 دس تاسٞای ٘اضی اص ا٘فجاس ٌاْ ٔٙفی چیست؟ -47

 .قّد ىیگفحَ  در صیً غتّر ىّج ،ةَ فكار داٌّیَ ٌاقی از کاُف فكار( 1

 .قّد ىی ةَ فكار ىضیط گفحَ ،ةَ افؽایف ٌاقی از ىّج اٌفسار (2

 .قّد ىیةَ فكار ىضیط گفحَ  ،ةَ کاُف فكار ٌاقی از ىّج اٌفسار (3

 .قّد ىیپؾ اٌفسار گفحَ  ،ةَ ىکف ٌاقی از کاُف فكار (4

 33، مفضَ  1-1-3-21، ةٍغ  21ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 
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وٕتشی دس تشاتش آحاس ٘اضی اص ، فضایی وٝ ٔیضاٖ ٔتشٔشتغ 960ٝ تٝ ٔساحت صیشتٙای دس فشٚضٍاٞی یه عثم -48

دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ است. ایٗ فضا چٝ ٘اْ داسد ٚ  ،ا٘فجاس لشاس ٌیشد ٚ اص ٔماٚٔت ٚ ایٕٙی تیطتشی تشخٛسداس تاضذ

 ػأُ تایذ داسای چٝ ٔساحتی تاضذ؟پاسخٍٛیی تٝ اِضأات پذافٙذ غیش تشای

 ىحؼىؼةع 120( فضای اىً ةَ ىـاصث 2   ىحؼىؼةع 40( فضای پٍاق ةَ ىـاصث 1

 ىحؼىؼةع 16اجاؽ ایيً ةَ ىـاصث  (4             ىحؼىؼةع 96( فضای اىغادرؿاٌی ةَ ىـاصث 3

 30، مفضَ  3-4-2-21، ةٍغ  21ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 3-4-2-21، ةٍغ  20در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

 آب تاساٖ دس ٔٙاعك ضٕاِی وطٛس، تایذ ٞش چٙذ ٔذت ا٘جاْ ٌیشد؟ ٞای ِِٛٝتاصسسی  -49

  ( ؿانیاٌَ یک ةار1

  ُؼ فنم یک ةار (2

  ؿانیاٌَ دك ةار  (3

 ُؼ فنم دك ةار  (4

 48، مفضَ  5-6-22، ةٍغ  22ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 5-6-22، ةٍغ  21در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

چٝ وسی تایذ اص عشیك افشاد ریػالح الذاْ تٝ تشعشف ٕ٘ٛدٖ  ،دس غٛست ٚجٛد ٘طتی دس ضثىٝ ٌاص ساختٕاٖ -50

 ٘طتی ٕ٘ایذ؟ دس سایش ٔٛاسد غیش اضغشاسی لغغ جشیاٖ ٌاص چٝ الذاْ خاغی سا تایذ ا٘جاْ دٞذ؟

در ؿایؼ ىّارد غیؼ اضعؼاری كعع زؼیاف گاز، اك ةایغ كتم از كعع زؼیاف ةَ  ،( ىـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف ةایغ اكغاـ کٍغ1

 جياـ ىنؼؼ کٍٍغگاف در ؿاظحياف اظالع دُغ.

( ةازرس ؿاظحياف ةایغ اكغاـ کٍغ ك در ىّارد غیؼ اضعؼاری ةایغ ةػغ از كعع زؼیاف گاز ةَ جياـ ىنؼؼ کٍٍغگاف در 2

 ؿاظحياف اظالع دُغ.

زرس ؿاظحياف ةایغ اكغاـ کٍغ ك در ىّارد غیؼ اضعؼاری ىـئّؿ ٌگِغاری ؿاظحياف ةػغ از كعع در ىّارد اضعؼاری ةا (3

 زؼیاف گاز ةَ جياـ ىنؼؼ کٍٍغگاف در ؿاظحياف اظالع دُغ.

مّرت ٌيایٍغق قؼکث گاز ةایغ اكغاـ کٍغ ك ةػغ از كعع زؼیاف گاز ةَ جياـ ىنؼؼ کٍٍغگاف در ؿاظحياف ك  در ُؼ دك (4

 یؼاف اظالع دُغ. قؼکث ىهی گاز ا

 72، مفضَ  10-8-22، ةٍغ  22ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 10-8-22، ةٍغ  21در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 
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اص سًٙ غاتٖٛ  تٛاٖ ٔی یٌزاس ٘طا٘ٝفٛالدی آیا تشضىاسی تا ٔطؼُ ٔجاص است؟ آیا تشای  ٞای ساختٕاٖ -51

 استفادٜ وشد؟

ایساد قغق ةا ؿٍگ  ُای یگػار ٌكاٌَ( ةؼقکاری ةا ىكػم ىساز اؿث كنی ةؼش ةا ىكػم ةاغخ ذكب کؼدف ك از ةیً رفحً 1

 ك ةِحؼ اؿث از گچ اؿحفادق قّد. قّد ىیماةّف 

 اؿحفادق کؼد. یگػار ٌكاٌَاز ؿٍگ ماةّف ةؼای  جّاف ىی( ةؼقکاری ةا ىكػم ىساز ٌیـث كنی 2

 ةهی -( ةهی 3

  ظیؼ -( ظیؼ 4

 67ك  66، مفضَ  13-2، ةٍغ راٍُيای زّش ك اجناالت زّقی ةؼ اؿاس جٛاب: 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

آیا تایذ ا٘تٟای جٛش دس ٔحّی ٚالغ ٌشدد وٝ ٔیضاٖ تٙص وٓ  ،دس لغؼات فٛالدی تا عَٛ جٛش ٔحذٚد -52

 دس ا٘تٟای جٛش ٚجٛد داسد؟ یا ستاسٜاست؟ ٚ آیا ٍٞٙاْ سشد ضذٖ جٛش أىاٖ ٚلٛع تشن 

 ظیؼ -( ظیؼ4  ةهی -( ظیؼ3  ةهی -( ةهی2  ظیؼ -( ةهی1

 223، مفضَ  15، ىّرد  8-7، ةٍغ راٍُيای زّش ك اجناالت زّقی ةؼ اؿاس جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

 ،تٛسظ اتػاَ چٟاس ٚسق تا جٛش ایجاد ضذٜ تاضذ cm30  ×30ستٖٛ تٝ ٔمغغ ٔشتغ ٚ تٝ اتؼاد  وٝ دسغٛستی -53

ٔطخع ضذٜ ٚ تٝ ضىُ صیش جٛش  ٞای فاغّٝدس داخُ ستٖٛ ٚ ػٕٛد تش ٚجٜٛ ستٖٛ دس  ٞایی ٚسق تٛاٖ ٔیآیا 

 داد؟

 
 ایً زؽئیات كاةم ازؼا ٌیـث. ،ایساد اىکاف دؿحؼؿی ةؼای یک كزَ ىیـؼ ٌیـث کَ یآٌسائ( از 1

 یک كزَ ةَ ؿعش داظم ؿحّف زّش ٌكغق ةاقغ.  کَ درمّرجیاؿث  یؼپػ اىکاف( 2

کٍاری زّش قغق  یُا كزَكتم از جکيیم ؿحّف ةَ  ُؼکغاـدك كعػَ ىذهذی قکم  کَ درمّرجیاؿث فلط  یؼپػ اىکاف( 3

 ةاقٍغ.

  اؿث. یؼپػ اىکاف( ةهی ةا جيِیغاجی ظاص 4

 330ك  329، مفضَ  3-4-9، ةٍغ راٍُيای زّش ك اجناالت زّقی ةؼ اؿاس جٛاب: 

 3-4-9، ةٍغ  22در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 
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   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

لیشٞای ٔٛسد ٔػشف  تٛاٖ ٔی+ دسجٝ سّسیٛع ٔجاص است؟ ٚ آیا 2دس دٔای  یشٌٛ٘یلتاْ تا  واسی یكػاآیا  -54

 دسجٝ سّسیٛع ٌشٔا داد؟ 200سا تیص اص 

 ةهی -( ةهی4  ظیؼ –( ةهی3  ظیؼ -( ظیؼ2  ةهی  - ( ظیؼ1

 60، مفضَ  11-5-3-8، ةٍغ  8ك ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ  88، مفضَ  1-4-11-5، ةٍغ  5ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 11-5-3-8، ةٍغ  7فنم ك  1-4-11-5ةٍغ  ، 4در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌضیٙٝ 

 

 غٛست تٝ Aاص پشٚفیُ ٔطخع ضذٜ دس ضىُ  تٛاٖ ٔیتاس حمّی دس ٕ٘اٞای خطه آیا  ٞای ٌاٜ یٝتىتشای  -55

 چغٛس؟ Bٔطاتٝ ضىُ  یٞا ٟٔشٜػٕٛدی استفادٜ وشد؟ اص پیچ ٚ 

     ةهی  -( ةهی 1

   ظیؼ –ةهی ( 2

     ظیؼ -( ظیؼ 3

 .ةاقغ يی( ایً كعػات ىؼةّط ةَ ازؼای ٌيای ظكک 4ٌ

 37، پیّؿث قكو ، مفضَ  2800ةؼ اؿاس کحاب اؿحاٌغارد جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

صیش دس ٔٛسد سٚش خٓ وشدٖ ٔیٍّشدٞا ٔجاص  یٞا پاسخاص  یه وذاْتا اسىّت تتٗ ٔسّح  ٞای ساختٕاٖدس  -56

 دسجٝ سّسیٛع خٓ وشدٖ ٔیٍّشدٞا ٔجاص است؟ -4است؟ ٚ آیا دس دٔای 

  ةهی -( ركش ؿؼد ك گؼـ 1

  ةهی -ركش ؿؼد ( 2

  ظیؼ –( ركش ؿؼد ك گؼـ 3

 ظیؼ –ركش ؿؼد ( 4

 473ك  472، مفضَ  1-3-6-22-9، ةٍغ  9ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-3-6-22-9، ةٍغ  8در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

دس یه پشٚطٜ ساختٕا٘ی وٝ تٝ ػّت اختالف تیٗ واسٌش ٚ واسفشٔا ٚ ػذْ ساصش تیٗ عشفیٗ ٚ ا٘جٕٗ غٙفی  -57

است، وذاْ ٌضیٙٝ  ٌشدیذٜ سأیاسجاع ٚ ٔٙجش تٝ غذٚس  (لاٖ٘ٛ واس 158ٔادٜ )تطخیع  ٞیأتواسٌشاٖ، ٔٛضٛع تٝ 

 غحیح است؟ سأیدس ٔٛسد لغؼیت 
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 .االزؼاؿث الزـجكعیل پؾ از اةالغ ةَ ظؼفیً  ُیأت رأی( 1

. در مّرت اغحؼاض ُؼ یک از ظؼفیً در ایً ىغت ىؼاجب االزؼاؿث الزـركز از جاریط اةالغ  20جكعیل پؾ از  ُیأت رأی (2

 پؾ از مغكر كعػی اؿث. ُیأتایً  رأی .قّد ىیصم اظحالؼ ارزاع  ُیأتةَ 

جكعیل در مّرت غغـ اغحؼاض ُؼ یک از ظؼفیً پؾ از یک ىاق كعػی اؿث. در مّرت اغحؼاض در ایً  ُیأت رأی (3

 پؾ از مغكر كعػی اؿث. ُیأتایً  رأیصم اظحالؼ رؿیغگی قغق ك  ُیأتىغت ىؼاجب در 

ك در مّرت  االزؼاؿث الزـكز از جاریط اةالغ ر 15جكعیل در مّرت غغـ اغحؼاض ُؼ یک از ظؼفیً پؾ از  ُیأت رأی (4

 . االزؼاؿث الزـكعػی ك  پؾ از مغكر ُیأتایً  رأیصم اظحالؼ رؿیغگی قغق ك  ُیأتاغحؼاض در ایً ىغت ىؼاجب در 

 80، مفضَ  159ىادق ، ةٍغ  كاٌّف کارةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

خٛد سا دس اختیاس دیٍشی لشاس دٞذ تا تٝ ٘اْ  یا حشفٝ، ٔحػَٛ واس غالحیت٘چٝ یىی اص ٟٔٙذساٖ داسای چٙا -58

 تٛد؟ خٛاٞذ ٔجاصات وذاْ ٔطَٕٛ ا٘ضثاعی تخّفات ةٚی استفادٜ ضٛد اص جٙث

  ( ىسازات اٌحظاىی از درزَ یک جا درزَ دك1

 ( ىسازات اٌحظاىی از درزَ ؿَ جا درزَ پٍر 2

  ؿَىسازات اٌحظاىی از درزَ یک جا درزَ ( 3

 ( ىسازاجی ٌغارد.4

 192، مفضَ 10، كـيث )ب( ، ىّرد 91ىٍِغؿی ، امالصیَ ىادق  ةؼ اؿاس امالصیَ كاٌّف ٌظاـجٛاب: 

، 91ىٍِغؿػػی،  امػػالصیَ ىػػادق  ، امػػالصیَ كػػاٌّف ٌظاـ 1در یػػک ) ىػيػػاری ( ، فنػػم  22ةػػؼ اؿػػاس کحػػاب جووٛاب: 

 10كـيث )ب( ، ىّرد 

    است غحیح د ٌضیٙٝ 

 

ٚ ٔجشی وٝ  واس غاحةٔساحت صیشتٙا دس لشاسداد دستٕضدی اجشای یه ساختٕاٖ تیٗ  یشیٌ ا٘ذاصٜتشای  -59

ٔتشٔشتغ ٕٞچٙیٗ سغح پیّٛت  12ٔتشٔشتغ ٚ ٘ٛسٌیش آٖ تٝ ٔساحت  9تذٖٚ سمف آٖ جٕؼاً  یٞا تاِىٗٚ  ٞا یٛاٖا

سغٛح صیشتٙا ٔحسٛب  تاضذ جٕؼاً تٝ چٝ ٔیضا٘ی دس ٔحاسثات ٔتشٔشتغ 120عشف ٔحػٛس است  3اص  وٝ آٖ

 ؟ضٛ٘ذ یٔ

   ىحؼىؼةع 84( 1

  ىحؼىؼةع 124 (2

   ىحؼىؼةع 92 (3

 ( ُیچکغاـ4

 154ك جتنؼق ، مفضَ  8، ةٍغ كؼارداد ازؼای ؿاظحياف ةا ىنانش ، ىادق  2ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 ك جتنؼق 8ىنانش ، ىادق ، ةٍغ كؼارداد ازؼای ؿاظحياف ةا  2در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

 تٛضیح: 

  × 120) =ىحؼىؼةع  84
2

3
  ( + )12 ×  

1

3
) 
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   است غحیح اِف ٌضیٙٝ 

 

چٙا٘چٝ دس یه لشاسداد تا اػالْ واسفشٔا دس یه ٘ٛتت پیٕاٖ تٝ حاِت تؼّیك دسآٔذٜ تاضذ ٚ تشحسة ضشٚست  -60

 ،ایٗ ٔٛضٛع ٔٛسد ٔٛافمت پیٕا٘ىاس ٚالغ ٘طٛدٔاٜ دیٍش تؼّیك وٙذ ٚ  3واسفشٔا تٕایُ داضتٝ تاضذ آٖ سا تٝ ٔذت 

 ضذ؟ ضشایظ ػٕٛٔی پیٕاٖ دس ٘ظاْ فٙی ٚ اجشایی وطٛس چٍٛ٘ٝ ػُٕ خٛاٞذ تش اساع

 قغ.  ك ةا ىّافلث قّرای فٍی اؿحاف ٌـتث ةَ جػهیق اكغاـ ظّاُغ قّد ىیداكری ىٍػکؾ  ُیأت( ىّضّع ةَ 1

 .قّد ىیقؼایط غيّىی پیياف ٌـتث ةَ فـط پیياف اكغاـ  46ظتق ىادق  (2

 .( جػهیق پیياف در ٌّةث دكـ ٌیازی ةَ ىّافلث پیياٌکار ٌغارد3

 .قّد ىیقؼایط غيّىی پیياف ٌـتث ةَ ظاجيَ پیياف اكغاـ  48ظتق ىادق  (4

 143، مفضَ  20ىادق ، ةٍغ  2ةؼ اؿاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 20ةٍغ ىادق ،  2در یک ) ىػياری ( ، فنم  22ةؼ اؿاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح د ٌضیٙٝ 
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