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 3آزمون ماهانه 
 ( 28/9/99)تاریخ برگزاری : 
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 دقیقه 120پاسخگویی : مدت زمان                                   30تعداد سواالت : 

 

 

 

 

 

 

 تعداد سواالت نام درس

 5 تاسیسات ساختمان

 5 مواد و مصالح

 5 عناصر و جزئیات

 5 متره و برآورد

 5 رسم فنی

 5 مبانی طراحی

فنیشایستگی دفترچه سواالت   



 

 

 تاسیسات ساختمان

 .ندیگو یباشد را .............. م ادیز لیاختالف پتانس یلخت که دارا میاتصال دو س. 1

 وزی. ف4                    . اتصال     3               زی. آنادا2اتصال کوتاه                  . 1

 شود؟ یم کیاتومات وزیباعث قطع ف یزیچ چه. 2

 حد مجاز کمتر از انی. جر2                           د مجازاز ح شیب انیجر. 1

 کمتر از حد مجاز لیاختالف پتانس .4        ز       حد مجااز  شیب لیاختالف پتانس .3

 مقاومت بدن انسان حدودا چند اهم است؟. 3

 5000تا  1000. 4              10000تا  5000. 3               13000تا  3000. 2                 3000تا  1300. 1

 دارند؟ یو خروج یراهروها که درب ورود یمناسب برا دیکل. 4

 زی. پر4                   لیتبد دی. کل3            دو پل     دی. کل2پل             کی دیکل .1

 از المپها کم مصرف تر است؟ کیکدام. 5

 یا وهی. ج4                     یرشته ا .LED                  3. 2     هالوژن              .1

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مواد و مصالح

 است ؟از کدام سنگ  نیزم یسنگ ها شتریجنس ب. 6

 لیش د.                     سیج. گنا                    تی. بازالت                 ب. گرانالف

 ؟ داردیخراش بر م یبا سکه مس ریز یها نهیاز گز کیکدام . 7

 الماس . سنگ آهک                      ب. کوارتز                  ج.توپاز                    د.الف

 دارد ؟ نیرا در پوسته زم یفراوان نیشتریکدام مورد ب .8

 د. آهن                میج.کلس                   ومیب.آلومن                میسیلی. سالف

 کدام گروه از سنگ ها،محصول آهسته سرد شدن ماگما هستند ؟. 9

 یرونیب نیآذر د.                    یج.رسوب                 یدرون نیب.آذر               ی. آتشفشانالف

 ؟ شود یبام ها استفاده م یبند بیش یاز کدام سنگ برا .10

 ب.بازالت               ج.پوکه سنگ                د.کنگلومرا              تی. گرانالف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عناصر و جزئیات

 بزرگ کدام است؟ یساختمان ها یدر نما یا شهیش وارید. 11

 شنیپارت .4حائل                                .3شده                 یکالف بند .2                        یپرده ا .1

 .است واری............ د یریبه مفهوم قرارگ یکله در آجرکار .12

            عرض                                  یطول آجر در راستا .2طول                                        یآجر در راستا طول .1

 عرض یراستا در آجر عرض  .4              طول                        یراستا در آجر عرض .3

  کدام است ؟ یساختمان یسنگ ها یحداقل مقاومت فشار. 13

1 .50                        2 .40                         3 .60                          4 .150 

 است  ؟ یضرور یانتخاب نوع بندکش در ریاز عوامل ز  کیکدام. 14

جنس سنگ                                                                         .2                                        خبندانیو امکان  میاقل .1

  ینینحوه سنگ چ .4          نوع مالت                                               .3

 است ؟ حیصح یبلوک بتن یکدام عبارت در رابطه با سوراخ ها.15

 .باشد شتریحجم بلوک ب %65از  دینبا یبلوک بتن یحجم سوراخ ها .1

 . حجم سوراخ ها در همان جهت است 3/2مجموع حجم سوراخ ها در هر جهت کمتر از  .2

  . ن جهت استطول بلوک در هما %65مجموع طول سوراخ ها در هرجهت کمتر از  .3

 طول بلوک در همان جهت است . 3/2از  شتریمجموع طول سوراخ ها در هر جهت ب .4

 

 



 

 

 متره و برآورد

 کدام جمله کامل است؟ .16

                                         ردیگ یتعلق نم مانکاریبه پ نهیتا محل انباشت هز بیاز تخر یناش یریو بارگ یبابت جمع آور. 1

                                                                        ردیگ یتعلق م مانکاریبه پ نهیتا محل انباشت هز بیاز تخر یناش یریو بارگ یوربابت جمع آ .2

                                                                                                           ردیگ یتعلق نم مانکاریبه پ نهیتا محل انباشت هز بیاز تخر یو حمل مصالح ناش  یریو بارگ یبابت جمع آور .3

               ردیگ یتعلق م مانکاریبه پ نهیتا محل انباشت هز بیاز تخر یو حمل مصالح ناش  یریو بارگ یبابت جمع آور .4

                                                                                              

 ست؟یچ یزیخاکر یشده برا هیته یمالک عمل در خصوص خاک ها. 17

                      حجم خاک حمل شده برابر حجم محل مصرف                                                                                            .1

                                                                                             دنیحجم خاک حمل شده برابر حجم محل مصرف پس از کوب .2

                                                                                                   دنیحجم خاک حمل شده برابر حجم محل مصرف قبل از کوب . 3

 چکدامیه .4

 

 است؟ ریاز عوامل ز کیدر ساختمان با کدام یانتخاب نوع و رنگ سنگ مصرف. 18

 مهندس مشاور .4                           میناظر مق .3سرپرست کارگاه               .2                    مانکاریپ .1

 

 ست؟یطبقه همکف چ یبرا واریدر ستون و د یارتفاع قالب بند یریاندازه گ یمبنا. 19

 بلوکاژ یرو .4                           نیزم یرو .3                               یپ ریز .2                     یپ یرو .1

 

 ست؟یج یسقف طاق ضرب یریمالک اندازه گ  .20

سطح کامل سقف اجرا شده                                                            .2                        شده سقف                  انیسطح نما .1

 آن یرو یسطح افق .4آن                                                 ریز یسطح افق .3

 

 



 

 

 رسم فنی

 کدام است؟تصویر چپ از جسم روبرو . 21

 

 

 

 

 

 کدام گزینه است ؟ تصویر از جلوی جسم روبرو. 22

 

 

 

 

 جسم رو به رو کدام است ؟ نمای باالی. 23
 

 

 

 

 

 

 

 است ؟مورد کدام  تصویر مقابل مربوط به. 24

 . پالن ابلیک1

 . کاوالیر2

 . کابینت3

 . مرکزی4

 

 

 



 

 

 ؟ برای نمایش سه بعدی تیغه برش مقابل کدام روش مناسب تر است. 25

 . ایزومتریک1

 . کابینت2

 . کاوالیر3

 . دی متریک4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مبانی طراحی

 م؟یریشده را به کار گ یو مواد فرآور میبه ماده شکل ده میتوانیم یبا توجه به کدام بعد معمار. 26

 یعملکرد( 1

 یکیو تکن یفن( 2

 یو ذوق یهنر( 3

 ییایو جغراف یطیمح( 4

توان  یم یمعمار یاز ابعاد طراح کیرا جزء کدام  یمأنوس در طرح معمار ییو فضا تیحفظ امن م،یحر جادیا. 27

 کرد؟ یدسته بند

 یعملکرد( 1

 یو ذوق یهنر( 2

 یاجتماع (3

  یکیو تکن یفن( 4

  شود؟ یبنا محسوب نم کی یجزء ابعاد طراح نهیگز کدام. 28

 یفن( 4                             یذوق( 3                         یعملکرد( 2                     یاسیس( 1

  مخصوص پارک ها موثر است؟ یصندل کی یدر طراح نهیگز کدام. 29

 جنس افراد( 4                            اقتصاد افراد (3                           نظر افراد( 2                         وزن افراد( 1

  د؟یآیاندازه، شکل و هندسه خاص عناصر مصنوع به شمار نم نییاز عوامل موثر در تع نهیگز کدام. 30

 لهیانسان به آن وس ازین( 1

 انسان یابعاد جسمان( 2

 هیمواد اول متیق( 3

 سانان یروان یازهاین (4


