
 مبحث22با پکیج  1041دی   هظارت _ معماری  تطابق آزمون
 

 سوال2)دارج از موابع آزمون( پاسخ زرد     سوال     6)هاموجود( پاسخ قرمزسوال           22)مطابق با پکیج(  پاسخ سبز

 

 درصد سواالت87( در این آزمون  1در22ن پوشش دهی) پکیج میزا
 

 ؟ٌیطز یٔػالٔت تػٛیطی ضٚتطٚ چیست ٚ زض چٝ ٔٛالؼی ٔٛضز استفازٜ لطاض  -1

 
 .گیرد یىخػرٌاك در شاخحيان اشث و در ٍُگام شاخث ةٍا ىّرد اشحفاده كرار  یُا ىضم( جاةهّ غدم گرد آىدن افراد در 1

 .طّد ىیخدىات شاخحيان اشحفاده ةخض ( جاةهّ شانً گرد آىدن کارگران خدىاجی در شاخحيان اشث و ةرای جسيع و آىّزش کارگران 2

 .گیرد یىشاخحيان در زىان شاٌضَ ىّرد اشحفاده كرار  ةرداران ةِره( جاةهّ ىضم جسيع اىً اشث و ةرای جسيع ىحصرفیً و 3

 .گیرد ىیافراد ىّرد اشحفاده كرار  زهّگیری از ازدصام ىٍظّر ةَ( جاةهّ ىضم جلاغع راُروُای اطػراری در شاخحيان اشث و 4

 21، صفضَ  3، زدول طياره  1-3-20، ةٍد  20ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-3-20، ةٍد  19( ، فصم  ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

حطیٓ آٚاض  ،ٞا ساذتٕاٖ تط احط ا٘فجاض ٚ ضیعش ٞا ذیاتاٖاجتٙاب اظ ا٘سساز  ٔٙظٛض تٝػأُ ٔثحج پسافٙس غیط تط اساؼ -2

 ؟ضٛز ٔیتیٗ ساذتٕاٖ ٚ ذیاتاٖ ٔجاٚض حسالُ چمسض زض ٘ظط ٌطفتٝ 

غادی ةَ غرض  ُای خیاةان( در 1
1

3
واصد ىصکٌّی  200زیصحی ةا ةیض از  ُای ىسحيعو در ىصیر دشحرشی ىضّری  ُا شاخحيانرجفاع ا  

 ةَ غرض
1

2
  ُا شاخحيانارجفاع   

و غرض  ُا شاخحيانغادی ةَ غرض و ارجفاع  ُای خیاةان( در 2
1

2
 5000ةا زيػیث ةیض از  ُای ىضهَطریاٌی  ُای خیاةاندر  ُا شاخحيان 

  ٌفر

ةَ غرض  ُا خیاةان( در کهیَ 3
1

3
   ُا شاخحيانارجفاع   

غرض ةَ غادی  ُای خیاةان( در 4
1

2
زیصحی  ُای ىسحيعدشحرشی ىضّری  ىصیردر  ُا شاخحيانو غرض ةراةر ارجفاع  ُا شاخحيانرجفاع ا  

 واصد ىصکٌّی 100ةا ةیض از 

 21، صفضَ  5-4-2-2-21و  ةٍد  18، صفضَ  3-1-2-2-21، ةٍد  21ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 5-4-2-2-21و  ةٍد  3-1-2-2-21ةٍد ،  20( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

 چیست؟ تاضٞای ٘اضی اظ ا٘فجاض ٌاْ ٔخثت زض -3

 .ىاٌد ىیو ةاكی  اٌساىد ىی( در ایً گام ةَ افزایض فظار ىضیع 1

 .یاةد یى ىضیػی کاُض در ایً گام فظار ىضیع ةَ فظار ىتٍای اٌفسار افزایض یافحَ و ةا گذطث زىان ةَ فظار (2

 .طّد ىی کَ ةَ آن گام ىذتث گفحَ طّد ىیکاُض فظار ةَ ىکض جتدیم  ،( ةا غتّر ىّج اٌفسار3

 .طّد ىی( ةَ ىکض ىّج اٌفسار گام ىذتث گفحَ 4)

 33، صفضَ 1-3-3-21، ةٍد  21ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

تایس ا٘جاْ ٌیطز ٚ زض غٛضت ٔغایطت آٖ  ٞایی ظٔاٖتطلی تٛسظ چٝ وسی ٚ زض چٝ  یٞا پّٝتاظضسی ازٚاضی آسا٘سٛضٞا ٚ  -4

 چٝ السأی تایس غٛضت ٌیطز؟ ،تا اغَٛ ایٕٙی ٚ ٔثاحج ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ

دشحگاه ةاید جا رفع خراةی خاىّش  ،اشحان ةاید صداكم شاالٌَ یکتار ةازرشی کٍد و در صّرت ىغایرت یىٍِدش ٌظام( ٌيایٍده شازىان 1

 طّد.

 .دشحگاه ةاید جا رفع آن ٌیو وكث کار کٍد ةاید صداكم دو ةار در شال ةازرشی کٍد و در صّرت ىغایرت،( ىصئّل ٌگِداری شاخحيان 2

دشحگاه ةاید در زىان یک ُفحَ جػّیض ، در شال ةازرشی کٍد و در صّرت ىغایرت دو ةار( ىانک ةاید جّشع جػيیرکار ىّرد ودّق خّد 3

 و جػيیر طّد.

 جا رفع آن ىغایرت خاىّش طّد. دشحگاه ةاید ،ٌَ یکتار ةازرشی کٍد و در صّرت ىغایرت( ةازرس شاخحيان ةاید صداكم شاال4

 78، صفضَ  4-10-22و ةٍد  77، صفضَ  3-10-22، ةٍد  22ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-10-22و ةٍد  3-10-22ةٍد ، ةٍد  21( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

وِٛطٞای  ،اضتثاعی یٞا ِِٚٛٝاٚاپطاتٛض  ،وٙسا٘سٛض ،وٕپطسٛض تاظضسی ،ٚ زْٚ ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖعثك ٔثحج تیست  -5 

 ٞط چٙس ٔاٜ تایس غٛضت ٌیطز؟ ،ٌاظی زض استاٖ تٛضٟط

1 )12   2 )1   3 )6   4 )3 

 39، صفضَ  4-4-5-22، ةٍد  22ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-4-5-22، ةٍد  21( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

پاّ٘ی زض ٘ظط ٌطفتٝ  ٔتط ٚ ایٗ زیٛاضٞا 85/3عثمٝ وٝ زض عثمٝ ٕٞىف اضتفاع زیٛاضٞای ذاضجی  5زض یه ساذتٕاٖ  -6

 ، اجطای حسالُ چٙس تیطن اِعأی است؟ا٘س ضسٜ

 ( انزاىی ٌیصث2     ( یک جیرك1

 ارجفاع دیّار شّم دوارجفاع و در  شّم  یک( دو جیرك در 4   یک جیرك و در وشع دیّار( 3

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 4، صفضَ  ، پیّشث طظو 2800اشحاٌدارد ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

 5حسالُ فاغّٝ جساساظی یه زیٛاض ذاضجی زض ساذتٕا٘ی ٔسىٛ٘ی  ،یا ساظٜ اجعای غیط یا ِطظٜضػایت اِعأات تطای  -7

 ؟است ٔتط یسا٘تعثمٝ چٙس 

1 )3   2 )25/0              3 )5/2    4 )3/0  

 ، پیّشث طظو  2800ةر اشاس کحاب اشحاٌدارد جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

 140تطای تاِىٗ زٚ عطف تاظ  تٛا٘س یٔتٝ تطتیة آیا  ،عَٛ پیطأسٌی عطٜ زض یه ساذتٕاٖ تٙایی ٔحػٛض ضسٜ تا والف -8

 ؟ٔجاظ است ٔتط یسا٘ت 45تٙایی تا اضتفاع  پٙاٜ جاٖسا٘تیٕتط تاضس؟ ٚ آیا احساث 

 ةهی -( خیر 4  خیر - ( خیر3  ةهی - ( ةهی2  خیر - ( ةهی1

  122، صفضَ  7-5-5-8و ةٍد  107، صفضَ  3-4-5-8، ةٍد  8ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 7-5-5-8و ةٍد  3-4-5-8ةٍد ، ةٍد  7( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

حساوخط عَٛ آٖ چٙس ٔتط ، ٔتط تاضس 9چٙا٘چٝ ػطؼ ساذتٕاٖ تطاتط  ،زض یه ساذتٕاٖ تٙایی ٔحػٛض ضسٜ تا والف -9

 تاضس؟ تٛا٘س ٔی

1 )6/29  2 )6/34  3 )27   4 )25  

 106، صفضَ  1-4-5-8، ةٍد  8ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-4-5-8، ةٍد  7( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

ب(  - 2ساذتاض ٘ٛع ) ضستٛضاٖ ٚ تاضٍاٞی وٝ زاضای ،تط ٔثٙای ضٛاتظ حطیك اضتفاع ٚ ٔساحت ٔجاظ زض ساذتٕاٖ -10

 (ٚ یا ٔحافظت تٝ ٚسیّٝ ضثىٝ تاض٘سٜ ذٛزواض ٔجاٚض ٞای ساذتٕاٖ)تسٖٚ احتساب افعایص تٝ زِیُ فاغّٝ اظ  تاضس ٔی

 تاضس؟ تٛا٘س ٔیچمسض 

 ىحرىرةع 500و ىصاصث  (غتلَ ىحر )دو 12( صداکذر ارجفاع ىساز 1

 ىحرىرةع 1300ىحر )شَ غتلَ( و ىصاصث  20( صداکذر ارجفاع ىساز 2

 ىحرىرةع 900و ىصاصث  (ىحر )دو غتلَ 15صداکذر ارجفاع ىساز  (3

 و از ٌظر ىصاصث ىضدودیحی ٌدارد. (شَ غتلَ)ىحر  15( صداکذر ارجفاع ىساز 4

  42، صفضَ  2-4-3و زدول  32، صفضَ  6-2-3 زدول،  3ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-4-3و زدول  6-2-3زدول ،  3( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

 ظیط غحیح است؟ ٞای یٌٙٝعاظ  یه وساْ ،ٞٓ یضٚاتػاَ  غٛضت تٝ ٞٓ ضرأتفّعی غیط  یٞا ٚضقاتػاالت جٛضی زض  -11

 
 ةاطد. ُا ورقةاید ىحٍاشب ةا طخاىث  ُا ورقغرطی در اٌحِای  ُای زّش( اٌدازه شاق ُر یک از 1

 ةاید ةَ اٌدازه ىّرد ٌیاز ةرای ورق ةا طخاىث کيحر ةاطد. ُا ورقغرطی در اٌحِای  ُای زّش( اٌدازه شاق 2

 ةاطد. ُا ورق ةاید ةَ اٌدازه جياىی طخاىث ُر یک از ُا ورقغرطی در اٌحِای  ُای زّش( اٌدازه شاق 3

ٌدازه ىّرد ٌیاز ةرای ورق ةا طخاىث ةاید ةَ ا ُا ورقغرطی در اٌحِای  ُای زّش( اگر از زّش ٌیو زٍاغی اشحفاده طّد اٌدازه شاق 4

 کيحر ةاطد.

 384، صفضَ  3-10، ىذال راٍُيای زّش و اجصاالت زّطی ةر اشاس جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

 ؟ضٛز ٔیاستفازٜ  اظ یه لغؼٝ سطأیىی حّمٛی ٞا یدٔ ٌُٔؼٕٛالً زض چٝ حاِتی جٟت ٔحافظت ٔٙغمٝ جٛش  -12

 یا جپاٌچَ( زّطکاری ةا اشحفاده از یک اٌتر 2                            پّدری انکحرود جّّطکاری ةا اشحفاده از ( ز1

 نب ةَ نب( زّطکاری در اجصاالت 4(        شیو زّش)زّطکاری ةا اشحفاده از انکحرودُای پیّشحَ ( 3

 23، صفضَ  12-1، ةٍد راٍُيای زّش و اجصاالت زّطی ةر اشاس جٛاب: 

 12-1، ةٍد  22( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

ٚ  ضاٜ یةض ضیةِ :تٟسیسات افطاز زض ٔٛالغ تحطاٖ ٘اضی اظ ظٔاٖ ٞٓزض ٔحٛعٝ تطای ذطٚد سطیغ ٚ  ضاٜ یةضزض عطاحی  -13

 ....................... ػطؼ آٖ تٝ تطتیة ٘ثایس

 ىحر ةاطد. 5/1درصد و کيحر از  8( ةیض از 2  .ىحر ةاطد 2/1درصد و کيحر از  5( ةیض از 1

 ىحر ةاطد. 8/1درصد و کيحر از  5( ةیض از 4 ىحر ةاطد. 2/1درصد و کيحر از  8ةیض از ( 3

 21، صفضَ  9-4-2-2-21، ةٍد  21ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 9-4-2-2-21، ةٍد  20( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

 ضیاضی است؟ جٛش جٙاغی ٌطز چغٛض؟ ٞای جٛشاظ ا٘ٛاع  یا الِٝآیا جٛش  -14

 خیر -( خیر 4  ةهی -( ةهی 3  خیر -( ةهی 2  ةهی -( خیر 1

 29، صفضَ 23-1و طکم  زّش طیاری، ةٍد راٍُيای زّش و اجصاالت زّطی ةر اشاس جٛاب: 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

ٚ زض  ضٛ٘س یٔترطی اظ عثمٝ ظیطیٗ ذٛز زض ٘ظط ٌطفتٝ  ػٙٛاٖ تٝساذتٕاٖ  یٞا عثمٝزض ضطایظ ػٕٛٔی ٔساحت ٔیاٖ  -15

( چمسض است؟ زض Sاظ ایٗ ٘ظط ٔساحت ٔجاظ ٔیاٖ عثمٝ زض یه فضا ) .ضٛ٘س یٕ٘احتساب ٔساحت ٚ تؼساز عثمات ٔٙظٛض 

(   ٔساحت ٔیاٖ عثمٝ ) ،ٔؼَٕٛٔساحت ظیاز ٚ اضتفاع غیط وٓ ٚ تاپصیطی اظ تا ذغطذ زاضای تػطف غٙؼتی ٞای ساذتٕاٖ

 (است A ٔساحت فضای ظیطیٗ) تاضس؟ تٛا٘س یٔچمسض 

1 )   
3

5
   و  

1

3
    

2 )   
2

3
   و  

1

3
   

3 )   
2

3
   و  

1

2
    

4)  
1

3
 .طّد یٌيداده  غتلَ یوٌازازه اصداث  ،ونی در ىّرد جصرف صٍػحی  

 47، صفضَ  1-5-4-4-3و ةٍد  45، صفضَ  2-4-4-3، ةٍد  3ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-5-4-4-3و ةٍد  2-4-4-3، ةٍد  3( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

غیط اظ  ییٞا تػطفوٝ  ،ٔتط 23عثمٝ ٚ اضتفاع  6زاضای حساوخط  ٞای ساذتٕاٖذاضجی ذطٚد زض  یٞا پّىاٖاستفازٜ اظ  -16

ذاضجی  یٞا پّىاٖیىی اظ ٔطرػات الظْ تطای  ػٙٛاٖ تٝ)اظ تٙسٞای ظیط  یه وساْزض غٛضت ضػایت  ،زاضتٝ تاضٙس 2-ز

 جعیی اظ ضاٜ ذطٚد اِعأی استفازٜ ضٛز؟ ػٙٛاٖ تٝ تٛا٘س یٔ (ذطٚد

 گردد. ززیی از دشحرس خروج ىضصّب غٍّان ةَ جّاٌد يی( جضث ُیچ طرایػی پهکان خارزی 1ٌ

زطّی ىضافظث ةا جریً یکٌزدشاغث ىلاوىث در ةراةر آجض از فظاُای داخهی زدا طّد و از  1( شاخحار پهکان جّشع دیّاری ةا صداكم 2

 ةاطد. ىحر فاصهَ داطحَ 3 کو دشثٌظده در ٌيا 

ةازطّی ىضافظث  جریً یکدٌزشاغث ىلاوىث در ةراةر آجض از فظاُای داخهی زدا طّد و از  2( شاخحار پهکان جّشع دیّاری ةا صداكم 3

 ةاطد. ىحر فاصهَ داطحَ 3 کو دشثٌظده در ٌيا 

ةازطّی  جریً یکٌزدشاغث ىلاوىث در ةراةر آجض از فظای داخهی زدا طّد و از  5/1( شاخحار پهکان جّشع دیّاری ةا صداكم 4

 ةاطد. ىحر فاصهَ داطحَ 5 کو دشثىضافظث ٌظده در ٌيا 

 76، صفضَ  11-3-3-6-3، ةٍد  3ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

ضسٜ تٝ اظای ٞط عثمٝ چٙس ذطٚد لاتُ  تیٙی یصپ٘فط جٕؼیت  1200زض یه ساِٗ ٚضظضی عثماتی وٝ ٞط عثمٝ تطای  -17

 زستطؼ تایس تؼثیٝ ضٛز؟ 

1 )4   2 )3   3 )2   4 )6 

 78، صفضَ  7-3-3-6-3 زدول،  3ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 7-3-3-6-3زدول ، ةٍد  3( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

 است؟ حسالُ اتؼاز ٔٙاسة فضای تٟساضتی تطای استفازٜ افطاز ٔؼَّٛ تطحسة سا٘تیٕتط وساْ -18

1 )170  ×110  2 )170  ×150  3 )160  ×140  4 )160  ×120 

 61، صفضَ  2-2-6-5-4، ةٍد  4ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-2-6-5-4، ةٍد  4( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

ٔسىٛ٘ی تطای فطاض اضغطاضی ٚ  یٞا تػطفاتؼاز حسالُ سغح تاظضٛ زض  ،عثك ٔثحج سْٛ ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ -19

 وساْ است؟  ٔتط ٔیّیتطحسة  ػطؼ تاظضٛ( حسالُ -bحسالُ اضتفاع آظاز( ٚ ) -h)٘جات تٝ تطتیة 

1 )500 = b  750و = h   2 )600 = b  500و = h   

3 )600 = b  800و = h    4 )500 = b  600و = h 

 137، صفضَ  4-18-6-3، ةٍد  3ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-18-6-3، ةٍد  3( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

ٔسىٛ٘ی یا  ٞای ٔجتٕغٔثحج چٟاضْ ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ زض غٛضت احساث استرط زض ٔطاػات ٔسمف  تط اساؼ -20

زض اعطاف استرط چٝ تستیطی تایس تٝ واض تطزٜ ضٛز تا اظ ِغع٘سٌی ٚ ذغط احتٕاِی آٖ ٔسیط حطوتی  ٞا آٖ ،ضٚتاظ یٞا ٔحٛعٝ

 تىاٞس؟

 ازرا طّد. ىحر شاٌحی 60( دور جا دور اشحخر ةاید شٍگفرش ةَ غرض 1

 ىحر پّطیده طّد.  5/1و فظای شتز ةَ غرض  یکار چيً( دور جا دور اشحخر ةاید ةا 2

 طّد. ةیٍی یضپىحر  20/1دور جا دور اشحخر ةاید ىصیر صرکحی ةدون ىاٌع و غیر نغزٌده ةا غرض صداكم ( 3

 ىحر ایساد طّد. 1ةَ غرض  ةاید ىصیر صرکحی ةدون ىاٌع و غیر نغزٌده از زٍس کفپّش الشحیکی( دور جا دور اشحخر 4

 76، صفضَ  3-2-13-5-4، ةٍد  4ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 3-2-13-5-4، ةٍد  4( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

ایٗ ضىُ ترطی اظ ٕ٘ای ساذتٕا٘ی زض الّیٓ سطز ٚ ذطه است وٝ تساتیطی تطای تمّیُ تثازَ ا٘طغی اظ عطیك تاِىٗ  -21

٘اْ ػٙػطی وٝ زض ایٙجا ٘طاٖ زازٜ ضسٜ چیست ٚ تطای  زض یه عثمٝ آٖ ا٘سیطیسٜ ضسٜ است. یط تٙاظٚ استفازٜ تیطتط اظ 

 ؟ضٛز ٔیٍٛ٘ٝ ٔحاسثٝ آٖ چ ای یطٝضسغح  ٘ٛض فضای زاذُ اظ عطیك آٖ یٗتأٔ

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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دو ةراةر شػش  اطافَ ةٌَّر فظای اكاىث ٌتاید از یک دوم شػش آن  یًجأىآن ةرای  ای یظَطٌّر و ُّا اشث و شػش  یًجأىىضفظَ ( 1

 ٌّرگذر اونیَ فظای اكاىث کيحر ةاطد.

ٌّر فظای اكاىث ٌتاید کيحر از یک ُفحو شػش کف فظای اكاىث  یًجأىآن ةرای  ای یظَطٌّر و ُّا اشث و شػش  یًجأى( ىضفظَ 2

 ةاطد.

 ٌّر فظای اكاىث ٌتاید از یک ُظحو شػش کف فظای اكاىث کيحر ةاطد. یًجأىآن ةرای  ای یظَط( ىضفظَ آفحاةگیر اشث و شػش 3

دو ةراةر شػش  اطافَ ةَکف آن شػش ٌّر فظای اكاىث ٌتاید از یک چِارم  یًجأىآن ةرای  ای یظَط( ىضفظَ آفحاةگیر اشث و شػش 4

 کيحر ةاطد. طّد ىی یًجأىگذر انزاىی ىاةیً ىضفظَ و فظای اكاىث کَ از غریق ىضفظَ ٌّر

 69، صفضَ  2-10-5-4، ةٍد  4ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-10-5-4، ةٍد  4( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

 ضسٜ است؟ چٟاضْ ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ حسالُ ػطؼ ضاٞطٚٞای ظیط تطحسة ٔتط چمسض تؼییٗ زض ٔثحج -22

aةا اىکان دشحرشی ىػهّنیً ،( راُرو ىصیر دشحرس یا خروج شاخحيان 

bًراُرو ىصیر دشحرس یا خروج شاخحيان ةدون اىکان دشحرشی ىػهّنی ) 

c )ٌفر یا کيحر 50 ةدون دشحرشی ىػهّنیً ةا ةار جصرف شاخحيانواكع در ىصیر دشحرس یا خروج و راُروُای ىصحلیو غیر 

1 )                     2 )                   

3 )                   4 )                  

 45و  44، صفضَ  4-1-5-4، ةٍد  4ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-1-5-4، ةٍد  4( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

 ؟تاضس ٔیظیط  سؤاالتوساْ ٌعیٙٝ پاسد غحیح  -23

a ) ؟چٍد غتلَ یا چٍد ىحر اشث 7و  6شاخحياٌی  یُا گروهارجفاع شاخحيان در 

b )طده و طّاةع آن اغالم  یةٍد دشحَچٍد غتلَ یا چٍد ىحر ارجفاع دارٌد و در ىتضخ چِارم جضث چَ غٍّاٌی  8گروه  ُای شاخحيان

 طده اشث؟

1 ) a:  ىحر ارجفاع  20/12در شَ غتلَ و صداکذر جا 

b     : دارای صیاط ىرکزی ُای شاخحيان ،20/12ةیض از 

2 ) a:  ىحر ارجفاع 40/15در چِار غتلَ و صداکذر جا 

 b   :  ردیفی ىحّشع ُای شاخحيان ،40/15ةیض از  
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3 ) a : ىحر 23ارجفاع پٍر جا ُفث غتلَ یا جا 

   b :  شاخحيان ةهٍد ،ىحر 23ةیض از ُفث غتلَ یا ةیض از 

4 )a :  ىحر ارجفاع 9در دو غتلَ و صداکذر 

 b   :  دارای صیاط ىرکزی  ُای شاخحيانىحر،  9ةیض از 

 30، صفضَ  2-3-3-4، ةٍد  4ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-3-3-4، ةٍد  4( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

ٚ سایط ٔطاجغ،  ٞا یضٟطزاضٔططٚط تٝ اذص ٔجٛظ اظ  ،ٚ ٔؼاتط فطػی احساث ضٛز ٞا وٛچٝپُ ٞٛایی ٚ ساتاط وٝ تط ضٚی  -24

 ؟تاضس ٔیزض وساْ حاِت ٔجاظ 

 ىحر ارجفاع صد زیریً از ىػتر رغایث طده ةاطد.3/3( در صّرجی کَ صداکذر 1

 ىحر ارجفاع صد زیریً از ىػتر رغایث طده ةاطد. 5/4در صّرجی کَ صداكم ( 2

 ىحر کيحر ٌتاطد. 3در صّرجی کَ ارجفاع از کف ىػتر جا زیر شاةاط یا پم ُّایی از ( 3

 ىحر ارجفاع صد زیریً از ىػتر رغایث طده ةاطد. 5/3( در صّرجی کَ صداكم 4

 38صفضَ ،  1-5-4-4، ةٍد  4ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-5-4-4، ةٍد  4( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

 ٘سثت ٚظ٘ی ٌچ تٝ ذان ضؼ وساْ است؟ (ٌُ ٚ ٌچ)ساذت ٔالت ٌچ ٚ ذان  ٔٙظٛض تٝ -25

ةَ   1( 1
1

2
( 3  1ةَ  1( 2  

1

2
ةَ   1( 4   1ةَ  

3

2
 

 37، صفضَ  ، كصيث )پ( 1-6-2-2-8، ةٍد  8ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 ، كصيث )پ( 1-6-2-2-8، ةٍد  7( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

زض ٔثحج چٟاضْ ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ حسالُ سغح ٘ٛضٌیطی فضاٞای ػٕٛٔی ٚ اضتثاعی ظیط چمسض تؼییٗ ضسٜ  -26

 است؟

a )دارای پٍسره در دو اٌحِا در راُروُا و فظاُای غيّىی ىصحلیو یا  

bىصحلیو یا دارای پٍسره در یک شيثُروُا و فظاُای غيّىی ةا طکم غیر( در را 

c ) خروج دارای شػش ٌّرگذر در یک یا ةیض از یک دیّار یُا دشحرسدر راُروُای غيّىی و 

1 ) a : ىحرىرةع 8/1یک چِهو شػش کف و صداكم  

b    : یک ةیصحو شػش کف 

 c   :  ةیصث و پٍسو شػش کفیک 

��ث
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2 ) a:  ىحرىرةع 5/1یک ةیصحو شػش کف و صداكم 

 b   : یک چِهو شػش کف 

 c   :یک چِهو شػش کف 

3 )a : یک ةیصث و پٍسو شػش کف 

 b  : یک ةیصحو شػش کف 

c  : یک چِهو شػش کف 

4 )a :  ىحرىرةع 8/1یک دوازدُو شػش کف و صداكم 

    b: یک ةیصحو شػش کف 

 c  :  ةیصحو شػش کفیک 

 50، صفضَ  1-10-1-5-4، ةٍد  4ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-10-1-5-4، ةٍد  4( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

 ؟ضٛز ٔیآٞه ظ٘سٜ ٘یٕٝ فؼاَ ساذتٕا٘ی زض چٝ ٔحسٚزٜ ظٔا٘ی ضىفتٝ  -27

 .طّد ىیدكیلَ طکفحَ  30( در ىضدوده زىاٌی ةیظحر از 1

 .افحد یىدكیلَ اجفاق  5در کيحر از ( 2

 دكیلَ 30جا  5( 3

 ةصحگی ةَ دىای ىضیع دارد.( 4

 16، صفضَ  4-2-1-3-5، ةٍد  5ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-2-1-3-5، ةٍد  5( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

 ؟تاضس ٔیاظ ٔطرػات ظیط ٔطتٛط تٝ ٔالت تٙایی سثه  یه وساْ -28 

 .طّد ىیاشحفاده  ىحر ىیهی 3جا  1ةَ طخاىث ةیً  ُایی یةٍدکظ( ىالجی اشث کَ در 1

 کیهّگرم ةر ىحرىکػب ةاطد. 1300( ىالجی اشث کَ چگانی شخث طده خظک آن صداكم 2

 .طّد ىیاشحفاده  ىحر ىیهی 5جا  3  ةَ طخاىث ُایی یةٍدکظىالجی اشث کَ در ( 3

 رفحَ اشث. کَ در آن فلع ىاشَ ةا وزن ىػيّنی ةَ کار mm  3ةا طخاىث ةیظحر از ُایی یةٍدکظ( در 4 

 34، صفضَ  17-2-2-5-5، ةٍد  5ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 17-2-2-5-5، ةٍد  5( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

 است؟ ٔتط ٔیّیاضتفاع ٔٙاسة آٖ چٙس  ،تاضس ٔتط ٔیّی 320اٌط ا٘ساظٜ وف پّٝ زض ساذتٕا٘ی  -29

1 )160   2 )140   3 )180   4 )200  
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 48، صفضَ  1-7-1-5-4، ةٍد  4ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-7-1-5-4، ةٍد  4( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

 تٝ تطتیة وساْ است؟( تطحسة ویٌّٛطْ زض ٔتطٔىؼة ٔالت)ػیاض سیٕاٖ ٔػطفی ٚ آٞه زض ساذت ٔالت تا تاضز  -30

 125و  100( 4  150و  200( 3  100و  125( 2  200و  150( 1

 37، كصيث )ب( ، صفضَ  1-6-2-2-8، ةٍد  8ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 ، كصيث )ب( 1-6-2-2-8، ةٍد  7در یک ) ىػياری ( ، فصم  22کحاب ةر اشاس جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

حساوخط  ،تٙایی تا ٔمغغ ضٚتطٚ زض غٛضت أىاٖ استفازٜ اظ والف افمی اضافی )ٔیا٘ی( زض زاذُ زیٛاض ٞای ساذتٕاٖزض  -31

 افعایص زاز؟ تٛاٖ یٔاضتفاع ٔجاظ عثمٝ ضا تا چٙس ٔتط 

1 )4    2 )6   

3 )5    4 )3 

 107و 106( ، صفضَ 5، كصيث ) 2-4-5-8، ةٍد  8ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 (5، كصيث ) 2-4-5-8، ةٍد  7در یک ) ىػياری ( ، فصم  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

اظ سًٙ تٛف استفازٜ ضٛز، ٔیعاٖ  ٞا ضاِٛزٜزض غٛضتی وٝ زض ساذت اػضای تاضتط ٔا٘ٙس زیٛاضٞای تاضتط ٚ حائُ ٚ  -32

  ؟جصب آب ٔجاظ آٖ چٙس زضغس است

1 )30   2 )15   3 )25   4 )5 

 35، صفضَ  ، كصيث )ب( 4-4-2-2-8، ةٍد  8ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 ، كصيث )ب( 4-4-2-2-8، ةٍد  7( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

زضجٝ تا عَٛ ٔستمیٓ زض ا٘تٟای زیٍط وٝ آضٔاتٛضٞای  90زض یه ا٘تٟا ٚ لالب  یا ِطظٜٔیٍّطز ػطضی یىسطٜ تا لالب  -33

 چٝ ٘اْ زاضز؟  ،عِٛی پیطأٛ٘ی یه ػضٛ تتٗ ٔسّح ضا زض تط ٌطفتٝ تاضس

 کهید ةرطی( 4          ( ىیهگرد دوخث3  ( زةاٌَ ةرطی2 ( ىیهگرد اٌتصاغی1

 424، صفضَ  6-2-2-21-9، ةٍد  9ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 6-2-2-21-9، ةٍد  8( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 مبحث22با پکیج  1041دی   هظارت _ معماری  تطابق آزمون
سالُ چٙس تایس ح یدٔ ٌُتٗ استفازٜ ضٛز. ٔساحت سغح سط آضٔاتٛض تطضی زض ت ػٙٛاٖ تٝ یدٔ ٌُزض غٛضتی وٝ اظ  -34

 تاضس؟ یدٔ ٌُتطاتط سغح ٔمغغ ٔیّٝ 

 ةراةر 12( 4  ةراةر 8( 3  ةراةر 20( 2  ةراةر 10( 1

 73، صفضَ  2-11-4-9، ةٍد  9ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-11-4-9، ةٍد  8در یک ) ىػياری ( ، فصم  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

 است؟ ٔتط ٔیّیحسالُ عَٛ ٚغّٝ پٛضطی ٔیٍّطزٞای آجساض زض وطص چٙس  یآضٔاتٛضٌصاضزض  -35

 ىحر ىیهی 300( 4     1.5( 3                 ىحر ىیهی 400( 2             ىحر ىیهی 250( 1

 437، صفضَ  1-2-4-21-9، ةٍد  9ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-2-4-21-9، ةٍد  8( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

 ػثاضت شیُ ٔؼطف ٚیػٌی وساْ ٘ٛع ضیطٝ است؟ -36

 "وٙس یٔتغییط  یطپص تطٌطت غٛضت تٝتا تغییط زٔا ٚ حطاضت  ٞا آٖا٘تماَ ٘ٛض "

 ( طد اٌػکاس4  ( جرىّکروىیک3  ( فّجّکروىیک2          ( انکحروکروىیک1

 168، صفضَ  2-3-1-پ، ةٍد  5ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-3-1-پ، ةٍد  5( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

ٔتٛاِی زض جاٖ  یٞا سٛضاختؼثیٝ  ،ٟٔاضتٙسی ضسٜ ٍٕٞطای ٔؼِٕٛی یٞا لاباسىّت فّعی تا  یا ِطظٜآیا زض عطاحی  -37

زض ٔحُ اتػاَ تٝ  8ٚ  7تسٖٚ تمٛیت ٔجاظ است؟ ٚ آیا ایٗ ٟٔاضتٙسٞای ، 8ٚ  7 غٛضت تٟٝٔاضتٙسی ضسٜ  یٞا زٞا٘ٝتیطٞای 

 ؟تطاتط اضتفاع تیط تاضٙس 5/1ٔطوعیت تٝ ٔیعاٖ  زاضای ذطٚد اظ تٛا٘ٙس یٔتیط 

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

 225و  224، صفضَ  2-10-3-10، ةٍد  10ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-10-3-10، ةٍد  9( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

 تطای اجطای اسىّت فٛالزی ساذتٕاٖ استفازٜ وطز؟  9/10اغغالحاً  ٞای یچپاظ  تٛاٖ یٔآیا  -38

   ( خیر1

 ( ةهی2

 ىگاپاشکال یا ةیظحر ةاطد. 1200فلع در صّرجی کَ جٍض کظظی ٌِایی آن  ،( ةهی3
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 ىػيّنی ةاطد. ُای یچپ( خیر، در صّرجی کَ از ٌّع 4 

 262، صفضَ  ، كصيث )ذ( 4-4-4-10، ةٍد  10ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 ، كصيث )ذ( 4-4-4-10، ةٍد  9( ، فصم ىػياریدر یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

 ،پیطٟٙازی اظ عطیك آظٔایطٍاٜ ٔمسٚض ٘ثاضس یطٞایتطضٍاٌط تٝ ٞط زِیُ أىاٖ ٔطرع وطزٖ ٔماٚٔت تطضی اسٕی  -39

 ؟استفازٜ وطز ٞا یدٔ ٌُسطز ٘ٛضز ضسٜ ٚ  ٞای ی٘اٚزا٘تٝ تطتیة اظ  تٛاٖ یٔآیا 

 ةهی -( ةهی 4  خیر -( خیر 3  خیر -( ةهی 2  ةهی -( خیر 1

 134، صفضَ  2-7-8-2-10، ةٍد  10ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-7-8-2-10، ةٍد  9( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

 ٔطتٛط تٝ حاِت حسی ٔماٚٔت است؟ ،وٙتطَ وساْ ٔؼیاض -40

 ُا طکم( جغییر 4  نغزش اجصاالت( 3  ( ارجػاش2   ( خصحگی1

 3، صفضَ  1-2-1-10 زدول،  10ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ

 

 ٔجاظ است؟ استفازٜ اظ زستٍاٜ ٌیٛتیٗ ٔتط ٔیّیتا چٝ ضرأتی تطحسة  ٞا ٚضق یواض سٛضاختطای  -41

1 )20   2 )16   3 )12   4 )30 

 259، صفضَ  2-4-4-10، ةٍد  10ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-4-4-10، ةٍد  9( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

زیٛاضٞا اظ چٝ جٙسی است  یٞا لاِةساذتٝ ضٛ٘س؟  تٛا٘ٙس یٔحساوخط تا چٝ اضتفاػی  ،ایطاٖزض  ICFتٙاٞایی تا ضٚش  -42

 ؟ضٛز ٔیچٝ  ٞا لاِة یعیض تتٗٚ تؼس اظ 

شاخحَ  جّاٌٍد یىدارای اُيیث کو و ىحّشع  ُای شاخحيانىحر در ىٍاغق واكع در خػر ٌصتی کو و ىحّشع و  10( صداکذر جا ارجفاع 1

 .طّد ىیغایق ىاٌدگار ززیی از دیّار ىضصّب  صّرت ةَ ُا كانبطٌّد و 

 .طٌّد یىةػد از شاخث ةرچیده  ُا كانبو  طٌّد یىىِو شاخحَ  ُای شاخحيانو  خػر  کوىحر در ىٍاغق  12صداکذر جا ارجفاع  (2

 صّرت ةَ ُا كانبشاخحَ طٌّد و  جّاٌٍد یىدارای اُيیث کو و ىحّشع  ُای شاخحيانىحر در ىٍاغق کو خػر و  20صداکذر جا ارجفاع ( 3

 .ىاٌٍد یىغایق ىاٌدگار ةاكی 

 ةازیافث خّاُد ةّد. كاةم صّرت ةَ ُا كانبىحر در ىٍاغق واكع در خػر ٌصتی کو خػر و  23( صداکذر ارجفاع 4

 40، صفضَ  2-3-6-11و  1-3-6-11، ةٍد  11ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 
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 2-3-6-11و  1-3-6-11، ةٍد  10( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

 است؟ آٔٛظضی/ فطٍٞٙی وساْ ػثاضت ظیط غحیح یٞا تػطفذطٚد زض  یٞا ضاٜزض ضٛاتظ اذتػاغی  -43

 ( اشحلرار آةخّری در صّرجی کَ داةث ٌتاطد در راُروُای دشحرشی خروج ةالىاٌع اشث. 1

 فظای ىّرد اشحفاده شال دوم دةصحان ةاید صداکذر دو غتلَ ةاالجر از جراز جخهیَ خروج ةاطد. (2

 غرض ىفید داطحَ ةاطٍد. رىح شاٌحی 200( راُروُای دشحرشی خروج ةاید دشث کو 3

 ( فظای ىّرد اشحفاده شال اول دةصحان ةاید فلع در جراز جخهیَ خروج ةاطد.4

 118، صفضَ  2-12-6-3، ةٍد  3ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-12-6-3، ةٍد  3( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

 ؟٘یستوساْ ٌعیٙٝ غحیح  -44

 اشث ةاید یک ىحر ةاالجر از کف غتلَ ةاطد. ( آن كصيث از غّل ٌردةان کَ ةدون پهَ،1

 صيم ةار ةا دشث ىساز اشث. ،( در ٍُگام اشحفاده از ٌردةان2

 جرك خّرده ىيٍّع اشث. ُای یَپا( اشحفاده از ٌردةان ةا 3

 ( ٌردةان را ٌتاید زهّی دری کَ ةاز اشث اشحلرار داد.4

 52، صفضَ  3-7-12، ةٍد  12ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 3-7-12، ةٍد  11( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

 ( وساْ است؟ ظاٚیٝ ضیة ) ( ٚ حساوخطbحسالُ ػطؼ ضاٜ ) ،ضیة ضاٞی تطای جاتجایی تاض تٛسظ فطغٖٛ ٔس٘ظط است -45

 
10   و   100  ( 1

 
18   و   80  ( 2  

 
  

18   و   100  ( 3
 

10   و   80  ( 4  
 

 

 55، صفضَ  5-5-7-12، ةٍد  12ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 5-5-7-12، ةٍد  11( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 
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 وساْ پاسد زض ٔٛضز ضثىٝ فاضالب تٟساضتی ساذتٕاٖ غحیح است؟ -46

 .ةاطد ىیهصیّس ىساز درزَ ش 70دیگر ةَ طتکَ فاطالب ةِداطحی شاخحيان جا دىای صداکذر  ُای یصحوش( جخهیَ آب 1

 .ةاطد يیٌ دیگر ةَ طتکَ فاطالب شاخحيان ىساز ُای یصحوش( در ُیچ طرایػی جخهیَ ىصحلیو آب از 2

 درزَ شهصیّس ةاطد ىساز ٌیصث. 60ةاالجر از جخهیَ ىصحلیو آب ةَ طتکَ فاطالب ةِداطحی شاخحيان کَ دىای آن ( 3

 درزَ شهصیّس ىساز اشث. 50دیگر ةَ آن جا دىای صداکذر  ُای یصحوشجخهیَ آب از  ،شاخحيان ( در طتکَ فاطالب ةِداطحی،4

 83، صفضَ  1-2-4-16، ةٍد  16ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

ٌطٚٞی ٚ ضٚتطٚی ٞٓ زض ضاٞطٚ لطاض زاضتٝ  غٛضت تٝزض غٛضتی وٝ آسا٘سٛضٞا  ،٘فط ضاغُ 900زض یه ٚظاضترا٘ٝ تا  -47

 آسا٘سٛضٞا تایس چمسض تاضس؟ ٞای یٚضٚزػطؼ ضاٞطٚی ٔماتُ  ،تاضٙس

 .(ُر کدام کَ ةزرگحر ةاطٍد) ،غيق آشاٌصّرُای روةروی ُو یًجر ةزرگىحر یا  1/2از  جر ةزرگةراةر یا  (1

 حرى 5/4روةروی ُو صداکذر  ُای یًکاةغيق  یًجر ةزرگاز ىسيّع  جر ةزرگةراةر یا  (2

 .(ُر کدام کَ ةزرگحر ةاطٍد)غيق کاةیً در گروه آشاٌصّرُا  یًجر ةزرگىحر یا  5/1ةراةر یا ةزرگحر از ( 3

 (.آشاٌصّرُا )ُر کدام کَ ةزرگحر ةاطٍدةراةر ةزرگحریً غيق کاةیً در گروه  5/1ىحر یا  4/2از  جر ةزرگةراةر یا  (4

 12، صفضَ  4-1-2-2-15 زدول،  15ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-1-2-2-15زدول ،  14( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

 ؟ ٌیطز ٔیٌاظ عثیؼی تحت چٝ ػٙٛا٘ی غٛضت  یوط ِِٛٝایٗ آظٔایص زض  -48

تاض تاضس ٚ تطای ایٗ آظٔایص تایس اظ فطاضسٙجی وٝ زأٙٝ  7/0فطاض آظٔایص تایس  ،تاضس ٔیساػت  24ٔست ایٗ آظٔایص  -

 استفازٜ ٕ٘ٛز. ،( تاض زضد ضسٜ تاضس0-1( پٛ٘س تط ایٙچ ٔطتغ ٚ یا )0-15واضی آٖ )

 گاز یُا نّنَ( آزىایض اشحضکام 2   درزدار یُا نّنَ( آزىایض ٌگَ داطث فظار جّشع 1

 ( آزىایض ٌظث گاز4     ( آزىایض ىلاوىث اجصاالت3

 57، صفضَ  ، كصيث )ب( 2-6-17، ةٍد  17ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 ، كصيث )ب( 2-6-17، ةٍد  16( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

تاضس  یط٘اپص اجتٙاب٘ػة  ٌاظ زض ٔحُ یٞا ٌِِٛٝاظ عثیؼی زض ساذتٕاٖ زض غٛضتی وٝ ٘یاظ تٝ ذٓ وطزٖ  یوط ِِٛٝزض  -49

 اظ ػثاضات ظیط زض ایٗ ذػٛظ غّظ است؟ یه وساْ

 اٌسام طّد. کً خو  نّنَ( خو کردن نّنَ فلع ةاید ةا اشحفاده از دشحگاه 1

 ةراةر كػر خارزی نّنَ ةاطد. 4( طػاع اٌضٍای كصيث داخهی خيیدگی ٌتاید کيحر از 2

 طد.درزَ ةا 90( كّس خيیدگی نّنَ ٌتاید ةیض از 3
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ةَ خع ىیاٌی ایً شػش  جر یکٌزددرزدار در ىضم خو ةاید روی یکی از شػّح زاٌتی خو و ُر چَ  یُا نّنَ( خع زّش غّنی در 4

 كرار گیرد.

 42و  41، صفضَ  4-1-5-17، ةٍد  17ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 4-1-5-17، ةٍد  16( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب : جٛاب

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

 ؟٘یستٙسٞٛایی  یٞا ٔالتوساْ ٔالت ظیط جعٚ  -50

 ( ىالت گچ4   ( گم آُک3  ( گچ و خاك2  ( آُک ُّایی1

 31، صفضَ 2-1-2-5-5و  1-1-2-5-5، ةٍد  5ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-1-2-5-5و  1-1-2-5-5، ةٍد  5( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

 ٔیعاٖ است؟ چٝ ،ٞطتع 250زض ساِٗ اپطا حساوخط ٔیعاٖ تطاظ فطاض غسای ٘ٛفٝ ظٔیٙٝ زض تٙس یه ٍٞٙأی  -51

 ةم یدش 30( 4  ةم یدش 40( 3  ةم یدش 35( 2  ةم یدش 45( 1

 38، صفضَ  1-7-2-18و زدول  13، صفضَ  3-3-1-18 زدول،  18ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-7-2-18و  3-3-1-18زداول ،  17( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 

 

حسالُ تا زاضتٗ سٝ ٔطرػٝ ظیط اِعأی  ،ٕٞطاٜ تا ضػایت وّیٝ ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ ،وسة زضجٝ غٙؼتی ساظی -52

 ؟زٞس یٔ ایٗ سٝ ٔطرػٝ ضا تٝ زضستی ٘طاٖ ٞا پاسداظ  یه وساْ .است

  تؼساز حسالُ ٚاحس ٔطاتٝ *

   تؼساز عثمات ساذتٕاٖ اظ ضٚی ساظٜ پی *

 سغح ظیطتٙای حسالُ *

 ىحرىرةع 000/8صداكم  ،غتلَ 16صداكم  ،واصد 80( صداكم 1

 ىحرىرةع 000/10صداكم  ،غتلَ 15صداكم واصد،  100( صداكم 2

 ىحرىرةع 000/75صداكم  ،غتلَ 15صداكم  ،واصد 150صداكم ( 3

 ىحرىرةع 000/12صداكم  ،غتلَ 20صداكم  ،واصد 200( صداكم 4

 27، صفضَ  1-4-11، ةٍد  11ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 1-4-11، ةٍد  10( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 
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 32لغط ٘أی وٕتط اظ تا  یٞا ِِٛٝ( تطای EC+ِِٛٝ آب ٌطْ ٔػطفی زض ساذتٕاٖ زض ضزٜ وٓ ا٘طغی ) واضی یكػاتطای  -53

 تاضس؟      حسالُ ٔماٚٔت حطاضتی ػایك تایس چٙس  ،ٔتط ٔیّی

1 )40/1  2 )6/1   3 )00/1  4 )80/0 

 91، صفضَ  20-5-19 زدول،  19ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 20-5-19زدول ،  18( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

عثك ٔثحج ٘ٛظزٞٓ ٔمطضات ّٔی ساذتٕاٖ  ٞا ساذتٕاٖعطاحی ا٘طغی  یٞا ضٚشظیط زض ٔٛضز  ٞای یٌٙٝعاظ  یه وساْ -54

 ؟تاضس ٕی٘غحیح 

 .ةاطد ىیانزاىات اشحفاده از ایً روش  شاخحيان ىضدودیث زیرةٍای ىفید غتق ىتضخ ٌّزدُو ززو( در غراصی ةَ روش جسّیزی 1

ىکاٌیکی و انکحریکی  یصاتجأش ،پّشحَ خارزی در ٌظر گرفحَ طده کَ فرآیٍد غراصی یا گٌَّ ةَ( روش غراصی کارایی اٌرژی شاخحيان 2

 ىصحلم از یکدیگر ةاطٍد.

ىحلاةم غٍاصر ىخحهف پّشحَ خارزی شاخحيان ةر طریب اٌحلال صرارت شاخحيان ىدٌظر كرار  یرجأد ،( در روش غراصی کارکردی3

 .گیرد ىی

 .طّد ىیاٌرژی ىضاشتَ  شازی یَطتىسزا و ةَ کيک  غّر ةَدر روش غراصی ٌیاز اٌرژی شاخحيان الزم اشث شاخحيان ىرزع  (4

، ،کررارایی اٌرررژی شرراخحيان ، کررارکردی ، ٌیرراز اٌرررژی()جسررّیزی  ةٍررد جػرراریف روطررِای،  19ةررر اشرراس کحرراب ىتضررخ جووٛاب: 

 18و  17صفضَ 

جػاریف روطِای )جسّیزی ،کارایی اٌررژی شراخحيان ، کرارکردی ، ٌیراز ، ةٍد  18( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

 اٌرژی(،

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

اظ ػٙاٚیٗ  یه وساْ ساذتٕاٖ یساتتأسٚ  ٞا ٔٛتٛضذا٘ٝغٙؼتی ٚ  یٞا واضٌاٜزض تاتّٛٞای ایٕٙی زائٓ ساذتٕاٖ  -55

لطاض ٌیطز ٔٛجة آسیة جسی ٚ یا ٔطي ذٛاٞس ضس ٚ ایٗ پیاْ تا چٝ ضٍ٘ی زض وساْ ظٔیٙٝ  تٛجٟی یت، اٌط ٔٛضز ٞا یاْپ

 ضٍ٘ی تایس ٘ٛضتٝ ضٛز؟

 ٌارٌسی -شیاه  -ُظدار (2    آةی -شفید  -( جّزَ 1

 كرىز -شفید  -خػر (4    زرد -شیاه  -اصحیاط ( 3

 52، صفضَ  21طياره  طکم،  20ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 21طکم طياره ،  19( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

زض ظٔاٖ لغغ ٔساض تغصیٝ اغّی آٖ  (تاتطی ٚ ضاضغ آٖ)ٔستمُ ٚ سطذٛز  یٝتغصاٖ تا ٔٙثغ ضچطاؽ ایٕٙی زض یه ضستٛ -56

 وٙس؟ یٗتأٔتایس تتٛا٘س حسالُ تا چٙس زلیمٝ ضست ضٚضٙایی ٔمطض ضا 

1 )105   2 )45   3 )120   4 )90 
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 69، صفضَ  جتصره ، كصيث 3-6-135زدول ،  13ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 كصيث جتصره،  3-6-135زدول ،  12( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 

 

آٖ تایس ٔططف تٝ فضای  یٞا جثٟٝآیا اتاق تطا٘سفٛضٔاتٛض تطق تایس اِعأاً زض عثمٝ ٕٞىف لطاض ٌیطز؟ ٚ آیا یىی اظ  -57

 آظاز تاضس؟

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

 53، صفضَ  2-3-3-5-13، ةٍد  13ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 2-3-3-5-13، ةٍد  12( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ب ٌعیٙٝ 

 

عثمٝ زض ضٟط تیطجٙس وٝ تط ٔثٙای لطاضزاز اجطای  5ٔتطٔطتغ زض  3750زض یه پطٚغٜ ٔسىٛ٘ی تا ٔساحت ظیطتٙای  -58

یىی اظ ٟٔٙسساٖ ٘اظط ٔؼطفی ضسٜ اظ سٛی  ،تاضس ٔیٚ ٔجطی ساذتٕاٖ زض حاَ اجطا  واض غاحةتیٗ  (تا ٔػاِح)ساذتٕاٖ 

 وساْ ٌعیٙٝ زض ٔٛضز ازأٝ واض غحیح است؟ .تغییط یافتٝ است اِؼالد غؼةساظٔاٖ استاٖ تٝ ػّت تیٕاضی 

دور پرواٌَ شاخحيان ىػرفی ىّظف اشث ظرف یک ىاه ىٍِدس ٌاظر زدید را کحتاً ةَ ىسری و شازىان اشحان و ىرزع ص کار صاصب( 1

 ٌياید.

و ىسری و ىرزع صدور پرواٌَ  کار صاصبشاغث ٌصتث ةَ ىػرفی ٌاظر زدید ةَ  48( شازىان اشحان ىّظف اشث صداکذر ظرف 2

 شاخحيان اكدام ٌياید.

 و ىسری ىػرفی ٌياید.  کار صاصبروز ىٍِدس ٌاظر زدید را کحتاً ةَ  15( شازىان اشحان ىّظف اشث صداکذر ظرف 3

 روز ىٍِدس ٌاظر زدید را کحتًا ةَ ىسری ىػرفی ٌياید. 15ىّظف اشث ظرف  کار صاصب( 4

 154، صفضَ  7 ةٍد كرارداد ازرای شاخحيان ةا ىصانش ، ىاده،  2ةر اشاس کحاب ىتضخ جٛاب: 

 7ن ةا ىصانش ، ىاده ةٍد كرارداد ازرای شاخحيا،  2( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

    است غحیح د ٌعیٙٝ 

 

یىی اظ ٟٔٙسسا٘ی وٝ فالس ضطایظ الظْ جسٕی تطای ٘ظاضت تط  یا حطفٝظیط تطای ترّفات  یٞا ٔجاظاتاظ  یه وساْ - 59

 ؟تاضس ٔییه پطٚغٜ ساذتٕا٘ی ضص عثمٝ تٛزٜ ِیىٗ تؼٟس ٘ظاضت آٖ ضا پصیطفتٝ است غحیح 

 ىسازات اٌحظاىی از درزَ یک جا دو (2  ( ىسازات اٌحظاىی از درزَ شَ جا پٍر 1

 چِارىسازات اٌحظاىی از درزَ یک جا ( 4  جا شَاز درزَ یک ( ىسازات اٌحظاىی 3

 189، صفضَ 4، ىّرد 91ىٍِدشی ، اصالصیَ ىاده  ةر اشاس اصالصیَ كاٌّن ٌظامجٛاب: 

 91ىٍِدشی ، اصالصیَ ىاده  ، اصالصیَ كاٌّن ٌظام 1ىػياری ( ، فصم در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح اِف ٌعیٙٝ 
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 اظ ٔطاجغ ظیط است؟ یه وساْتائیس تطاظ٘أٝ ساظٔاٖ ٚ اضائٝ آٖ تٝ ٔجٕغ ػٕٛٔی ساظٔاٖ استاٖ اظ ٚظایف ٚ اذتیاضات  -60

 ( صرفاً رئیس شازىان اشحان2    ( رئیس طّرای ىرکزی1

 ىدیره شازىان اشحان یأتُ( 4    یا ةازرشان( ةازرس 3

 كاٌّن 73ىاده  4گزیٍَ 

 21، صفضَ 13، ىّرد 15ىٍِدشی ، ىاده  ةر اشاس کحاب كاٌّن ٌظامجٛاب: 

 13، ىّرد 15ىاده ،  1( ، فصم ىػياری در یک )  22ةر اشاس کحاب جٛاب: 

   است غحیح ز ٌعیٙٝ 
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