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 –ظارت الیاف در بتن نقش ...................... را دارد . اما تاثیر گذاری در بتن به ..................... الیاف بستگی دارد. )معماری ن-89

 (53خرداد 

 نوع و مقدار –کنترل ترک ها  -1

 شکل ، طول ، نسبت ظاهری –کنترل ترک ها  -2

 کششی و مکانیزم مهاری مقاومت –کنترل ترک ها  -3

 هر سه مورد فوق صحیح می باشد. -8

خرداد  –آب مصرفی در بتن بر اساس استاندارد های ایران چقدر است ؟  )معماری نظارت  PHمقادیر حداقل و حداکثر -91

53) 

1- 9.9 – 5.9  

2- 9 – 4.9  

3- 8.9 – 4.9 

8- 9 – 5  
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 سواالت طبقه بندی شده

 01مبحث 
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 (59شهریور  –حداقل ضخامت دال بتنی در سقف های مختلط چند میلی متر مقرر گردیده است ؟ )نظارت معماری -91

 میلی متر 127 -1

 میلی متر 47 -2

 میلی متر 57 -3

 میلی متر 177 -8

ز ............... هنگام اجرای ساختمان های فوالدی در اتصاالت پیچی حداقل فواصل مرکز تا مرکز سوراخ های لوبیایی نباید ا-92

 (59شهریور  –)نظارت معماری 

 برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد. 2 -1

 برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد. 3 -2

 برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد. 8 -3

 برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد. 9 -8

در ساختمان های فوالدی با قاب های مهاربندی شده همگرا ، اجرای کدامیک از مهاربندی های زیر مجاز نیست ؟ -93

 (58بهمن –)نظارت معماری 

 Kمهاربندی های به شکل  -1

 4و0مهاربندی های به شکل  -2

 مهاربندی های قطری -3

 مهاربندی های ضربدری -8

 (58بهمن –کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست ؟  )نظارت معماری -94

 کارهای فوالدی که در تماس با بتن باید قرار گیرند ، الزم نیست رنگ شوند. -1

 قطعات فوالدی باید در محیطی دور از رطوبت انبار گردند. -2

 ترین روش است . برای از بین بردن اکسیدهای حاصل از نورد ، تمیزکاری با پاشش مواد ساینده به -3

 قطعات فوالدی که در کارگاه به هر علتی آسیب دیده اند نباید اصالح و مرمت گردند و قابل استفاده نیستند. -8

در سقف عرشه فوالدی چنانچه گل میخ درست در امتداد جان مقطع فوالدی در نظر گرفته نشده باشد . چه رابطه ای -95

 (58مرداد –وش می شود وجود دارد؟ )نظارت معماری میان قطر گل میخ و فلز پایه که به آن ج

 در صورتی که ارتفاع گل میخ ها صحیح باشد ، قطر گل میخ باید سه برابر ضخامت فلز پایه باشد. -1

 قطر گل میخ ربطی به فلز پایه ندارد و به ارتفاع ورق فوالدی شکل داده شده بستگی دارد. -2

 ایه کمتر باشد.برابر ضخامت فلز پ 2.9قطر گل میخ نباید از  -3

 برابر ضخامت فلز پایه بیشتر باشد. 2.9قطر گل میخ نباید از  -8
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 (58مرداد –طول شکاف در جوش کام نباید از ...... برابر ضخامت جوش بیشتر باشد. )نظارت معماری -96

1- 37  

2- 27 

3- 17 

8- 9 

در سقف های مختلط به صورت مقطع فوالدی و دال بتنی متکی ب رآن به همراه برشگیر ، کدامیک از گزینه های زیر -97

 (53آبان –صحیح می باشد؟ )نظارت معماری 

 باشد. 50MMحداکثر می تواند  15MMفاصله مرکز تا مرکز گل میخ های با قطر  -1

 میلی متر باشد. 67ضخامت دال بتنی می تواند  -2

 میلی متر پوشش جانبی از بتن داشته باشند 29ها باید حداقل برشگیر -3

 میلی متر باشد. 877فاصله مرکز تا مرکز برشگیرها از نوع ناودانی حداکثر می تواند  -8

 (53آبان –کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد؟ )نظارت معماری -98

 .می باشد  30*24برابر   M24ابعاد سوراخ لوبیایی کوتاه برای پیچ  -1

 استفاده از پیچ های معمولی فقط در اتصاالت اتکایی مجاز است -2

 استفاده از پیچ های پر مقاومت فقط در اتصاالت اتکایی مجاز است. -3

 میلی متر است .  28برابر  M24قطر سوراخ استاندارد برای پیچ  -8

جاز می باشد؟ )نظارت معماری برای ورق های با ضخامت مساوی کمتر از چند میلی متر ، برش توسط دستگاه گیوتین م-99

 (53آبان –

1- 19 

2- 14 

3- 27 

8- 12 
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 سواالت طبقه بندی شده

 00مبحث 
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میزان رواداری های مجاز مرتبط یا ) طول تیر مستطیلی ، عرض تیر جعبه ای طول ستون ، عمق دیوار لبه دار ( در -111

 ( 59شهریور  –قطعات بتنی پیش ساخته به ترتیب برابر چند میلی متر است ؟ ) نظارت معماری 

1- (12± )- (6±) - (27± )- (6±) 

2- (12±) - (6± )- (12± )- (6±) 

3- (27±) - (6± )- (27± )- (6±) 

8- (27±) - (6± )- (12± )- (6±) 

 59شهریور  –در اتصاالت ساختمان های فوالدی یا مقاطع گرم نورد شده ، کدام گزینه صحیح است ؟ ) نظارت معماری -111

) 

 در اتصاالت پیچی با عملکرد اتکایی ، وجود رنگ یا هر ترکیب شیمیایی در سطح مجاور سوراخ پیچ مجاز نیست. -1

 وسائل اتصاالت مصرف نشده در هر نوبت کاری را باید پس از اتمام نوبت ، به انبار محفوظ باز گرداند. -2

 طول پیچ باید به اندازه ای باشد که پس از محکم کردن آن ، حداقل پنج دندانه کامل پیچ از مهره بیرون بماند. -3

از واشر چرخدنده زیر پیچ یا مهره استفاده اگر اعضای متصل شونده دارای پوشش حفاظتی باشند . الزم نیست که  -8

 شود.

بهمن  –متر چند میلی متر است؟ ) نظارت معماری  3میزان مجاز ناصافی در تمامی قطعات بتنی و پیش ساخته در هر -112

58 ) 

1- 9± 

2- 6± 

3- 8± 

8- 0± 

یت کدام مورد در هنگام اجرای ساختمان با سیستم پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی در مرحله بتن پاشی رعا-113

 ( 58بهمن  –الزامی است ؟ ) نظارت معماری 

استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز نیست و الزم است بتن پاشی دیوارها از باال به سمت پایین  -1

 دیوار صورت گیرد.

ین به سمت استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز است و الزم است بتن پاشی دیوارها از پای -2

 باالی دیوار صورت گیرد.

استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز نیست و الزم است بتن پاشی دیوارها از پایین به سمت  -3

 باالی دیوار صورت گیرد.

استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز است و الزم است بتن پاشی دیوارها از باال به سمت پایین  -8

 ر صورت گیرد.دیوا
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در هنگام جوش کاری در ساختمان های فوالدی با مقاطع گرم نورد شده اگر دمای سطح کار از چه میزان کمتر شود ، -114

 ( 58بهمن  –باید جوشکاری متوقف شود؟ ) نظارت معماری 

 درجه سانتیگراد -19 -1

 درجه سانتیگراد -17 -2

 درجه سانتیگراد -9 -3

 درجه سانتیگراد -8 -8

( : اگر قالب ها در اثر تابش نور اکسیده و زرد شوند ICFسیستم دیوار سازه ای بتنی مسلح با قالب های عایق ماندگار )در -115

 ( 58مرداد  –بیش از اتصال هر گونه ماده ای به آن باید: ) نظارت معماری 

 نیمی از الیه ی هر دو طرف برداشته شود. -1

 الیه ی اکسید شده برداشته شود. -2

 ب برداشته شود.الیه ی قال -3

 نیمی از الیه ی آن برداشته شود. -8

 ( 58مرداد  –( : ) نظارت معماری 3Dبرای شروع به نصب پانل های پیش ساخته سبک شده سه بعدی )-116

ابتدا پانل منتهی الیه گوشه دیوار داخلی به عنوانت پانل مبنا نصب و شاقول می شود. این پانل مبنای نصب  -1

 ست.دیوارهای عمود برخود ا

ابتدا پانل منتهی الیه گوشه دیوار خارجی به عنوان پانل مبنا نصب و شاقول می شود. این پانل مبنای نصب  -2

 دیوارهای هم راستا و عمود برخود است.

ابتدا پانل منتهی الیه گوشه دیوار داخلی به عنوان پانل مبنا نصب و شاقول می شود. این پانل مبنای نصب دیوارهای  -3

 ود برخود استهم راستا و عم

ابتدا پانل منتهی الیه گوشه دیوار داخلی به عنوان پانل مبنا نصب و شاقول می شود. این پانل مبنای نصب دیوارهای  -8

 هم راستای خود است.

در ساخت یک سازه اسکلت فوالدی با مقاطع گرم نورد شده ، مهندس ناظر جهت سوراخکاری ورق ها تنها استفاده از -117

 ( 53آبان  –شمرده است . حداکثر ضخامت ورق برای سوراخکاری فوق چند میلی متر است؟ ) نظارت معماری  منگنه را مجاز

1- 12 

2- 4 

3- 19 

8- 17 

 ( 53آبان  –( مجاز می باشد؟ ) نظارت معماری LSFکدامیک از حاالت زیر در سیستم قاب فوالدی سینک )-118

 متر در گلپایگان. 6عنوان مهار جانبی و ارتفاع قاب فوالدی سبک با دیوار برشی با پوشش تخته های گچی به  -1

 متر در تهران 16قاب فوالدی سبک با مهاربند تسمه ای قطری با ارتفاع  -2

 متر در تهران 6قاب فوالدی سبک با دیوار برشی با پوشش تخته های سیمانی به عنوان مهار جانبی و ارتفاع  -3

 متردر گلپایگان 16قاب فوالدی سبک با دیوار برشی فوالدی با راتفاع  -8
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 سواالت طبقه بندی شده

 09مبحث 
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بازدید قالب ها و اتصاالت و کابل  –برنامه منظم بازدیدهای دوره ای قسمت های مختلف دستگاه ها و وسایل باالبر )الف -119

معاینه فنی و آزمایشی کلیه قسمت های دستگاه و صدور برگ گواهی (  -بازدید فنی کلیه قسمت های دستگاه ، ج –ها ، ب 

 (59شهریور  –توسط شخص ذیصالح ، به ترتیب عبارت است از ) معماری نظارت 

 شش ماه یکبار  –هر هفته یک بار ، ج  –هر روز یک بار ، ب  –الف  -1

 هر سال یکبار  –ر ماه یک بار ، ج ه –هر هفته یک بار ، ب  –الف  -2

 هر شش ماه یکبار –هر ماه یکبار ج  –هر هفته یک بار ، ب  –الف  -3

 هر سال یکبار –هر هفته یک بار ، ج  –هر روز یکبار ، ب  –الف  -8

کیلوگرم هر نفر ( و وزن انباشت مصالح  09اگر قرار باشد از یک داربست به طور همزمان حداکثر چهار نفر ) با وزن حدود -111

کیلوگرم ( استفاده شود ، طراحی و اجرای آن باید به گونه ای باشد که حداقل تحمل  277مورد نیاز اجرا ) با وزن حدود 

 (59شهریور  –. ) معماری نظارت ........... کیلوگرم بار را داشته باشد

1- 477 

2- 977 

3- 1777 

8- 2777 

در هنگام گودبرداری ، در صورتی که جداره های راه شیب دار ایجاد شده به نحو مقتضی پایدار شده باشند ، عرض آن -111

 (59شهریور  –حداقل برابر است با :  ) معماری نظارت 

 متر 0 -1

 متر 3.9 -2

 متر 8 -3

 متر 9 -8

در چه صورت نرده حفاظتی موقت باید نصب و حداقل و حداکثر ارتفاع آن از کف طبقه چقدر باید باشد؟ ) معماری -112

 (59شهریور  –نظارت 

 متر 1.17متر و حداکثر  7.0حداقل  –سانتی متر 127ارتفاع سقوط بیش از  -1

 متر 7.5متر و حداکثر  7.0حداقل  –سانتی متر 177ارتفاع سقوط بیش از  -2

 متر 1.17متر و حداکثر  7.5حداقل  –سانتی متر 127سقوط بیش از  ارتفاع -3

 متر 1.17متر و حداکثر  7.5حداقل  –سانتی متر 177ارتفاع سقوط بیش از  -8

 (58بهمن  –) معماری نظارت  در یک کارگاه ساختمانی کارفرما چه کسی است؟-113

 مالک ساختمان که پیمانکار را به کار می گمارد  -1

 به درخواست و به حساب او کار می کند.کسی که کارگر  -2

 پیمانکار که پیمانکاران جزء را به کار می گمارد. -3

 کسی که صاحب کار است و تامین مالی کارگاه بر عهده اوست. -8
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 (58بهمن  –) معماری نظارت  جابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل باالبرنده بار و مصالح .......-114

 ت.درهر شرایطی ممنوع اس -1

 بالمانع است. -2

 با رعایت نکات ایمنی بالمانع است. -3

 به شرط تفکیک محل بار و افراد و داشتن راننده یا متصدی برای باالبر ، بالمانع است. -8

 (58بهمن  –) معماری نظارت  کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟-115

 برای انبار کردن آهن آالت محدودیت ارتفاع وجود ندارد. -1

 متر انباشته شود. 1.47نباید بیش ار آجر و سفال  -2

 ردیف روی هم چیده شوند. 12کیسه های سیمان ، گچ ، آهک و نظایر آن نباید بیش از  -3

 متر گود ریخته شوند. 1مواد حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از  -8

) ح و رفت و آمد کارگران است ؟ در زمان احداث ساختمان کدامیک از موارد زیر شرایط الزم و کافی برای حمل مصال-116

 (58 مرداد –معماری نظارت 

 راه شیب داری با ضریب ایمنی بارگذاری حداقل سه برابر حداکثر بارهای وارده  -1

 سانتی متر 117پلکانی به عرض  -2

 متر طول افقی به یک متر ارتفاع 3راه شیب داری با نسبت  -3

 هیچکدام -8

 (58مرداد  –) معماری نظارت ... شاغل نیاز بهنفر  229یک کارگاه ساختمانی با تعداد -117

 چشمه توالت بهداشتی محصور دارد. 5خانه بهداشت ندارد و حداقل  -1

 چشمه توالت بهداشتی محصور دارد. 17یک خانه بهداشت و حداقل  -2

 چشمه توالت بهداشتی محصور دارد. 5یک خانه بهداشت و حداقل  -3

 بهداشتی محصور دارد.چشمه توالت  0یک خانه بهداشت و حداقل  -8

 (58مرداد  –) معماری نظارت حداقل چند نفر برای کار با دستگاه باالبر نیاز است ؟ -118

 نفر 8 -1

 نفر 2 -2

 نفر  1 -3

 نفر 3 -8
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 (58مرداد  –) معماری نظارت  کدامیک از گزاره های زیر صحیح است ؟-119

 شود.شیر سیلندرهای گاز تحت فشار باید در اتمام کار با آچار محکم  -1

باالبردن آسفالت با قیر داغ توسط کارگران از نردبان در صورتیکه دستکش و ساعد بند مناسب ئاشته باشند . بالمانع  -2

 است.

پس از پایان کار پخت قیر ، کارگران می توانند از حالل هایی مانند بنزین برای پاکسازی لباسی که تن دارند  -3

 استفاده کنند.

 هیچکدام -8

های تخته های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گیرند برای کارهای سنگین  فاصله تکیه گاه-121

 (53آبان  –) معماری نظارت حداکثر چند متر می باشد؟

1- 1 

2- 2 

3- 2.3 

8- 1.4 

برای تامین سالمتی افراد و جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، دستگاه های مولد برق بایستی مجهز به محافظ تعدیل -121

 (53آبان  –ا و دود تا حدود مواجهه مجاز مصوبه مربوط به کدامیک از ارکان ها زیر باشند؟ ) معماری نظارت صد

 سازمان نظام مهندسی ساختمان -1

 مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی -2

 سازمان محافظت محیط زیست کشور -3

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -8

طبقه  2متر در محل یک ساختمان  10طبقه و به ارتفاع  9نظر است که ساختمانی  در یک پروژه تخریب و نوسازی ، مد-122

 (53آبان  –متری خیابان مجاور احداث شود. ) معماری نظارت  8.9متر در فاصله  0.9و به ارتفاع 

 در این پروژه باید راهروی سرپوشیده موقت هم عرض پیاده رو احداث  -1

 موقت که دارای سقفی با حفاظ به ارتفاع یک متر می باشد احداث شود.در این پروژه باید روهروی سرپوشیده  -2

 متر در ممبر عمومی احداث شود. 1.9متر و عرض  2.9در این پروژه باید راهروی سرپوشیده موقت به ارتفاع  -3

 در این پروژه احتیاج به احداث راهروی سرپوشیده موقت در ممبر عمومی نیست. -8

 –ساختمانی ، سازنده باید نسبت به تشکیل خانه بهداشت اقدام نماید؟ ) معماری نظارت  در کدامیک از کارگاه های-123

 (53خرداد 

 در کلیه کارگاه های ساختمانی مربوط به ساختمان های گروه ج و د -1

 نفر 157متر مربع و بعد کارگری  3777در کارگاه های ساختمانی با زیربنای بیش از  -2

 مترمربع 9777زیربنای بیش از در کارگاه های  ساختمانی با  -3

 نفر شاغل 277در کارگاه های ساختمانی با بعد کارگری بیش از  -8


