
 

 

دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

در مورد ساختمانی سه طبقه و مسکونی در شهر کوهرنگ و دارای فصل مشترک در دو طرف یا ساختمان های  -1

متر ( آیا می توان در روش کارکردی ضریب انتقال حرارت مرجع محاسبه شده  11مجاور ) در هر طرف به طول 

طبقه باشد چطور ؟  3ن اداری و برای پوسته خارجی این ساختمان را افزایش داد ؟ در صورتی که این ساختما  
 خیر  –( بلی 2     بلی  –(  بلی 1
 بلی  –( خیر 4     خیر  –( خیر 3

 
 

1۹مبحث  ۵۲بر اساس جدول صفحه  1اسخ: گزینه پ  

  

در رابطه با محاسبه پل های حرارتی پوسته خارجی ، کدام یک از گزینه های زیر کامال صحیح است ؟ -۵  
ضرب می گردد  2محیط سقف نهایی در عدد  ( محیط کف های زیرین و1  
( محیط سقف های میانی و نیز طول اتصال دیوارهای داخلی و خارجی بدون ضریب است.2  
ضرب می گردد 2(محیط سقف های میانی و نیز طول اتصال دیوار های داخلی و خارجی در عدد 3  
ضرب می گردد  2(فقط محیط سقف نهایی در عدد 4  

 
 

1۹مبحث  ۵۲بر اساس جدول صفحه  3اسخ: گزینه پ  

 
 
 
 

و  نسخه در زمان کوتاه نیرساند ا یبه استحضار م ،یگرام نیهمه مهندس یبرا تیموفق یبا آرزو

.است، لذا امکان خطا وجود دارد دهیگرد هیاز سواالت ته نییپا تیفیبا ک یریبر اساس تصو

شرح و درس معماری ۹۶۳صفحه 
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

در ساختمان هتل سه طبقه ، نصب کدام دسته از تابلوهای ذکر شده در گزینه های زیر الزامی است ؟-3  
تجهیزات آتش نشانی  –شماره طبقات  –( خروج 1  
راهنمای واکنش اضطراری  –راهنمای تخلیه اضطراری  –( خروج 2  
محل تجمع امن  –نورانی مسیر خروج عالئم  –( راهنمای تخلیه اضطراری 3  
هشدار استفاده نکردن از آسانسور –راهنمای واکنش اضطراری  –( تابلوی انتظامی 4  

 

  
 

 
 

شرح و درس معماری ۹۱۳صفحه  -  ۵1مبحث 1۹بر اساس جدول صفحه  ۵اسخ: گزینه پ  
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

ی به ترتیب در کدام یک از جوشکاری ها ، قابلیت انجماد سریع فلز جوش مهم است ؟ و کدام یک از جوشکاری ها-4

 زیر اقتصادی تر است ؟ 
جوشکاری تخت از جوشکاری سرباال  –(جوشکاری افقی 1  
جوشکاری افقی از جوشکاری تخت  –(جوشکاری تخت 2  
جوشکاری افقی از جوشکاری تخت -(جوشکاری سرباال3  
جوشکاری تخت از جوشکاری افقی  -(جوشکاری سرباال4  

 

 
 

شرح و درس معماری ۲۲۳صفحه ی جوش راهنما ۲۲و  ۹1بر اساس صفحه  4اسخ: گزینه پ  

 

چنانچه یک اتصال جوشی گونیا تحت بارهای ضربه ای یا در معرض خستگی قرار گیرد کدام یک از انواع جوش های -۲

 زیر مناسب تر است ؟
  (جوش نفوذی کامل ، ترکیب جوش گوشه و جوش شیاری 1
(جوش انگشتانه 2  
(جوش لب به لب ساده با جوشکاری از دو طرف 3  
رف (جوش نیم جناغی از یک ط4  

 
راهنمای جوش 31بر اساس صفحه  1گزینه  اسخ:پ  
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

در مورد انبر تپانچه ای جوشکاری ، کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟ -6  
(برای جوش زیر پوردی انگشتانه از آن استفاده می شود 1  
(برای الکترودهای با روکش سرامیکی از آن استفاده می شود 2  
ی عرضه فوالدی از آن استفاده می شود (برای جوشکاری خودکار در سقف ها3  
(برای اتصال برش گیر در سقف مختلط از ان استفاده می شود 4  

 
راهنمای جوش ۵3بر اساس صفحه  4اسخ: گزینه پ  

 
 
 

 بر روی عایق پلی استایرن منبسط شده برای محافظت در برابر آتش کدام یک از پوشش های زیر قابل قبول است ؟ -7

خامت (تخته گچی به ض1
5

8
   اینچ 

(تخته گچی به ضخامت 2
3

8
 اینچ  

 میلی متر  1225( اندود گچ به ضخامت 3
 ( اندود ورمیکولیت به ضخامت نیم اینچ4
 

 
 انتشارات نوآور شرح و درس معماری ۲۲صفحه  -مبحث 141بر اساس جدول صفحه  1اسخ: گزینه پ
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

نام عناصر فوالدی قائم در شکل مقابل چیست ؟ -۲  
 (قاب بندی نمای تخته گچی 1
 (sub frame)ه ( زیر کالف پنجر2
 (وال پست )وادار(3
 ( شاسی کشی نمای کرتین وال ) نمای آویزان شیشه ای(4

 

 
 

 4راهنمای مبحث  1۵7جزییات صفحه بر اساس  3اسخ: گزینه پ

- 
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

میلی متر در ساختمان های بنایی ، ضخامت پوسته  ۵13یک دیوار باربر ساخته شده از بلوک های سیمانی به عرض  -۹

میلی متر باشد . حداقل  ۵۲چند میلی متر است ؟ در این بلوک ها چنانچه فاصله بین جان ها کمتر از  خارجی بلوک ها

 ضخامت جان بلوک چند میلی متر است ؟
 میلی متر  22 –میلی متر 32(2   میلی متر  22 –میلی متر 25(1
 میلی متر  25 –میلی متر  25(4   میلی متر  25 –میلی متر  22(3

 
 شرح و درس معماری ۱۹۲صفحه  -۲مبحث  13بر اساس جدول صفحه  ۵ه پاسخ: گزین

 نام این دستگاه چیست ؟-11

(ماله پروانه ای 1  
(ویبراتور 2  
(چکش اشمیت 3  
(کمپکتور 4  

 
 
 
 
 
 

  4پاسخ: گزینه 
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

در ساختمانی مجهز به سبکه بارنده خودکار تائید شده با سطح اشغال سیصدمترمربع ، طبقات همکف ) مجاور گذر(  -11

به کاربری تجاری و طبقه ششم به کاربری رستوران اختصاص دارد . حداقل تعداد الزامی پلکان خروج و  تا طبقه پنجم

 حداقل پهنای راه خروج چه اندازه دارد ؟
 سانتی متر  312جمعا به عرض  –( دو دستگاه پلکان خروج 1
 سانتی متر  242جمعا به عرض  –( دو دستگاه پلکان خروج 2
سانتی متر  312جمعا به عرض  –روج ( سه دستگاه پلکان خ3  
سانتی متر  333جمعا به عرض  –( دو دستگاه پلکان خروج 4  

 
 شرح و درس معماری ۸۳و  ۸۳صفحه  -3مبحث  11۵و 111و7۲بر اساس جدول صفحه  ۵پاسخ: گزینه 
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

 

متر ، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟ 1541متر در  15۲1در ساختمانی با فضای ورودی به ابعاد  -1۵  
 متر باشد  2212مربع از مساحت ورودی ساختمان ، ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده می تواند متر  1223در  (1

 متر باشد . 2225متر مربع از مساحت ورودی ساختمان ، ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده می تواند  1223در  (2

 باشد . 2225ورودی  متر مربع از مساحت این 1225ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده می تواند در بیش از  (3

 متر باشد . 221و  2225متر مربع از مساحت ایم ورودی می تواند به ترتیب  22.5و  122ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده در  (4

 
 شرح و درس معماری ۱۳صفحه  -4مبحث  44صفحه  اساس  بر 1پاسخ: گزینه 

 

 

ای برای هه واحد مسکونی ، پلکان و شیب را ۵۵اگر تنها مسیر دسترسی و خروج اصلی ساختمانی دارای  -13

ام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟استفاده پیاده باشد ، کد  
درصد است . 8(حداکثر شیب شیبراهه 1  
درصد است. 5(حداکثر شیب شیبراهه 2  
درصد است . 1225(حداکثر شیب شیبراهه 3  
متر باشد . 1222درصد است به شرطی که عرض آن حداقل  1225(حداکثر شیب شیبراهه 4  

 
 شرح و درس معماری ۲۱صفحه  -4مبحث  4۹و  41صفحه اساس  بر 1زینه پاسخ: گ

 
- 
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

مقررات ملی ساختمان اگر این فضا  4نفر در طی روز پیش بینی شده است . طبق مبحث  31فضایی برای استفاده  -14

 مشمول فضای تعریف فضای جمعی نباشد ، حداکثر بار تصرفی آن کدام یک از گزینه های زیر است ؟
1)2.  2)32  3)1.  4)21 

 
 شرح و درس معماری ۹۲صفحه  -4مبحث  1۵صفحه  اساس بر 3ینه پاسخ: گز

 

دانش آموز در نظر گرفته شده است ، حداقل ارتفاع مجاز از کف تا  ۵۵متر برای  75۲متر در  4کالس درسی به ابعاد -1۲

 زیر سقف این کالس چند متر است ؟
1)3  2)2234  3)325  4)3225 

 
 شرح و درس معماری ۲۳صفحه  -4مبحث  ۲۵بر اساس جدول صفحه  1پاسخ: گزینه 
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

فضای مجاور به   B فضای اقامت و  Aمتر مربع و مکان نورگیری فقط از نما ،  ۲۲د مسکونی به مساحت در یک واح-16

متر باشد ، کدام یک از گزینه  ۵56متر و ارتفاع اتاق از کف تا زیر سقف  15۵1آن است . اگر ارتفاع سطح شیشه پنجره 

 تر و با رنگ تیره مشخص شده اند ( م ۵561های زیر صحیح است ؟ ) تمامی دیوار های داخلی به ارتفاع

 
 نیاز به نور و تهویه مستقل است  Bمتر و برای فضای  3243(حداقل عرض شیشه پنجره 1
 نیاز یه نور و تهویه مستقل نیست . Bمتر و برای فضای  32.5(حداقل عرض شیشه پنجره 2

 مستقل نیست . نیاز به نور و تهویه Bمتر و برای فضای  5214(حداقل عرض شیشه پنجره 3

 نیاز به نور و تهویه مستقل است . Bمتر و برای فضای  225(حداقل عرض شیشه پنجره 4

 
شرح و درس معماری ۲۳صفحه  -4مبحث  ۲4صفحه اساس  بر 4پاسخ: گزینه   
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

در کدام یک از گزینه های زیر مخلوط بتن دارای روانی زیاد باعث جدا شدن سنگدانه ها می شود؟ و در کدام یک -17

کارایی این نوع بتن جلوگیری می کند ؟کاهش میزان شن از افت   
 بتن الیافی  –(بتن سبک 2   بتن سبک –(بتن الیافی 1
 بتن الیافی  –(بتن الیافی 4   بتن سبک  –( بتن سبک 3

 

 
 

شرح و درس معماری ۱۲۶و ۱۲۹صفحه  -۹مبحث  11۲و  ۹۲صفحه اساس  بر ۵اسخ: گزینه پ  
 

 

کدام یک از   (3d)بک سه بعدی نسبت آب به سیمان در بتن های مورد استفاده در سیستم پانل پیش ساخته س -1۲

 گزینه های زیر است ؟
 22.5تا  2252(حدود 2    2235تا  2215( حدود 1
 2252تا  2235(حدود 4   1222تا  22.5(حدود 3

 
 

شرح و درس معماری ۱۲۱صفحه  -۹مبحث  ۲7صفحه  اساس بر 4اسخ: گزینه پ  
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  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

نشست مجاز یکنواخت تحت چنانچه در بستری ماسه ای نیاز به اجرای پی سطحی نواری باشد ، مقدار اولیه  -1۹

 بارگذاری استاتیکی کدام است ؟
 میلی متر  22(2   میلی متر  25(1
 میلی متر  45تا  32(بین 4   میلی متر  52(3

 
 

شرح و درس معماری ۱۰۳صفحه  -7مبحث  ۵۲بر اساس جدول صفحه  1اسخ: گزینه پ  

 

کف گود  در یک گودبرداری که از دیوارهای حائل سپرگونه استفاده شده است ، آیا امکان باالآمدگی -۵1

 وجود دارد ؟ و آیا می توان دیوار سپری را با تیرک های افقی مهار کرد ؟
 خیر  –( بلی 2     بلی  –(خیر 1
 خیر  –( خیر 4     بلی  –( بلی 3

 
شرح و درس معماری ۱۰۲صفحه  -7مبحث  37بر اساس صفحه  3اسخ: گزینه پ  
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

متر در  6ک گودبرداری به عمق کدام یک از گزینه های زیر در مورد سازه نگهبان خرپایی با مقاطع فوالدی در ی -۵1

طبقه و بدون زیرزمین صحیح است ؟ 3کنار یک ساختمان   
 ابتدا عضو عمودی هر خرپا در چاه مجاور ملک همسایه اجرا می شود و سپس اولین مرحله عملیات گودبرداری شروع می شود . ( 1

 کل مورب ، طبقه میانی ساختمان مجاور را مهار می کنند و سپس عملیات خاکی شروع می شود . ابتدا مقاطع فوالدی به ش( 2ز                                       

 طبقه بدون زیرزمین امکان پذیر نیست . 3اجرای سازه نگهبان خرپایی تا این عمق و در کنار ساختمان (3

 اجرا شده و سپس سازه نگهبان خرپایی در کنار آن ایجاد شود .  ابتدا باید سازه نگهبان به روش نیلینگ(4                                        

 
 

شرح ودرس معماریکتاب  141بر اساس صفحه  1اسخ: گزینهپ  

 

سانتی متر بین دو  ۵1در اجرای ساختمان با مصالح بنایی کدام پاسخ در مورد طول آزاد دیواری جداگر به ضخامت  -۵۵

رست است ؟پشت بند حدفاصل کالف های افقی و قائم د  
 سانتی متر  342(2    سانتی متر  822(1
 سانتی متر  432(4    سانتی متر  532(3

 
۲مبحث  ۲1بر اساس صفحه  4 اسخ: گزینهپ  

 

برای یک شالوده نواری به منظور تحمل دیواری باربر با مصالح بنایی و کالف بندی شده با کرسی چینی به عرض -۵3

ات زیر مناسب تر است ؟سانتی متر ، کدام یک از مشخص 4۲  
سانتی متر  32سانتی متر و عمق آن  32( عرض شالوده 1  
سانتی متر  55سانتی متر و عمق آن  3.25( عرض شالوده 2  
سانتی متر  45سانتی متر و عمق آن حداقل  32( عرض شالوده 3  
سانتی متر  52سانتی متر و عمق آن حداقل  55(عرض شالوده 4  

 
شرح و درس معماری ۲۲۶صفحه  -۲مبحث  4۲اس صفحه بر اس ۵اسخ: گزینه پ  
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

و  6۲و طول  ۵4به منظور آزاد شدن تغییر شکل ها در ساختمانی بتنی چهارطبقه بدون زیرزمین و به عرض  -۵4

متر در منطقه ای با شرایط اقلیمی خشک ، کدام پاسخ درست است ؟ 14ارتفاع   
 درز انبساط در طول ساختمان الزامی است . 3(اجرای 1
 در طول ساختمان الزامی است .درز انبساط  2(اجرای 2
 درز انبساط کافی است . 1(اجرای 3
 ( نیازی به اجرای درز انبساط نیست .4

 

 
این بخش حذف شده است -۹مبحث  174بر اساس صفحه  ۵اسخ: گزینه پ  

 

استفاده از انواع سیمان های پرتلند و مواد افزودنی  3KN/m 41تا  3۵آیا در ساخت بتن سنگین با چگالی بین  -۵۲

به جای  3KN/m 41ه برای بتن معمولی استفاده می شود مجاز است ؟ آیا برای بتن با چگالی بیش از معدنی مشابه آنچ

 سنگدانه های شکسته از ساچمه های فوالدی باید استفاده شود؟
 بلی  –( خیر 2      خیر  –(بلی 1
 بلی  –( بلی 4      خیر  –( خیر 3

 
 

 

شرح و درس معماری ۱۲۶صفحه  -۹ مبحث 113و  11۵بر اساس صفحه  4اسخ: گزینه پ  
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

اگر مهندس ناظر یک پروژه ساختمانی از مقاومت کششی یا اندازه تغییر شکل نسبی نیمرخ های فوالدی وارد شده  -۵6

 به کارخانه ساخت قطعات فوالدی اطمینان نداشته باشد ، آیا باید استاندارد بودن تمامی نیمرخ ها را بررسی کند ؟
نمونه اتفاقی را بررسی کند  3اند به استناد مقررات ملی ساختمان ( خیر ، از هر ده تن نیمرخ فوالدی مشابه می تو1  
نمونه اتفاقی را بررسی کند .  3( خیر ، از هر پنج تن نیمرخ فوالدی مشابه می تواند به استناد مقررات ملی ساختمان 2  
( بلی ، می تواند هر تعداد از نیمرخ های فوالدی مشابه را تا حصول اطمینان آزمایش کند.3  
نمونه اتفاقی را بررسی کند . 1(خیر ، از هر ده تن نیمرخ فوالدی مشابه می تواند به استناد مقررات ملی ساختمان حداکثر 4  

 
شرح و درس معماری ۲۱۳صفحه  -11مبحث  ۵۲۲بر اساس صفحه  1اسخ: گزینه پ  

 

 در شکل مربوط به یک سقف مختلط ، حداکثر قطر برش گیر چند سانتی متر است ؟ -۵7
1)22.5  
2)125 
3)32.5  
 رتفاع این برش گیر محدودیت دارد نه قطر آن (ا4
 
 
 
 
 

 
 

 پاسخ: گزینه 3 بر اساس صفحه 133 و گزینه ۵ براساس صفحه 1۵4 مبحث 11- صفحه ۲۱۸ شرح و درس معماری
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

در سیستم دیوار باربر بتنی که قالب آن جزئی از دیوار شده و نقش عایق حرارتی را نیز دارد . آیا می تواند بازشو تا -۵۲

بیه کرد ؟ و آیا می توان با لرزاندن میلگردهای عمودی بتن دیوار را متراکم کرد ؟متر بدون نعل درگاه تع 15۹عرض   
 بلی  –( خیر 2     بلی  –(بلی 1
 خیر  –( خیر 4     خیر  –(بلی 3

 
 

 

 
 

 پاسخ: گزینه 4 بر اساس صفحه 71 و 7۵ مبحث 11- صفحه ۲۳۸ شرح و درس معماری

، برای عبور گاری، چرخ دستی و یا فرغون در کارگاه های ساختمانی ، راه شیبدار و گذرگاهی که عالوه بر افراد  -۵۹

 مورد استفاده قرار کی گیرد ، باید حداقل دارای چند متر عرض و حداکثر چند درصد شیب باشد ؟
 درصد شیب 18(یک متر عرض و 1
 درصد شیب  18متر عرض و  2282(2
 درصد شیب  15(یک متر عرض و 3
 درصد شیب  1125متر عرض و  1222( 4

 
شرح و درس معماری ۹۰۳صفحه  -1۵مبحث ۲۲بر اساس صفحه  1 اسخ: گزینهپ  
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

کیلوولت در شهر کاشان ساخته خواهد شد ، حداقل  63برای ساختمان پنج طبقه ای که در مجاورت خط انتقال  -31

 فاصله حریم زمینی از هادی های جانبی خط انتقال نیرو چقدر است ؟
1  )m  325     2   )325 m 

3  )822 m                    4) 112. m 

 
13مبحث  ۵1۹بر اساس صفحه  3 خ: گزینهاسپ  

 مهم ترین کاربرد کدام یک از سنگ های زیر پوشش دادن سقف های شیبدار است ؟ -31
 ( سنگ گزانیت 2                 سنگ کوارتزیت  (1

 ( سنگ اسلیت4     سنگ پریت  (2

 
۲مبحث  41بر اساس صفحه  4 اسخ: گزینهپ  

 

 از مواورد زیر قرار می گیرد ؟ هادی اتصال زمین مابین کدام یک -3۵
 ( مابین آنتن برقگیر و مخزن کربن دفن شده در زمین 1
 (مابین الکترود زمین و ترمینال یا شینه اصلی آن 2
 ( مابین تابلوهای آپارتمانی و پریز مصرف 3
 ( مابین کنتور و تابلوهای اصلی 4

 
13 مبحث 161بر اساس صفحه  ۵ اسخ: گزینهپ  
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دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

  Tell: 2190 981 19 20      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat29      مدرس: مهدی بیات

 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

 یا مصالح بنایی و مشخصات زیر ساخته شده است : ساختمانی  -33
 متر  3عرض ساختمان -    متر  22طول ساختمان -
 متر  121فواصل میلگردهای دیوار-  میلی متر  252حداقل ضخامت دیوار -
 میلی متر  822ارتفاع جان پناه ماسونری-   میلی متر  352حداقل ابعاد ستون -

 ان ، این ساختمان در چه گروهی قرار دارد ؟مقررات ملی ساختم ۲از نظر مبحث 
 (ساختمان بنایی مسلح1
 (ساختمان بنایی محصور شده با کالف 2
 (ساختمان بنایی غیر مسلح3
 (هیچکدام4

 
با توجه به اینکه در بخش الزامات عمومی حداکثر ارتفاع جانپناه  ۲مبحث  ۵۲بر اساس صفحه  4 اسخ: گزینهپ

 ۲۸۳صفحه  مشخصات گفته شده با هیچ یک از ساختمانهای بنایی سازگار نیست. سانتیمتر تعیین شده لذا 71

 شرح و درس معماری

آیا در موتور خانه ی ساختمانی که سیستم سرمایش آن با استفاده از چیلر است می توان دستگاه را در ارتفاعی -34

ی بازدید و دسترسنصب کرد که تردد افراد در زیر آن امکان پذیر باشد ؟ و آیا می توان در صورت درزبندی کامل ، دریچه 

 بر روی کانال های هوا در این موتورخانه نصب کرد ؟
 خیر  –( خیر 2     خیر  –(بلی 1
 بلی  –( خیر 4     بلی  –( بلی 3

 
14مبحث  17۲بر اساس صفحه  3 اسخ: گزینهپ  
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

 

 

 ی صحیح است ؟ ک از پاسخ های زیر در خصوص بندهای الف و ب مربوط به دستگاه های دارای کویل سرمایکدامی -3۲

لوله حاوی مایعی که از تقطیر بخار در اثر کاهش دما بوجود می آید می تواند مستقیما به شبکه لوله کشی فاضالب   -الف 

 وصل شود . 

 درصد داشته باشد  15۵این لوله می تواند شیبی برابر -ب 
 ب : بلی   -(الف : صحیح نیست 1
 ب : خیر   -(الف صحیح است 2
 ب : بلی  –( الف : صحیح است 3
 ( الف: صحیح نیست  ب: خیر 4

 
14مبحث  3۲بر اساس صفحه  1 اسخ: گزینهپ  

در یک ساختمان تجاری برای تردد از طبقه همکف به طبقه اول از پلکان برقی استفاده شده است . چنانچه اختالف  -36

 ولسانتی متر باشد ، حداکثر ط 641ارتفاع ) کف تا کف ( طبقه 

چند سانتی متر است ؟ ) زاویه شیب  Xپیش آمدگی سرگیری 

 متر است ( سانتی 41درجه و ضخامت سقف  31پلکان برقی 
1)5.2 
2)532 
3)342 
4).32 
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

شرح و درس معماری ۹۳۳صفحه  -1۲مبحث  41بر اساس صفحه  3 اسخ: گزینهپ  

سور با یک داکت هوایی به آیا برای ساختمانی که دارای یک طبقه زیرزمین و چهارطبقه روی آن است ، چاه آسان-37

منظور تهویه هوای تازه نیاز است ؟ و آیا درهای لوالیی با مقاومت در برابر آتش که داری نصف درجه بندی مقاومت در 

 برابر آتش دیواره های چاه هستند ، مناسب می باشند ؟
 خیر  –(بلی 2     بلی  –(خیر 1
 بلی  –( بلی 4    خیر  –( خیر 3

 

 

 
 شرح و درس معماری ۹۳۱صفحه  -1۲مبحث  3۲و  37بر اساس صفحه  ۵ نهاسخ: گزیپ

 

شیشه ای که ویژگی های انتقال نور و میزان عبور شعله مادون قرمز در آن به صورت برگشت پذیری تغییر کرده و  -3۲

 در ساخت آن ار نانواکسید تنگستن استفاده شده است ، در کدام گروه قرار می گیرد؟
 (ترموکرومیک2    (هیدروکرومیک1
 (الکتروکرومیک4    ک(فوتوکرومی3
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

 ۲مبحث  16۹بر اساس صفحه  4 اسخ: گزینهپ

در تصویر ، ابعاد داخلی فضای بهداشتی بدون در نظر گرفتن نازک کاری دیوارها ) کاشی+دوغاب سیمان ( ترسیم -.3

 شده است ، آیا به ترتیب فضای دوش و محل قرار گیری کف شوی این سرویس بهداشتی مناسب هستند ؟ 
 خیر  –(خیر 1
 بلی  –(خیر 2
 خیر  –( بلی 3
 بلی  –( بلی 4
 
 
 
 
 

 
حداقل عرض فضای دوش کم می باشد همچنین درصورت وجود  -16مبحث  33بر اساس صفحه  1 اسخ: گزینهپ 

 توالت شرقی نیازی به کف شوی در آن فضا نیست.

ان نورگیری از سقف ، حداقل سطح متر مربع در یک ساختمان یک طبقه با امک 16در فضای اقامتی به مساحت  -41

 مجاز نورگیر دیواری چند متر مربع می تواند باشد ؟ 
1)2      2)1 
3)225      4)4 
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

 
متر مربع( می  16سطح نورگیر الزامی یک هشتم مساحت کف ) -4مبحث  ۲۲و  ۲1بر اساس صفحه  ۵ اسخ: گزینهپ

درصد )حداکثر یک متر مربع( میتواند از سقف باشد لذا  ۲1حداکثر متر مربع میشود و از این مقدار  ۵باشد که برابر با 

 حداقل یک متر مربع آن باید از دیوار باشد.

عدد توالت تخت شرقی ، حاقل تعداد لوله های افقی  6در یک مجموعه سرویس های بهداشتی عموی شامل -41

 فاضالب و اندازه قطر نامی آنها چند میلی متر است ؟
 میلی متر  125 –لوله  2(1
 میلی متر  152 –لوله  1(2
 میلی متر  122 –لوله  2(3
 میلی متر  122 –لوله  1( 4

 
 16مبحث  ۲7صفحه بر اساس  3 اسخ: گزینهپ

 

 پاسکال است . چه نوع لوله کشی گاز توصیه می شود ؟  4۲1111در یک ساختمان آموزشی ، فشار گاز معادل  -42
 ت پلی اتیلنلوله کشی توکار با لوله و اتصاال (1

 لوله کشی توکار با لوله و اتصاالت فوالدی  (2

 لوله کشی روکار با لوله و اتصاالت فوالدی  (3

 لوله کشی روکار با لوله و اتصاالت پلی اتیلن (4

 

 
 71مبحث  ۹3و ۲۹ر اساس صفحه ب ۵ اسخ: گزینهپ
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

مان واخنش به شکل زیر است . )ده هزار مترمکعب(نمودار ز   3m11111در یک سالن سخنرانی به حجم تقریبی -43

 برای کدام یک از فرکانس های مشخص شده زمان واخنش مناسب است ؟ 
 1222Hzو فرکانس   522Hz( فرکانس 1

 4222Hzو فرکانس   252Hz( فرکانس 2

 2222Hzو فرکانس   125Hz(فرکانس 3

 4222Hzو فرکانس  125Hz( فرکانس 4

 
 
 
 

دازه گیری شده تراز فشار صدای نوفه تاسیسات به شرح زیر است . این مقادیر با در یک سالن آمفی تئاتر مقادیر ان-44

 مقایسه و درجه بندی می گردد؟  (PNC)کدام نمودار برسنج ترجیحی نوفه 

 
1 )PNC-52      2 )PNC-45 

3) PNC-42      4) PNC-35 

 
 

 
 

 شرح و درس معماری ۹۸۳صفحه  -1۲مبحث  3۲ر اساس صفحه ب 4 اسخ: گزینهپ
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

ای زیر در مورد حداقل میزان صرفه جویی الزامی در مصرف انرژی برای پوسته خارجی کدام یک از گزینه ه-4۲

 ساختمانی به مشخصات زیر صحیح است ؟
 هزار نفر  152ساختمان خانه بهداشت در شهر خوانسار با جمعیت حدود -
 است. ( این ساختمان شامل گونه بندی کاربری ب ، گونه بندی شهری کوچک و نیاز ساالنه انرژی کم1
 ( این ساختمان شامل گونه بندی کاربری الف ، گونه بندی شهری متوسط و نیاز ساالنه انرژی متوسط است . 2
 ( این ساختمان شامل گونه بندی کاربری ب ، گونه بندی شهری متوسط و نیاز ساالنه انرژی زیاد است . 3
 ک و نیاز ساالنه انرژی زیاد است . ندی شهری کوچب( این ساختمان شامل گونه بندی کاربری ب ، گونه 4

 شرح و درس معماری ۹۶۶و  ۹۶۸صفحه  -1۹و مبحث  ۲1-16بر اساس صفحه  4 اسخ: گزینهپ

 

 
 

 
آیا می توان در مجاورت فضاهای امن در طبقات زیرین ساختمان ، چاهک یا چاه آسانسور اجرا کرد ؟ و آیا می توان  -46

 فشار مثبت باشد ؟  آسانسور مناسب برای استفاده آتش نشان ها در هنگام اضطرار باید دارای
 بلی  –( خیر 2     خیر  –خیر  (1

 بلی  –( بلی 4     خیر  –(بلی 3
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در جوشکاری تیر فوالدی به ستون فوالدی هنگام برپا کردن اسکلت در کارگاه ساختمانی ، کدام یک از گزینه های  -47

 زیر صحیح است ؟ 
هتر است دهانه آزاد بین ستون ها را قدری کاهش داد تا با انبساط فوالد در هنگام جوشکاری به وضعیت صحیح قبل از جوشکاری ب (1

 برگردند . 

 بهتر است دهانه آزاد بین ستون ها را قبل از جوشکاری قدری افزایش داد  (2

 نباید به هیچ وجه قبل از جوشکاری دهانه آزاد بین ستون ها را افزایش یا کاهش داد  (3

 ید بخشی از تیر در هر دو طرف توسط جوش انگشتانه در کارگاه به ستون متصل شده باشد.با (4

 
 

 اسخ: پ

 

 در صورتی که پالن زیر مربوط به اتاق ساختمانی واقع در خرمشهر باشد کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟  -4۲

 
و برای هر  (a < b)از در نمای شمالی کمتر از حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای جنوبی است ( عمق سایه بان عمودی مورد نی1

 پنجره در هر دو طرف سایه بان عمودی الزم است . 
و  (a > b)( حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای شمالی بیشتر از حداقل عمق مورد نیاز سایه بان عمودی در نمای جنوبی است 2

 برای هر پنجره فقط یک سایه بان عمودی با عمق مناسب کافیست . 
و  (a > b)(حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای شمالی بیشتر از حداقل عمق سایه بان عمودی مورد نیاز در نمای جنوبی است 3

 برای هر پنجره در هر دو طرف سایه بان عمودی الزم است .
و  (a < b)ه بان عمودی مورد نیاز در نمای جنوبی است مق سایاز در نمای شمالی کمتر از حداقل عسایه بان عمودی مورد نی (حداقل عمق4

 برای هر پنجره فقط یک سایه بان عمودی با عمق مناسب کافیست . 

 اعداد تصویر خوانا نیست
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متر است . کدام  ۵ف طبقه آخر از تراز زمین ( فاصله تا مرز مالکیت متر ) ارتفاع ک ۵6در یک ساختمان به ارتفاع  -4۹

 یک از طبقه واکنش در برابر آتش برای مصالح نمای خارجی در گزینه های زیر قابل قبول است ؟ 
C-s3 , d2 (2   D-s3,d2 (1 

F-s3 , d2  (4   A-s3,d2  (3 

 
 شرح و درس معماری ۲۹ صفحه -3مبحث  ۵-۲-7-3جدول بر اساس  3 اسخ: گزینهپ

 

ای پانلی کامل پیش ساخته سبک سه بعدی ، با توجه به دالیل معماری سطح مقطع دیوار های باربر در در سیستم ه -۲1

 هر طبقه نسبت به سطح مقطع دیوار های باربر در طبقه باالتر چه نسبتی دارد ؟ 
 (حتما بیش از طبقه باال است . 1
 ( حتما معادل طبقه باال است 2
  (می تواند کمتر از طبقه باال باشد3
 ( محدودیتی وجود ندارد 4

 
 شرح و درس معماری ۲۳۳صفحه  -11مبحث  ۲1بر اساس صفحه  3 اسخ: گزینهپ
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 (۹۹رشته معماری اجرا)مهر 

برای عبور دودکش قائم با دمای پایین مطابق شکل چند سانتی متر است ؟ ) دیواره رایزر با  (d)حداقل ابعاد رایزر  -۲1

 مصالح بنایی ساخته شده است ( 
1)45 
2)42 
3)52 
4)55 
 
 

 
 سانتیمتر از هر طرف 11قطر دودکش بعالوه  -14مبحث  144بر اساس صفحه  3 اسخ: گزینهپ

 چگونه می توان بدون استفاده از کنتور متوجه نشت گاز در لوله کشی ساختمان شد ؟  -۲۵
میلی متر ستون آب مدرج شده را به یکی از نقاط مصرف وصل می کنی . شیر گاز را باز کرده تا  2522یک فشار سنج که حداکثر تا  (1

دقیقه هیچ افت فشاری را نشان نداد ، سیستم لوله کشی گاز  3فشار سنج بعد از  فشار به حد ثابتی برسد . بعد شیر گاز را می بندیم، اگر
 نشت ندارد . 

دقیقه افت فشاری در فشار  5تمام شیرهای مصرف را می بندیم ، یک فشار سنج را به سیستم متصل می کنیم ، در صورتی که پس از  (2
 سنج مشاهده نشد ، سیستم لوله کشی نشتی ندارد .

را به سیستم لوله کشی متصلل می کنیم ، همه شیرهای مصرف را می بندیم، شیر فشار سنج را باز می کنیم ، در صورتی  یک فشار سنج (3
 دقیقه افت فشاری مشاهده نشود سیستم سالم است .  4که طی 

رفی را با ای مصقبل از اینکه شیرهای مصرف را نصب کنیم یک فشار سنج به سیستم متصل می کنیم ، محل تمام اتصال های شیره (4
 دقیقه ائفت فشار مشاهده نشد ، سیستم نشتی ندارد .  32درپوش می بندیم ، شیر گاز را بازمی کنیم ، در صورتی که پس از 

 
 17مبحث  ۲۲بر اساس صفحه  1 اسخ: گزینهپ
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روزه قبلی  1۲ی کدام یک از گزینه های زیر ، از مواردی نمی باشد که مجری ) سازنده ( می تواند با اخطار کتب -۲3

 قرارداد اجرای ساختمان را فسخ نماید ؟ 
 روز متوالی در کارگاه  15ور بیش از عدم حض (1

 ماه  3تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحب کار بیش از  (2

 درصد مبلغ کار  15حذف یا افزایش بیش از  (3

 مشکالت شخصی مجری ) سازنده( ، به نحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد  (4

 
 ۵مبحث  147بر اساس صفحه  3 گزینهاسخ: پ

 

چنانچه یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استانی ، به علت عدم رعایت اصول اخالق حرفه ای به محرومیت -۲4

سال محکوم شده باشد ، چه مدتی از تصدی به سمت عضو شورای  4موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار به مدت 

 محروم می باشد ؟  انتظامی نظکام مهندسی
 سال 8(4  سال 5(3  سال  4(2  سال  3(1

 4 اسخ: گزینهپ

 

کدام یک از گزینه های زی در مورد تحویل کارگاه در قراردادهای مربوط به اجرای ساختمان صحیح بوده و چنانچه -۲۲

شد ، تحویل آن حداکثر چند روز بعد ار تاریخ امضای در قرارداد تاریخ معینی برای تحویل کارگاه پیش بینی نشده با

 قرارداد است ؟ 
(صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را با حضور ناظر پروژه بدون متصرف و معارض با صورتجلسه کتبی تحویل مجری یا سازنده 1

 روز   15 –بدهد 
 روز  32 –ض طی صورتجلسه کتبی تحوویل مجری یا سازنده بدهد (صاحب کار متعهد است محل اجرای ساختمان را بدون متصرف و معار2
(مجری متعهد است با اطالع و حضور ناظر و بدون هرگونه متصرف و معارض محل اجرای ساختمان را تحویل گرفته و یک نسخه از 3

 روز  15 –صورتجلسه را به مرجع صدور پروانه ارسال نماید 
 روز 32 –تمان را بدون متصرف و معارض تحویل ناظر بدهد (صاحب کار متعهد است مجل اجرای ساخ4

 
 ۵مبحث  13۲ صفحه 13بر اساس ماده  ۵ اسخ: گزینهپ 
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 وره تصدی مسئولیت آن ها چند سال است ؟ چند نفر هستند ود مهندسی هیات رئیسه شورای مرکزی نظام -۲6
 رئیسه یک سال  سال و سایر اعضای هیات 3دوره تصدی مسئولیت رئیس سازمان  –نفر 5(1
 سال است .  3دوره تصدی مسئولیت آن ها  –نفر  5(2
 دوره تصدی مسئولیت آن ها یک سال است که قابل انتخاب مجدد هستند  –نفر  25( 3
 سال است .  3دوره تصدی مسئولیت آن ها  –نفر عضو علی البدل  .نفر عضو اصلی و  25(4

 

 
 سیقانون نظام مهند 11۲ و 111ماده بر اساس  1 اسخ: گزینهپ

 3کدام یک از گزینه های زیر در خصوص خاتمه قرارداد کار ) کار معین ( ، برای کارگری که طبق قرارداد به مدت -۲7

 سال متناوب در کارگاهی به کار اشتغال داشته صحیح است ؟ 
 به کارگر پرداخت نماید . ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار  3سال ، مبلغی معادل  3(کارفرما مکلف است بر اساس میانگین حقوق 1
 ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید .  425(کارفرما مکلف است براساس آخرین حقوق ، مبلغی معادل 2
 ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید .  3 بر اساس آخرین حقوق ، مبلغی معادل(کارفرما مکلف است 3
 ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت نماید .  125کارفرما مکلف است بر ساس آخرین حقوق ، مبلغی معادل  (4

 
 قانون کار ۵4بر اساس ماده  3 اسخ: گزینهپ
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 پاسخ دهید :  32تا  58با توجه به شکل زیر به سواالت 
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 اده شده صحیح است ؟ کدام یک از گزینه های زیر مربوط به شکل د-۲۲
 میلی متر  8: میلگرد ساده به قطر  24جزئیات شماره -
 : ناودانی گالوانیزه با اتصال به سقف توسط میخ یا چاشنی انفجاری )هیلتی( 12جزئیات شماره -
 (جزئیات آویز سقف کاذب گچ برگ و اجرای نمای آجز شیشه ای صحیح هستند .1
 حیح ولی جزئیات اجرای نمای آجر شیشه ای نادرست است.(جزئیات آویز سقف کاذب گچ برگ ص2
 (جزئیات آویز سقف کاذب گچ برگ نادرست ولی جزئیات اجرای نمای آجر شیشه ای صحیح است .3
 ( جزئیات آویز سقف کاذب گچ برگ و اجرای نمای آجر شیشه ای صحیح نیستند . 4
 

 مشخص شده اند صحیح است ؟کدام یک از گزینه ها در مورد جزئیات زیر که در شکل -۲۹
 ( به مقطع قوطی فوالدی توسط جوش 15: چان پناه با مشخصات داده شده و اتصال ورق پایه جان پناه ) 14جزئیات شماره  -
 : اتصال نبشی در فواصل مناسب به ورق انتظار و قاب نگهدارنده سنگ نما توسط جوش  21جزئیات شماره  -
 جوش شده به مقطع قوطی فوالدی برای اجرای سنگ نما به صورت خشک: پایه های  22جزئیات شماره  -
( به صفحات انتظار فوالدی صحیح نیستند 21پیشنهادی صحیح است ، جزئیات اتصال قاب نگهدارنده سنگ نما توسط نبشی) 14(جزئیات شماره 1

 صحیح است .  22، جزئیات شماره 
( به صفحات انتظار فوالدی صحیح 21اتصال قاب نگهدارنده سنگ نما توسط نبشی ) پیشنهادی صحیح نیست ، جزئیات 14(جزئیات شماره 2

 صحیح است .  22نیستند ، جزئیات شماره 
( به صفحات انتظار فوالدی و جزئیات 21پیشنهادی صحیح نیست ، جزئیات اتصال قاب نگهدارنده سنگ نما توسط نبشی) 14( جزئیات شماره 3

 صحیح هستند . 22شماره 
 22( به صفحات انتظار فوالدی و جزئیات شماره 21پیشنهادی و جزئیات اتصال قاب نگهدارنده سنگ نما توسط نبشی ) 14ئیات شماره (جز4

 صحیح نیستند . 

 کدام یک از گزینه ها در مورد جزئیات زیر که در شکل مشخص شده اند صحیح است ؟ -61
 : الیه بخاربند  .جزئیات شماره -
 : عایق رطوبتی ) دوالیه گونی و سه قشر قیر (  .و  2جزئیات شماره -
 : توری سیمی  4جزئیات شماره -
 سانتی متری  22: دیوار آجری  1جزئیات شماره -

 سانتی متری  12: تیغه آجری  3جزئیات شماره 
 : عایق حرارتی ) پشم شیشه (  .1جزئیات شماره 

 یات دیوار جداکننده فضای اقامتی از محوطه صحیح است . صحیح نیستند ولی جزئ .(محل الیه بخاربند و جزئیات 1
 صحیح ولی دیوار جداکننده فضای اقامتی از محوطه صحیح نیست .  .(محل الیه بخاربند و جزئیات 2
 صحیح نیست .  .(محل الیه بخاربند و دیوار جداکننده فضای اقامتی از محوطه صحیح هستند ولی جزئیات 3
 و دیوار جداکننده فضای اقامتی از محوطه صحیح نیستند. .ح ولی جزئیات (محل الیه بخاربند صحی4
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