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 )كليات( فصل اول  5

 

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست   .قانون براي اجرا بايد به مجلس شوراي اسالمي ابالغ شود    1

  ����  نادرست ���� درست   .مشاور، مسئوليت تهيه، حمل، نصب يا اجراي يك عمليات اجرايي يا طرح عمراني را برعهده دارد   2

  .اي و اقتصادي را برعملكرد پيمانكار اعمال كند فرما موظف است كه كنترل كيفي، كمي، برنامهدستگاه نظارت از سوي كار   3

  ����  نادرست ���� درست   

  ����  نادرست ���� درست   .هاي عمراني را برعهده دارد ها و پروژه دستگاه اجرايي مسئوليت اجراي طرح   4

  ����  نادرست ���� درست   .باشد ا مينامه شامل مدت، مبلغ، موضوع، دوره تضمين و تعديل آحاد به شيوه   5

مجموعه مقررات و شرايط در زمينه تنظيم روابط ميان كارفرما، پيمانكار و مشاور در حين اجراي عمليات عمراني را دفترچه    6

  ����  نادرست ���� درست   .نامند پيمان مي

  ����  نادرست ���� درست   .باشد مقررات ملي ساختمان شامل بيست و يك مبحث مي   7

  .شود برداري از ساختمان به آن وارد مي ه ساختمان بارهاي دائمي است كه در حين استفاده و بهرهبارهاي زند   8

  ����  نادرست ���� درست    

  ����  نادرست ���� درست   .هاي فوالدي است مبحث دهم مقررات ملي ساختمان درباره طرح و اجراي ساختمان   9

  ����  نادرست ���� درست   .باشد هاي بتني مي بط اجرايي ساختمان، درباره حداقل ضوا)ها اجراي صنعتي ساختمان(مبحث يازدهم    10

  ����  نادرست ���� درست   .دارد مبحث چهاردهم، الزامات حداقل را در مورد تأسيسات برقي مقرر مي   11

  ����  نادرست ���� درست   .باشد بندي و تنظيم صدا مربوط به مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان مي عايق   12

  ����  نادرست ���� درست   .باشد لي ساختمان درباره پدافند عامل ميمبحث بيست و يكم مقررات م   13

  ����  نادرست ���� درست   .ها پس از انفجار هيچ خسارتي نبينند هدف از تدوين مبحث پدافند غيرعامل اين است كه ساختمان   14

  . جاهاي خالي را پر نماييد) ب

  .گويند......................... گردند  هاي مشخصي كه با هزينه دولت براي اهداف خاصي اجرا مي به پروژه    15

  .شود ارائه مي..................... دهايي است كه از سوي قانون، مجموعه پيشنها   16

  . بر آموزش، كسب مهارت فني و كنترل مقررات ملي ساختمان تأكيد دارد.....................    17

  . كند را پيگيري مي.................. د با مشاور و پيمانكار كارفرما براي تأمين اهداف خود به وسيله عقد قراردا   18

  .بر عهده دارد............... و ................. ، .................. دستگاه نظارت مسئوليت هدايت، كنترل و صحت عمليات اجرايي را از نظر اصول    19



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 )كليات( فصل اول  6

  .شود گفته مي.................. ..به متن قرارداد عمومي پيمان اجراي يك عمليات عمراني    20

  .شود تنظيم و ابالغ مي............................ دفترچه شرايط عمومي پيمان توسط    21

  .باشد مي.................. وظيفه تدوين مقررات ملي ساختمان بر عهده    22

  .است...................... مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان درباره    23

  .نمايد وضع مي.................. و ................... ، ................. برداري ايمن و بهينه از   پانزدهم، حداقل ضوابط الزم را براي بهرهمبحث   24

  .در ساختمان است................... نوفه به معني    25

  .باشد اختمان ميمقررات ملي س...................... جويي در مصرف انرژي، مبحث  صرفه   26

خصوصاً ............. ها در برابر  هدف از تدوين مبحث پدافند غيرعامل، تعيين حداقل ضوابط و مقررات براي طرح و اجراي ساختمان   27

  .باشد مي................... 

   .به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

  شود؟ ساخت و ساز و توليد ابنيه و ساختمان توسط چه كساني انجام مي    28

  هاي اجرايي و مقررات ملي ساختمان به چه منظور تدوين شده است؟ بخشنامه   29

  .نامه را تعريف كنيد آيين   30

  شيوه نامه چيست؟   31

  ) مورد6. (هاي ساختماني را شرح دهيد نامه گيري و رعايت ضوابط آيين ضرورت بهره   32

  مقررات ملي ساختمان چيست؟   33

  .اندركاران حقيقي و حقوقي صنعت ساختمان را نام ببريد مورد از دستچند    34

  ها گرديده است؟ سوزي در ساختمان چه عواملي باعث افزايش احتمال آتش   35

  .بارهاي وارد بر ساختمان را نام ببريد   36

  مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان چه نام دارد؟ هدف از اين مبحث چيست؟   37

  .ات ملي ساختمان را نام ببريد و حوزه كاربرد آن را بنويسيدمبحث چهاردهم مقرر   38

  .مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان را نام ببريد و حوزه كاربرد آن را شرح دهيد   39

  .مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان را شرح دهيد   40

  شود؟ هايي را شامل مي مبحث بيست و دوم چه ساختمان   41



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 )كليات( فصل اول  7

 

  .پاسخ صحيح را مشخص كنيد) د

      قانون از سوي چه گروهي بايد مورد تأييد واقع شود؟    42

    شوراي نگهبان) 2     دولت)1

    مردم) 4    خانه تابعه وزارت) 3

  شود؟ نامه توسط كدام نهاد ابالغ مي آيين   43

     مجلس) 2    وزارت راه و شهرسازي) 1

  دولت) 4    شوراي نگهبان) 3

  ؟باشد نميكدام يك از وظايف مشاور در يك طرح عمراني    44

  اجرا) 4  طراحي) 3  نظارت) 2  مطالعه) 1

  كند چه نام دارد؟ هاي عمراني دريافت مي ها و پروژه سازماني كه اعتبارات خود را از طريق بودجه كل كشور براي احداث طرح   45

    دستگاه اجرايي) 2    دستگاه نظارت) 1

  پيمانكار) 4    كارفرما) 3

   برسد؟انيكستأييد چه و دفترچه پيمان بايد به امضاء    46

  مشاور و پيمانكار) 2    مشاور و كارفرما) 1

  كارفرما و پيمانكار و مشاور) 4    كارفرما و پيمانكار) 3

  ؟باشد نمييك از موارد زير جزو مبحث الزامات عمومي ساختمان  كدام   47

    نورگيري) 2    ابعاد حداقل فضاها) 1

  مصالح ساختماني) 4    تهويه مناسب) 3

  آيد؟ زير جزو بارهاي مرده وارد بر ساختمان به حساب ميكدام يك از موارد    48

    ها بار ناشي از وزن ستون) 2     برفربا) 1

  ز فشار خاكبار ناشي ا) 4    بار ناشي از باد) 3

  ؟شود نميهاي زير  مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان شامل كدام يك از ساختمان   49

    ساختمان آجري) 2    خشتي ساختمان) 1

  ساختمان سنگي) 4     مسلحساختمان بتن) 3



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 )كليات( فصل اول  8

  مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان چه نام دارد؟   50

  ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) 2  و اجراي تأسيسات برقي ساختمانطرح ) 1

  هاي ساختماني مصالح و فرآورده) 4    الزامات عمومي ساختمان) 3

  گيرد؟ ا در بر نميهاي زير ر كدام يك از گزينهمبحث شانزدهم مقررات ملي ساختمان    51

    كشي فاضالب لوله) 2    هواكش) 1

  كشي آب باران لوله) 4    دودكش) 3

  شود؟ مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان كدام يك از موضوعات زير را شامل مي   52

  كاري حرارتي اجراي عايق) 2    ي به وسايل گازسوزهوارسان) 1

  اجراي ساختمان فوالدي) 4    كشي آب باران لوله) 3

   است؟نادرستام گزينه كد   53

  .ها تدوين شده است ث هجدهم براي به حداقل رساندن صداي ناخواسته در ساختمانمبح) 1

  .خطر و ايمن باشد هدف از مبحث بيستم اين است كه ساخت و نصب تابلوها بي) 2

  . باشندرساني داشته ها پس از انفجار قابليت خدمت هدف از مبحث بيست و يكم اين است كه بيمارستان) 3

  .باشد اند، مي هاي موجود كه با مقررات ملي ساخته شده هدف از مبحث بيست و دوم، نگهداري ساختمان) 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 )مصالح ساختماني( دومفصل   9

 

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست   .اند ها گاز يا مايع برخي از كاني    1

  ����  نادرست ���� درست   . دهند هاي كوارتز و فلدسپات تشكيل مي  گروه كاني2هاي آذرين را  قسمت اعظم سنگ   2

  ���� ست نادر ���� درست   .ها به حساب آورد توان جزو كاني يخ را مي   3

  ����  نادرست ���� درست   . درجه تقسيم نموده است10ها را از نظر سختي به  س، كارشناس اتريشي، كانيهوم   4

  ����  نادرست ���� درست   .دارد ، با شيشه خراش بر مي6كوارتز با درجه سختي    5

  ����  نادرست ���� درست  .مندنا توانند بعد از ذوب تحمل نمايند را مقاومت در برابر آتش مي مقدار درجه حرارتي كه مصالح مي   6

 درصد مقاومت طبيعي خود را از 25 تا 15زدگي بيش از  كه پس از يخگويند  زدگي مي به مصالحي مقاوم در برابر يخ   7

  ����  نادرست ���� درست   .دست ندهند

  ����  نادرست ���� درست   . هستند5هاي رسوبي معموالً داراي درجه سختي كمتر از  سنگ   8

  ����  نادرست ���� درست   .خوبي با مالت سيمان خالص داردگرافيت چسبندگي بسيار    9

  ����  نادرست ���� درست   .باشد متر مي  ميلي002/0 تا 07/0گروه ميان دانه از قطر    10

  ����  نادرست ���� درست  .شوند بندي مي  دسته كلي تقسيم2بندي به  ها از لحاظ دانه خاك   11

  ����  نادرست ���� تدرس   .شود اضافه كردن خاك رس به گچ سبب تندگير شدن آن مي   12

  ����  نادرست ���� درست  .باشد آهك جاذب گازهاي اسيدي مي   13

  ����  نادرست ���� درست   . ايران باشد270هاي آهك بايد مطابق با استانداردهاي شماره  ويژگي   14

  ����  نادرست ���� درست   .شود ناميده مي» سيمان پوزوالني«و در شمال اروپا به نام » تراس«سيمان طبيعي در رم به نام    15

  ����  نادرست ���� درست   .گيرد آهك به سرعت از هوا رطوبت مي   16

  ����  نادرست ���� درست   .آيد  سيمان طبيعي با مواد مناسب بهترين مقاومت به دست مي4به  1با مخلوط كردن نسبت وزني    17

  . جاهاي خالي را پر نماييد) ب

كيلومتر و در زير ................. ها ضخامتي در حدود  ارهنامند كه در زير ق مي.................. بخش ليتوسفر را ترين  خارجي    18

  .دركيلومتر دا................... ها ضخامتي حدود  اقيانوس

  .گويند مي................... پوسته جامد زمين از مواد سختي تشكيل شده است كه به آن    19



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 )مصالح ساختماني( دومفصل   10

  .دنامن مي.................  جامد زمين را  فرسوده شدن پوسته   20

  .شوند زير فشار انگشت شست ساييده مي................. هاي با درجه سختي  كاني   21

  .دهد ها را خراش مي ، روي همه كاني10با درجه سختي ................... كاني    22

  .افزايش يابد............. ن گيرد تا دماي آ از مصالح به خود مي.................. گرماي ويژه مصالح ساختماني مقدار گرمايي است كه    23

  .نامند مي........................ كند را  مقدار آبي كه در اثر فشار به مصالح ساختماني نفوذ كرده و از آن عبور مي   24

  .هستند..................... هاي آذرين عموماً  دهنده سنگ هاي تشكيل كاني   25

  .است......................... چيز در نتيجه ها، بيشتر از هر  مواد حاصل از تخريب سنگ   26

  .نامند مي..................... و مواد غير چسباننده را ..................... مواد چسباننده داخل خاك را    27

  . نام بردرا آن ..................... و ..................... توان  از داليل خاصيت چسبندگي خاك رس مي   28

  .شود گفته مي........................ ها  خاك رس به علت ريزي دانهبه    29

  .شود باشد كه در سراسر دنيا به وفور يافت مي مي...................... ماده اوليه گچ    30

  .كنند استفاده مي...................... ها به صورت  بندي كردن بام از خاك رس براي آب   31

به ................. بندي كردن  كردند و براي آب مصرف مي.................... ها  سازي ران در جاهاي نمناك و پيها قبل در اي از سال   32

  .بردند كار مي

  . معروف است.......................  به سيمان 5سيمان پرتلند نوع    33

  .شود لند ميباعث تيره شدن رنگ سيمان پرت.................. و .................    34

  .در آن وجود ندارد.................... كند زيرا  مالت سيمان برقي باد نمي   35

   .به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

  .دهنده كره زمين را نام ببريد واحدهاي تشكيل    36

  .عوامل فرسايش را نام ببريد   37

  .گسل را تعريف كنيد   38

  .عناصر موجود در پوسته زمين را نام ببريد   39

  .سختي را تعريف كنيد   40
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