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 ١

                                          هاي فلزي فناوري ساختمان

  هاي فلزي چيست؟ ترين عيب سازه مهم‐۱
  خم شدن تيرها)۴  زنگ زدگي)۳  هزينه باال)۲  ترك جوشها)۱  

  اي چيست؟ علت مقاوم بودن مقاطع دايره‐۲
  پارچه بودن شكل مقاطع يك)۲  يكسان عمل كردن مقطع در مقابل نيروها)۱  
  فواصل يكسان پوسته با مركز)۴  ساني ممان اينرسي در تمام جهاتيك)۳  

  نقش بادبند چيست؟‐۳
  تحمل بار برف)۴  تحمل بارهاي مرده و زنده)۳  مقابله با نيروهاي جانبي)۲  مقابله با نيروهاي قائم)۱  

  عملكرد درز انبساط كدام است؟‐۴
  نبي وارده تفكيك نيروهاي جا)۲  جلوگيري از انبساط و انقباض ساختمان)۱  
  اجراي ساختمان در چند نوبت)۴  جلوگيري از ضربات ساختمان مجاور)۳  

  .شود گفته مي. . . . . . . . . گاه ساده  به تير با بيش از دو تكيه‐۵
  ساده)۴  اي طره)۳  ممتد)۲  پيش آمده)۱  

  ترين اتصال تيرهاي يكسره به ستون در ايران كدام است؟ رايج‐۶
    اتصال با نبشي جان)۴  اتصال با نبشي نشيمن)۳  خورجيني)۲  اتصال با ورق تقويتي)۱ 

  اتصال مناسب براي انتقال لنگر خمشي به شالوده كدام است؟‐۷
  مفصلي)۴  گيردار نيم)۳  ساده)۲  گيردار)۱  

  شود؟ از كدام اتصال براي ساخت مقاطع مستطيلي شكل بصورت تير يا ستون استفاده مي‐۸
  گوشه)۴  سپري)۳  پيشاني)۲  ساده)۱  

  ها كدام است؟ بند در سوله وظايف سينه‐۹
  افزايش طول قطعات تحت كشش)۲  جلوگيري از كمانش قسمت فشاري و پيچش مقطع)۱  
  مقاوم كردن سوله در برابر نيروهاي جانبي)۴  افزايش مقاومت در برابر بارهاي قائم)۳  

  ترين پوشش فلزي براي گالوانيزه كردن فوالد چيست؟ متداول‐۱۰
  كرم)۴  نيكل)۳  روي)۲  برنج)۱  

                                          هاي بتني فناوري ساختمان

  ويژگي مطلوب بتن سخت شده كدام است؟‐۱۱
  قابليت حمل)۴  پرداخت)۳  ثبات حجم)۲  تراكم)۱  

  آزمايش بتن براي تعيين كدام ويژگي سيمان كاربرد دارد؟‐۱۲
  چگالي سيمان)۴  گيرش نهايي)۳  سطح مخصوص سيمان)۲  مقاومت فشاري)۱  

  ؟نداردها وجود   در كدام حالت هيچ آبي در سنگ دانه‐۱۳
  خشك شده در هوا)۲    خشك شده با سطح مرطوب)۱  
  خشك شده در كوره)۴    اشباع با سطح خشك)۳  

  ها و نيز تحمل نيروي برشي كدام ميلگرد مناسب است؟ گاه براي تحمل لنگرهاي منتهي در تكيه‐۱۴
  راستا)۴  خاموت)۳  خرك)۲  ادكا)۱  

  شود؟ براي تعيين مقاومت سايشي مصالح درشت دانه از كدام وسيله استفاده مي‐۱۵
  دستگاه كاساگرانده)۴  دستگاه كرگيري)۳  دستگاه چكش اسميت)۲  آنجلس دستگاه لوس)۱  

  شود؟ در كدام روش توليد آرماتور عملياتي مانند پيچاندن ـ كشيدن ـ ونورد كردن اعمال مي‐۱۶
    فوالد نورد شده در حالت گرم)۲    فوالد ويژه )۱  
    فوالد اصالح شده در حالت سرد) ۴    فوالد نورد شده در حالت سرد)۳  

  كند؟ كدام ديوار عالوه بر نيروي قائم، نيروي جانبي خاك را هم تحمل مي‐۱۷
  باربر)۴  زير زمين)۳  حايل)۲  برشي)۱  
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 ٢

  در شرايط محيطي متوسط چند روز است؟) ۵، ۳، ۲، ۱( براي انواع سيمان co10حداقل زمان عمل آوردن بتن در دماي باالتر از ‐۱۸
  ۱(۴  ۲(۶  ۳(۷  ۴(۱۰  

. . . . . . . متر و تيرهاي كنـسول بـه طـول بيـشتر از     . . . . . . . . . . هاي اطمينان براي تيرهاي با دهانه بيشتر از          بتن ايران وجود پايه     نامه  برابر توصيه آيين  ‐۱۹
  . اجباري استمتر

  ۱(۵ ،۵/۲  ۲(۵ ،۳  ۳(۳ ،۵/۱  ۴(۳ ،۱  
  روز است؟ حداقل زمان الزم براي برداشتن قالب زيرين تيرها در دماي صفر درجه چند شبانه‐۲۰

  ۱(۱۵  ۲ ۲۵  ۳(۳۶  ۴(۱۰  
                                            ايستايي

  يك اسالگ برابر كدام گزينه است؟‐۲۱

  ۱(
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=  
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  در شكل مقابل مقدار برآيند نيروي چند نيوتن است؟‐۲۲
  ۱(۵      
  ۲(55  
  ۳(52  
  ۴(25  

   شود؟KN20 برابر 2f و 1f بايد قرار گيرد تا برآيند دو نيرويϕ)(اي   تحت چه زاويه1fدر شكل مقابل نيروي ‐۲۳
  ۱(۲/۱۰۸    
  ۲(۶/۴۲  
  ۳(۱/۹۴  
  ۴(۳/۷۵  

   حاصل شود؟M.N1000شتاوري برابر چند متر بايد باشد، تا گxدر شكل مقابل مقدار ‐۲۴
  ۱(۳  
  ۲(۵/۴    
  ۳(۵/۲  
  ۴(۵  

  .است. . . . . . . . مقدار گشتاور ايجاد شده توسط زوج نيرو نسبت به هر نقطه دلخواه همواره ‐۲۵
  برابر نيروي وارده)۴  صفر)۳  متغير)۲  ثابت)۱  

   نيوتن است؟ چندF مقدار Pدر شكل مقابل براي ذره در حال تعادل ‐۲۶
  ۱(۱۲۱/۱  
  ۲(۲/۱۷۳  
  ۳(۵/۲۳۸  
  ۴(۲/۳۰۱  

   كدام است؟BC و  ACدر شكل مقابل نيروي اعضاي ‐۲۷
  ۱(338676 /AC,/BC ==   
  ۲(676338 /AC,/BC ==  
  ۳(213616 /AC,/BC ==  
  ۴(616213 /AC,/BC ==  

X 
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 ٣

   در شكل مقابل كدام است؟Bالعمل نقطه  عكس‐۲۸
  ۱(۸۵/۴۷  
  ۲(۲/۲۸  
  ۳(۵/۷۲  
  ۴(۲/۱۱۲  

  در خرپاي شكل مقابل چند عضو صفر نيرويي وجود دارد؟‐۲۹
  ۱(۴  
  ۲(۲    
  ۳(۵  
  ۴(۱  

  شود؟ اگر نيروي محوري وارد بر عضوي را چهار برابر نماييم تنش آن چند برابر مي‐۳۰
  ثابت است)۴  ۲)۳  ۴)۲  ۸)۱  

22400براي فوالد با ) برش(تنش مجاز در كشش ‐۳۱ cm/kgFy   متر مربع است؟  چند كيلوگرم بر سانتي=
  برش= ۱۴۴۰كشش    = ۹۶۰)۲    برش= ۹۶۰كشش    = ۱۴۴۰)۱  
  برش=۱۴۴۰كشش    = ۷۲۰)۴    برش=۷۲۰كشش     = ۹۶۰)۳  

  . . . . . . . . .ضريب پواسون عبارت است از نسبت ‐۳۲
    كرنش به تنش)۱  
  كرنش طولي به كرنش جانبي)۲  
    تنش به كرنش)۳  
  كرنش جانبي به كرنش طولي)۴  

m.TMmaxتيري تحت لنگر ‐۳۳ 21500 و تنش مجاز خمشي =5 cm/kg=σقرار دارد مدول مقطع تير كدام است؟   
  ۱(۳/۳۳۳    ۲(۶/۶۶۶  
  ۳(۵/۸۱۵    ۴(۶/۲۶۶  

  معادله نيروي برشي در تير شكل مقابل كدام است؟‐۳۴
  ۱(32 −−= xV  
  ۲(33 += xV  
  ۳(32 +−= xV  
  ۴(33 −−= xV  

)a(هاي مضاعف اگر فاصله دو پروفيل از  در پروفيل‐۳۵   . . . . . . . . . . . .  كمتر باشد در آن صورت 1
  .ها كمتر استxها نسبت به محور yممان اينرسي حول محور )۱  
  .ها بيشتر استxها نسبت به محور yاينرسي حول محور ممان )۲  
  .باشد  ميxRشعاع زيراسيون مينيمم )۳  
  . برابر استy و xشعاع زيراسيون حول محورهاي )۴  
                                          سازي هاي اجرايي ساختمان روش

  مفهوم كرسي چيني چيست؟‐۳۶
  اختالف ارتفاع داخل ساختمان با بيرون) ۲     تا سطح زمينحد فاصل شناژ)۱  
  حد فاصل فونداسيون تا سطح شناژ)۴  حد فاصل فونداسيون تا سطح زمين)۳  

   تراز زمين مجاور چند متر است؟ هاي با مصالح بنايي غير مسلح، حداكثر ارتفاع مجاز تراز بام از متوسط  در ساختمان۲۸۰۰طبق ظوابط استاندارد ‐۳۷
  ۱(۸  ۲(۴  ۳(۶  ۴(۱۲  
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 ٤

  كدام گزينه بيانگر مفهوم لمبه است؟‐۳۸
  دايره تير چوبي با مقطع نيم)۲  دار دار جهت پوشش سقف شيب صفحه موج )۱  
  شود تخته باريكي كه زير سقف كوبيده مي)۴  صفحه نازك چوبي جهت پوشش سقف) ۳  

  كنند؟ ها، رابيتس را چگونه به ميلگردها مهار مي در سقف‐۳۹
  .بندند با بست مي)۴  .بندند با مفتول مي)۳  .زنند جوش مي)۲  .كنند  مهره ميپيچ و )۱  

  آردواز چيست؟‐۴۰
  دار ورق آزيست سيماني موج)۲  يك نوع ورق آزيست سيماني تخت)۱  
  دار پوشش پالستيكي موج)۴    پوشش فلزي تخت گالوانيزه)۳  

  .است. . . . . . . . علت استفاده از بتن پوكه سبكي و ‐۴۱
  مقاومت فشاري باال)۴  حجم زياد)۳  خاصيت عايق رطوبتي)۲  صيت عايق حرارتيخا)۱  

  دركوهي نام ديگر كدام سنگ است؟‐۴۲
  مرمر)۴  تراورتن)۳  كوارتزيت)۲  بازالت)۱  

  شود؟ ها استفاده مي از كدام اندود براي نماي ساختمان و سقف و ديواره آبريزگاه‐۴۳
  ستهش)۴  تگرگي )۳  اي ليسه)۲  اي تخته ماله)۱  

  .است. . . . . . . . شكل داده شده بيانگر نصب سنگ پالك به ‐۴۴
  ديوار با قالب باربر)۲    دور ستون)۱  
  سقف با قالب)۴    ديوار با قالب)۳  

  شود؟ براي عايق كاري حرارتي از داخل از كدام قطعات استفاده مي‐۴۵
  صفحه گچي، پلي استايرن)۴  اي، پلي استايرن شهالياف شي)۳  رابيتس، پلي استايرن)۲  ورق گالوانيزه، پلي استايرن)۱  
                                           فني ساختمان محاسبات

  شود؟  محاسبه مي محيط بيضي با كدام رابطه‐۴۶

  ۱()ba( 222 +π  ۲()ba( 22 +π  ۳()ba( 222
1

+
π

  ۴()ba( 222 +π  

  باشد چند عدد سرنما بكار رفته است؟  متر مي۸/۲ارتفاع ديواري در يك ساختمان ‐۴۷
  ۱(۱۴    ۲(۲۸  
  ۳(۴۳    ۴(۵۶  

   چند درجه است؟Aبا توجه به شكل زاويه ‐۴۸

  ۱(0526 ′,o    ۲(0342 ′,o  

  ۳(5418 ′,o    ۴(0252 ′,o  

254باشد در صورتي كه از اين مقدار  مي252mكاشي مصرف شده در يك آشپزخانهمقدار ‐۴۹ m/باشد؟  خرد شده باشد مقدار افت حاصل چند درصد مي  
  ۱(۲/۴  ۲(۶/۸  ۳(۶/۱۸  ۴(۲۶  

  متر مكعب است؟  چند سانتيcm10 و ارتفاع cm6تاني به شعاع  و قاعده تحcm3حجم مخروط ناقصي با قاعده فوقاني به شعاع ‐۵۰
  ۱(۷۰۶  ۲(۵۱۶  ۳(۸۲۸  ۴(۴۱۲  

   متر چند متر مكعب است؟۴در شكل مقابل حجم بتن مصرفي ستون شش ضلعي منتظم با ارتفاع ‐۵۱
  ۱(۶/۱۲    ۲(۲۵/۳  
  ۳(۱/۹    ۴ (۸۴/۵  

   چند پاكت سيمان مورد نياز است؟310m سيمان مصرف شود براي ديواري با حجم kg70يوار چيني اگر براي مالت يك د‐۵۲
  ۱(۱۴  ۲(۱۷  ۳(۹  ۴(۲۱  

متربا مقياس   سانتي×1015 شكل مستطيل به ابعاد  زميني به‐۵۳
500
  شده است، مساحت اندازه واقعي چند مترمربع است؟ روي نقشه ترسيم 1

  ۱(۲۲۵۰  ۲(۳۷۵۰  ۳(۴۷۵۰  ۴(۴۳۰۰  
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 ٥

  مقياس عددي آن كدام است؟.  كيلومتر است۱متر معادل  در يك مقياس خطي هر سانتي‐۵۴

  ۱(
100

1  ۲(
10000

1  ۳(
1000

1  ۴(
100000

1  

  با توجه به شكل مقابل مولفه قائم چند نيوتن است؟‐۵۵
  ۱(۴۰۰    ۲(۳۰۰    
  ۳(۶۰۰    ۴(۸۰۰  
                                               ساختمانكشي فني نقشه

  شود؟ براي تقسيم موضوعات به طول واحد مشخص با نقطه از كدام دستور استفاده مي‐۵۶
  ۱( Divide ۲( Measure ۳(Area ۴(units 

  شود؟ هاي نوشتاري در اتوكد از كدام فرمان استفاده مي براي ساخت و تنظيم جزئيات قالب‐۵۷
  ۱(TexT Style  ۲(TexT  
  ۳(MulTi line TexT  ۴(Single TexT  

  رود؟ يك جزء كدام دسته از تصاوير به شمار ميديمتر‐۵۸
  مركزي)۴  مايل)۳  ارتو گرافيك)۲  اگزنومتريك)۱  

  دهد؟  كدام نوع ديوار را نشان ميشكل داده شده پالن‐۵۹
  آجري)۲    بتني)۱  
  چوبي)۴    بلوكي)۳  

  باشد؟ شكل مقابل نمايش كدام نوع پنجره مي‐۶۰
  كشويي افقي)۲     افقيويك لنگه باز ش)۱  
   عموديويك لنگه باز ش)۴    كشويي عمودي)۳  

  منظور از نيوا گذاري چيست؟‐۶۱
  هم هاي ديوار نسبت به تشخيص شكستگي)۲  هم و سطح مبنا ها نسبت به تشخيص تراز كف)۱  
   به عرض آنننسبت ارتفاع ساختما)۴  نسبت طول ساختمال به عرض آن)۳  

  كنند؟ مقطع سقف كاذب را به كدام صورت ترسيم مي‐۶۲
     دو خط نازك نزديك به هم)۲  يك خط نازك و يك خط ضخيم )۱  
  دو خط نازك دور از هم)۴    دو خط ضخيم دور از هم)۳  

  دهد؟  نمايش مي راهاي بدنه ساختمان  پيش آمدگي و فرورفتگيمحلم خط اندازه كدا‐۶۳
  شكستگي)۴  موقعيت)۳  سرتاسري)۲  رابط)۱  

  دهد؟  انبساط را نمايش ميزشكل داده شده جزئيات كدام در‐۶۴
    سقف)۱  
  گوشه ديوار)۲  
    كف)۳  
  ديوار)۴  

  شود؟ هاي سازه مشاهده مي ها در نقشه وشدر شكل داده شده به ترتيب از چپ به راست عالئم كدام ج‐۶۵
  گوشه ـ ساده ـ نيم جناغي ـ نيم جناغي دو طرفه)۱  
  گوشه ممتد ـ ساده ـ سنگ خورده ـ كام)۲  
  ساده ـ گوشه ممتد ـ نيم جناغي دو طرفه ـ سنگ خورده)۳  
  گوشه ـ سنگ خورده ـ ساده ـ كام)۴  

                                          بندي و آرماتور تكنولوژي قالب

  شود؟ از رنده قاچي براي كدام عمل استفاده مي‐۶۶
  هايي كه بايد درز شوند تسطيح تخته)۲    هاي اضافي چوب برداشتن اليه)۱  
  هاي ضخيم برداشتن پوشال)۴    صيقلي كردن سطح چوب)۳  
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 ٦

  شود؟ هاي قالب بندي معموالً از كدام چوب تهيه مي تخته‐۶۷
  كاج)۴  شرا)۳  سپيدار)۲  گردو)۱  

  هاي افقي كدام است؟ ترين گره براي اتصال ميلگردهاي اصلي و فرعي در شبكه متداول‐۶۸
  پشت گردني)۴  اصطكاكي)۳  صليبي)۲  لغزان)۱  

  ترين وصله ميلگردها كدام روش است؟ متداول‐۶۹
  پيچي)۴  جوشي)۳  پوششي)۲  مكانيكي)۱  

  شود؟ دها استفاده ميتنيده از كدام نوع ميلگر تنيده و پس هاي پيش براي بتن‐۷۰
  ميلگرد آجدار تابيده)۴  ميلگرد آجدار)۳  هاي فوالدي كابل)۲  ميلگرد ساده)۱  

  هاي چوبي كدام است؟ وظيفه كمركش در قالب‐۷۱
  جلوگيري از واژگوني)۴  جايي جلوگيري از جابه)۳  افزايش مقاومت)۲  ها  به حايل اتكا و گير قالب)۱  

   درجه كدام است؟۱۳۵ طول بعد از خم براي خاموت با خم‐۷۲
  ۱(d۶  ۲(d۸  ۳(d۱۰  ۴(d۱۲  

    طول مهاري كدام است؟‐۷۳
  طول آرماتور در محل ستون)۴  طول ميلگرد داخل بتن) ۳  طول وصله ميلگرد)۲   طول خاموت مهار كننده )۱  

  ها كدام است؟ عملكرد چپ و راست شمع‐۷۴
  ها تراز كردن شمع)۴  ها ز حركت شمعجلوگيري ا)۳  ها گونيا كردن شمع)۲  استحكام بيشتر سيستم قائم)۱  

  هاي فلزي چيست؟ عيب مهم قالب‐۷۵
  عدم دسترسي)۴  هزينه باال)۳  وزن زياد)۲  زنگ زدگي)۱  

  فيلر چيست؟‐۷۶
  واشر درزگير)۴   پر كننده قالب)۳  واشر ضد آب)۲  پيچ مهار كننده)۱  

  د؟شو ها از كدام وسيله استفاده مي بندها به بدنه قالب براي اتصال پشت‐۷۷
  گيره)۴  گره)۳  بلت)۲  فيلر)۱  

2350در سقف تيرچه و بلوك با بار زنده كمتر از ‐۷۸ m/kg باشد؟  متر به چند كالف مياني نياز مي۴ و دهانه بيش از  
  نياز ندارد)۴  ۳)۳  ۲)۲  ۱)۱  

  .ها كمتر باشد محور تيرچه. . . . . . . . . . متر يا  سانتي. . . . . . . . . . بتن پوششي روي بلوك نبايد از ‐۷۹
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  نسبت ارتفاع به حداقل بعد جانبي ستون كدام است؟‐۸۰

  ۱(4<b
h  ۲(3≤b

h  ۳(3≥b
h  ۴(4≥b

h  

   ۳رياضي 

b(A,(ي  اگر نقطه‐۸۱    كدام است؟bها باشد، مقدار y روي محور +51
 ۴)۴  صفر)۳  ‐۱)۲  ۱)۱  

  كند؟ هاي زير، يك تابع را مشخص مي يك از رابطه كدام‐۸۲
  ۱(53 =− yx    

  ۲(12 22 =+− xxy    

  ۳(32 =+ yx    

  ۴(012 =−+ yx  
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ي تابع  دامنه‐۸۳
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= x
x)x(fكدام است؟   
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   كدام است؟

  +∞)۴  صفر)۳  ۱)۲  ‐۱)۱  
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ي   با ضابطهfتابع ‐۸۷






≥−
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=

13

12
2 xx

xxb
)x(fبه ازاي كدام مقدار .  تعريف شده استb تابع fپيوسته است؟   

  ۱)۴  ‐۲)۳  ‐۱)۲  صفر)۱  

323اگر ‐۸۸ +−= mxx)x(f  81و =−′′ )(f مقدار mكدام است؟   
  ۱(۳‐  ۲(۷‐  ۳(۳  ۴(۷  

23اگر ماكزيمم تابع ‐۸۹ axxy    كدام است؟a باشد، ۴ برابر =−−
  ۱(۳‐  ۲(۲‐  ۳(۲  ۴(۱  

+=6 كه h و ارتفاع rدر يك مخروط به شعاع قاعده ‐۹۰ rh؟ماكزيمم حجم مخروط كدام است. باشد  مي  
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