
1 آزمون آنالین جامع معماری 

شناخت مواد و مصالح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1 از اين آجر براي طاق ضربي، گري چيني، ديوارهاي حمال و همچنين به صورت آبساب براي نماسازي 
استفاده مي شود.

2(	آجر	ماشيني	)سوراخ	دار(	 	 1(	آجرفشاري	
4(	آجر	سفالي 	 3(	آجر	ماسه	آهكي	

عمده ترين ماده ي تشكيل دهنده ي سيمان كدام است؟ 2 
4(	اكسيد	آلومينيوم	 3(	اكسيد	كلسيم	 2(	سيليس	 1(	اكسيد	آهن	

كدام گزينه در رابطه با چوب صحيح مي باشد؟ 3 
1(	اليه	ي	مرده	ي	پوست	درخت	را	»كامبيوم«	مي	گويند.

2(	چوب،	بافت	سلولزي	آلي	است	كه	عمده	عناصر	تشكيل	دهنده	ي	آن	كربن	و	اكسيژن	است.
3(	هر	چه	بافت	چوب	تخلخل	كمتري	داشته	باشد،	سبك	تر	است	و	مقاومت	كمتري	دارد.
4(	چوب	بهاره	توپرتر،	سخت	تر،	مقاوم	تر	و	داراي	وزن	حجمي	بيشتر	از	چوب	پاييزه	است.

كدام يك از موارد زير از دسته ي مواد معدني يا آلي طبيعي است؟ 4 
2(	فوالد	و	چدن	 	 1(	چوب	

4(	سنگ	ساختماني	و	تزئيني 	 3(	گچ	

كدام خاك رس سفيد رنگ است؟ 5 
4(	گل	اخرا 3(	كائولن	 2(	بنتونيت	 1(	خاك	رس	معمولي	

به چه نوع سنگي شبه گرانيت مي گويند؟ 6 
4(	مرمريت 3(كوارتزيت	 2( الشه	 1(	تراورتن	

 7 از كدام نوع گچ در جاهاي نمناك استفاده مي شود؟
2(	مرمري	 	 1(	كارخانه	اي	
4(	خشك 	 3(	كشته	

كدام چوب بيشترين مصرف را در ساختمان دارد؟ 8 
2(	چوب	خشك	 	 1(	چوب	تر	
4(	چوب	نم	دار 	 3(	چوب	خشك	مطلق	

پايه  اصلي رنگها چيست؟ 9 
4(	كيلر 3(	الك	 2(	سيلر	 1(	رزين	



2 آزمون آنالین جامع معماری 
حداكثر قطر ماسه براي تهيه مالت گچ و ماسه چند ميلي متر است؟ 10 

4(	2	ميلي	متر 3(	3	ميلي	متر	 2(	7	-	5	ميلي	متر	 1(	10	ميلي	متر	

مبانی هنرهای تجسمی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به نوعي هنر گفته مي شود كه در قالب شكل بيان شود؟  11 
4(	تجسمي 3(	نقاشي	 2(	مجسمه	سازي	 1(		موسيقي	

شكل مقابل نشانگر چيست؟ 12 
1(	بافت	تصويري
2(	بافت	ترسيمي
3(	بافت	لمسي

4(	تناسب

فضاي تجسمي ميان حداقل سه نقطه چيست؟   13 
4(	حجم 3(	بافت	 2(	سطح	 1(	خط	

در هنر معاصر كدام ويژگي از رنگ بيشتر از دوره هاي ديگر مورد توجه هنرمندان بوده است؟ 14 
2(	نمادين	 1(	ارزش	هاي	دروني	و	تأثيرات	خود	رنگ	
4(	توصيفي 	 3(	استعاري	

كاربرد كدام واژه در هنرهاي تجسمي اصولي است؟ 15 
4(	نگريستن 3(	تماشا	كردن	 2(	نگاه	كردن	 1(	ديدن	

معادل كلمه تباين كدام است؟ 16 
4(	كنتراست 3(	ارزش	رنگي	 2(	مكمل		 1(	رنگ	مايه	

در چرخه رنگ به ترتيب كدام رنگ روشن ترين و كدام رنگ تاريك ترين محسوب مي شوند؟ 17 
2(	نارنجي	و	سبز	 	 1(	زرد	و	آبي	

4(	نارنجي	و	بنفش 	 3(	زرد	و	بنفش	

شكل هندسي رنگ زرد كدام گزينه زير است؟   18 
4(		مربع 3(		مستطيل	 2(		مثلث	 1(	بيضي	

در هنرهاي تجسمي، هنرمند با كدام مورد به صورت فيزيكي و ملموس سروكار دارد؟ 19 
4(	ريتم 3(	كنتراست	 2(	اندازه	 1(	تعادل	
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هر كدام از اشكال زير با كدام رنگها هماهنگي و مطابقت دارد؟ 20  
ـ مثلث                    ـ مربع                         ـ بيضي

2(	آبي	روشن،	قرمز،	سبز	 	 1(	قرمز،	زرد،	نارنجي	
4(	نارنجي،	آبي	روشن،	بنفش 	 3(	زرد،	قرمز،	بنفش	

ترسيم فني و نقشه كشي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در نقشه هاي مرحله ي مقدماتي )فاز صفر( كدام تصاوير مهم تر مي باشد؟  21 
2(	پالن	ها	 	 1(	پرسپكتيو	

4(	نقشه	هاي	جزييات 	 3(	نما	و	برش	

 22 انواع تصاوير موازي كدام است؟ 
2(	تصاوير	آگزونومتريك،	تصاوير	مايل	)ابليك( 1(	پرسپكتيو	مركزي،	پرسپكتيو	محوري	

4(	تصاوير	ايزومتريك،	دي	متريك،	تري	متريك 3(	تصاوير	كابينت،	جنرال،	كاوالير	

 23 پرسپكتيو جزء كداميك از تصاوير است؟

4(	موازي 3(	سه	بعدي	 2(	ارتوگرافيك	 1(	آگزونومتريك	

 24 كدام وسيله براي ترسيم منحني وقوس هاي مختلف بكار مي رود؟ 
4(	پيستوله 3(	اشل	 2(	درافتينگ	 1(	پرگار	

 25 دركدام چند ضلعي تعداد قطرها برابر تعداد اضالع است؟

4(	پنج	ضلعي 3(		شش	ضلعي	 2(		هفت	ضلعي		 1(	هشت	ضلعي	

 26 تصوير روبرو به كدام روش ترسيم شده است؟  
2(	يك	نقطه	اي 1(	ايزومتريك	
4(	دو	نقطه	اي 3(	ديمتريك	

عناصر و جزئيات ساختماني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27 در سقفهاي طاق ضربي دوغاب ريزي گچ در چه مرحله اي از كار بايد انجام گيرد؟  
2(	پس	از	اتمام	پوشش	 	 1(	كرم	بندي	

4(	فرش	بام 	 3(	شيب	بندي	

 28 براي كم كردن رطوبت خاك اطراف ساختمان در ساختمان سازي كدام مورد اجرا مي شود؟  
4(	قيرگوني 3(	زهكشي	 2(	نصب	سنگ	ازاره	 1(	خشكه	چيني	
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 29 در ساختن مالت براي كاشي كاري، كاربرد كدام مصالح بالمانع است؟

4(	خاك 3(	آهك	 2(	سيمان	 1(	گچ	

................ و وزن مخصوص آن   30 هر چه طيف دانه بندي خاك تكميل تر باشد، ميزان تراكم پذيري خاك 

................ مي يابد.

4(	افزايش،	افزايش 3(	كاهش،	كاهش	 2(	كاهش،	افزايش	 1(	افزايش،	كاهش	

 
 31 كدام گزينه، مقاومت بتن معمولي را بيان مي كند؟

2(	فشاري	و	كششي	پايين	 	 1(	فشاري	و	كششي	باال	
4(	فشاري	باال،	كششي	پايين 	 3(	فشاري	پايين،	كششي	باال	

 32 قسمت صفحه مانندي از دركه مابين دو وادار قرار مي گيرد چه نام دارد؟
4(	زهوار	 3(	دماغه	 2(	تنكه	 1(	بائو	

 33 كدام مورد از انواع پنجره ها، از نظر نحوه ي باز و بسته شدن نمي باشد؟
2(	پنجره	هاي	شعاعي	 	 1(	پنجره	هاي	محوري	
4(	پنجره	هاي	كشويي	 	 3(	پنجره	هاي	لواليي	

  34 براي توزيع نيرو در زمين كدام قسمت پي اهميت بيشتري دارد؟ 
	4(	سطح 3(	طول	 2(	عرض	 1(	ژرفا	

 35 ويژگي قير كدام است؟ 
2(	غير	قابل	ارتجاع 	 1(	هادي	جريان	الكتريسيته	

4(	تجزيه	شدن	در	حرارت	زياد 3(	عدم	تجزيه	در	برابر	مالت	هاي	آهكي	

 36 در سرويس هاي بهداشتي تاسيسات الكتريكي و مكانيكي در كدام قسمت بايد قرار گيرد؟ 
2(	روي	شيب	بندي 	 1(	بسته	به	نوع	سرويس	ها	دارد.	

4(	روي	عايق	رطوبتي 	 3(	زير	عايق	رطوبتي	
آشنایی با بناهای تاریخی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 37 در دوران ساساني، جامعه به چند دسته طبقه بندي مي شد؟
4(	دو	دسته 3(	چهاردسته	 2(	شش	دسته	 1(	هشت	دسته	

باز مي شد، چه  باال  به سمت  از قطعات رنگي شيشه ساخته شده و  كه  قديمي  پنجره هاي چوبي  به   38 

مي گفتند؟
4(	گدو	 3(	هفت	رنگ	 2(	ارسي	 1(	اسپر	
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 39 جهت پي ريزي بناي گنبد قابوس، زمين به چه عمقي حفر گرديد؟

4(	پنجاه	سانتي	متر 3(	هفت	متر	 2(	پنج	متر	 1(	يازده	متر		

 40 در زمينه ي ويژگي هاي اخالقي و عملي معماران، كدام گزينه نادرست است؟
1(	در	عالم	قديم،	تربيت	اخالقي	و	حرفه	اي،	امري	واحد	بود	و	تربيت	اخالقي	در	حين	تربيت	حرفه	اي	صورت	مي	پذيرفت.

2(	شرط	ورود	به	عالم	معماري	و	هنر،	مزين	به	اخالق	الهي	شدن	بود.
3(	معمار،	هنر	خود	را	وسيله	اي	براي	مطرح	كردن	خود	مي	دانست.

4(	معمار،	خود	را	وسيله	اي	مي	دانست	كه	موظف	به	بيان	هنرش	به	بهترين	صورت	شده	است.

 41 فراواني گچ بري كه يكي از خصوصيات بناهاي ساساني است در كدام مسجد ايراني ديده مي شود؟ 
4(	يزدخواست 3(	جامع	نايين	 2(	تاريخانه	دامغان	 1(	فهرج	يزد	

 42 مدرسه ي جندي شاپور متعلق به كدام دوره ي تاريخي است و در كدام شهر واقع است؟
4(	اشكاني	ـ	شيراز	 3(	اشكاني	ـ	اهواز	 2(	ساساني	ـ	اهواز	 1(	ساساني	ـ	شيراز	

 43 گنبد بناي گنبد قابوس در گرگان از چه نوعي است؟
4(	ناري		 3(	هرمي	 2(	مخروطي	 1(	اورچين	

 44 مدرسه ي جندي شاپور اهواز متعلق به كدام دوره ي تاريخي است؟
4(	ساساني 3(	قاجار	 2(	تيموري	 1(	آق	قويونلو	

 45 معماري هخامنشي برگرفته از معماري سنگي كدام اقوام بوده است؟
4(	يوناني	 3(	آشور	 2(	عيالمي		 1(	اورارتو	

 46 شبستان هاي بدون ستون از ويژگي هاي مساجد ................ است.
4(	عثماني 3(	مصري	 2(	پاكستاني	 1(	ايراني	

مبانی طراحی معماری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 47 كدام مورد حكايت گر عمق احساس و سليقه يك معمار مي  باشد؟ 
4(	طرح	نهايي 3(	تفكر	 2(	برنامه		ريزي	 1(	اجرا	

 48 حداقل طول ميز كار كنار يخچال كدام است و در كدام طرف يخچال بايد باشد؟ 
1(80	سانتي	متر	ـ	در	دو	قسمت	يخچال	

2(90	سانتي	متر	ـ	از	قسمتي	كه	در	يخچال	باز	مي	شود.
3(80	سانتي	متر	ـ	از	قسمتي	كه	در	يخچال	باز	مي	شود.	

4(100	سانتي	متر	ـ	از	قسمتي	كه	در	يخچال	بسته	است.
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 49 تصوير رو به رو كدام عامل تحليل سايت را مشخص مي كند؟  
1(	باد	و	آفتاب

2(	توپوگرافي	و	شيب	زمين
3(	موقعيت	دسترسي	و	عوارض
4(	منظر	مناسب	و	ديد	مزاحم

 50 كدام ويژگي ها مربوط به تصوير رو به رو مي باشد؟  
1(	وضوح،	استحكام	و	پايداري،	گرايش	به	يكنواختي

2(	يك	عنصر	بصري	بيانگر	خلوص	و	عقالنيت
3(	تحرك،	انقباض	و	تقابل،	از	نظر	بصري	پايدار

4(	غالب	ترين	شكل	درآثار	معماري،	بيش	ترين	كاربرد	در	طراحي

 51 استقرار آب نما در حياط هاي مركزي معماري سنتي ايراني، بيانگر كدام نوع از سازماندهي است؟
4(	متقارن	 3(	نامتقارن	 2(	محوري	 1(	شعاعي	

 52 كدام خط احساس يك نيروي در حال تغيير را منتقل مي كند؟
4(	خط	مايل 3(	خط	افق	 2(	خط	منحني	 1(	خط	قائم		

 53 در تصوير مقابل عالمت سوال كدام فضا را مشخص كرده است؟

1(	هشتي
2(	بيروني

3(	جلوخان	ورودي
4(	سردر

 54 كدام گزينه در طراحي و پيدايش پديده  هاي طبيعي و غيرطبيعي مدنظر قرار مي گيرد؟  
2(	رنگ	و	ابعاد	آن	پديده	 	 1(	رنگ	آن	پديده	

4(	عوامل	موثر	در	پيدايش 	 3(	ابعاد	وجود	آن	

 55 فهرست فضاهاي مورد نياز هر پروژه كه تعداد، مساحت و ويژگي هاي اصلي آن فضاها را در بر مي گيرد، 

اصطالحاً چه نام دارد؟
2(	طرح	نظري	پروژه	 	 1(	مطالعات	اوليه	پروژه	

4(	برنامه	فيزيكي	پروژه 	 3(	تحليل	مسائل	پروژه	
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 56 استفاده از كدام مورد موجب ايجاد تنوع در اجزاء يك مجموعه معماري خواهد شد؟

2(	زمينه	والگوي	پيوسته	 	 1(	شبكه	هاي	چندگانه	

4(	شبكه	مدوالر 	 3(	قاب	بندي	

نقشه کشی معماری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 57 از پله هاي كم ارتفاع در كدام فضاها استفاده مي شود؟

2(	منازل	و	راهرو	 	 1(	پارك	ها	و	نمايشگاه	ها	

4(	فضاهاي	كم	رفت	و	آمد 	 3(	زيرزمين	و	بام	ها	

 58 صفحه افقي مفروضي كه ارتفاع اشيا و چشم ناظر نسبت به آن سنجيده مي شود، كدام است؟
2(	صفحه	زمين	 	 1(	صفحه	تصوير	
4(	ميدان	ديد 	 3(	صفحه	ترسيم	

بام  شيب بندي  و  بام سازي  نحوه  ـ  ساختمان  جانمايي  ـ  نقشه برداري  اطالعات  برحسب  پالن  كدام   59 

ترسيم مي شود؟
2(	فنداسيون	 	 1(	نقشه	برداري	

4(	بام	و	شيب	بندي 	 3(	موقعيت		

 60 به كدام مورد ارتوگرافيك گفته مي شود؟  
2(	نقشه	هاي	فاز	دو	 	 1(	نقشه	هاي	فاز	يك	

4(	وسيله	اي	در	نقشه	كشي 	 3(	تصاوير	دوبعدي	

 

 61 با توجه به حجم ترسيم شده در شكل روبه  رو و محل قرار گيري جسم نسبت به خط افق كدام است؟ 

1(	مقابل	آن	
2(	پايين	تر	از	خط
3(	باالتر	از	خط
4(	در	وسط	خط	

 62 حداقل فاصله لبه سقف تا ديوار براي حفاظت در و پنجره و بدنه ساختمان از اثرات باران و رطوبت 

چقدر است؟

	40cm	)2 	 	60cm	)1

100cm	)4 	 	80cm	)3
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  63 نماي سر اتصال روبه رو را مشخص كنيد؟ 

						 		 		)2																												 	)1

	)4											 		 	)3

 64 حدود عرض كف پله معموالً چه اندازه است؟
2(	22	تا	33	سانتي	متر	 	 1(20	تا	30	سانتي	متر	
4(	30	تا	40	سانتي	متر 	 3(	22	تا	40	سانتي	متر	

تأسیسات ساختمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 65 براي تغيير ميزان نور المپ از كدام وسيله استفاده مي شود؟ 
4(	ديمر 3(	رله	الكترومكانيكي		 2(	رله	الكترونيكي		 1(	فتوسل	

 66 تصوير مقابل عالمت چيست؟ 
1(	اتصال	قابل	انعطاف	كابل

2(	تهويه	كننده	ثقلي	هواي	روي	پشت	بام
3(	دمپر	دستي	

4(	مكنده	هواي	آلوده	روي	پشت	بام

 67 »سرخط« مدار در كدام سمت در نظر گرفته مي شود؟ 
2(	سمتي	كه	به	تابلوي	تقسيم	نزديك	تر	است. 1(	سمتي	كه	تعداد	مصرف	كننده	ها	كمتر	است.	

4(	سمتي	كه	از	تابلوي	تقسيم	دورتر	است. 3(	سمتي	كه	تعداد	مصرف	كننده	ها	بيشتر	است.	

 68 انواع آب بندي در سيفون ها كدام است؟ 
2(	آب	بندي	معمولي،	آب	بندي	عميق	 1(	آب	بندي	عميق،	آب	بندي	كم	عمق	

4(	آب	بندي	موقت،	آب	بندي	دائمي 3(	آب	بندي	عميق،	آب	بندي	نيمه	عميق،	آب	بندي	كم	عمق	

 69 در شماي فني، كدام موارد نشان داده مي شود؟ 
2(	اتصال	سيم	هاي	رابط	از	منبع	تغذيه	به	مصرف	كننده	ها 1(	تعداد	و	نوع	تجهيزات	به	كار	رفته	در	مدار	

4(	موارد	2	و	3 3(	محل	واقعي	قرار	گرفتن	اجزاي	مدار	

 70 در دستگاه هاي پزشكي و اسباب بازي هاي الكتروموتوري جهت محافظت در مقابل برق گرفتگي از كدام 
روش استفاده مي شود؟

	FI	كليد	توسعه	حفاظت	2( 1(	حفاظت	توسط	سيم	زمين	)ارت(	
4(	حفاظت	توسعه	عايق	كاري 	 3(	حفاظت	توسط	ولتاژ	كم	


