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رسـاند   هاي اين انتشارات، بـه استواـارتان مـي    نهادن به اعتماد شما به کتاب نشر نوآور ضمن  درداني و ارج

سازي و نشر کتاب، تمامي  هاي مختلف آماده که همکاران اين انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه
اند  اند و تالش کرده کار بسته ائة کتابي درخور و شايستة شما فرهيختة گرامي بهسعي و همّت خود را براي ار

هاي استاندارد يك کتاب خوب، هم از نظـر موتـوايي و غنـاي علمـي و      که اثري را ارائه نمايند که از حدا ّل
 فرهنگي و هم از نظر کيفيّت شکلي و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي اين انتشارات براي ارائة اثري با کمترين اشکال، باز هم احتمـال بـروز    تالش رغم تمامي وجود، علي بااين
ديگـر،   نقص و اِشکال دانسـت. ازسـوي   توان الزاماً مبرّا از  ايراد و اشکال در کار وجود دارد و هيچ اثري را نمي

ق مسـلّم خواننـدگان   اي و اخال ي خود و نيز بنابـه اعتقـاد راسـه بـه حقـو      اين انتشارت بنابه تعهّدات حرفه
ويژه از طري  فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـي، ازهرگونـه اشـکال        گرامي، سعي دارد از هر طري  ممکن، به

 ها رفع نمايد. هاي بعدي آن ها و ويرايش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن احتمالي کتاب

که حين مقالعة کتاب با اشکاالت، نـوا ص و   رصورتيراستا، از شما فرهيختة گرامي تقاضا داريم د لذا در اين 
ايد پـس   يا ايرادهاي شکلي يا موتوايي در آن برخورد نموديد، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پس از همـاهنگي بـا انتشـارات، ارسـال      از اتمام مقالعه، کتاب ويرايش
ايـد، لقـف کـرده عکـس يـا       اي يادداشت نموده چنانچه اصالحات خود را بر روي برگة جداگانهنماييد، و نيز 

اسکن برگة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايميل انتشـارات نـوآور ارسـال نماييـد، تـا ايـن       
رتقـا و هرچـه   هاي بعدي کتـاب اِعمـال و اصـالر گـردد و باعـ  ا      ها و ويرايش موارد بررسي شده و در چاپ

 پربارترشدن موتوايي کتاب و ارتقاء سقح کيفي، شکلي و ساختاري آن گردد.

منظـور   نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از اين عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهيخته و گرانقـدر، بـه  
جـا باشـند،   کـه اصـالحات درسـت و ب    تقدير و تشکر از اين همدلي و همکاري علمي و فرهنگـي، درصـورتي  

رسم ادب و تشکّر و  درشناسي، نسـخة ديگـري از همـان کتـاب و يـا چـاپ        متناسب با ميزان اصالحات، به
عنـوان هديـه، بـه انتخـاب خودتـان، برايتـان ارسـال         شدة آن و نيز از ساير کتب منتشرة خـود را بـه   اصالر

کتـاب نيـزاز زحمـات شـما تقـدير       که اصالحات تأثيرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدي نمايد، و درصورتي مي
 شود. مي

کارهـاي شـما عزيـزان در     آورندگان کتاب، از پيشـنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه    همچنين نشر نوآور و پديد
راستاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سـقح کيفـي و علمـي آن صـميمانه و مشـتا انه اسـتقبال       

 نمايند. مي
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 71833111838-1تلفن: 
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 يکه در آن سع باشد يم "راه و ساختمان"رشته  يرسم يکارشناس يها از مجموعه کتاب رو شيمجموعه پ

 يليو تول يويصورت تشر آزمون، به نيتا آخر 9369گذشته از آزمون سال  يها شده است تمام سؤاالت دوره
 .باشد يم نهيزم نيکتاب موجود در ا نيتر و جامع نيتر کتاب کامل نيارائه گردد. ا

آن را در  يتا اصالر و ارتقا ميخود دانست فهيکتاب حاضر، وظ ي بل يها شيرايوجود استقبال فراوان از و با
آن مقاب  با  يعلم يو بهبود موتوا تيموجود، به تقو ياحتمال راداتيو ضمن رفع ا ميدستور کار  رار ده

 .ميب رداز ها نامه نييآ شيرايو نيآخر
 :مياشاره کن ليبه موارد ذ ديکتاب با نيا ديجد شيرايبارز و يها يژگيو از
بار در آزمون  نيو اول شده ينم يمنابع آزمون معرف ،يرسم يکارشناس يها آزمون يبرا تر، شيپ ميدان ي( م9

 يبرا يمنابع رسم يبه معرف ا دام هي اائ و مشاوران خانواده  وه ي، مرکز وکال، کارشناسان رسم9311سال 
 نموده است. هي اائ  وه يرسم يآزمون کارشناس

 نامه نييبه شماره بند و شماره صفوه آ  يتمام سؤاالت، در صورت امکان، ارجاچ د  يبرا ش،يرايو نيا در
صوت شما داوطلبان موترم، نسبت به  يا دام، برا ني( ارائه شده است. با انامه نييبه چند آ يمربوطه )گاه

شده  تيدر ضمن به بند و صفوه مدنظر طراحان سؤال هدا گردد، يحاصل م نانيشده اطم ارائه يويپاسه تشر
شده،  از سؤاالتِ مقرر يکه برخ ديشد. توجه داشته باش ديمرور، با نووه مقالعه منابع آزمون آشنا خواه و به

ارجاچ به منابع معتبر  تيو  ابل شندبا يم يعمران و معمار يمهندس يها در حوزه يمربوط به دانش عموم
ارائه شده است  يليتکم واتيمدنظر به انامام توض يعلم يتمام موتوا ت،سؤاال نيآزمون را ندارند. در مورد ا

 وجود نداشته باشد. يبه مقالعه کتب دانشگاه ازيتا ن
 ها، نامه نييآ شيرايو نيبا آخر رار گرفته و مقاب   يمورد بازنگر رو، شيشده در کتاب پ تك سؤاالت ارائه ( تك0
 :ميا موضوچ با سه حالت مواجه شده نياند. در ا پاسه داده شده يويو تشر يليصورت کامالً تفص روز و به به

 نامه، نييآخر آ شيرايمقرر شده باشد و با و نامه نييآ ي بل يها شيرايکه مسأله، مقاب  با و ي( در صورتالف
موضوچ مورد نظر  راتييتغ يچگونگ نامه، نييآ ي بل يها شيرايبه و  يرجاچ د حل نداشته باشد، ضمن ا تي ابل

 شده است. انيآخر، ب شيرايسؤال در و
حل داشته باشد اما نووه  تي ابل نامه، نييآخر آ شيرايو و ي بل يها شيرايکه مسأله، مقاب  با و ي( در صورتب

 ها، شيرايبه تمام و  يه باشد، ضمن ارجاچ د مختلف باهم تفاوت داشت يها شيرايحاصل از و جهيحل و نت
 ارائه شده است. يويمقاب  با همه آنها پاسه تشر

حل داشته باشد و نووه  تي ابل نامه، نييآخر آ شيرايو و ي بل يها شيرايکه مسأله، مقاب  با و ي( در صورتپ
 ش،يرايو نيبه آخر  يد مختلف باهم تفاوت نداشته باشد، ضمن ارجاچ  يها شيرايحاصل از و جهيحل و نت

 ارائه شده است. يويمقاب  با آن پاسه تشر
که سؤال مشابه وجود داشته باشد، به شماره  يدر صورت رو، شيشده در کتاب پ تك سؤاالت ارائه تك ي( برا3

 نياشاره شده است. با ا "سؤاالت مشابه"با عنوان  يويپاسه تشر يسؤال و سال آزمون سؤاالت مشابه، در انتها
سؤاالت از موضوچ مربوطه آشنا  ريسا طرر وهيبا مراجعه به سؤاالت مشابه، با ش ديتوان يا دام، ضمن آنکه م

آن از نگاه طراحان  تيدهنده اهم از تعداد تکرار آن موضوچ که نشان د،ييو مقالب مرتبط را مقالعه نما ديشو
طور  اند، در ضمن به تکرار شده ناًيت عشد.  ابل ذکر است در اکثر موارد، سؤاال ديسؤال است، مقلع خواه

 يها مقالعه آزمون تياهم انگريموضوچ، ب نيسؤاالت مشابه هستند. ا يدارا ؤاالت،درصد س 48از  شيب نيانگيم
 ها است. آزمون نيا يبرا يدر روند آمادگ نيشيپ
 يرسم ين کارشناسکه سؤال مشابه از آزمو يدر صورت رو، شيشده در کتاب پ تك سؤاالت ارائه تك ي( برا4

با عنوان  يويپاسه تشر يوجود داشته باشد، به شماره سؤال و سال آزمون سؤاالت مشابه، در انتها هي اائ  وه
 وهيش با مراجعه به سؤاالت مشابه، با ديتوان يا دام، ضمن آنکه م نياشاره شده است. با ا "هي اائ مشابه آزمون  وه"

 موضوچ از تعداد تکرار آن د،ييو مقالب مرتبط را مقالعه نما ديآشنا شوسؤاالت از موضوچ مربوطه  ريطرر سا 
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 ناًيشد.  ابل ذکر است در اکثر موارد، سؤاالت ع ديآن از نگاه طراحان سؤال است، مقلع خواه تيدهنده اهم که نشان

 يرسـم  يمـون کارشناسـ  سـؤاالت مشـابه از آز   يدرصـد سـؤاالت، دارا   38حـدود   نيانگيطور م اند، در ضمن به تکرار شده
 يدر رونـد آمـادگ   هي اـائ   ـوه  يرسم يکارشناس نيشيپ يها آزمون لعهمقا تياهم انگريموضوچ، ب نيهستند. ا هي اائ  وه
 يرسـم  يکارشناسـ  يهـا  خـود، حتمـاً هـر دو مجموعـه آزمـون      يآمادگ ريدر مس شود يم هيها است. توص آزمون نيا يبرا

 .دييرا مقالعه نما هي اائ  وه يرسم يو کارشناس يدادگستر
توـت عنـوان    يباشد، مقالب الزم در  الب جداول ازين يا پاسه به مسأله يبرا يادآوريو  مقالعه شيکه به پ ي( در موارد4
و سـ س   ديـ ب رداز يادآوريابتدا به مقالعه  ديتوان يخود م يآمادگ زانيا دام، بسته به م نيارائه شده است. با ا "يادآوري"

 .ديينما يحل سؤال را بررس ماًينکرده و مستق يادآوريآنکه زمان خود را صرف مقالعه  اي ديل بروبه سراغ حل سؤا
توت  يمرتبط با آن، در  الب جداول يمازاد بر موضوچ و حل مدنظر سؤال ول ياز سؤاالت، مقالب يپاسه برخ ي( در انتها6

 ارند:مقالب سه حالت د نيارئه شده است. ا "مقالعه يبرا ينکات"عنوان 
 اند اما امکان طرر سؤال از آنها وجود دارد. مقرر نشده يدادگستر يرسم يکارشناس يها مقالب تاکنون در آزمون نياز ا ي( برخالف
 اند. مقرر شده هي اائ  وه يرسم يکارشناس يها مقالب در آزمون نياز ا ي( برخب
اند اما امکـان   مقرر شده د،يکه در حال مقالعه آن هست يبعد از آزمون اي بل  يها مقالب در آزمون سال نياز ا ي( برخپ

 اند. کوتاه و مختصر ارائه شده ،يديتر و کل مقالب مهم رو نياز ا د،يها را نداشته باش دارد فرصت مقالعه همه آزمون
سـه سـؤال   پا ليـ کامل و مفصل تنها در ذ يواتياند، توض به دفعات تکرار شده يموضوعات ايموارد که سؤاالت  ي( در برخ6
طـور   به نامه نييمثال، بند آ يموارد طرر آن سؤال، ارائه شد. برا نيدتريو جد نيتر يميموارد، در  د يدر برخ اي تر يديکل

 انيـ سؤاالت، تنها نکته کوتاهِ مدنظر سؤال که پاسه را بدون کم و کاسـت ب  هيقپاسه ب ليشده است. اما در ذ حيکامل تشر
مفصل را در بـر گرفتـه اسـت،     واتيکه توض يبه پاسه سؤال "يليتکم واتيمقالعه توض"عنوان  ارائه و در انتها با کند، يم

و  داد، يمـ  شيحجم کتـاب را افـزا   قالب،م باره نيا دام با دو هدف بوده است. اول آنکه تکرار چند نياند. ا ارجاچ داده شده
 از حوصله شما خارج باشد. يدوم آنکه ممکن بود مقالعه مقالب تکرار

 :مياشاره کن ليبه موارد ذ ديکتاب با نيا ديجد شيرايمورد نووه مقالعه و رد
نـدارد،   يچندان تياهم دييشروچ به مقالعه نما ياز چه آزمون نکهيو انسجام کامل مقالب کتاب، ا يوستگي( با توجه به پ9

 :ميدار شنهاديمقالعه شما، دو پ يياما جهت بهبود کارا
 يآمـادگ  زانيـ به م يبودن فرصت مقالعه، بستگ ي)کاف ديبرخوردار هست يآمادگ يبرا يافکه از فرصت ک ي( در صورتالف

آزمون شروچ کرده و به سمت  نيتر يمياز  د د،يرا از دست نده يآزمون چيعهده شماست(، ه آن به صيشما داشته و تشخ
کـرد. در ضـمنح حتمـاً کتـاب      ديرات سبك سؤاالت را درک خواهييروش، نووه تغ ني. با اديبرو شيپ دتريجد يها آزمون

 .دييرا مقالعه نما هي اائ  وه يرسم يکارشناس يها مجموعه آزمون
 تـر  يمي ـد  يهـا  آزمون شروچ کرده و به سمت آزمـون  نيدترياز جد د،يندار يآمادگ يبرا يکه فرصت کاف ي( در صورتب
تا در صورت امکـان،   ديکن شتريش خود را باما باز هم تال کند يشما کمك م ي. انسجام مقالب کتاب، به آمادگديبرو شيپ
 هي اائ  وه يرسم يکارشناس يها . در ضمنح حدا ل سؤاالت مشابه از کتاب مجموعه آزمونديرا از دست نده يآزمون چيه

 .دييرا مقالعه نما
 واتيه توضـ مقالعـ "تأمل کـرده و ارجـاچ بـه     "هي اائ مشابه آزمون  وه"و  "سؤاالت مشابه" ي( در هر صورت، حتماً رو0

 .ديرا از دست نده "يليتکم
 هيکه در ته ياز تمام کسان ميدان يخود م فهيوظ رو، شيشما داوطلبان موترم در آزمون پ يبرا تيموفق يضمن آرزو ان،يپا در

 .ميعمل آور را به يکمال تشکر و  دردان يروزيمهندس مسعود ف يجناب آ ا ژهيو اند، به نموده يارياثر، ما را  نيا نيو تدو
بـا ارائـه نظـرات     ميکتـاب، از تمـام خواننـدگان ارجمنـد خواهشـمند      نيبه منظور هر چه پربارتر شدن مقالب ا نيهمچن
علـم،   کران يب ياياز در يا کتاب به عنوان  قره نياست که ا ديخود  رار دهند. ام تيخود، ما را مورد لقف و عنا ياصالح

 .رديگار ب ر يپژوهان گرام مهندسان و دانش رشيمورد پذ
 

Info@noavarpub.com 
 



 
 

 9349کليه حقوق چاپ و نشر اين کتاب مقاب  با  انون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوّب سال 

، براي ناشر موفو  و منوصراً متعل  به نشر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه      9348نامة اجرايي آن مصوّب  و آيين

اشکال، نمودارها، جداول و تصاوير ايـن کتـاب، در ديگـر کتـب، مجـالت،       استفاده از کل يا  سمتي از مقالب،

برداري از مقالب اين کتاب توت هر عنواني از  بيل چاپ،  ها و موارد ديگر، و نيز هر گونه بهره نشريات، سايت

صورت   برداري از کتاب، و همچنين هر نوچ انتشار به فتوک ي، اسکن، تايپ از آن، تهيه فايل پي دي اف و عکس

وي دي، فيلم، فايل صوتي يا تصويري و غيره بـدون اجازه کتبـي از نشـر     اينترنتي، الکترونيکي، سي دي، دي

 گيرند. حرام است، و متخلّفين توت پيگرد  انوني و  اايي  رار مي شرعاً نيز نوآور ممنوچ و غير انوني بوده و

چنين، توسّط اين  ورت فايل ورد يا پي دي اف و موارد اينص با توجّه به اينکه هيچ کتابي از کتب نشر نوآور به 

که هر سايتي ا دام به تايپ، اسکن و يا موارد  انتشارات در هيچ سايت اينترنتي ارائه نشده است، لذا درصورتي

 رار داده و يا ا دام به فروش آن نمايد، مشابه نمايد و کل يا  سمتي از متن کتب نشر نوآور را در سايت خود 

توسّط کارشناسان امور اينترنتي اين انتشارات، که مسئوليّت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانه به 

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اينکه اين کار از  پردازند، بررسي و در صورت مشخّص ها مي بررسي موتواي سايت

باشد، وکيل  انوني انتشارات از طري  وزارت فرهنگ و  و از نظر شرعي نيز حرام مينظر  انوني غير مجاز 

اي و اينترنتي( و نيز ساير مراجع  انوني، ا دام  ارشاد اسالمي، پليس فتا )پليس رسيدگي به جرايم رايانه

 انوني و  اايي  عمل آورده، و طيّ انجام مراحل  انوني و ا دامات  اايي، خاطيان را مورد پيگرد  مقتاي به

  رار داده و کلّيّة خسارات وارده به اين انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.

ها، ا دام به تهيّة ک ي، جزوه، چاپ ديجيتال، چاپ ريسو، اُفست  که هر يك از کتابفروشي همچنين در صورتي 

رساني تخلّفات کتابفروشي مزبور به  طاّلچاز کتب انتشارات نوآور نموده و ا دام به فروش آن نمايند، ضمن ا

ساير همکاران و مُوَزّعين موترم، از طري  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اتّوادّية ناشران، و انجمن ناشران 

 نمايد. دانشگاهي و نيز مراجع  انوني و  اايي ا دام به استيفاي حقوق خود از متخلّف مي

 ه از روي نسخة غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالع

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامي خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از  بيل موارد فـوق، 

)تلگرام  81980119891و  809 66494919 -0هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره مراتب را يا از طـري  تلفـن

و يا از طري  منوي تماس با ما در  info@noavarpub.com و يا از طري  ايميل انتشارات به آدرس انتشارات(

به اين انتشارات ابالغ نمايند، تا از تاييع حقوق ناشر، پديدآورنده و نيز خود  www.noavarpub.comسايت 

 عنوان تشکّر و  درداني، از کتب  اي انجام اين امر مهم، به عمل آيد، و در راست  خوانندگان موترم جلوگيري به

 انتشارات نوآور نيز هديه دريافت نمايند.   



 کارشناس رسمی  های آزمونسؤاالت 

 18/11/1868ان سال ـاختمـراه و س

 ریزي کرد )بدون کاربرد ضدیخ(.  توان بتن تا چه درجه حرارتی می -الف -8
 کند؟  چه کسی )ناظر یا آزمایشگاه( حد آن را تعیین میآزمایش اسالمپ چیست و  -ب
 باشد؟  برداري زمانی یا تست آن چگونه می فرق بتن با سیمان تیپ یک و بتن با سیمان تیپ پنج چیست و نمونه -1
 شود؟  هاي بتنی چیست و به چه منظوري گذارده می آرماتور حرارتی در سطح دال -6
 کند؟  را کم می افزاید یا مقاومت آن به مقاومت آن می ،شل کردن بتن با افزودن آب -1
هاي انجام شده )با آب و مانند آنها( مجاز است یا  توان جوشکاري کرد و آیا تسریع در سرد نمودن جوش تا چه درجه حرارتی می -2

 خیر؟ 
شـود. هـر    بینـی مـی   بساط پـیش هاي فلزي، بتنی و آجري چه فاصله درز ان درز انبساط در ساختمان چیست و براي ساختمان -3

 دانید بنویسید.  توضیحی می
 یک ایرانی چیست؟ ئیک فرنگی با موزائفرق موزا -0
 نام ببرید و قیمت تقریبی روز آنها را نیز مرقوم بفرمایید.  ،رود کار می هچهار نوع سنگ ساختمانی را که در نما ب -1
مسلح بـام را بـه تنهـایی     و یا هر دو؟ در سطح بام، اگر بتنا آسفالت روي آن کند ی عنوان عایق عمل می هآیا قیر و گونی ب -الف -3

طرز قیرگونی کردن را در سطح بام توضیح داده و نوع و میزان قیر  ؟چه مدت زمانی از آب دادگی مصون خواهد ماند ،آسفالت نماییم
 مصرفی را در شهرستانی که تقاضاي کارشناسی دارید بیان بفرمایید. 

 یکی و اندود چکشی چیست؟ ئاي، اندود تگرگی، سیمان یا بتن شسته، اندود موزا ن لیسهسیما -ب
 شناسید؟  سقف کاذب چیست؟ زیرسازي سقف کاذب چگونه انجام شده و چند نوع سقف کاذب را می -87
 ه نحو باید عمل کرد؟ براي مرمت آن به چ ،یکی درآمده باشدئاگر قسمتی از سطح آسفالت نشست کرده و به صورت موزا -الف -88
    فرق بین بیس آسفالتی با بیندر چیست؟  -ب
 چقدر باید باشد؟ ،حداقل درجه حرارت آسفالت گرم هنگام پخش -ج

( Re-Testتست ) ورد قبول است و چه موقع دستور ريدرصد تراکم زیرسازي تا چه حدودي مطابق با درصد تراکم مورد لزوم م -81
 شود؟  داده می

 باشند؟  فرق بین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجراي کار چیست و هر یک چند درصد مبلغ پیمان می -الف -86
 طور اختصار مرقوم فرمایید؟  هفرق بین فسخ پیمان و خاتمه دادن پیمان و تعلیق کار چیست؟ ب -ب
عادله جدیداً به فروش رفته است. ارزش کل  طور مساحت ششصد مترمربع از قرار مترمربعی ده هزار تومان به به Aقطعه زمین  -81

 به مساحت هفت هزار متر مربع را محاسبه فرمایید.  Bقطعه زمین 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود؟  ها به چه ترتیب اعمال شده و به چه نحوي پرداخت می تعدیل در صورت وضعیت ،در حال حاضر -82
 چه صورتی قابل پرداخت است؟ کنی یا گودبرداري در زیر تراز سطح آب در  اضافه بهاي پی -83



 ای کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمانه مجموعه آزمون 01  

 
 

سهم  0 سهم از 2تومان است. بهاي مقدار  801170777تومان است و قیمت اعیانی آن  107770777اي قیمت عرصه و اعیان آن  خانه -80
 را به کسیر ثمنیه اعیان محاسبه کنید.  دو دانگ از شش دانگ آن

 شود؟  نه و چه مقدار در محاسبه سطح منظور میچگو ،بانی )کنسول( که سه طرف آن باز است مساحت سایه -81
 دهید؟ عمر ساختمان را چگونه تشخیص می -83
حـدود   ،میـدان  را محاسبه و ضمن تعیـین طـول ضـلع بـرِ     6مساحت قطعه زمین محصور پالک  زیر،در کروکی بدون مقیاس  -17

 را عرفاً مرقوم بفرمایید. مشخصات آن
 دیوارهاي جنوبی با مجاورین مشترک است. .است 6الک دیوارهاي شمالی و غربی متعلق به پ -
 قائمه است.  ،میدان استثناء زوایاي برِ هتمامی زوایا ب -
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 پاسخ تشریحی -8

 حل )الف(:

  8صفحه  –( 1881ررات ملی ساختمان )ویرایش مبحث نهم مق 8-1-1-8مطابق بند 
درجه سلسيوس باشد، درج ار ام کامل مربوط به دما در دفترچه کارگاه ضرورت  قعـي   30تر از  و يا بيش 4تر از  در موا عي که دما کم

 دفترچه کارگاه منعکس شود. دارد. در اين گونه موارد بايد تمامي تدابيري که براي حفظ بتن از سرما و گرما به کار برده شده است در
  84صفحه  –( 1881مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش  5-4-8-8مطابق بند 

 درجه سلسيوس و کمتر از آن ممنوچ است. -08فراهم نگردد، ريختن بتن در دماي  يزير اختالط و بتن يبرا ژهيو يريتدابچنانچه 

 )معماری( 5731سال آزمون  47، سؤال 5731)الف( آزمون سال  4سؤال 

 5731آزمون سال  43سؤال 

 حل )ب(:
دهنده ميـزان   اينچ که نشان 90ط نا ص به ارتفاچ روباشد، که ميزان افت مخ هاي تعيين رواني بتن مي آزمايش اسالمپ يکي از آزمايش
 کند. کند.  ابل ذکر است که ناظر مقدار اسالمپ را کنترل مي  رواني بتن است، را مشخص مي

 
 پاسخ تشریحی -1

  51و  51صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  55نشریه  1-1-7-1مطابق بند 

 اتهـا،  قعـ   آرمـه، پـل   بـتن  يهـا  ساختن اسـکلت  رينظ يو عموم يمعمول يدر کارها ي،پرتلند معمول مانيس( يا 9)تيپ  9سيمان نوچ 
 .شود يمصرف م، ندارد ا وجوده که امکان حمله سولفات ييها ساختمان يها، اندودها و پ مالت ها، ابانيآرمه، جدول خ بتن ساخته شيپ

باشد ا ه سولفات حمله در معرض داًياز ساختمان که شد ييها مصرف در بخش يضد سولفات، برا مانيس ا( ي4)تيپ  4سيمان نوچ 
 .مناسب است

 باشد. روزه مي 18روزه و  09روزه،  6روزه،  9هاي فشاري  ي به صورت نمونهبردار نمونه

 .مراجعه نمایید 5733آزمون سال  7به پاسخ سؤال  

 (راه و ساختمان) 5731آزمون سال  75و  73سؤال 

 5731آزمون سال  44، سؤال 5735آزمون سال  1، سؤال 5733آزمون سال  3سؤال 

 
 پاسخ تشریحی -6

 د. رو ميکار  بهها، در دو جهت دال،  آرماتورهاي حرارتي جهت جلوگيري از ترک خوردن بتن ناشي از انقباض و انبساط بتن در دال
  168صفحه  –( 1881مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش  1-1-4-18-8و  1-1-4-18-8مطابق بند 

شـوند. مقـادير    خمشي وارد بر آن مقـاطع مواسـبه مـي    ير آرماتورهاي الزم در مقاطع مختلف دال در هر امتداد بر مبناي لنگرهايمقاد
 گرفته شوند.در نظر  شدگي کمتر از مقادير نظير حرارت و جمعدر هر صورت نبايد  ها کار رفته در ناحيه کششي دال هآرماتورهاي ب

 9888هايي به ضخامت کمتر يا مساوي  دالارت و جمع شدگي به کل سقح مققع بتن براي نسبت سقح مققع ميلگردهاي حر
 کمتر اختيار شود. ذيل دست آمده از عبارت همتر نبايد از مقدار ب ميلي
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 پاسخ تشریحی -1

  181و  178صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  55نشریه  4-8-5مطابق بند 

 از جمله: .است يالزام مانکاريپ توسط آنها تيابتن مؤثر خواهد بود که و رع ييدر مقاومت نها يعوامل متعدد
. با افزايش نسبت آب به سيمان )افـزايش  است مانينسبت آب به س ريتوت تأث داًيبتن شد ييمقاومت نها: (W/C) نسبت آب به سيمان

 يابد. ميزان آب با مقدار سيمان ثابت، يا کاهش مقدار سيمان با ميزان آب ثابت(، مقاومت بتن کاهش مي

 )راه و ساختمان( 5731آزمون سال  77ال سؤ

)راه و  5733آزماون ساال    54)راه و سااختمان(، ساؤال    5731آزمون سال  5، سؤال 5733آزمون سال  54 سؤال

 5737آزمون سال  43ساختمان(، سؤال 

 
 پاسخ تشریحی -2

  161صفحه  –( 1881مقررات ملی ساختمان )ویرایش  دهممبحث  جزء )ت( 4-4-4-11مطابق بند 
طور کلي در دماي مويط جوشکاري زير صفر درجه سلسيوس خصوصاً در جريان باد ممنوچ است. در صورتي کـه جريـان    جوشکاري به

نووي گرم کرد کـه بـا دسـت     اسب بهمتر با وسايل من ميلي 988شعاچ حدا ل  هوا يکنواخت و ثابت بوده و بتوان مويط جوشکاري را به
 کامالً موسوس باشد و مويط جوشکاري حفاظت گردد، بالمانع است.

  881صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  55نشریه  جزء )ب( 7-4-8-7مطابق بند 

و  کنواخـت يهـوا   انيکه جر يصورت. در است باد، ممنوچ انيدر جر ژهيبه و وسيصفر درجه سلس ريز يدر دماها يجوشکار يطور کل به
آن با  يگرم کرد که گرما يمناسب به نوو ليبا وسا متر يسانت 98حدا ل  شعاچ را به يثابت باشد و بتوان سقور مجاور مول جوشکار

 يجوشـکار  وسيسلسـ  درجـه  4 يتا منهـا  يتوان در هوا يحفظ شود، م يدما در تمام مدت جوشکار نيباشد و ا موسوس دست کامالً
 99تـا   يتـوان در هـوا   يد، مـ و حفظ نمو نيتأم وس،يسلس درجه 4 يتر از منها نييپا ير هوارا بتوان د طيشرا نيکه ا يد. در صورتکر

 مقلقاً ممنوچ است. يجوشکار وس،يدرجه سلس 99 يتر از منها نييپا يداد. در دماها ادامه ي، به جوشکاراطيصفر با احت ريدرجه ز
تسـريع در سـرد   ، زيـرا  نمـود د با استفاده از آب يا کندن گِل جوش مبادرت به سرد کردن مول جـوش  در هيچ شرايقي نبايدر ضمن 

 شود. منجر به ترک خوردن جوش ميها  نمودن جوش

 )معماری( 5731آزمون سال  71و  4، 5سؤال 

 
 پاسخ تشریحی -3

  618و  617صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  55نشریه  1-1-1-11مطابق بند 

 يهـا  از جـدول  ي سـمت  ريتعم از حد، فراهم ساختن امکان شيدر اثر فشار ب ها ياز خراب شدن روساز يريجلوگ يبرا ي انبساطدرزها
درجـه حـرارت،    راتيياز تغ يانقباض و انبساط ناش کانام نيتأم يدرزها برا نيا ي. به طور کلشوند يم هيآن تعب ريو نظا روها ادهيپ يبتن

 عملکـرد  .گردند يم هينشوند، تعب جاديا اد،يز يثانو يها تالش ،و در مقاطع سازه يخوردگ ترک، که در نقاط مختلف ساختمان يبه طور
 گونـه  چياسـت کـه هـ    نيـ ا ييدرزهـا  نيچن درز کامالً همساز شوند، الزمه نيباشد که انبساط و انقباض طرف يا به گونه ديدرزها با نيا
شـدن   بسـته  ايـ  ادر بـه بـاز    ،مقاومت در مقابل انقباض و انبساط نيکمتر با ديبا ييدرزها نيدرز بر رار نباشد، چن نيدر طرف يوستگيپ

 از نـان يحصـول اطم  يبـرا  ابند،ي ي رار گرفته و از کف تا سقف ادامه م وستهيطور پ سازه به يها  سمت درزها در تمام نيباشند. عموماً ا
 .ستي امسئله ضرور نيا تيرعا ،کامل دو  سمت مجاور ييجدا
  174صفحه  –( 1881ویرایش ) مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 1-1-11-8مطابق بند 

فاصله بين ها فراهم شود.  شکلتغيير هايي که طول يا عرض آنها زياد باشد، الزم است با تعبيه درز انبساط امکان آزاد شدن در ساختمان
متر  48متر و در مناط  مرطوب  34متر، در مناط  معتدل  04خشك  دو درز متوالي )طول يا عرض ساختمان بين دو درز( در مناط 

شدگي بتن در توليـل   هاي حرارتي يا جمع شکلاثر تغيير بيني درز انبساط الزم است پيش امکان در صورت عدم شود. در نظر گرفته مي
 د.شو مواسبه ميزير  اي از رابقه متناسب با تغييرشکل اجزاي سازهعرض درز انبساط سازه منظور شود. 

L L T    

برابر با  ي فوق  در رابقه
C

 6 1
10 جـه حـرارت در هـر منققـه اختيـار      برحسب تغييـرات در  Tشود، مقدار  در نظر گرفته مي 10

درجـه سلسـيوس برحسـب حـدا ل      68وجود نداشته باشـد آن را برابـر بـا     Tشود. در صورتي که آمار  ابل  بول مورد نياز براي  مي
C30  و حداکثرC30 شود. در نظر گرفته مي 
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 5733آزمون سال  53، سؤال )معماری( 5731آزمون سال  74 سؤال

 )معماری و شهرسازی( 5733آزمون سال  54و  55، 53)راه و ساختمان(، سؤال  5733آزمون سال  75سؤال 

 
 پاسخ تشریحی -0

 تشکيل شده است. 4و  3از سيمان سفيد يا رنگي و خرده سنگ مرمر يا مرمريت نمره  يکي است که  شر رويه آنئيك فرنگي موزائموزا
 يکي است که  شر رويه آن از سيمان معمولي و خرده سنگ معمولي )سياه و سفيد( تشکيل شده است.ئايراني موزا ئيكموزا

 
 پاسخ تشریحی -1

 488صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  55نشریه  1-1-11ابق بند مط 

 ييهـا  با سنگ يشده و نماساز درز يکيالشه موزائ ،يکيمانند الشه، الشه موزائ رمنظميغ يها با سنگ يبا سنگ شامل نماساز ينماساز
 .باشند يپالک از لوحه سنگ م يها سنگ با يو نماساز يقليص ،يا شهيت ،يا منظم مانند بادبر، بادبر سرتراش، بادکوبه

 5731آزمون سال  55سؤال 

 
 پاسخ تشریحی -3

 حل )الف(:
 ادگي مصون بماند.  د ساعت از آب 9صرفاً به اندازه  ،نمايد و اگر به تنهايي بتن مسلح بام را آسفالت نماييم  يرگوني به عنوان عاي  عمل مي

باشـد و   cm 94ها حـدا ل بايـد بـه ميـزان      شود. هم وشاني گوني ابتدا  ير بر روي بام پخش شده و س س گوني بر روي آن کشيده مي
س س اليه  ير ديگر بر روي اليه گوني ريخته شده و اليه بعدي گوني عمود بر اليه  بلي اجرا شده و در نهايت اليه سـوم  يـر بـر روي    

 باشد. دوم گوني اجرا شود.  ير مصرفي به صورت مخلوطي از  ير سفت و  ير شل مي اليه
 حل )ب(:

 شود.  اي مي که سقح آن توسط ماله فلزي ليسه است اجراي مالت ماسه سيماني، اي سيمان ليسه
 .باشد يماسه م 0سيمان و  9شات نمودن مالت ماسه سيمان بر روي سقور  ائم به نسبت ، اندود تگرگي

  511صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  55نشریه  4-1-8-11مطابق بند 

 كيـ از  يبـ يبوده و ترک متر يليم 0ه، ياست. ضخامت  شر رو هيبه اضافه  شر رو يا تخته ماله يمانيمانند اندود س تگرگيسيماني اندود 
 باشد. ياست رنگ مکنم مانيس ت.حجم خاک سنگ اس 9/8و  حجم ماسه شکسته 0و  مانيحجم س

صـيقلي نمـودن آن پـس از سـفت      نياجراي مالت ماسه سيمان روي سقور افقي با تعبيه درز انقباض جزئي و همچنـ ، موزائيکي اندود
 . باشد يشدن مالت م

 .مارّس نمودن سقور مالت ماسه سيمان توسط چکش و  لم عبارت است از ،چکشي اندود

  518صفحه  –خصات فنی عمومی کارهای ساختمانی( )مش 55نشریه  1-1-8-11مطابق بند 

ضربات چکش باع   آنکه يشود. برا يم يدار شهيتفاوت که سقح نما ت نيتخته ماله است با ا يمانيمانند اندود س چکشيسيمان  اندود
 يانـدودها  هيت  شر روتوجه داشت که به ضخام دي. باکرد استفاده يا مخصوص دندانه شانه يها از چکش دياندود نگردد، با يجداشدگ

 افزوده گردد. ارهايمعادل عم  ش ،يچکش

 
 پاسخ تشریحی -87

سقف کاذب شامل يك شبکه فلـزي پـانلي    شود. سقف کاذب، سقف غيرباربري است که به منظور پوشش، زير سقف اصلي باربر اجرا مي
باشد، تشکيل شده  که غالباً از جنس گچ مي cm48 × cm48 هاي مستقيلي به ابعاد تقريبي و يکسري پانل 0نمره  هاي متشکل از نبشي

شود. دو  به سقف اصلي متصل مي ،باشند متري از سقف اصلي آويزان مي است. اين مجموعه توسط ميلگردهايي که در فواصل تقريباً يك
 باشد. و سيماني( در ايران رايج مي هاي گچي نوچ سقف کاذب گچي و سيماني )بلوک

 181صفحه  –( 1881ویرایش ) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 1-6پیوست شماره  1-1-6پ  جدول شماره مطابق 

0 با اندود سيماني سقف کاذبجرم واحد سقح 
kg/m64  0 با اندود گچي سقف کاذبو

kg/m48 باشد. مي 


