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 9  عناصر و جزئيات عناصر و جزئيات عناصر و جزئيات عناصر و جزئيات 

  
   »سازي  شناخت زمين و پي«

  )98سراسري (  پذيري دارد؟ كدام نوع زمين قابليت تراكم ـ 1
  زار ماسه) 4  لجني ) 3  اليي) 2  آهكي رسي و گل) 1

كيلوگرم .................. .....و ........................... حداقل عيار بتن مورد استفاده براي شالودة نواري مسلح و غير مسلح به ترتيب ـ 2

  )98سراسري (  .سيمان در متر مكعب بتن است
1 (250-150   2 (300- 150   3 (250- 200    4 (300- 250  

  )94سراسري (   پي مورد استفاده در بناهاي سنتي كشور، كدام است؟ ـ 3
  اي  شفته) 4  سنگي ) 3  آجري ) 2  چوبي ) 1

  )94ري سراس(   متر است؟ اندازة ذرات شن، چند ميلي ـ 4
  40 تا 4) 4  80 تا 2) 3  20 تا 7) 2  80 تا 60) 1

  )93سراسري (   ه از كدام نوع پي توصيه مي شود؟دهاي داراي اسكلت فلزي، استفا براي ساختمان ـ 5
  نواري ممتد ) 4  گسترده) 3  سطحي) 2  سطحي منفرد) 1

ست باشد، بهتر است از چه نوع پي  وارده از ساختمان به زمين زياد بوده و زمين محل احداث ساختمان سرچنانچه با ـ 6

  )93سراسري (   استفاده شود؟
  شمع) 4  منفرد) 3  سنگي) 2  گسترده) 1

  )92سراسري (  ي صحيح كدام است؟ گزينه ـ 7
  .  شود هاي گسترده استفاده مي اگر ساختمان داراي ديوار باربر و اسكلت باشد، از پي) 1

  .شود هاي نواري استفاده مي الودهدر ساختمان كوتاه و فاقد اسكلت از پي سطحي يا ش) 2

  .شود هاي نواري استفاده مي هاي نواري ممتد يا شالوده هايي كه داراي اسكلت هستند، از پي براي ساختمان) 3

  .شود، كه خاك محل احداث ساختمان سست باشد هايي استفاده مي هاي سطحي منفرد براي ساختمان از پي) 4

  )91سراسري (  .شود مي......... بسزايي دارد و چنانچه مقدار آن از حد معيني افزايش يابد، خاكها تأثير  خاك........ رطوبت بر  ـ 8
  تاب تحمل ـ سست) 4  هاي ـ مرطوب  دانه) 3  مقاومت ـ متورم) 2   لغزنده حجم ـ)  1

 )91سراسري (  تر است؟ براي باال بردن مقاومت كششي شالوده در برابر نيروهاي كششي، كدام مورد مناسب ـ 9

1 (  

  

2 (  

  

3 (  

  

4 (  

  

  )90سراسري (   دارد؟ بستگيعامل بندان به كدام تعيين عمق يخ ـ 10
  نيروهاي وارده بر پي) 4  وهوايي شرايط آب )3  نوع خاك) 2  نوع پي) 1

  )89سراسري (  .يابد مي............... و وزن مخصوص آن .............. پذيري آن  تر باشد، ميزان تراكم بندي خاك تكميل هرچه طيف دانه ـ 11

  كاهش ـ افزايش) 4  كاهش ـ كاهش) 3  افزايش ـ كاهش) 2  افزايش ـ افزايش) 1

  )89سراسري (  شود؟ اگر ساختمان كوتاه و فاقد اسكلت باشد و ديوارها باربر باشند، استفاده از كدام نوع پي پيشنهاد مي ـ 12

  سطحي منفرد) 4  نواري ممتد) 3  گسترده) 2  منفرد) 1

     �� ����  



  معماري  معماري  معماري  معماري اياياياي     چهارگزينه چهارگزينه چهارگزينه چهارگزينهمجموعه سواالتمجموعه سواالتمجموعه سواالتمجموعه سواالت
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   شود؟  ساختمان سست و امكان حفاري نباشد جهت توزيع نيروهاي ساختماني از كدام پي استفاده مياگر خاك محل احداث ـ 13

)88سراسري (   
  منفرد) 4  سنگي) 3  نواري) 2  گسترده) 1

  )86سراسري ( شود؟ هاي زيرزميني باال باشد از كدام پي استفاده مي در مواردي كه سطح آب ـ 14
  ي منفردسطح) 4  اي  شفته) 3  گسترده) 2  نواري) 1

  )85سراسري (  باشد؟  كدام زمين مناسب ساختمان سازي مي ـ 15
  پابيلي) 4  كلنگي) 3  الي) 2  رسي) 1

  )84 يسراسر(  گيرد؟ هاي ساختمان در برابر نيروهاي كششي قرار مي دام قسمت از فونداسيونك ـ  16

1 (  

  

2(  

  

3(  

  

4(  

  

   )84 يراسرس(  ؟نيست) ها پي(ها  كدام يك از موارد زير از انواع شالوده ـ  17
  پي منفرد) 4  كرسي چيني) 3  نواريپي ) 2  پي گسترده) 1

   )83 يسراسر(  سطح پي بستگي به كدام عامل دارد؟ ـ  18
   اسكلت -بارهاي وارد بر ساختمان ) 2     جنس پي ـاسكلت) 1
   جنس زمين- وزن ساختمان) 4     وزن ساختمان ـجنس پي) 3

   )83 يسراسر(  متر بايد باشد؟  يك طبقه با مصالح بنايي چند سانتيمتري در ساختمان  سانتي35عرض كرسي چيني ديوار  ـ  19
1 (35  2 (40  3 (45  4 (50  

   )83آزاد (  يي كه داراي وزن مخصوص بااليي هستند كدامند؟ها خاك ـ  20
    . شكسته باشددار و هاي آن به شكل گوشه خاكي كه دانه) 2  .هاي درشت باشد خاكي كه داراي درصد بيشتري از دانه) 1
  .هاي ريز باشد خاكي كه داراي درصد بيشتري از دانه) 4  .هاي آن به شكل صاف و گرد باشد خاكي كه دانه) 3

   )83آزاد (  خصوصيات زمين خاكي كدام است؟ ـ  21

1 (
2

3
 رس و 

1

3
 ) 2     ماسه

2

3
 ماسه و حدود

1

3
   رس و الي

3 (
2

3
 رس و 

1

3
) 4     شن

2

3
 رس و 

1

3
   ماسه و الي

   )82 يسراسر(  شود؟ ها در خاك  باعث ايجاد قفل و بست بيشتري مي كدام دانه ـ 22
  دار گوشه) 4  كروي) 3  ريزدانه) 2  دانه درشت) 1

   )82 يسراسر(  شود؟ سازي كدام مورد اجرا مي اي با خاك در ساختمان ي جلوگيري از خطر آلوده شدن بتن سازهبرا ـ 23
  كرسي چيني) 4  شالوده) 3  دال بتني) 2  بتن مگر) 1

  ) 82آزاد (    شوند؟ هاي درشت چه تغييراتي در خاك موجب مي هاي ريز به جاي دانه فضاهاي خالي ناشي از جايگزيني دانه ـ 24
   افزايش وزن مخصوص و افزايش تحمل خاك) 2  كاهش وزن مخصوص و كاهش تحمل خاك) 1
  افزايش ميزان جذب و كاهش تخلخل خاك) 4  افزايش ميزان جذب آب و افزايش مقاومت خاك) 3

   )82آزاد (  كند؟ ي پس از چند روز قابليت بارگذاري پيدا ميا در آب و هواي معتدل پي شفته ـ 25
1 (3  2 (7  3 (10  4 (5  

  )81 يسراسر(  اند؟ بندي شده  گروه تقسيم......... گروه و از ديد اجرايي به .........بندي به  ها از ديد جنس و دانه مينز ـ 26
  هشت، پنج) 4  شش، پنج) 3  چهار، سه) 2  سه، چهار) 1

  )81 يسراسر(  صحيح است؟» الئي«كدام گزينه در مود زمين  ـ 27
  .بيش از دو سوم شن است و كمي ماسه و الي دارد) 2  .بيش از دو سوم آن الي است و كمي ماسه دارد) 1
  .حدود دو سوم ماسه و بقيه خاك رس آميخته به شن است) 4  .حدود دو سوم ماسه و يك سوم خاك رس و الي دارد) 3
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