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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 
 

 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. بزرگتر ازیا های عبور پیاده باید برابر ( پهنای الزامی شیب راه1
 ل باز شدن باشند.بای به سمت داخل و به فوریت قا( در تمامی موارد درهای خروجی اصلی باید بدون هیچ بازدارنده۲

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

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

 
 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 
هداشتی مستقل در واحدهای مسکونی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلولی الزامی نباشد، باید هر فضای ب( ۲

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

  حداقل یک کاسه مستراح فرنگی پیش بینی شود.
 های محصور به صورت گودال باغچه الزامی است.های مسکونی گروه سه احداث حیاط( در ساختمان5
 

که قابل دسترس بودن آنها برای  ...........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
 

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
 
 باشد؟های زیر صحیح نمیاز نظر الزامات عمومی ساختمان، کدامیک از گزینه (6
 و بام تعبیه شود. آمدگی طبقاتکشی 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. 3.4( اگر ایجاد ساباط مجاز باشد باید حداقل ارتفاع 3
مترمربع که در مجاورت فضای باز و معبر  1.۲0از متر و مساحت بیش سانتی 00ای با عرض بیش از ( تمام سطوح شیشه5

 قرار دارند باید از شیشه ایمن و غیرریزنده باشند.
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در یک ساختمان مسکونی چند واحدی، دو اتاق خواب از دو تصرف مستقل، از یک حیاط خلوت یا پاسیو نور  (۷
 آنها از هم ....................های مقابل گیرند، فاصله دیوارهای پنجرهو هوا می

 متر باشد. ۲( نباید کمتر از ۲   متر باشد. 3( نباید کمتر از 1
 متر باشد. 6( نباید کمتر از 5   متر باشد. 5( نباید کمتر از 3
 

 ارتفاع حداقل باشد داشته قرار مجاور فضای کف به نسبت باالتر متر 0.0 ارتفاع 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، در  10و 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
 

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 
 

 صحیح است؟گزینه کدام  (11
 ساختمان ها اجازه ی احداث ندارند. هستند، دسترسی قابل پیاده های راه توسط فقط که هایی زمین در (1
 متر است. 40اقل فاصله از رودخانه برای احداث ساختمان حد( ۲
 ممکن است. دو طبقهساختمان احداث امکان  هستند، دسترسی قابل پیاده های راه توسط فقط که هایی زمین در( 3
 متر است. 34اقل فاصله از رودخانه برای احداث ساختمان حد( 5

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

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

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

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

 

تصادفی نیست.موفقیت   

 
1۲( مهندس طراحی پنجره فضای اقامتی اصلی یک واحد مسکونی را 5 متر مربع طراحی کرده است.  


