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 با زیرزمین دارای های ساختمان در ،(طبقه دو حالت در) 3 و ۲ ،1 ساختمانی های گروه درنسبت ارتفاع مجاز  (1
درجه، به ارتفاع مجاز همان گروه های ساختمانی اما با سقف تخت و  54با سقف شیب دار با شیب  نما از نورگیر پنجره

 درصد چقدر است؟ ۲0شیب معبر به  در
1 )1  ۲ )1.۲  3 )1.4  5 )۲ 

ندارد.  ارتباطی تخت یا شیب دار به نوع سقف شده است و دیدهطبق تعریف  ،آنها سقف نوعارتفاع مجاز ساختمان ها مقدار در تعیین 
 است. 1بنابر این نسبت آنها  یکسان است. و برای هر دو

 صحیح است. 1گزینه 
 ت؟ساهای زیر در مورد مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف صحیح کدامیک از گزینه (۲
 پهنای الزامی راهروهای اصلی در همان تصرف باشد. یا بزرگتر ازهای عبور پیاده باید برابر ( پهنای الزامی شیب راه1
 ل باز شدن باشند.بای به سمت داخل و به فوریت قاه( در تمامی موارد درهای خروجی اصلی باید بدون هیچ بازدارند۲

 1۲.4گیرند، نباید از های عبور پیاده که در مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف قرار می( شیب شیب راه3
 درصد بیشتر باشد.

دارای شیبی شیب راه های عبور پیاده که در مسیر دسترسی یا خروج اصلی واحدهای تصرف قرار می گیرند باید ( 5
 درصد باشند. ۸ا کمتر از یبرابر 

های واقع در مسیر دسترسی و خروج اصلی باید برابر با پهنای الزامی راه روهای اصلی در همان تصرف باشد. پهنای پهنای شیب راه
، مگر آن که در مقررات متر است 9.0بقیه شیب راه ها در صورتی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباشد، حداقل 

 اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.
در مسیرهای دسترس و خروج اصلی، درها باید طوری طراح، ساخته، نصب و تنظیم شوند که در تمام اوقات استفاده از بنا از سمت 

کلون، کشو و غیره، مانع خروج به موقع یا فرار  ای مانند قفل،داخل به اسانی و فوریت قابل باز شدن بوده و هیچ عامل بازدارنده
 متصرفان نشود.

 ۸شیب راه های عبور پیاده که در مسیر دسترسی یا خروج اصلی واحدهای تصرف قرار می گیرند باید دارای شیبی برابر با کمتر از 
افراد معلول الزامی نباشد، نباید از  درصد باشند. شیب بقیه شیب راه های عبور پیاده در صورتی که قابل دسترس بودن آنها برای

 درصد بیشتر باشد. 5/11
 صحیح است. 4گزینه 

 های زیر صحیح است؟کدمیک از گزینه (3
درصد سطح آن  ۸4مربع و بیشتر باید در بیش از  متر 14( در واحدهای مسکونی ارتفاع هر اتاق اقامت با زیربنای 1

 متر باشد. ۲.50حداقل 
مستقل در واحدهای مسکونی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلولی الزامی نباشد، باید هر فضای بهداشتی ( ۲

 متر طول باشد. ۲0/1متر عرض و  00/1دارای حداقل 
، باید فضای کافی و تاسیسات آب و فاضالب الزم برای نصب کمترمترمربع و  4۷در هر واحد مسکونی با زیربنای  (3

  نگی پیش بینی شود.حداقل یک کاسه مستراح فر

 های محصور به صورت گودال باغچه الزامی است.های مسکونی گروه سه احداث حیاط( در ساختمان5
هر فضای بهداشتی مستقل در واحدهای مسکونی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلولی الزامی نباشد، باید دارای حداقل 

 متر طول باشد. 19/1متر عرض و  99/1
مترمربع و بیشتر، باید فضای کافی و تاسیسات  ۵5نظور استفاده کم توانان جسمی و حرکتی در هر واحد مسکونی با زیربنای به م

 آب و فاضالب الزم برای نصب حداقل یک کاسه مستراح فرنگی پیش بینی شود. 

، احداث حیاط های محصور به صورت گودال باغچه، برای تأمین نور و تهویه فضاهای سکونت مشروط 3ساختمانهای مسکونی گروه 
 بر انطباق با مقررات تعیین شده مجاز است. 

 صحیح است. 2گزینه 
بل دسترس بودن آنها برای که قا ...........یا .................. حداقل پهنای الزامی راه روهای مستقیم با بار تصرف  (5

 علول الزامی نباشد  ............. است.افراد م
 متر 0.۸4 -نفر یا بیشتر  40( ۲  متر 0.0 -نفر یا بیشتر  ۸4( 1

 متر 0.۸4 -نفر یا کمتر  ۸4( 5  متر 0.0  -نفر یا کمتر 40( 3

موسسه روبون آزمونک مبحث 4 
 )زمان پیشنهادی 30 دقیقه( 



 4آزمونک مبحث  موسسه روبون

 دقیقه( 30)زمان پیشنهادی  
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  یا کمتر که قابل دسترس بودن آنها نفر  59تصرف : حداقل پهنای الزامی راه روهای مستقیم با بار  44صفحه  3-4-1-5-4بند
 متر است. 9.0علول الزامی نباشد  برای افراد م

 صحیح است . 3گزینه  
باشد. درسقف .............. از سطح الزامی باید  ............ ارتفاع حداقل فضاهای بهداشتی در واحدهای مسکونی در (4

 کمتر باشد. ....... شیب دار، ارتفاع کوتاهترین قسمت آن نباید از 
 متر 04/۲ - متر ۲/ ۲0 -  درصد ۸0( ۲ متر 04/۲ - متر ۲/ ۲0 -  درصد ۸0( 1

 متر 04/۲ - متر ۲/ ۲0 -  درصد ۸0 (5 متر 04/۲ - متر ۲/ ۲0 -  درصد ۸0( 3

 صحیح است . 3گزینه  
 باشد؟های زیر صحیح نمیساختمان، کدامیک از گزینهاز نظر الزامات عمومی  (6
 آمدگی طبقات و بام تعبیه شود.کشی تأسیساتی نباید در جداره خارجی پیشکشی و کانالگونه لوله( هیچ1
 ای باشد که در هماهنگی با ارتفاع خیابان دسترس و زمین همسایه قرار گیرد.( ارتفاع کف زمین باید به گونه۲
 متر از معبر را رعایت کند. 3.4ایجاد ساباط مجاز باشد باید حداقل ارتفاع ( اگر 3
مترمربع که در مجاورت فضای باز و معبر  1.۲0متر و مساحت بیش از سانتی 00ای با عرض بیش از ( تمام سطوح شیشه5

 قرار دارند باید از شیشه ایمن و غیرریزنده باشند.

 آمدگی طبقات و بام تعبیه شود.سیساتی نباید در جداره خارجی پیشکشی تأکشی و کانالگونه لوله هیچ
 ارتفاع کف زمین در هماهنگی با ارتفاع خیابان دسترس و زمین همسایه قرار گیرد؛

ساباط و پل هوائی که بین ساختمان ها بر روی کوچه ها و معابر فرعی احداث شود، مشروط به اخذ مجوز از شهرداری ها و سایر 
 متر از معبر رعایت شده باشد. 3.5ور پروانه ساختمان و در صورتی که ارتقاع حداقل مراجع صد

 از باید دارند قرار معبر و باز فضای مجاورت در که مترمربع 1.59 از بیش مساحت و متر 9.0 از بیش عرض با ایشیشه سطوح تمام
 .باشند غیرریزنده و ایمن شیشه

 است . صحیح 4گزینه  
مسکونی چند واحدی، دو اتاق خواب از دو تصرف مستقل، از یک حیاط خلوت یا پاسیو نور  در یک ساختمان (۷

 های مقابل آنها از هم ....................گیرند، فاصله دیوارهای پنجرهو هوا می
 متر باشد. ۲( نباید کمتر از ۲   متر باشد. 3( نباید کمتر از 1

 متر باشد. 6د کمتر از ( نبای5   متر باشد. 5( نباید کمتر از 3
  در مواردی که فضاهای اقامت اصلی از دو تصرف مسکونی مستقل، از یک حیاط داخلی نور و هوا :  ۸۵صفحه  15-1-1-۵-4بند

  متر باشد. 4می گیرند، فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آنها از هم نباید کمتر از 
 صحیح است. 3گزینه  

 ارتفاع حداقل باشد داشته قرار مجاور فضای کف به نسبت باالتر متر 0.0 رتفاعا در دسترس در ایوان کف اگر (۸
 .باشد باید متر چند آن لبه پناه جان

1 )0.6   ۲ )0.0   3 )1.4   5 )1.1 
 متر و از لبه   1.19: ارتفاع دست انداز ها یا جان پناه ها از سطح فضا یا بام در دسترس، باید حداقل 194صفحه  1-1-۵-0-4بند

 متر باشد. 9.0پله یا سطح شیبدار حداقل 
 صحیح است. 4گزینه 

متر، در  10 و به عرض درصد 100ردیفی متصل جنوبی دو طبقه و بام شیب دار با شیب  هایساختمانبرای یک  (0
 درصد دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما حداکثر ارتفاع مجاز چند متر است؟ 10کنار معبر با شیب 

 متر 0.5( 5  متر ۸.1( 3  متر ۸.4( ۲  متر ۸.04( 1

  زیرزمین دارای های ساختمان در ،(طبقه دو حالت در) 3 و 1 ،1 ساختمانی های گروه در : الفمورد  31صفحه  1-1-1-4-4بند 
 متر. ۵.3 آن فاقد های ساختمان در و متر ۸.5 نما، از نورگیر پنجره با

 صحیح است. 2گزینه 
نفر بیشتر شود طبق مقررات باید درب رو به بیرون و موافق  ........تعداد افراد استفاده کننده از یک فضا از اگر  (10

 خروج باز شود؟
 1)40  ۲ )60  3 )30  5 )۲4 
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 دقیقه( 30)زمان پیشنهادی  
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  تمام درهای واقع در مسیرهای دسترس و خروج در موارد زیر، باید موافق جهت خروج بچرخند: 40صفحه  1-5-1-5-4بند : 
 درهای واقع در دوربندهای خروج. -آ

 درهای واقع در فضاهای پرخطر. -ب 
 نفر و بیشتر.  59درهای اتاق ها و فضاهای با بار تصرف  -پ

 صحیح است. 1گزینه 
 حیح است؟کدام گزینه ص (11

 هستند، ساختمان ها اجازه ی احداث ندارند. دسترسی قابل پیاده های راه توسط فقط که هایی زمین در( 1
 متر است. 40حداقل فاصله از رودخانه برای احداث ساختمان ( ۲
 است.هستند، امکان احداث ساختمان دو طبقه ممکن  دسترسی قابل پیاده های راه توسط فقط که هایی زمین در( 3
 متر است. 34حداقل فاصله از رودخانه برای احداث ساختمان ( 5

  در زمین هایی که فقط توسط راههای پیاده قابل دسترس هستند. ساخت ساختمان محدود به گروه :  3۸صفحه  1-3-4-4بند
ادرسانی و اطفای حریق نیز و در صورتی مجاز است که عالوه بر امکان انطباق با مقررات خاص تصرف مورد نظر امد 3تا  1های 

 برای آن امکان پذیر باشد.
  متر بین  39: در صورتی که حریم مصوب بدین منظور وجود نداشته باشد، باید حداقل فاصله 3۸صفحه  5-3-4-4بند

 ساختمانی و این اراضی یا تاسیسات و تجهیرات رعایت شود.

 صحیح است. 3گزینه 
متر مربع طراحی کرده است. کدام گزینه  5ی یک واحد مسکونی را مهندس طراحی پنجره فضای اقامتی اصل (1۲

 در ارتباط با این طراحی کدام گزینه صحیح است؟
 متر است. 5متر مربع و فاصله دیوار روبروی پنجره  ۲۸مساحت این فضای اقامتی حداقل  (1

 است.متر  4متر مربع و فاصله دیوار روبروی پنجره  ۲6مساحت این فضای اقامتی حداقل  (۲

 متر است. 5متر مربع و فاصله دیوار روبروی پنجره  ۲6مساحت این فضای اقامتی حداقل  (3

 متر است. 4متر مربع و فاصله دیوار روبروی پنجره  ۲۸مساحت این فضای اقامتی حداقل  (5

متر است  4.5از  بیشحداقل سطح نورگذر برای یک واحد مسکونی که فاصله دیوار روبروی آن  ۸5صفحه  1-6-4 با توجه به جدول

   =4 است. بنابراین 1:۵
𝑋

۵
 حاکم است. 4و این شرایط فقط در گزینه متر مربع بوده است. 14پس حداقل مساحت   

 صحیح است. 4گزینه 
 


