
 

 

 1                                                                            1398مهر  - معماری اجرا سواالت 

1 

زینه در ر یک کارگاه ساختمانی، در صورتی که حجم هر مخلوط بتن بیشتر از یک مترمکعب باشد کدام گد -1

 ها صحیح است؟برداریمورد تواتر نمونه

 دال ها یک نمونه برداریمترمکعب بتن ریزی در  50متر مربع سطح دال یا  150از هر  (1

 متر طول یک نمونه برداری 100در ستون ها به ازای هر  (2

 یک نمونه برداری مترمربع سطح بتن هر کدام که بیشتر است 150متر مکعب یا  50در شالوده ها و دیوارها از هر  (3

 برداری نمونهمتر طول یک  100در تیرها و کالف هایی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزی می شوند از هر  (4

  

 -1پاسخ سوال 

 :3مورد-2-8-10-9بند-134ص-92مطابق مبحث نهم

 
ر کالف هایی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزی می شوند یک نمونه برداری از هر مت در تیرها و 2-8-10-9مطابق بند 

 طول.

 

 :1گزینه  بررسی

تن هر کدام که بیشتر است یک نمونه بمربع سطح متر  150متر مکعب یا  30در دال ها  از هر  2-8-10-9مطابق بند 

 برداری، بنابراین این گزینه صحیح نیست

 

 :2بررسی گزینه 

 متر طول یک نمونه برداری، بنابراین این گزینه صحیح نیست 50ا از هر هبرای ستون  2-8-10-9مطابق بند 

 

 :3بررسی گزینه 

متر مربع سطح بتن هر کدام که بیشتر است  150متر مکعب یا  30ا و دیوارها از هر هدر شالوده  2-8-10-9مطابق بند 

 یک نمونه برداری، بنابراین این گزینه صحیح نیست.

 (3-2-11-22-9و  2-2-11-22-9مبحث نهم به صورت زیر است. )بند  99بند مربوطه در ویرایش 

 . ئه می شودجزا ارابه صورت م  سواالت و پاسخ نامه آزمون ها:  توجه
 ت. یک فایل ارائه شده اسر سواالت می باشد دشنا شدن با چون به عنوان نمونه و جهت آ ،این فایل در
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 .صحیح است4بنابراین گزینه 

 

 ازین رورق،یت ینییپا و ییباال بال عنوان به استفاده یبرا یحرارت برش دستگاه با یفوالد ورق برش در ایآ -2

 داده برش زین ورق( کی)فابر گرد لبه است الزم ایآ و شود داده برش همزمان بال ورق سمت دو هر که است

 شود؟

 یبل-ریخ (1

 بلی –بلی  (2

 خیر -بلی (3

 خیر-خیر (4

   

 -2 سوال پاسخ

 :پ-6-9یرنویس شکل ز -316و ص 3-9بند -313ص-90مطابق راهنمای جوش

 
مت سباض اگر ورق از یک سمت بریده شود به صورت شمشیری در می آید بنابراین باید هر دو به علت انق 3-9مطابق بند 

 ورق بال به صورت همزمان برش داده شوند.
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 رد ورق به علت وجود ترک های حین نورد الزم استپ برش و دورریز لبه گ -6-9مطابق شکل 

 صحیح است2گزینه بنابراین 

 

 گونهچ یجوشکار ادیز سرعت و دارد؟ هیپا فلز اعوجاج و انقباض بر یریتاث چه یجوشکار سرعت شیافزا -3

 د؟یآیم دست به

 جوش یها روش ای یدست یخاص در جوشکار یا استفاده از الکترودهاب -دهد یانقباض و اعوجاج را کاهش م (1

 خودکار مهین و خودکار

 ز روش های جوش خودکار و نیمه خودکاربا استفاد ا -اعوجاج را افزایش می دهدانقباض را کاهش و  (2

 ا استفاده از روش های جوش خودکار و نیمه خودکارب -انقباض و اعوجاج را افزایش می دهد (3

 وشکاری به حرکت و دقت جوشکاری مربوط استسرعت زیاد ج -انقباض را کاهش و اعوجاج را افزایش می دهد (4

 -3 سوال پاسخ

 تاثیر سرعت جوشکاری: -160ص-90مطابق راهنمای جوش

 
ا روش های بمطابق بند فوق، افزایش سرعت جوشکاری انقباض و اعوجاج را کاهش می دهد و سرعت زیاد را می توان 

 جوش خودکار و نیمه خودکار و یا استفاده از الکترودهای خاص در جوشکاری دستی به دست آورد.

 .استصحیح  1بنابراین گزینه 

 

 است؟ حیصح یمسکون یهاتصرف در ریز یهانهیگز از کیکدام-4

 است یمسکون واحد کی در م،یمستق یراهروها یالزام یکمتر از حداقل پهنا یداخل یحداقل عرض پله ها (1

 دسترسی به انبار داخلی باید مستقیماً پس از قسمت ورودی واحد مسکونی صورت گیرد (2

ای بازی و مجزا و منفصل که دارای حیاط می باشد، باید حداقل یک محل برطبقه  5در یک ساختمان مسکونی  (3

 استقرار وسایل بازی کودکان در نظر گرفته شود

 سانتی متر است 350حداقل طول آشپزخانه دیواری در یک واحد مسکونی  (4
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 -4 سوال پاسخ

 :2-3-3-4بند  -30و ص 21-1-1-7-4ند ب -87ص -96مطابق مبحث چهارم

 

 
 باید حداقل یک محل بازی برای کودکان در نظر گرفته شود. 8و  6،7ن های گروه در ساختما 21-1-1-7-4بند مطابق 

 

 
ه طبق 5قرار می گیرند بنابراین برای ساختمان  7طبقه مجزا و منفصل در گروه  5ی ساختمان ها 2-3-3-4مطابق بند 

 مجزا و منفصل باید یک محل بازی برای کودکان در نظر گرفت.

 
 :1بررسی گزینه

 
متر است پس برابر  0.9تصرف مسکونی  پله های داخلیو راهرو مستقیم ی الزامی حداقل پهنا 6-1-1-7-4مطابق بند 

 بوده و  این گزینه صحیح نیست

 
 :2بررسی گزینه
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ز پس از عبور اتاق ها و سایر فضاها در واحد مسکونی به جز انبار داخلی باید اب دسترسی به -1-1-1-7-4مطابق بند 

 قسمت ورودی صورت گیرد بنابراین این گزینه صحیح نیست.

 
 

 :4بررسی گزینه

 
سانتی متر است. بنابراین این گزینه  300آشپزخانه دیواری در تصرف مسکونی  حداقل طول 13-1-1-7-4مطابق بند 

 صحیح نیست.

 
 .صحیح است 3بنابراین گزینه 

 

 

 قرار روجخ ای دسترس ریمس یانتها در که یبالکن سمت به واحدها از یکی یاصل در طبقه، 4 ساختمان کیدر  -5

 قعم حداقل صورت نیا در. ردیگیبرم در را بالکن عمق از متریسانت 90 شدن باز ریمس در و شودیم باز دارد

 باشد؟ چقدر دیبا بالکن

 متر یسانت170 (1

 سانتی متر140 (2

 سانتی متر230 (3

 سانتی متر180 (4

 

 -5 سوال پاسخ

 :1-6-1-5-4بند  -47ص -96مطابق مبحث چهارم

 
ش دهد سانتی متر کاه 90مام مسیر باز شدن عمق و پهنای الزامی بالکن را به کمتر از نباید در ت 1-6-1-5-4مطابق بند 

 یم:اقل عمق بالکن دارسانتی متر از عمق بالکن را در بر می گیرد، بنابراین برای حد 90و از آنجا که در مسیر باز شدن 

90𝑐𝑚 + 90𝑐𝑚 = 180𝑐𝑚 

 
 .صحیح است 4بنابراین گزینه 


