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 آهک شکفته چیست؟(: 99)اجرا عمران مهر  1سؤال 

 همان آهک زنده است. -1

 محصول به دست آمده از پختن سنگ آهک -2

 محصول سنگ آهک در آب -3

 محصول حاصل از ترکیب آب و آهک زنده -4

 1331ویرایش  1مبحث  11صفحه  – 4گزینه 

یک از موارد زیر های گچی، رعایت کدامدر هنگام استتتفاده از آرآورده(: 99)نظارت معماری مهر  2سؤؤؤال 

 الزامی است؟

شتتده پایدار در برابر های اصتت  درصتتد باشتتد، باید از گ   15در مناطقی که رطوبت نستتبی هوا بیش از  -1

 رطوبت استفاده شود.

ا ههای سیمانی کاربرد بهتری دارند و کاربرد آن گچی در نقاط مرطوب در مجاورت آرآوردههای آرآورده -2

 شود.در این شرایط توصیه می

استتتتفاده از نتتتدزنگ بر روی فوالات آو دی در مناطب مرطوب مجاز نیستتتت، زیرا باعث ز وگیری از           -3

 شود.چسبندگی گ  بر روی فوالات آو دی می

ناطب مرطوب آرآ      -4 چه در م نان ید پیش از           وردهچ با ند،  الات آو دی فرار گیر جاورت فو های گچی در م

 کاری فوالات آو دی با ندزنگ پوشانده شوند.گ 

 1331ویرایش  1مبحث  22صفحه  – 4گزینه 

 های زیر در رابوه با مصالح ساختمانی صحیح است؟یک از گزینهکدام(: 99)اجرا عمران مهر  3سؤال 

 ای استفاده کرد.برای ساخت بتن سازهتوان از سیمان سفید نمی -1

 توان آهک شکفته را طوری انبار کرد که آالالیت آن کم نشود.می -2

 توان استفاده کرد.از مصالح ساختمانی مستالمل برای احداث ساختمان زدید تحت هی  شرایوی نمی -3

رت فوالات  های گچی در مجاورت فوالات بتنی مجاز ولی در مجاو     در هر شتتترایوی استتتتفاده از آرآورده   -4

 آو دی که با ندزنگ پوشانده نشده باشند غیرمجاز است.

 1331ویرایش  1مبحث  22و  25،  8، 3صفحه  – 2گزینه 
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 منظور از بارهای خودکرنشی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟)تألیفی(:  1سؤال 

 اثرات ناشی از نشست غیریکنواخت پی -1

 شوندهای نسبتاً زیاد در سازه میایجاد کرنش ثبارهایی که باع -2

 های زیرزمینی بر سازهفشار آباثرات ناشی از  -3

 بارهای ناشی از وزن خود اجزا -4

 89ویرایش  6مبحث  6و  4صفحه  – 1گزینه 

ای به یببریم اهبیت بار باد نسبببت یببریم اهبیت بار  رزهبا کمی تغییر(:  – 99)اجرا عمران مهر  2سؤال  

 برای بیبارستان چه مقدار است؟

1- 11/1 

2- 98/0 

3- 86/0 

4- 1 

 89ویرایش  6مبحث  9صفحه  – 1گزینه 

 ود؟شیک از پارامترهای زیر استفاده میترکیم بار داده شده جهت بررسی و کنترل کدام)تألیفی(:  3سؤال 

seror S) + E rD + 0.5L + 0.5(L 

 تغییرشکل قائم )افتادگی( -1

 تغییرمکان جانبی نسبی -2

 ارتعاش سازه -3

 تغییرمکان ناشی از بارهای خودکرنشی -4

 89ویرایش  6مبحث  11صفحه  – 2گزینه 
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 کرد؟مبحث نهم استفاده از ضوابط  تواننمییک از موارد زیر در طراحی کدام: )تألیفی( 1سؤال 

 ر اساس روش مقاومت انجام شده است.ها بهای عمیق که طراحی آناعضای پی -1

 های درجای ماندگارهای بتنی غیرمرکب درجاریز با قالبسازه -2

 فوالدیهای مرکب شده از بتن و عرشههای بتنی مرکب ساختهسازه -3

 های فوالدی غیرمرکب درجای ماندگارهای بتنی غیرمرکب درجاریز با عرشهسازه -4

 1399ویرایش  9مبحث  4صفحه  – 3گزینه 

( از رده دانه سییبکدانه )ریزدانه معمولی و درشییتمدول گسیییگت ی بتنی از نون نیمه سییبک: )تألیفی( 2سؤؤال  

C25تر است؟های زیر نزدیکیک از گزینه، بر حسب م اپاسکال به کدام 

1- 1/3 

2- 44/2 

3- 33/2 

4- 5 

 1399ویرایش  9مبحث  55صفحه  – 2گزینه 

چند درصیید اسییت؟ فری کنید   S400و  S240تفاوت حداقل کرنش گسیییگت ی میر رد : )تألیفی( 3سؤؤؤال 

 متر انجام شده است. سانتی 22متر و طول میری 22آزمون کرنش بر روی میر ردی به قطر 

1- 9 

2- 2 

3- 4 

4- 4 

 1399 ویرایش 9 مبحث 44 صفحه – 4 گزینه
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صخخ ب  ه وان م موخخانم  ی ای   هایی معرفی شخخ ذ   در چه کارگاه: (89)نظارت مکانیک مهر  1سؤؤل   

  هد شت کار و حفاظت محیط زیوت  لز می  ست؟

 هایی که گند رد ر  و یق د رند.در کارگاه -1

 شند.که  ز من د قا ل  شتعام  ستفاده میهایی در کارگاه -2

 متر  رتفاع  ز رو  پی 11مترمر ع و یا   3333هایی  ا زیر اا   یش  ز در کارگاه -3

 هایی که و ق گند رد ر   یش  ز نصف  رتفاع ساخت ام  ز تر ز خیا ام  اشد.در کارگاه -4

 1392ویر یش  12مبحث  9صفحه  – 3گزیاه 

ساخت انی  یل معرفی ش ذ     یک  ز کارگاهدر کد م: (88) جر  عمر ن مهر  2سل     ص ب  ه وان م  ها  

 ؟نیوتموانم  ی ای   هد شت کار و حفاظت محیط زیوت  لز می 

 متر  ز تر ز پی 22مترمر ع و  رتفاع  1133کارگاه  ا زیر اا   -1

 یمتر  ز تر ز پ 11مترمر ع و  رتفاع  3233کارگاه  ا زیر اا   -2

 متر  ز تر ز پی 12مترمر ع و  رتفاع  2233کارگاه  ا زیر اا   -3

 متر  ز تر ز پی 12مترمر ع و  رتفاع  4333کارگاه  ا زیر اا   -4

 1392ویر یش  12مبحث  9صفحه  – 3گزیاه 

 ز  یکدر ر  طه  ا موانلیت  ی ای   هد شت کار و حفاظت محیط زیوت کد م    :(89) جر  عمر ن مهر  3سل    

  یل صحیح  ست؟ وبار ت

 تن ند خارج  ز ساوت واد  کار  ه تاهایی مشغنم  ه کار شند.کارگر می -1

 فقط سازمام نظام مهادسی ساخت ام  اید  ر و لکرد سازنده و مهادس ناظر نظارت کاد. -2

ص ب و آشاا  ه موائل  ی ای گند رد ر   ه وان م موانم  ی ای      کارگیر  ش ذ    ها  هدر گند رد ر  -3

 گند رد ر   لز می  ست.کارگاه 

 متر 13/2مترمر ع موخخاحت د شخخته و  رتفاع هر  بقه نیز   223 ر   یک سخخاخت ام شخخش  بقه که هر  بقه   -4

ص ب  ه وان م موانم  ی ای   بقه  اال  زمین  ست  معرفی ش ذ    4 اشد و دو  بقه در زیرزمین و می

  هد شت کار و حفاظت محیط زیوت  لز می  ست.

 1392ویر یش  12مبحث  9صفحه  – 4گزیاه 
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شش واحدی، بازرس باید     (:89مهر  عمران اجرا) 1سؤال   ساختمان تجاری  در رابطه با مراقبت و نگهداری از 

 نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به کدام مرجع اعالم نماید؟

 مهندس ناظر -1

 مسئول نگهداری ساختمان -2

 تمام مالکان واحدهای تجاری -3

 مهندس مجری -4

 1332ویرایش  22مبحث  3صفحه  – 2گزینه 

در فرآیند مراقبت و نگهداری از یک ساااختمان مسااکونی طهار ب ه و با  (:89مهر  معماری نظارت) 2سؤال  

 هفت واحد مسکونی، آیا انتخاب بازرس الزامی است؟ بازرسی در طه زمانی باید انجام شود؟

سی حداقل یک   ساختمان در این  -1 ست و دوره تناوب بازر ار بها انتخاب حداقل یک بازرس ح وقی الزامی ا

 در سال است.

ساختمان  -2 ست و دوره  یها انتخاب حداقل یک بازرس ح ی در این  سی باید مطابق  الزامی ا های تناوب بازر

 م ررات ملّی ساختمان صورت گیرد. 22جداول مندرج در مبحث 

ساختمان  -3 ساختمان حداقل یک   هدر این  ست ولی کلیه اجزای  سط   ا انتخاب بازرس الزامی نی سال تو  بار در 

 گیرد.مسئول نگهداری ساختمان مورد بازرسی قرار می

ها انتخاب حداقل یک بازرس ح وقی الزامی اساات و دوره تناوب بازرساای حداقل دو بار در این ساااختمان -4

 در سال است.

 1332ویرایش  22مبحث  7صفحه  – 2گزینه 

نوع بازرس یک ساختمان مسکونی پنج  ب ه با هشت واحد و یک ساختمان     : (88)نظارت عمران مهر  3سؤال  

 های زیر خواهد بود؟یک از گزینهاداری پنج  ب ه با بیش از هشت واحد به ترتیب مطابق با کدام

 نیازی نیست، بازرس ح وقی -1

 بازرس ح ی ی، بازرس ح ی ی -2

 بازرس ح ی ی، بازرس ح وقی -3

 بازرس ح وقی، بازرس ح وقی -4

 1332ویرایش  22مبحث  7صفحه  – 4گزینه 
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0022استاندارد سؤاالت   
چهارمویرایش   

 

سال  05برداری در احتمال عدم فراگذشت زلزله طرح و زلزله سطح بهره(: 79)نظارت عمران بهمن  1سؤال 

 به ترتیب چند درصد است؟

 درصد 0/5درصد و  0/99 -1

 درصد 0/99درصد و  15 -2

 درصد 15درصد و  95 -3

 درصد 0/5درصد و  95 -4

 چهارمویرایش  2055استاندارد  2و  1صفحه  – 4گزینه 

به ترتیب با تعداد طبقات  Bو  Aهای مسکونی  ساختمان با کمی تغییر(:  – 79)نظارت عمران بهمن  2سؤال  

متر  0/2و  3ها به ترتیب اند. ارتفاع طبقات این سططاختماندیگر سططاخته شططدهداری کنار یکروی سطططح شططیب 6و  4

باشطد. حدال   می Bتراز سطق  طبقه ننمم سطاختمان   هم Aای اسطت که بام سطاختمان   باشطد. شطیب زمین به گونه  می

 متر چقدر باید باشد؟، بر حسب میلیBفاصله این دو ساختمان در تراز سق  طبقه ننمم ساختمان 

 
1- 125 

2- 135 

3- 145 

4- 105 

 چهارمویرایش  2055استاندارد  3صفحه  – 2گزینه 
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