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 کدام گزینه در مورد ساختمان بنایی غیر مسلح صحیح است:  - 1
 میلی متر مالت باشد. 04فاصله بین سنگ ها باید حداکثر دارای ( 1
 استفاده از سنگ گرد در کرسی چینی بالمانع است.( 0
 میلی متر باشد. 154مصرفی باید حداقل ابعاد سنگ های ( 3
 سانتی متر بر روی خشت ردیف قبلی همپوشانی داشته باشند. 0خشت ها حداقل به اندازه ( 0
 ..............دیواری است که به طور عمده، بارهای قایم را به همراه با لنگر خمشی یا بدون آن،  تحمل می کند.  - 0
 ( دیوار باربر0   (دیوار غیرباربر3  دیوار غیرسازه ای( 0  دیوار سازه ای( 1

در صورت استفاده از سقف تیرچه بلوک در ساختمان بنایی محصور شده با کالف، میلگرد مورد استفاده در پوشش   - 3
 ها باید دارای چه شرایطی باشد؟بتن سقف و در جهت عمود بر تیرچه

 مترمیلی 544میلیمتر به فواصل حداکثر  6( دارای حداقل قطر 1
 مترمیلی 544میلیمتر به فواصل حداکثر  8دارای حداقل قطر ( 0
 مترمیلی 054میلیمتر به فواصل حداکثر  6( دارای حداقل قطر 3
 مترمیلی 054میلیمتر به فواصل حداکثر  8( دارای حداقل قطر 0
 ست؟ا چقدر بحرانیناحیه  در و قائم کالف در هاتنگ فاصله حداکثر بتنی، کالف با شده محصور بنایی ساختمان در  - 0
  کالف عرضی متر ومیلی 054 بین مقدار حداقل (1
 متر میلی 154 (0
 متر میلی 054 (3
 کالف  عرضی (0
. یرندگمی قرار بلوک های سیمانی سقفی که در سقف های تیرچه بلوک ساختمان های با مصالح بنایی مورد استفاده  - 5

  باشند؟ برخوردار باید هندسی مشخصات چه از
  mm 04حداقل  تیرچه روی بلوک گاه تکیه عرض و mm 15( ضخامت تیغه حداقل 1
  mm 04حداقل  تیرچه روی بلوک گاه تکیه عرض و mm 04( ضخامت تیغه حداقل 0
  mm 05حداقل  تیرچه روی بلوک گاه تکیه عرض و mm 15( ضخامت تیغه حداقل 3
  mm 04حداقل  تیرچه روی بلوک گاه تکیه عرض و mm 10( ضخامت تیغه حداقل 0
  است؟ صحیح عبارت کدام بنایی کارهای در استفاده مورد دوغابی مالت مورد در  - 6
  روند کار به آن در نباید یخ ضد مایعات (1
 . شود ساخته ماسه سه و سیمان یک حجمی نسبت به باید سیمانی دوغاب (0
 . شود کامل آن گیرش تا نمود جلوگیری ساعت 1.5 تا باید سیمانی دوغاب زدن یخ از (3
 برد. کار به خالص معدنی اکسید یا و سیاه کربن درصد 34 حداکثر تا توانمی سیمانی دوغاب در (0
 طراحی مسلح بتن از نواری پی متر ومیلی 054 ضخامت با بنایی مصالح با ساختمان یک زیرزمین اطراف دیوارهای  - 7

 نوانع به ها گزینه از کدامیک. نمایید مقاوم رطوبت نفوذ برابر در را آن پی و دیوار بین درز بخواهید اگر. است گردیه
 . است صحیح جانبی بارهای برابر در مقاوم و قبول قابل حداقل

  گونی قیر دوالیه (1
  1 به 0 آهک به ماسه نسبت با آهک ماسه متر مالتمیلی 05 (0
  1 به 0 سیمان به ماسه نسبت با سیمان ماسه متر مالتمیلی 15 (3
 1 به 0 سیمان به ماسه نسبت با سیمان ماسه متر مالتمیلی 04 (0
های تیرچه بلوک مورد استفاده قرار گیرد، میلگردهای استفاده اگر در یک ساختمان بنایی محصور شده با کالف، سقف  - 8

 شده در بتن پوشش سقف باید دارای چه الزاماتی باشد؟
 مترسانتی 05متر در فواصل حداکثر میلی 6( حداقل قطر 1
 مترسانتی 54متر در فواصل حداکثر میلی 6( حداقل قطر 0
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 مترسانتی 05متر در فواصل حداکثر میلی 8( حداقل قطر 3
 مترسانتی 54متر در فواصل حداکثر میلی 8( حداقل قطر 0
 کدام گزینه صحیح نیست:  - 9
 (Fy=044MPaمیلی متر است. ) 64میلی متر  04در ساختمان های بنایی مسلح حداقل شعاع خم میلگرد طولی با قطر ( 1
 برای کارهای بنایی مجاز است. 8استفاده از سنگ کهنه در شرایط مربوط به مبحث ( 0
 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب باشد. 044بتن در ساختمان مصالح بنایی باید دارای حداقل ( 3
 لبه قایم جداگر نباید آزاد باشد( 0

 کدام گزینه صحیح است:  - 14
اگر یک طرف دیوار تحت بار محوری باشد، ضخامت موثر دیوار توخالی، برابر میانگین ضخامت های مشخصه دو طرف ( 1

 خواهد بود.
در جایی که فضای بین جداره ها پیوند داده شده کامال با دوغاب یا مالت پرو سفت شده باشد، از ضوابط مربوط به ( 0

 نباید استفاده کرد.تنش های مجاز و سایر شرایط ذی ربط 
 حداقل درشتی شن در طرح اختالط بتن مصرفی در بلوک  نصف ضخامت نازکترین دیواره بلوک است( 3
در ساختمان بنایی غیر مسلح برای پوشاندن بام شیبدار می توان از تخته های نازک و غوره گل و اندود کاهل استفاده ( 0

 نمود.
 کدام گزینه صحیح نیست:  - 11

 ساختمان بنایی غیر مسلح می تواند در قسمت های انتهایی دیوار تعبیه شود. پنجره ها در( 1
درصد سطح آن دیوار بیشتر  54حداکثر مساحت در و پنجره در هر دیوار باربر ساختمان بنایی غیر مسلح نباید از ( 0

 باشد.
 پهنای موثر برای ستون های دایره ای مصالح بنایی برابر قطر ستون است.( 3
کوچکتر و ارتفاع آن حداقل سه برابر بعد کوچکتر ز سه برابر بعد تر کمتر اگعضو سازه ای قایمی که بعد بزر ستون( 0

 است.
 حداقل متر، 3 و 5 ترتیب به مؤثر ارتفاع و طول با دیواری برای مسلح، غیر باربرهای دیوار با ساختمان یک در  - 10

 باشد؟می ترنزدیک مقدار کدام به الغری کنترل نظر از دیوار ضخامت
1 )mm 354  0 )mm 044  3 )mm 054  0 )mm 344  

 است؟ صحیح عبارت کدام( جداگرها) هاتیغه آزاد لبه و مجاز ارتفاع مورد در  - 13
متر میلی 644( قائم کالف بدون) آزاد لبه یک با فقطهای تیغه طول حداقل و متر 0.0 ها تیغه مجاز ارتفاع حداکثر (1

 .است

 متر 0( قائم کالف بدون) آزاد لبه یک با فقط بند پشتهای تیغه طول حداکثر و متر 0 هاتیغه مجاز ارتفاع حداکثر (0
 .است

 1.5( قائم کالف بدون)آزاد  لبه یک با فقط بند پشتهای تیغه طول حداکثر و متر 3.5 هاتیغه مجاز ارتفاع حداکثر (3
 .است متر

 باشد. قائم کالف ارای در باید طولی، هر با هاتیغه آزاد لبه و متر 0 هاتیغه مجاز ارتفاع ( حداکثر0
کدام گزینه برای  در شهر خرمشهرسانتی متر مربع  144در دیوار باربر ساختمان بنایی مسلح با مساحت حفره   - 10

 میلگرد طولی مناسب تر است:
1 )1@04  0 )0@04 3 )3@14 0 )0@18 

 شده با کالف صحیح است:کدام گزینه در مورد ساختمان بنایی محصور   - 15
 متر نباید بیشتر باشد. 1.0متر و برای تراس دو طرف باز از  1.5طول جلو آمدگی  طره در مورد تراس سه طرف باز از ( 1
 متر طراحی نمود. 1.5می توان ساختمان با طول طره بیش از ( 0
 متر قابل اجرا است. 5×16ساختمان با پالن ( 3
 آمدگی ساختمان ممنوع است. احداث دیوار بر روی پیش( 0


