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 معارف و اندیشه اسلامی

 ( صحیح است.3گزینه ) - 1

 پاسخ تشریحی: -
محور همه تعالیم ادیان الهی به ویژه دین اسلام روح آدمی است و اگر به جسم نیز توجه دارند از باب تأثیر جسم در روح است و جایگاه 

 ایمان قلب آدمی است.

 ( صحیح است.4گزینه ) -2

 پاسخ تشریحی: -

به خاطر اینکه خداوند حکمت و ربوبیت دارد باید پیامبرانی را ارسال کند و به خاطر اینکه عادل و حکیم است لازم است معادی وجود 

 داشته باشد.

 ( صحیح است.2گزینه ) -3

 پاسخ تشریحی: -

دانیم و  آیۀ شود که ما قبلاً آن را میبر خداشناسی فطری دلالت دارد چرا که وقتی چیزی یادآوری می آیه 

 های خدا را دلیل بر وجود خدا دانسته است.به برهان نظم اشاره دارد چرا که یکی از نشانه 

 ( صحیح است.3گزینه ) -4

 پاسخ تشریحی: -
 مبحث انواع صفات خدا رجوع شود.به 

 ( صحیح است.3گزینه ) -5

 پاسخ تشریحی: -
 با توجه به مفهوم آیه که به عدالت خداوند برای همه موجودات اشاره دارد، پس بر عدل تکوینی دلالت دارد.

 ( صحیح است.1گزینه ) -6

 پاسخ تشریحی: -
 به آیات فصل مسأله شر رجوع شود.

 .( صحیح است1گزینه ) -7

 پاسخ تشریحی: -

اگر خداوند به خاطر مقدار کمی شر، از آفرینش عالم که در آن خیر زیادی هست، صرف نظر کند خود شری بزرگ خواهد بود و این با 

فیض و حکمت الهی ناسازگار است چرا که براساس فیض الهی خداوند منبع فیضان و جوشش است و براساس حکمت الهی، او همواره 

 دهد.مکن را انجام میبهترین کار م

 ( صحیح است.4گزینه ) -8

 پاسخ تشریحی: -

کنیم ناشی از سوء این آیه اشاره به راه حل دوم برای حل مسأله شر دارد که براساس آن بسیاری از شروری که ما در جهان مشاهده می

 ا و مصایب فراوانی رهایی یابد.تواند از سختیهاستفاده انسان از اختیار خود است. پس انسان با دوری از گناهان می

 ( صحیح است.2گزینه ) -9

 پاسخ تشریحی: -

)ما در میان هر امتی پیامبری بر انگیختیم که خدا را  این سؤال از آیۀ 

هدف بعثت انبیاء معرفی شده است و دلالت بر  ،ش خدا همراه با نفی طاغوتبپرستید و از طاغوت دوری کنید.( مطرح شده است. که پرست

 توحید در عبادت دارد.

 ( صحیح است.3گزینه ) -11

 پاسخ تشریحی: -
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مناقشه و نزاع پیامبران با مردم زمانۀ خویش بر سر توحید در خالقیت نبوده است بلکه برسر توحید در ربوبیت بوده است. آیاتی دلالت بر 

 آمده باشد. توحید در ربوبیت دارد که در آنها کلمۀ 

 ( صحیح است.2گزینه ) -11

 پاسخ تشریحی: -

در آنها آمده باشد که البته در این تست در ادامۀ آیه می آید که حذف شده است. « عبد»آیاتی دلالت بر توحید در عبادت دارد که ریشۀ 

در آنها آمده باشد و آیاتی دلالت بر توحید در حاکمیت دارد که در آنها کلمۀ  آیاتی دلالت بر توحید در تشریع دارد که کلمۀ 

 آمده باشد.« حکم»

 ( صحیح است.4گزینه ) -12

 پاسخ تشریحی: -
اینکه در جهان خلقت، کسی غیر خدا اداره و تدبیر و کارگردانی را بر عهده ندارد همان توحید در ربوبیت و تدبیر تکوینی است. اما دلیل 

حداث نیست و این دو همواره باهم صورت می بر توحید در ربوبیت این است که در جهان خلقت تدبیر و کارگردانی امری جدا از خلقت و ا

 گیرند.

 ( صحیح است.1گزینه ) -13

 ( صحیح است.4گزینه ) -14

 پاسخ تشریحی: -
 این آیه دلالت بر توحید در عبادت دارد و توحید در عبادت همان اصل یکتا پرستی است که اصل مشترک همۀ ادیان الهی است.

 ( صحیح است.1گزینه ) -15

 تشریحی:پاسخ  -
بگو از شما بابت ادای رسالتم پاداشی »، «أسماء حسنی مخصوص خداست، پس خدا را با آنها بخوانید.»ترجمۀ آیات به ترتیب عبارتند از 

 «یوسف گفت: این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیندازید، بینا می شود.»و « نمی طلبم جز محبت به بستگان و نزدیکانم

 حیح است.( ص1گزینه ) -16

 پاسخ تشریحی: -
)آیا گمان می کنید « أفحسبتم أنمّا خلقنا کم عبثاً»)همۀ کلیدهای غیب نزد خداست( دلالت بر علم الهی، « و عنده مفاتح الغیب»آیۀ 

انّما امره اذا "خداوند شما را به عبث آفریده است( دلالت بر آن معنا از حکمت دارد که خداوند کار عبث، بیهوده و زشت انجام نمی دهد و 

بلافاصله موجود  ؛باش :)همانا امر خدا بر این قرار گرفته که چون چیزی را اراده کند و به آن می گوید "اراد شیئاً أن یقول له کن فیکون

 می شود.( بر ارادۀ تکوینی خداوند دلالت دارد که تخلف از آن ممکن نیست.

 ( صحیح است.3گزینه ) -17

 پاسخ تشریحی: -
 «نماز باعث دوری از گناه و زشتی می شود. همانا»

 ( صحیح است.4گزینه ) -18

 پاسخ تشریحی: -
براساس توحید صفاتی، صفات خداوند هر چند به لحاظ معنا و مفهوم با یکدیگر فرق دارند یعنی مثلاً معنای علم با معنای قدرت متفاوت 

لهی همگی یک حقیقت هستند چرا که صفات خدا عین ذات خداوند است و است اما در مقام مصداق و وجود خارجی یعنی در خود ذات ا 

 همه صفات در واقع یک حقیقت اند.

 ( صحیح است.2گزینه ) -19

 پاسخ تشریحی: -

دانند و آیه بعد به بحث وقت شناسی در نماز آیه شریفه از قول حضرت ابراهیم است که ایشان هدف از برپایی خانه خدا را برپایی نماز می

( صحیح است چرا که اولاً مفهوم و ترجمه آیه به آنچه در این گزینه آمده است نزدیکتر است و ثانیاً وقت شناسی 2دلالت دارد اما گزینه )

 سجده. -5رکوع  -4قیام  -3 -الاحرام تکبیر -2نیت  -1جزء ارکان نماز نیست. ارکان نماز پنج تاست که عبارتند از: 
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 ( صحیح است.2گزینه ) -21

 پاسخ تشریحی: -

یعنی حکومت فقط برای خداست و نه برای تو و اصحاب تو. دادند خوارج در جنگ صفین شعار می

. کنید باطل استجمله ای حق و درست است اما معنایی که شما از آن مراد می امام علی در پاسخ ایشان فرمود آیه 

-خواهد بگوید من هم توحید در حاکمیت را قبول دارم. پس سخن ایشان در رد حاکمیت نااهلان نیست، چون خوارج نمیپس ایشان می

گفتند هیچ کس جز خدا نباید حاکم باشد. توجه داشته باشید که پاسخی گفت امام علی نباید حاکم باشد و ما باید حاکم باشیم بلکه می

 ما برای تست آمده است صحیح نیست و  پاسخ صحیح همین است که اینجا گفته است.که در برخی کتب راهن

 ادبیات فارسی

 صحیح است. (4)گزینه  -21

 پاسخ تشریحی:  -

 مفهوم مشترک هر دو تلاش جهت شکوفایی استعدادهای درونی است.

 اگر انسان استعدادهای درونی خود را پرورش ندهد کار اشتباه و باطل کرده است. معنای عبارت:

 شوند.کنند و در نهایت سفال فروش میچه بسیارند انسانهای با استعدادی که استعدادهای خود را شکوفا نمی (:4معنای گزینه )

 صحیح است.  (1)گزینه  -22

 پاسخ تشریحی: -

استعاره از لشکر ضعیف عرب است و بیت به شکست سپاه ایران در مقابل سپاه عرب در « کبوتر»ایران و  استعاره از سپاه قوی« عقاب»

 جنگ ذیقار اشاره دارد.

 صحیح است.  (3)گزینه  -23

 پاسخ تشریحی: -
 کنی.گزاری: ادا می -4قاعده: روش  -3ذمایم: جمع ذمیمه، ناپسند و زشت  -2ها مناهی: نهی شده -1املای صحیح کلمات مورد نظر: 

 ( صحیح است.4گزینه ) -24

 ( صحیح است.4گزینه ) -25

 پاسخ تشریحی: -

 به نثر ساده و مرسل هستند.ها چهار مقاله به نثر مصنوع اما سایر گزینه 

 ( صحیح است.1گزینه ) -26

 ( صحیح است.1گزینه ) -27

 ( صحیح است.4گزینه ) -28

 ( صحیح است.3گزینه ) -29

 تشریحی:پاسخ  -
که، تا، اگر، مگر، چون و »همان طور که گفته ایم جملۀ پیرو جمله ای است که سر جمله یا وسط آن جمله یکی از حروف ربط وابسته ساز 

 (:3شروع شده است اما در گزینه )« اگر»( با 4و )«چون»( با 2؛ )«تا»( مصراع اول با 1در گزینه ) .آمده باشد...« 

 تو را( قضا بخسباند که) پیش از آن کت  سخت بیدار باش در همه کار

 

 

 

 ( صحیح است.2گزینه ) -31

 پاسخ تشریحی: -

( طلاق به معنای جدایی مرد و 3به معنای اطاعت شده است؛ در گزینه )« مُطاع»( متاع به معنای کالا غلط و املای درست آن 1در گزینه )

( بگذاریم به معنای قرار دهیم اشتباه و املای درست آن 4به معنای دیدار و برخورد است؛ در گزینه )« تلاق»زن غلط و املای صحیح آن 

 به معنای ادا کنیم است.« اریمزبگ»

 حرف ربط جمله پایه

 وابسته ساز

 جمله پیرو
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 ( صحیح است.3گزینه ) -31

 پاسخ تشریحی: -
فهوم مشترک هر دو بیت پرهیز و دوری از همنشین بد و ناشایست گوهر است از او بگریز؛ یعنی م دنگه دار ازآمیزگار بدش= وان که ب

 است.

 ( صحیح است.1گزینه ) -32

 پاسخ تشریحی: -

 فعل: اعمال زشت و ناشایست/ کُربت: غم و اندوه/ جوز: ستم. هخلق: مردم / مکار

 ( صحیح است.4گزینه ) -33

 ( صحیح است.2گزینه ) -34

 پاسخ تشریحی: -

 ثغور )مرزها( است. -3مواریث )میراث ها(  -2هضم )فرو بردن(  -1رد نظر: املای صحیح کلمات مو

 صحیح است. (3)گزینه  -35

 پاسخ تشریحی: -
 را در ناز و نعمت بزرگ کرد. مفهوم مشترک هر دو بیت نفی نازدانگی است و اینکه نباید فرزند

 صحیح است. (4)گزینه  -36

 پاسخ تشریحی: -
 تولستوی از پیروان مکتب رئالیسم هستند.فلوبر، داستایوسکی و 

 صحیح است. (2)گزینه  -37

 پاسخ تشریحی: -

( 1ها از پیروان سبک: )سبک اصفهانی نام دیگر سبک هندی است و عرفی از شعرای سبک هندی است. شاعران نامبرده در سایر گزینه

 ( خراسانی هستند.4( عراقی و )3بازگشت ادبی، )

 صحیح است. (4)گزینه  -38

 پاسخ تشریحی: -
 ها حتماً مصراع اول و دوم )مطلع( هم قافیه هستند.زیرا تنها مصراعهای زوج آن هم قافیه است حال آنکه در سایر قالب

 صحیح است.( 1)گزینه  -39

 پاسخ تشریحی: -
 سجع مطرّف برقرار است.« ردو»و « حضور»هاست و در عبارت مورد نظر بین کلمات کلمات سجع مربوط به کلمات آخر جمله

 صحیح است. (4)گزینه  -41

 پاسخ تشریحی: -

 ها حرف اضافه است.ی فک اضافه اما در سایر گزینه« را( »4در گزینه )« را»

    زبان انگلیسی

 صحیح است.« 3»گزینه  -41

 پاسخ تشریحی:
 «حلقه زدند.»بازیکنان بعد از برنده شدن در بازی بزرگ، دور مربی خود 

 ( خسته کردن 4حلقه زدن     (3( تبخیر شدن    2حذف کردن       (1

 صحیح است.« 4»گزینه  -42

 پاسخ تشریحی:

 به اشتباه را نپذیرفت.« نسبت داده شدن»کمیسیون بدون اطلاع تکمیلی، 
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 ( نسبت دادن4( اختصاص دادن    3( متحیر کردن     2جلب کردن       (1

 صحیح است.« 4»گزینه  -43

 پاسخ تشریحی:

 پدرش با میل خود، ثروت خانوادگی را برایش به ارث گذاشت. 

 ( به ارث گذاشتن4( زیبا کردن       3( اشتباه کردن        2( گیج کردن       1

  صحیح است.« 4»گزینه  -44

 پاسخ تشریحی:

 تاریخ دانان علل جنگ در کشور بوسنی را جستجو خواهند کرد. 

 (جستجو کردن4( ترقی دادن      3( آلوده کردن      2ن     ( به تعویق انداخت1

 صحیح است.« 1»گزینه  -45

 پاسخ تشریحی:

 اکثر دانش آموزان می دانند که نمی توانند از زیر مسؤولیت هایشان فرار کنند. 

 ( پیدا کردن4( مواجه شدن      3( نیکی کردن          2( فرار کردن        1

 صحیح است.« 4»گزینه  -46

 پاسخ تشریحی:

 «اداره مهاجرت، ایوان را به محض رسیدن به آمریکا مجبور به پر کردن کارت مهاجرتی کردند. »

 که در سوال به صورت گذشته آورده شده، یک فعل سببی اجباری می باشد.  haveفعل 

 to+ مصدر بدون  شخص + have + در جملات سببی معلوم چنین عمل می کنیم:  مسبب

 صحیح است.« 3»گزینه  -47

 پاسخ تشریحی:

 « بسیاری از مردم در خیابان زباله می ریزند. من این عمل را دوست ندارم. کاش مردم زباله در خیابان ها نریزند.»

 (wouldاستفاده بکار میرود. )شکل ساده فعل+ « گذشته در آینده»در زمان آینده با فعل دیگر به صورت  wishفعل 

 صحیح است.« 2»گزینه  -48

 پاسخ تشریحی:

 «استخوان ران به استخوان بزرگ پایینی پا می پیوندد. زانو مفصلی است که در آن،»

where  نام برده شده، استفاده می شود.« محل»به عنوان کلمه رابط، برای پیوستن دو جمله که در آن از یک 

 صحیح است.« 2»گزینه  -49

 پاسخ تشریحی:

 «داز. خب؟گلدان را پایین نن»

 می باشد.  will youضمیمه سوالی جملات امری، 

 صحیح است.« 1»گزینه  -51

 پاسخ تشریحی:

 «نتیجه مناسب می گرفتی. این آزمایش قبلاً صدها بار انجام شده است. اگر دستور را با دقت دنبال می کردی،»

 

 

( p.p+hadاین ترتیب در این نوع جملات از زمان گذشته کامل )دلالت بر عدم رخ دادن فعلی در گذشته دارند. به  3جملات شرطی نوع 

 ( در قسمت جواب شرط در حالت کلی استفاده می شود. p.p+have+wouldدر قسمت شرط و از آینده کامل در گذشته )
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 :1متن  

در لندن قرار  ،که در آن بیشتر نمایشنامه های شکسپیر بر روی صحنه می آمد و اجرا می شد« تماشاخانه کرُه ای شکل»

با مصالحی باقی مانده از ساخت اولین تماشاخانه لندن که  1511داشت. این تماشاخانه را کاتبِرت و ریچارد بِربِج در سال 

« ساوتِرک»نام داشت ساختند. آنها تماشاخانه کُره ای شکل را در بخش جنوبی رودخانه تِیمز در محله کوچکی به نام « تئاتر»

داشتند که آن را به عنوان جاذبه ای برای افراد محلی تبدیل کنند. اطلاعات کمی پیرامون طراحی معماری  ساختند و انتظار

این تماشاخانه وجود دارد، جز هر آنچه که از نقشه ها و طرح بندی نمایش های اجرا شده در آنجا بدست آمده است. اینطور به 

بوده است و یا چندگوشه. اما احتمال گرد بودن در قسمت داخلی بیشتر نظر می رسد که تماشاخانه در قسمت بیرونی یا گِرد 

وجود دارد. جهت پیروی از ساختمان های دولتی رومی،  سقف آن به احتمال زیاد به صورت گنبدی بوده است. همچنین می 

زئین شده بود. اندازه و توان دریافت که سازه آن با سنتوری، طاق، ستون و پله های زینت داده شده با صدف، پر و فرشته ت

آتش گرفت و  1613نفر طرح ریزی شده بود. این تماشاخانه در سال  3333ظرفیت تماشاچی ها در بخش آمفی تئاتر و بالکن 

فروریخت. یک سال بعد بر روی همان فنداسیون دوباره ساخته شد، اما دیوارهای خارجی آن با زاویه ای متفاوت با تماشاخانه 

نحنی ساخته شده بودند. تماشاخانه عجولانه ساخته شده بود و ظاهراً ایمنی اولویت اصلی مهندس و یا شرکت اولی به صورت م

 برای همیشه تخریب شد. 1644سازنده نبود. در آخر بعد از چندین حادثه مهلک، تماشاخانه در سال 

 صحیح است.« 3»گزینه  -51

 درباره........... آمده است.این متن احتمالاً از یک اثری طولانی تر 

 جزئیات بدست آمده از تاریخ انگلیس .1

 سازه های یادگار در انگلیس .2

 تاریخ تماشاخانه ها در انگلیس .3

 حوادث جالب توجه در انگلیس .4

 صحیح است.« 2»گزینه  -52

 بنابر متن، تماشاخانه کره ای شکل ساخته شد....

 از مصالح معاصر در دسترس .1

 از پروژه ای دیگراز مصالح باقی مانده  .2

 بر روی فنداسیونی طراحی شده جهت نیازهای موقت .3

 همراه با آرایه جهت فریب دادن تماشاچی ها .4

 صحیح است.« 2»گزینه  -53

 نزدیکترین معنی را به ...... دارد.« a draw»، عبارت 5در خط 

 . یک هدیه )اهدایی(4. یک طراحی     3. یک جاذبه     2یک گزینه        .1

 صحیح است.« 3»گزینه  -54

 از متن می توان چنین برداشت کرد که طراحی دقیق تماشاخانه........

 باید سرهم شود. .1

 باید معدوم شود. .2

 نمی تواند قطعی باشد. .3

 نمی تواند نادیده گرفته شود.  .4
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 صحیح است.« 4»گزینه  -55

 متن چنین پیشنهاد می کند که تماشاخانه در زمان خود........

 بوده.. محقر 1

 . خشن و زمخت بوده.2

 . سخت بوده.3

 . بزرگ بوده. 4

  

 : 2متن 

آزمایش مطرح شده در کتابش را به وسیله یک کلید از جنس برنج و یک بادبادک از « بنجامین فرانکلین»، 1752در سال 

، 1123جنس ابریشم در طوفان همراه با صاعقه انجام داد تا ثابت کند که رعد و برق و الکتریسیته یکی هستند. در سال 

این واقعیت را تأکید  نفرادی در لندن برگزار شد. این دو رویداد به ظاهر بیربط،مسابقه پرواز بادبادک به صورت خانوادگی و یا ا

می کنند که بادبادک ها می توانند هم برای لذت و سرگرمی و هم با مقاصد علمی پرواز داده شوند. به طور مثال، در دهه 

 13اعاتی معین پرواز می داد. در یک مورد، میلادی، سازمان هواشناسی، بادبادک ها را جهت ثبت دما و رطوبت در ارتف 1033

 مایلی پرواز داده شدند تا افراد و دوربین را در بالا حمل کنند.  4بادبادک به یکدیگر دوخته شده و در ارتفاع 

توانایی بادبادک در پرواز بستگی به ساختار آن و نحوه اتصال خطوط آن دارد. بادبادک مشابه الماسی شکل، زمانی که سطح 

یی آن در راستا و خلاف جهت باد قرار گرفته باشد پرواز می کند. خط متصل به دماغه بادبادک آن را به سمت باد می کشد رو

و به این گونه زاویه لازم برای بالا رفتن بادبادک را می سازد. اگر ساختار بادبادک و زوایه جریان هوا درست باشد، بادبادک با 

فشار کمتری مقابل سطح پشتی خود مواجه خواهد شد. تفاوت میان فشار، باعث می شود  فشار بیشتری مقابل سطح رویی و

که بادبادک تا جایی که طناب آن میرسد، به بالا برود. زاویه آن مقابل باد باید به اندازه کافی بزرگ و یا کوچک باشد تا بتواند با 

طناب و خط بهم متصل می شوند دارای اهمیت می باشد چرا نهایت بالا رفتن خود، بر کشش و جاذبه غلبه کند. نقطه ای که 

مایل در ساعت به  23تا  0که زاویه بادبادک را با جریان هوا مرتبط و تثبیت می کند. با وجود آن که بادبادک باید با سرعت 

 د. اما می تواند با کمک یک دنباله، سکان، تیر، دریچه و یا منگوله در جای خود باقی بمان هوا برود،

 

 صحیح است.« 4»گزینه  -56

 موضوع اصلی این متن چیست؟

 . بادبادک ها چگونه می توانند بکار گرفته شوند.1

 . چرا بادبادک ها پذیرفته نشدند.2

 . بادبادک ها چه قسمت هایی را شامل می شوند.3

 . چه چیزی باعث می شود بادبادک ها به بالا رفته و به پرواز در آیند. 4

 صحیح است.« 1»گزینه  -57

 نزدیکترین معنی را به ......... دارد.« aloft»، کلمه 0در خط 

 . برای سرگرمی4. جهت آنالیز       3. در سیل        2. در حال پرواز     1

 صحیح است.« 2»گزینه  -58

 بنابر متن، بادبادک زمانی به پرواز در می آید که دماغه آن......

 . در جهت زمین نباشد.1

 . در جهت باد باشد.2



 

0 

 

 . با دنباله اش متوازن باشد.3

 . در راستا و جهت جریان باد باشد. 4

 صحیح است.« 3»گزینه  -59

 شرط لازم برای پرواز یک بادبادک چیست؟

 . بادبادک باید به اندازه کافی مقاوم باشد تا فشار شدید را تحمل کند.1

 سرعتی معین داشته باشد. . بادبادک باید الماسی شکل باشد و باد باید 2

 . فشار مقابل با سطح پشتی آن باید کمتر از فشار مقابل با سطح رویی باشد.3

 . فشار جریان هوا باید کمتر از وزن بادبادک باشد. 4

 صحیح است.« 4»گزینه  -61

 پاراگرافی که در ادامه متن باشد، به احتمال زیاد درباره ............ بحث خواهد کرد:

 دبادک های فایبرگلاسی در رقابت . با1

 . طناب و سیم های لازم جهت پرواز بادبادک2

 . بادبادک های خمیده در جهت سطح رویی 3

 . عناصر لازم جهت طراحی و ترکیب بندی بادبادک4

 ریاضیات عمومی

 صحیح است. 2گزینه -61

 نادرست است. 1و 4کند در نتیجه گزینه در عبارت صدق نمی   x= 0نقطه 

 صحیح است. 2قابل قبول است، پس گزینه  x=1 نقطه

 صحیح است 3گزینه -62

𝑓(𝑔) =  
1

𝑥
        

𝑓(𝑔) =  
2−𝑔

3+2𝑔
              ⟹

1

𝑥
=

2−𝑔

3+2𝑔
⇒ 3 + 2𝑔 = 2𝑥 − 𝑥𝑔 

                                                             2g+xg= 2x -3 

                                                             g(2+x) = 2x -3  

                            g= 
2𝑥−3

2+𝑥
⇒ 𝑔(−1) =  −5 

 صحیح است. 4گزینه -63

 Lim
𝑥→

x

2

(1 + cos 𝑥)tan 𝑥   = 1∞ 



 

1 

 

e lim  :رفع ابهام
𝑥→

𝑥

2

tan( 1 + cos 𝑥 − 1)      =    e  lim
𝑥→

𝑥

2

tan 𝑥 ∗ cos 𝑥    = 𝑒1 = e 

 صحیح است  1گزینه -64

𝑓(𝑥) =  
1− sin 2𝑥

sin 𝑥−𝑐𝑜𝑠𝑥 
= 

( sin 𝑥−𝑐𝑜𝑠𝑥  )    2

sin 𝑥−𝑐𝑜𝑠𝑥
= sin 𝑥 − (𝑐𝑜𝑠𝑥) 

𝑓ʹ(𝑥) =  cos 𝑥 +  sin 𝑥     𝑥 =  
𝑥

2
   = 0+1= 1 

 صحیح است 2گزینه -65

𝑦𝑒𝑥−1 + ln 𝑧 −  𝑧2𝑥2𝑦3 − 5 = 0 

𝑥ʹ𝑦 =  − 
𝑓ʹ𝑦

𝑓ʹ𝑥
=  − 

1𝑒𝑥−1 − 3𝑧2𝑦2𝑥2

𝑦𝑒𝑥−1 − 𝑧2𝑦3(2𝑥)
⟹      (1.1.1)= −

1−2
1−2  =  −1   

      

𝑧ʹ𝑥 =  −
𝑓ʹ𝑥

𝑓ʹ𝑧
=

𝑦𝑒𝑥−1 − 𝑧2𝑦3(2𝑥)

1
𝑧 − 2𝑧𝑥𝑦4

⇒=              (1.1.1)    = −
1−2
1−2

=   − 1 

⟹  𝑥ʹ𝑦 + 𝑧ʹ𝑥 =  −2 − 1 = −3 

 صحیح است 3گزینه -66

𝑓ʹ(𝑥) =  𝑥2 − 4𝑥 + 3 = 0 ⇒ (𝑥 − 3)(𝑥 − 1) = 0 

→ 𝑥 = 1 →  قابل قبول است

→ 𝑥 = 3 →  ( در بازه وجودندارد)

f( ابتدا) = f(-2) = 
1

3
(−2)3 − 2(−2)2 + 3(−2) − 1 =  −

8

3
− 8 − 6 − 1 = −

53

3
 

f(انتها)= f(2) = 
1

3
(2)2 − 2(2)2 + 3(2) − 1 =

8

3
− 8 + 6 − 1 = −

1

3
 

f(بحرانی) =f(1) = 
1

3
(1)2 − 2(1)2 + 3(1) − 1 =  

1

3
− 2 + 3 − 1 =

1

3
(max) 

 صحیح است.« 4»گزینه  -67

 پاسخ تشریحی:
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x x

x x x x

dx e e dx
I

e e e e


  
 

  2 1
  

xبا فرض 
u e  داریمx

du e dx :؛ پس 

tan tan
xdu

I A rc u C Arc e C
u
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 صحیح است.« 2»گزینه  -68

 پاسخ تشریحی:

   

cos
cos cos cos

cos cos sin sin

x
I dx x dx x dx x dx

xdx xdx x x

   



 



 




   

         

   

 

2

0 0 0 2

2

0 2

1 2

2

2
1 0 0 1 2

0 2
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 صحیح است.« 1»گزینه  -71

 پاسخ تشریحی:

   
sin sin

cos cos
x

x x
V dx

x x

  
   

  
           

 

2
3 32

0 0

3
0 2 1

0
 

 صحیح است.« 1»گزینه  -71
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 صحیح است.« 1»گزینه  -72

 تشریحی: پاسخ

yوقی  ،x 0  ؛ پس: 0

  x x

k k
S k xe dx xe dx   

0 0
  

 طبق روش جزء به جزء:

            ( ) ( )
k

x x x k k k
k

S k xe dx x e e ke e e k         0 1 1 0 1 1 1
0

 

 پس:

  lim lim lim
k

k u
k k u

k u
e k

e e


  

   
         

 

1 1
1 1 1 1 0 1 1  

 صحیح است 2گزینه  -73

 شود.سوال به دو صورت مفهومی و ترسیمی حل می 

روش مفهومی: چون قطرهای چهار ضلعی مفروض، برهم عمودند، پس مساحت آن برابر نصف حاصلضرب دو قطر آن است. 

1

2
× 10 × 14 = . از طرفی مساحت متوازی الاضلاع حاصل از  وصل وسط اضلاع آن، برابر نصف مساحت چهار ضلعی  70

 است. 35است ، پس مقدار آن 

 صحیح است 2گزینه  -74

پاره خط  MHوصل کنیم، Hرا به  ʹOO، وسط  Mطول مماس مشترک خارجی دو دایره باشد. اگر ʹBBوسط  Hفرض کنیم 

ی آن عمود است و اندازه ʹBBبر  MHاست . پس با قاعده ها موازی است. در نتیجه  ʹOOʹBBمیانگین ذوزنقه قائم الزاویه 

𝑀𝐻برابر نصف مجموع دو قاعده است . یعنی  =
𝑂𝐵+𝑂ʹ𝐵ʹ

2
=

𝑅+𝑅ʹ

3
   

𝑂𝑀و چون  = 𝑂ʹ𝑀 =
𝑅+𝑅ʹ

2
 مماس است. ʹBBگذرد و بر می  Hی از نقطه ʹOOاست، پس دایره به قطر   
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 صحیح است 2گزینه  -75

 آوریم.را بدست می ʹDDکش کنیم و با خطبا روش ترسیم مثلث را ترسیم می 

 

 

 صحیح است 4گزینه  -76

-کنیمو فاصله را تا کوچکترین ضلع با خط کش اندازه میها را ترسیم میبا روش ترسیم ابتدا مثلث را رسم کرده و سپس میانه

 گیریم.

 صحیح است. 3گزینه  -77

 ای وجود ندارد که بر دو خط متنافر عمود باشد.توانند متنافر باشند، پس صفحهاند و نمیدو خط عمود بر یک صفحه موازی

 صحیح است 4گزینه  -78

 برابر ساق است.   2√نکته: در هر مثلث قائم الزایه متساوی الساقینی وتر  

𝑎 :محیط  + 𝑎 + 𝑎√2 =   :مساحت   6
قاعده× ارتفاع

2
 

  2𝑎 + 𝑎√2 = 6     =
𝑎 ×𝑎 

2
=  

𝑎2

2
 ⋍ 1/54   

  a ( 2+ √2) = 6 

  𝑎 =  
2

2+√2
 

 صحیح است. 2گزینه  -79

 ، پس مساحت کل آن برابر است بااندهای متساوی الاضلاع هم بهشت های هشت ضلعی منتظم، مثلثوجه 

 32√3  =8 ×
4 √3

2

4
 

 صحیح است. 3گزینه  -81

 2x , 5x , 8xزوایای مثلث:  

 2x+5x+8x= 180  ← 15x= 180   ←  x= 12مجموع زوایای مثلث:  
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2ها: زاویه  × 12 = 24  5× 12 = 8,و     ,  60 × 12 = 96 

 84 = 96-180بزرگترین زاویه داخلی، کوچکترین زاویه خارجی را دارد پس، 

 فن ساختمان

 صحیح است.« 4»گزینه  -81

   X XG X X

R R R
I I AD I R R I R

   
          
 

4 4 4
22 2 44 17

2
4 4 4

 

 صحیح است.« 2»گزینه  -82

شده است. پس نیروی موجود + تن ارائه20برابر  Aباشد. در صور سؤال برش نقطه در تیرها مقدار نیروی برشی همان نیروی ایجادشده می

تمام نیروهای واردشده را در  Bتا  Aلازم است از نقطه  Bتن است. برای محاسبه برش نقطه  20از پایین به بالا مثبت و برابر  Aدر نقطه 

ها را در جهت قائم نظر گرفته و برآیند آن y
F .محاسبه نماییم 

 

A

B

V ton

V ton



   

20

20 5 2 10
 

 صحیح است.« 1»گزینه  -83

 ترسیم دیاگرام آزاد تیرگام اول: 

 گیریم.ها حول دیگری ممان میگاهالعمل تکیهبرای محاسبه هریک از عکس گام دوم:

   

B

y

y y

x x

M

A ( )

A A ton

F A



  

   

  





0

12 1 12 3 6 0

12 36 6 8

0 0

 

  

 صحیح است.« 4»گزینه  -84

 توضیحاتی درباره محاسبه مقدار نیروی برشی در یک نقطه از تیر

 کنیم:برای محاسبه مقدار نیروی برشی در یک نقطه از یک تیر به ترتیب زیر عمل می

 کنیم.گام اول: دیاگرام آزاد تیر را رسم می

 گاهیهای تکیهالعملمحاسبه مقدار عکسگام دوم: 

 کنیم.شده برش داده و به دو قسمت مجزا تقسیم میگام سوم: تیر را از نقطه مشخص

 نماییم.شده ترسیم میهای بریدهگام چهارم: جهت نیروی برشی را در قسمت

yشده را انتخاب کرده و های بریدهگام پنجم: یکی از قسمت
F کنیم.را محاسبه می 

 آید.در نتیجه مقدار نیروی برشی در نقطه مدنظر به دست می

     حل مسئله:   

گاهالعمل تکیهعکس  
x y

A A A o ton    
2 2 2 28 8

B

y y

y y y y y

x x

M

( ) A ( ) A ton

F A B B B ton

F A

 

   

       

 







0

20 1 4 0 5

0 20 5 20 15

0 0
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 با توجه به ترسیم نمودار برش نیز به نتیجه خواهیم رسید.نکته: 

 صحیح است.« 3»گزینه  -85

y y y

sin / sin /

( / ) ( / ) / /

/
A A A /

 

         

   

30 0 5 60 0 85

6 0 5 3 9 3 0 85 3 7 65 16 65

16 65
6 6 2 77

6

  

 صحیح است.« 3» گزینه -86

کند، از طرفی در محلی که کوپل برر نادرست می( را 1صورت منحنی است که این گزینه )چنانچه بار گسترده وارد شود، نمودار خمشی به

جهت نادرست است که پرش در محل خرود  ( از این4کند. گزینه )( را نادرست می2تیر وارد شود نمودار خمشی پرش دارد و این گزینه )

 اتفاق نیافتاده است. 

 صحیح است.« 3»گزینه  -87

ها  Xبرای محاسبه فاصله مرکز سطح هر شکل از محور  Y :لازم است از فرمول زیر پیروی کنیم 

AiYi
Y

Ai




 

 در رابطه فوق:

Ai = مساحت هر شکل 

Yi=  فاصله مرکز سطح هر شکل از محورx  ها Y 

  

 

 

 

Yگیریم در این شکل مرکب پس نتیجه می   کل   26
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 صحیح است.« 4»گزینه  -89

 دلیل اینکه خرپا متقارن استبه

رقسمت راست تی  

1:مشخصات سطح   

2:مشخصات سطح  

 :جاگذاری در فرمول

 کششی

 کششی
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B 

E 
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-ممان می Hکنیم. سپس یک قسمت را انتخاب کرده و حول نقطه با استفاده از روش برش، خرپا را بریده و به دو قسمت تقسیم می 

 گیریم.

 صحیح است.« 3»گزینه  -91 

             

            

  

 

 

 ( صحیح است.2گزینه ) -91

تشریحی:پاسخ  -

وجود اکسید آهن در خاک آجر، درجه پخت آجر را کاهش می دهد، به همین دلیل در آجرهای نسوز باید مقدار آن خیلی کم باشد. 

چنانچه در خاک آجر اکسید آهن  Fe O2  درصد وزن خاک باشد، رنگ آجر تولیدی قرمز می شود. 5بیش از 3

 آجر: توضیحاتی درباره مواد اولیه

میزان خاک رس در گل آجر بسیار مهم است. خاک رس زیاد گل آجر را توپر کرده و باعث ترک خوردن خشت به هنگام  خاک رس: -

 خشک شدن، و تغییر شکل آن به هنگام پختن در کوره می شود.

یان دانه های ماسه را دارد. در ماسه به عنوان استخوان بندی گل آجر عمل می کند، در حالی که خاک رس نقش پر کننده م ماسه: -

موقع خشک شدن خشت، استخوان بندی ماسه ای از جمع شدن و ترک خوردن خشت جلوگیری می کند، ولی چنانچه میزان ماسه در 

 خاک بیش از مقدار مورد نیاز باشد، آجر تولیدی ترد و پوک می شود.

 تا ماسه درشت آن ته نشین شود و خاک رس پر مایه بدست آید. برای ساختن سفال های ممتاز، خاک های ماسه دار را دوغاب کرده

)سنگ آهک  - )CaCa3:  سنگ آهک نیز کم و بیش در خاک آجر وجود دارد، مقدار کمی از آن در خاک آجر باعث سفیدی رنگ

آجر شده و به آجر صدمه ای نمی زند، ولی چنانچه مقدار آن از حد مجاز بیش تر باشد در خاک آجر نقش گداز آور را داشته و باعث 

درشت سنگ آهک در خشت بماند، در هنگام پخت آجر در کوره کاهش درجه خمیری شدن خاک می شود. در صورتی که دانه های 

تبدیل می شود، که پس از مصرف شدن، آب ملات را می مکد و شکفته شده و باد می کند و آجر  (𝐶𝑎𝑜)آهک می پزد و به آهک زنده 

 را می ترکاند که به این پدیده آلوئک می گویند.

م، سولفات پتاسیم و سولفات کلسیم )سنگ گچ( چنانچه به صورت گرد و یا دانه در از قبیل سولفات منیزیم، سولفات سدی سولفاتها: -

 خاک آجر وجود داشته باشند، باعث می شوند که سطح آجر در صورت تماس و جذب آب، سفیدک و یا شوره بزند.

 ( صحیح است.3گزینه ) -92

 پاسخ تشریحی: -

میلیمتر است و این فاصله با دوغاب پودر سنگ و سیمان پر می  3به طور متوسط میلمتر و عموماً  5تا  2فاصله بین قطعات سرامیک 

 شود. فرو رفتگی سرامیک در داخل اندود یک میلیمتر است.

 بررسی گزینه ها:

 میلیمتر می باشد. 23تا  5در پوشش کف با سنگ ضخامت بندها  (1گزینه 

 میلیمتر می باشد. 2تا  5/1بستی استفاده شود ورقه های آن به ضخامت در پو شش کف با پلاستیک اگر از کاشی وینیلی آز (2گزینه 

 محاسبه مقدار تنش محوری

تنش:   Aسطح مقطع:  ,P نیرو:  
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BC ton
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 فرو رفتگی کاشی در اندود یک میلیمتر می باشد. (4گزینه 

 ( صحیح است.1گزینه ) -93

 پاسخ تشریحی: -
 اگر آجر از عرض به دو نیمه تقسیم شود قلمدانی نامیده می شود.

/آجر دستی )فشاری( به ابعاد   5 5 10 سانتی متر بیشترین مصرف را در ساختمان بنایی آجری دارد. در ساخت دیوارها از  21

تعدادی قطعات کوچکتر و تراشیده شده آجر همراه آجر کامل استفاده می شود. این قطعات اسامی خاصی دارند. معمولاً به 
3

4
آجر سه  

قد، 
1

2
آجر نیمه و به  

1

4
آجر چارک و کوچکتر از آن کلوک می گویند. اگر آجر از ضخامت به دو قسمت تقسیم شود به آن لایی گفته  

 می شود.

 ( صحیح است.3گزینه ) -94

 پاسخ تشریحی: -
 اصول کلی استفاده از بلوک بتنی در بنایی

 نصب تمیز باشد و کاملاً در آب خیسانده شود.بلوک باید قبل از  -

 ملات گذاری در دیوار تقسیم فقط روی جداره های خارجی و در دیوار باربر روی کلیه سطوح ملات خور می باشد. -

 عرض دیوار با بلوک بتنی مساوی عرض دیوار است. -

 از قطعه کردن و خرد کردن بلوک پرهیز شود. -

 رج بالاتر( 5تا  4قبل از قسمت میانی چیده شود ) انتها و گوشه دیوار باید -

صورت می  cm 5درجه به طول  13و خم  cm 73و طول  mm 5قفل و بست در تقاطع دیوار باربر توسط تسمه فلزی به ضخامت  -

 ارتفاع یک اتصال مشابه در نظر گرفته شود. cm 123گیرد. توصیه می شود که حداقل در هر 

 غیر باربر با توری فلزی مقاوم در برابر رنگ به جای تسمه فلزی می باشد.قفل و بست در دیوار  -

 است. 1:5ملات مصرفی در دیوار با بلوک بتنی ملات ماسه سیمان  -

 صحیح است.« 3»گزینه  -95

 پاسخ تشریحی:

 30پاسخ  05مراجعه شود به کتاب کاردانی به کارشناسی دکتر سعیدی پور  سال 

 است.( صحیح 3گزینه ) -96

 پاسخ تشریحی: -

 تقسیم بندی پوشش های شیبدار بر حسب نوع مصالح پوشش

 پوشش با پنبه  کوهی )آزبست( -1

  47 mm: همپوشانی در جهت موج الف( پوشش با ورق های موجدار

 جهت نصب ورق بر خلاف وزش باد است. *

 * نصب ورق از پایین ترین نقطه سقف صورت می گیرد.

بوده  mm 0الی  6گیره اتصال ورق های موج دار به سقف از فولاد گالوانیزه به قطر 

 و کرپی نامیده می شود.

همپوشانی طولی این ورق ها،  ب( پوشش با ورق آردواز:
2

3
طول ورق و 

همپوشانی عرض 
1

2 
 عرض ورق می باشد.

 که برای اتصال پوشش سقف شیبدار به خرپا به کار می رود. Zپروفیل  * لاپه:

4چوب چهار تراش  * ترکه: 3cm .که ورق های آردواز با میخ به آن ها وصل می شود 
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 پوشش با ورق آلومینیوم -2

 پوشش با ورق فولادی گالوانیزه: این ورق در دو نوع موجدار و صاف می باشد. -3

پوشش سفالی= هم پوشانی این پوشش  -4
1

2
 بُعد سفال است. 

 پوشش با ورق پلاستیکی -5

 پوشش با پانل ساندویچی= زیر سازی این پوشش اغلب فلزی است. -6

 

 

 

 

 

 صحیح است.« 3»گزینه  -97

 پاسخ تشریحی:

روشرنی بره وسریله وجود نیروی برشی حداکثر در نزدیک تکیه گاه یک تیر بره 

 هرررررررررررررررررررررررررررررررررررایتررررررررررررررررررررررررررررررررررررک

 در نزدیکی تکیه گاه تیربتنی که به حد کافی فولادگذاری نشده، مشرخص   45 ˚

های فولادی تقویرت کننرده برا برای اجتناب از این موضوع باید از میله .شودمی

 د.برش را داشته باشن های کششی حاصل درشوند استفاده کرد تا توانایی جذب تنشها خم میکه به طرف تکیه گاه 45 ˚زاویه 

 صحیح است. (3)گزینه  -98

 پاسخ تشریحی: -
شوند. در ی دیوارهای حائل، دیوارهای باربر و دیوارهای برشی تقسیم میای به سه دستهدیوارهای بتن مسلح بسته به ملاحظات سازه

اشی از باد و زلزله و از دیوارهای باربر برای تحمل بارهای ساختمانهای بتن مسلح معمولاً از دیوارهای برشی برای مقابله با نیروی جانبی ن

 شود.فشاری استفاده می

 همچنین دیوارهای حائل برای مقابله با نیروی فشار جانبی خاک یا آب کاربرد دارد.

 صحیح است.( 1)گزینه  -99

 پاسخ تشریحی: -
 کنند.های اسکلت فلزی از بادبند استفاده میدر ساختمان برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای افقی )جانبی( مثل باد و زلزله

 صحیح است. (2)گزینه  -111

 پاسخ تشریحی: -
ای های سقف دندانهها و ویژگیتواند از مشخصهشود و نمیای محسوب می نمای زیبای زیر سقف، دلیلی نسبی برای سقف های دندانه

 باشد.

 صحیح است. (2)گزینه  -111

 پاسخ تشریحی: -
عمل تقویت اتصال دیوار بلوک بتنی غیر باربر توسط توری سیمی بصورت یک رج در میان و در مورد دیوارهای باربر این اتصال توسط 

 سانتی متر از ارتفاع دیوار صورت می گیرد. 123میلیمتر، در هر  5سانتی متر و ضخامت  3سانتی متر، عرض  73تسمه فلزی به طول 

ور اضافه شده بیشتر باشد، هزینه ساخت شیشه و دمای ذوب آن کم تر است. اما مقاومت شیشه کم تر و امکان هرچه مقدار مواد گداز آ

 ایجاد تغییرات رنگ در آن بیشتر است. 
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  ( صحیح است. 3گزینه )  -112

 پاسخ تشریحی:-

 مواد افزودنی حباب ساز در بتن حباب های بسیار ریز هوا ایجاد می کنند. این عمل باعث افزایش پایایی بتن در برابر رطوبت و یخ زدنها و

آب شدن های مکرر می شود. با مصرف ماده حباب ساز کارآیی و روان بتن تازه افزایش یافته نفوذ پذیری بتن سخت شده نیز کاهش می 

 یابد. 

 ی گزینه ها: بررس -
: این گزینه صحیح می باشد. در مواقعی که تاخیر انداختن در گیرش بتن ضروری است، از کندگیر کننده ها استفاده می شود. 1گزینه 

کندگیر کننده ها در هوای خیلی گرم که امکان گیرش معمولی بتن کم می شود و برای جلوگیری از ایجاد ترک های ناشی از گیرش در 

 های متوالی مفید است. بتن ریزی 

: این گزینه صحیح می باشد. کلرورکسیم جزء مواد افزودنی تسریع کننده ها در بتن می باشد. تسریع کننده ها ، افزودنی هایی  2گزینه 

ترین  هستند که به منظور تسریع در گیرش بتن ، یا تسریع در کسب مقاومت بتن در سن کم تر ، مورد استفاده قرار می گیرند. معمول

c) نوع تسریع کننده ها کلرورکلسیم  )cla است ، که سرعت افزایش مقاومت بتن را در ابتدا بالا می برد . این افزودنی در مواقعی که  2

بتن ریزی در دمای پایین انجام می شود و یا در مواقعی که انجام کارهای تعمیراتی در زمان کوتاه اجتناب ناپذیر است، استفاده می شود. 

 دقت کنترل شود، معمولا به کار بردن یک تا دو درصد کلرورکلسیم کافی است.  مقدار کلرورکلسیم اضافه شده به مخلوط بتن باید به

:روان کننده ها، باعث افزایش کارآیی و روانی بتن می شوند. از این رو با استفاده از آنها می توان آب مصرفی را کاهش داده و در  4گزینه 

 ( کاهش می یابد .w/cنتیجه نسبت آب به سیمان )

 صحیح است.« 1»گزینه  -113

 پاسخ تشریحی:

زند و دارای مقاومت کششی بیشتری است. چدن دارای مقاومت فشاری بالایی است. اما مقاومت کششی آن چدن کمتر از فولاد زنگ می

 بسیار محدود است، در مقابل هوازدگی و عوامل جوی مقاومت دارد. فولاد دارای مقاومت فشاری و کششی یکسان است.

 صحیح است. (3)گزینه  -114

 پاسخ تشریحی: -

سنگ مرمر از دگرگونی سنگ آهن و گرانیت که نوعی سنگ آذرین درونی است از تبلور مواد مذاب در اعماق زمین حاصل می شود. سنگ 

مرمر جزء دسته سنگهای آهکی دگرگونی است که شفاف است و نور را خود عبور می دهد ولی سنگ گرانیت از سنگ های آذرین است 

 ستحکام بسیار زیادی در برابر هوازدگی است.که ا

 بررسی گزینه ها:  -

 

 توضیحات کاربرد نوع ملات مواد دیگر ملات عضو چسباننده نام ملات

 کاه به ملات گل خاصیت مسلح شدن می دهد آب بندی و اندود هوایی کاه خاک رس کاهگل

 –فرش کردن  آبی آهک خاک رس گل آهک

سنگ  –آجرکاری 

 کاری

( انقباض ناشی از خشک 1ایراد عمده  ملات خاک  : دو 

 شدن

 (وارفتن بر اثر شستن2

 آهک این دو ایراد عمده را برطرف می کند

ماسه -لویی -خاکستر رس -آهک  ساروج

 موی بز -بادی

 - آب بندی حوض و انبار آبی

سطوح بزرگ *دارای مقاومت خوب در سنین اولیه  *در  متفاوت آبی ماسه سیمان ماسه سیمان

ترک برمی دارد  * وجود خاک رس مناسب نیست و 

چسبندگی سیمان را کم می کند        *آهک کارایی ملات 

را تامین می کند.از ترک و اثرات بد خاک رس جلوگیری می 

 کند

قشر میانی سفیدکاری  هوایی - پودر گچ گچ

 اتصال قطعات گچی –

 ملاتی زودگیر و مناسب برای کارهای سرعتی

برای کاربرد بهتر باید آن را با افزودنی هایی چون سریشم 
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 : می باشد و  7تا  5سنگی آذرین است. در برابر نفوذ آب، اثر ضربه، محیط های صنعتی و هوازدگی مقاوم می باشد . سختی آن  گرانیت

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع  133از خرده های این سنگ در تهیه بتن استفاده می شود . حداقل تاب فشاری این سنگ شیشه 

 kg

cm
 می باشد.   2

 کوارتز ، فلدسپار و میکا از ترکیبات این سنگ می باشد. 

 

  ظاهر گرانیت حاصل کار انجام شده بر روی سطوح نهایی آن می باشد که می تواند چکشی ، کلنگی ، تیشه ای یا صیقلی باشد.

بهترین حالت آن ، صیقلی است که رنگ و کریستال ها آن در این حالت مشخص است. استفاده از گرانیت صیقلی و سوخته به صورت 

 تلفیقی در نمای ساختمان ، به علت تضاد جالب بوده و زیبا می شود. 

      سنگ گرانیت در رنگهای مختلف از معادن بسیاری در ایران استخراج می شود. 

استخراج ، برش و صیقل این سنگ نسبتاً زیاد بوده به همین دلیل بیشتر در نمای ساختمان های پر اهمیت استفاده می شود. هزینه 

 استفاده از گرانیت به دلیل سختی بالا و چگال بودن آن در کفسازی یا پیاده رو سازی و راه سازی نیز متداول است. 

 : گرگون شده مرمر یا ماربل نامیده می شوند. چنانچه روند دگرگونی کربنات کلسیم تکمیل از نظر علمی کلیه سنگ های آهکی د مرمر

 شود، مرمر کوچکترین اثر از فسیل در خود نخواهد داشت. 

کلسیت خالص سفید است لذا مرمر خالص نیز سفید و شفاف است و نور را از خود عبور می دهد، رنگ ها و رگه های موجود در مرمر 

 د ناخالصی های همراه سنگ آهک اولیه می باشد. حاکی از وجو

 

 نجاری کندگیر نمود.

گچ و خاک 

)گچ نیم و 

 نیم(

تیغه سازی  –طاق زنی  هوایی خاک گچ

 قشر آستر اندودکاری –

 خاک رس گچ را ارزان و کندگیر می کند

زیرسازی اندود ها در  هوایی ماسه گچ گچ و ماسه

مناطقی که ماسه 

 استفراوان 

 میلیمتر است2درشت ترین دانه در ماسه برای این نوع ملات 

به عنوان جاذب صوتی  هوایی پرلیت گچ گچ و پرلیت

 و عایق حرارتی

 این اندود برای محافظت اسکلت فولادی در برابر آتش

برای مناطق مرطوب  آبی آهک گچ گچ و آهک

( به جای %63)بالای 

 ملات گچ

 مقاومت فشاری آن کاهش می یابدکارایی ملات افزایش و 

مواد  -گرد سنگ آهک سیمان سیمان بنایی

 –افزودنی حباب ساز 

مرطوب کننده و دافع 

 آب

در کارهای بنایی که  آبی

مقاومت زیاد مد نظر 

 نیست

منظور اصلی از مصرف سیمان بنایی دستیابی به خاصیت 

خمیری بهتر ، کارایی و آب نگهداری بیشتر و کاهش جمع 

 ملات است. شدگی

سیمان 

 –پوزولانی 

آهک 

 پوزولانی

مناطقی که در برابر  آبی مواد پوزولان آهک –سیمان 

حمله مواد شیمیایی و 

 سولفات ها قرار دارند

 دیرگیر و دارای مقاومت کم

آسفالت برای قشر رویه  آبی شن و ماسه قیر ملات قیری

پیاده رو ها پوشش 

محافظ قشر نم بندی 

درز  بام ها، پر کردن

قطعات بتنی کف 

 پارکینگ و پیاده رو ها

 

*برای مصرف لای جرز مناسب نیست                                     مکان های مرطوب هوایی ماسه آهک ماسه آهک

* ماسه اگر قدری خاک داشته باشد برای این ملات مناسب 

 تر است)ماسه  کفی(
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 سنگ مرمر به رنگ های قرمز ، صورتی ، ارغوانی ، زرد ، قهوه ای ، سبز ، نخودی، کرم ، سفید تا خاکستری و سیاه یافت می شود. 

 از سنگ مرمر بیشتر در تزئینات داخلی بنا استفاده می شود. این سنگ در برابر اسید خورده می شود لذا استفاده از آن در نمای بیرونی به

دلیل بارش باران های اسیدی در شهرهای بزرگ مانند تهران متداول نمی باشد، چنانچه لازم باشد در سطح خارجی استفاده شود، سطوح 

 می باشد.  5/5تا  3توصیه می گردد. سختی مرمر  غیر صیقلی آن

 اما با وجود چگال و سخت بودن عموم سنگ های مرمر، گاهی برای استحکام رگه های آن از رزین اپوکسی استفاده می گردد. 

تاب فشاری مرمرهای سفید و خاکستری 
cm

kg
2

و مرمرهای رنگین   800
cm

kg
2

 می باشد.     600

 ( صحیح است.2گزینه ) -115 

 ( صحیح است.2گزینه ) -116

 پاسخ تشریحی: -

فولاد را ترد می کند، اگر فولاد بیش از اندازه فسفر داشته باشد، شکننده می شود تا جایی که در سرمای زمستان، ریل های : (P)فسفر

 شکنند.فسفر دار راه آهن، زیر ضربه ی چرخ های قطار راه آهن می 

توضیحاتی درباره فولاد: از افزودن کربن، سیلیس، منگنز، گوگرد، فسفر، مس و غیره به آهن خام ساخته می شود. فولاد ها بسته به مواد 

 افزوده شده به سه دسته:

 %25/3 -15/3فولاد نرمه:  -1

 %45/3 -25/3فولاد نیمه سخت )فولاد پر مقاومت(:  -2

 %05/3-45/3فولاد سخت )فولاد پر مقاومت(:  -3

 تقسیم بندی می شود.

 عنصرهای ترکیب شده با فولاد، به فولاد خاصیت های گوناگون می دهند، که در زیر نوشته شده است:

افزایش کربن، مقاومت کششی فولاد را افزایش می دهد، درجه ذوب آن را کاهش می دهد و جوش پذیری آن را کم تر می  :(C)کربن 

 کند.

 فولاد را بیش تر می کند و شکل دادن به آن را مشکل می نماید. مقاومت کششی :(mn)منگنز 

 تاب کششی فولاد را بالا می برد و سختی آن را زیاد می کند. فولاد سیلیسی ترد و نورد زدنش دشوار است.: (Si)سیلیس 

 میزان روانی فولاد مذاب را کم کرده و مقاومت ضربه ای آن را کاهش می دهد.: (S)گوگرد 

 توضیح در قسمت بالا: (P)فسفر 

به تاب کششی فولاد می افزاید و از زنگ زدن آن جلوگیری می کند. کارد و قاشق وچنگال و ظرف های فولادی زنگ نزن را  :(Cr)کروم 

 از فولاد کرم دار می سازند.

 خاصیت ایجاد کننده در فولاد عنصرهای موجود در فولاد

  کربن

 

 

 

 

 سیلیس

 

 

  

 

 افزایش مقاومت کششی

 ذوبکاهش درجه 

 کاهش جوش پذیری

 
 افزایش مقاومت کششی

 مشکل ساختن شکل دادن

 

 

 افزایش تاب کششی

 افزایش سختی

 ترد کردن فولاد

 .نورد زدن را دشوار می کند

 کاهش میزان روانی فولاد

 کاهش مقاومت ضربه ای

 منگنز

 افزایش کربن موحب:
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 صحیح است.« 4»گزینه  -117

 سنگ آهک دولومیتی علاوه بر کربنات کلسیم، کربنات منیزیم هم دارد.

 ( صحیح است.3گزینه ) -118

 پاسخ تشریحی: -

کردن یعنی اتصال سنگ به اندود توسط قلاب های فلزی را در هزینه نصب سنگ منظور می کنند و واحد متره آن  (Scope)اسکوپ 

 مترمربع است اگر به زیر سازی نصب سنگ پلاک به طریق خشک اشاره شده بود واحد متره آن کیلوگرم است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گوگرد

 

 فولاد افزایش تاب کششی  کروم

 جلوگیری از زنگ زدن فولاد
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 ( صحیح است.3گزینه ) -119

 پاسخ تشریحی: -

 مربع است و اگر مطرح نشده باشد با واحد متر مکعب متره می شود. اگر ضمانت دیوار بلوک بتنی مطرح شده باشد واحد متره آن متر
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 صحیح است.« 4»گزینه  -111

 پاسخ تشریحی: -

به  %4شود در صورتی که اجرای دیوار یا نماچینی در ضخامت یک آجره و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام می

 شود.قیمت ردیف مربوط اضافه می

 صحیح است. (1)گزینه  -111

 پاسخ تشریحی: -

 توسط مهندس مشاور محاسبه  -1مراحل انجام تغییر مقادیر کار : 

 توسط کارفرما ابلاغ+ تصویب  -2     

 توسط پیمانکار انجام کار با نرخ پیمان  -3     

 ضمن اجرای کار مبنای تغییر کار، تغییر مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان

 

 مبلغ اولیه پیمان %25 ≤( افزایش: مبلغ کارهای با قیمت جدید + مبلغ افزایش مقادیر 1 

 مبلغ اولیه پیمان %25 ≤( کاهش: حذف مقادیر+ مبلغ کاهش مقادیر 2 

 

در صورتی که پیمان مشمول تعدیل آحادبها باشد مبنای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت جدید با تبدیل قیمت جدید  نکته:

 مورد نظر به مبنای نرخ پیمان خواهد بود.

 با دستور مشاور  %13تا   

 با تصویب کارفرما   %25تا  15از   

 

 

 مبلغ اولیه پیمان باشد. %25<اگر کاهش تغییر مقادیر  نکته:

 

 

ملاک عمل برای مقادیر کاهش یافته بیش از حد تعیین شده در زمان تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی )بدون آنکه با تصویب  -

 کارفرما 

 صورت گرفته باشد( نرخ پیمان خواهد بود.

 انکار مبلغ اولیه پیمان(هایی از کار )مبلغ کارهای حذف شده توسط پیمملاک تعیین افزایش یا کاهش مقادیر در صورت حذف قسمت -

 صحیح است. (1)گزینه  -112

 پاسخ تشریحی: -

 موارد فسخ پیمان
 تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را فسخ کند.کارفرما می 

 .تأخیر در تحویل گرفتن از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده 

  مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.تأخیر در ارائه برنامه تفصیلی به مدت بیش از نصف 

  تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در موافقتنامه فسخ پیمان در این

حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده 

 باشد.

 یر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است.تأخ 

 .تأخیر در اتمام هریک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار 

 .تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان 

 وع کار پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.عدم شر 

  روز. 15بدون سرپرست گذاشتن کارگاه و یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش از 

 .عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب 

ارانواع تغییر مقادیر ک  

 اجرای افزایش یا کاهش مقادیر

 انجام عملیات ( پیمانکار موافق با اتمام کار با نرخ پیمان 1

 خاتمه پیمان ( پیمانکار  مخالف اتمام کار با نرخ پیمان 2
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 .انحلال شرکت پیمانکار 

 ای که موجب توقف یا کندی شین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونهورشکستگی پیمانکار یا توقیف ما

 پیشرفت کار شود.

 .تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران 

  هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا

 های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.ا یا واسطههآن

 .واگذاری پیمان به شخص ثالث 

 .پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی گردد 

 صحیح است. (3)گزینه  -113

 پاسخ تشریحی: -
رگونه افت هزینه دانه بندی مصالح، ساختمان و حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف بتن به اشکال مختلف مرتعش کردن بتن و ه

های مربوط، در بهای ردیفها ی آن، مرطوب نگه داشتن بتن و سایر هزینهناشی از متراکم کردن بتن، ریخت و پاش ناشی  از حمل و تخلیه

 منظور شده است.

 متر مکعب یا کمتر باشد در اندازه گیری از حجم بتن، کسر 35/3های تعبیه شده در بتن، که حجم هر یک از آنها حجم حفره 

 نخواهد شد.

 .اضافه بها برای کرم بندی وقتی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و اجرا شده باشد 

 .لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی مستلزم دستور مهندس مشاور است 

 شود.بهای افزودنیهای بتنی براساس دستورالعمل ردیفهای ستاره دار منظور می 

 بررسی گزینه ها: -

 ( مربوط به قالب بندی چوبی1گزینه 

 های پشت بند، چوب بست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده است.های فصل قالب بندی چوبی هزینهدر ردیف

 ها پرداخت نخواهد شد.هزینه رنده و تمیز کردن قالبها، در قیمت در نظر گرفته شده و هیچ گونه اضافه بهایی برای آن

 های قالب بندی بهای ماده رهاساز )روغن و مانند آن(، سیم و میخ لازم در قیمت ها منظور شده است.ردیفدر 

 ( کارهای فولادی با میلگرد2گزینه 
 ی مربوط به تهیه و مصرف الکترود، مفتول یا سیم آرماتوربندی، در قیمتهای واحد مربوط منظور شده و از این بابت هزینه ها

 شود.ضافه وزن پرداخت نمیاضافه بها یا ا

 شود.های پیش ساخته سقف بتنی مصرف شود، شامل اضافه بها میوقتی میلگرد به صورت خرپا در تیرچه 

 ( کارهای فولادی سبک4گزینه 
  در تمام ردیفهای فصل بهای جوشکاری، برشکاری، پرچکاری و سوراخ کاریها و همچنین سنگ زدن و مانند آن منظور شده و از

 شود.ابت اضافه وجهی پرداخت نمیاین ب

 های مربوط به تهیه و مصرف الکترود، پیچ و مهره، مفتول یا سیم، لحیم، پرچ و مانند آن در قیمتهای واحد مربوط منظور هزینه

 شده است.

 صحیح است. (1)گزینه  -114

 پاسخ تشریحی: -
 آمده است. 1واحد اندازه گیری موارد ذکر شده در گزینه 

mکندن آسفالت  - 
2

 

mلوله های آزبست سیمان  -  

mتهیه و نصب واتراستاپ  -  

mزنگ زدایی پنجره فلزی  - 
2 
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 ( صحیح است.3گزینه ) -115

 ( صحیح است.1گزینه ) -116

 است.( صحیح 4گزینه ) -117

 ( صحیح است.1گزینه ) -118

 ( صحیح است.1گزینه ) -119

 ( صحیح است.2گزینه ) -121

 ( صحیح است.2گزینه ) -121

 ( صحیح است.3گزینه ) -122

 صحیح است.« 1»گزینه  -123

 پاسخ تشریحی: -

 ویژگی های اقلیم سرد:
 ولیکن از تابستان بسیار معتدلی برخوردارند.ساکنین این اقلیم در زمستان سرمای سختی را تجربه می کنند  -1

 بارش سنگین و زیاد برف خصوصاً در قسمت های شمال و شمال غربی ایران. -2

 رطوبت کم هوا. -3

 اختلاف زیاد بین دمای شب و روز -4

 ویژگی های عمومی بافت شهری و روستایی اقلیم سرد ایران:
 فضاهای شهری به صورت محصور می باشند. -1

 افت شهری و روستایی فشرده، متراکم و ساختمان ها به صورت متصل به همب -2

 کوچه ها و معابر اصلی کم عرض می باشند. -3

 جنوبی قرارمی گیرند. )به علت آفتابگیری بهتر تمام سطح معبر( -معابر اصلی اغلب در جهت شمالی -4

 جنوبی:دلایل استقرار شهرک ها و روستاها در وسط کوهپایه ها و در جهت 

اگر محل قرارگیری روستا یا شهرک در پائین دره و نزدیک به رودخانه با شد در هنگام بارندگی شدید، وقوع سیل روستا را شدیداً  -1

 تهدید می نماید.

شدت در زمان شب هوای سرد به علت سنگینی، در پائین دره جمع می شود که اگر روستا یا شهرک در پایین دره قرار گرفته باشد  -2

 سرما موجب سلب آرامش ساکنین روستا می گردد.

 جهت شمالی کوه که اکثراً در سایه و سرد است مکان مناسبی برای زندگی ساکنین روستاها و شهرک نمی تواند باشد. -3

 بالای کوه هم برای قرارگیری روستا مناسب نمی باشد. -4

 ویژگی های عمومی ساختمان های سنتی اقلیم سرد ایران:
 ساختمان ها دارای حیاط مرکزی و عموماً اتاق های سمت شمالی این حیاط ها بزرگتر از سایر اتاق های پیرامون حیاط اجرا می شوند. -1

 ساختمان به صورت درونگرا -2

 نسبت سطح پوسته بیرونی به حجم کل ساختمان کم است. -3

 ارتفاع اتاق ها کم -4

 د.بام ها مسطح و تیرپوش اجرا می شون -5

 پنجره ها و بازشوها به صورت کوچک -6

 ایوان ها و حیاط کوچک -7

 دیوارها به صورت قطر اجرا می شوند. -0

 ساختمان ها دارای زیرزمین که ارتفاع آن کم است. -1

 پلان ها بسیار متراکم و فشرده. -13

 پایین بودن تراز کف حیاط نسبت به پیاده رو. -11

 زمین اجرا می گردد. قسمتی از ساختمان در داخل -12
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 پوشش سطوح خارجی ساختمان به رنگ تیره و ناصاف است و در پای دیوارها از ازاره سنگی یا لاشه سنگ استفاده می شود. -13

 بزرگترین پنجره ها در اتاق های شمالی و رو به حیاط عموماً تعبیه می گردند. -14

 نوع مصالح:
از مصالحی است که در این منطقه فراوان می باشند که عبارتند از سنگ )برای دیوارها( چوب  عمدتاً مصالح مورد استفاده در منطقه سرد

درختان )برای پوشش سقف( و برای آب بندی هم از کاهگل استفاده می کنند و مصالح مورد استفاده در ساختمان ها باید به شرایط زیر 

 را داشته باشند:

 بالا و تراکم پایین )چگالی کم(استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی  -1 

 استفاده از مصالح با سطوح خارجی تیره و ناصاف در بدنه خارجی ساختمان، برای جذب حداکثر انرژی خورشیدی.  -2

 بررسی گزینه ها: -

 ویژگی های عمومی ساختمان های سنتی اقلیم گرم و خشک:( 2گزینه 

 گرا و حصار کشی شده و بسته می باشند.تمامی ساختمان ها در این اقلیم به شکل درون  -1

 عموماً پنجره ها به داخل ساختمان ها باز می شوند. -2

 تمامی بناها به غیر از حمام دارای حیاط مرکزی هستند. -3

 بیشتر ساختمان ها دارای زیرزمین، ایوان و بادگیر می باشند. -4

 می باشد. کف ساختمان ها پائین تر از سطح پیاده روها و خیابان ها -5

 طاق ها عموماً قوسی و گنبدی شکل هستند. -6

 ضخامت دیوارها معمولاً زیاد است. -7

برای به حداقل رساندن جذب حرارت تابش خورشید توسط پوسته خارجی ساختمان ها، سطوح خارجی ساختمان ها را سفیدکاری  -0

 در می آیند. می نمایند به طوری که سطوح خارجی ساختمان ها به شکل صاف و صیقلی

سقف ساختمان های سنتی به سبب کمبود نزولات جوی و همین طور عدم وجود چوب به شکل گنبدی، خر پشته و طاق می باشند  -1

 که بدون هیچ اسکلتی با خشت خام و گل اجرا می گردند.

 عامل مهم در طراحی و اجرای ساختمان ها جلوگیری از کوران و ایجاد سایه می باشد. -13

 تعداد و ابعاد پنجره ها و درها را تا حد ام کان باید کاهش داد. -11

 تعبیه پنجره ها در قسمت بالایی بناها و دیوارها. -12

 استفاده از حیاط مرکزی، که دارای گیاه، درخت و حوض آب است که زندگی خانه و اتاق ها معطوف به این حیاط می باشد. -13

فشرده است و کاهش نسبت سطوح پوسته ساختمان به حجم آن ها، رکن اساسی و مهم در این  در این اقلیم، پلان ساختمان ها -14

 ساختمان می باشد.

سعی می گردد برای کمتر کردن تبادل حرارتی، قسمتی از ساختمان داخل زمین اجرا گردد تا تبادل حرارتی و نفوذ گرمای خورشید  -15

 به حداقل برسد.

 نتی اقلیم گرم و مرطوب:فرم بناهای ابنیه س( 3گزینه 

از دیگر مشخصه های معماری بومی منطقه ایجاد سایه بر روی سطوح و نماها با استفاده از ایوان های عریض و سرپوشیده مقابل خانه ها 

 است. 

باد و طبقه  در اقلیم گرم و مرطوب عموماً فضاهای زندگی در طبقات بالاتر از همکف در نظر گرفته می شود تا بیشتردر معرض وزش -

 همکف که در معرض رطوبت زمین است عمدتاً جنبۀ خدماتی داشته و در اغلب ساعات روز مورد استفاده نیستند.

 فضاهایی از قبیل سرویس های بهداشتی و انبار و آشپزخانه عموماً در طبقه همکف در نظر گرفته می شوند. -

 نی در این مناطق به دور از منطق است.به دلیل رطوبت بیش از حد زمین احداث فضاهای زیرزمی -

 خانه ها دارای حیاط مرکزی و نیمه درونگرا هستند. -

به دلیل استفاده از نسیم های دریایی بادگیرها باد خانه های وسیع و رو به دریا احداث می شوند و در برخی موارد این بارگیرها یکطرفه  -

 هستند.

 بازشوها )در اقلیم گرم و مرطوب(
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قلیم گرم و مرطوب بازشوها ابعاد وسیعی دارند اما فقط زمانی قابل استفاده هستند که در محیط بیرون همراه با گرمای زیاد نباشند. در ا -

 با ایجاد بازشوهای وسیع رو به دریا می توان از نسیم های دریا به ساحل سود جست.

حداکثر میزان ممکن است و شرایط محیط بیرون خانه غیر قابل تحمل  در فصل تابستان و در ساعاتی از روز که گرمای هوا و رطوبت در -

است باید بازشوها کاملاً بسته نگه داشته شود. در این شرایط کولر گازی وسیله مطلوبی برای خنک کردن فضاهای داخلی خانه محسوب 

 می شود.

م های دریایی هستند محیط سایه دار و دلپذیری را جهت ایوان های وسیع و سرپوشیده رو به دریا علاوه بر آن که در معرض وزش نسی -

 دیدن مناظر دریایی فراهم می کنند.

 جهت حداکثر استفاده از نسیم ها و کوران، ارتفاع اتاق ها و پنجره ها کشیده و بلند است و ایوان ها وسیع و مرتفع هستند. -

 پوشش بام ها )اقلیم گرم و مرطوب(
 هالی منطقه شب ها را در پشت بام خانه ها می خوابند.پوشش بام ها مسطح است و ا -

بام ها دارای جان پناه مشبک هستند تا علاوه بر محفوظ ماندن ساکنین از دید اطراف، کوران هوا از طریق شبکه های جان پناه به  -

 راحتی امکان پذیر باشد.

 مصالح ساختمانی )اقلیم گرم و خشک(
 استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا منطقی نیست.با توجه به تعادل دمای هوا،  -

 استفاده از چوب در بدنه و جسم دیوارها راه حل مناسبی جهت ممانعت از ورود حرارت به داخل بناها است. -

 به دلیل کمبود چوب، بناها غالباً از خشت و گل مصالح بنایی که دارای ظرفیت حرارتی زیادی هستند ساخته می شود اما پیشنهاد  -

 می شود حتی الامکان برای ساخت خانه ها از مصالح سبک با ظرفیت حرارتی پائین استفاده شود.

 (4گزینه 

 رطوب ایران:ویژگی های کلی فرم ابنیه سنتی اقلیم معتدل و م
 بام ساختمان ها عموماً به صورت شیبدار اجرا می شوند. -1

 وجود ایوان یا غلام گرد در پیرامون ساختمان -2

 شکل گیری ساختمان به صورت برون گرا -3

 حذف زیرزمین -4

 کف طبقه همکف بالاتر از سطح زمین و معمولاً بر روی پایه های چوبی -5

بنا به سمت دریا قرار گیرد تا بدین طریق از نسیم دریا به ساحل و ساحل به دریا بتوان استفاده بهتری سعی می گردد بیشترین سطح  -6

 برد.

سعی می نمایند ساختمان را تا حد امکان مرتفع بسازند تا هم ساختمان از رطوبت کف در امان بماند و هم از باد که در ارتفاع از  -7

 فاده نمایند.سرعت بالاتری برخوردار است بیشتر است

ساختمان ها دارای پلان باز و گسترده و پراکنده و شکل پلان آن ها به صورت هندسی طویل و باریک و سطح ساختمان رو به سمت  -0

 بیشترین جریان هوا قرار گیرد.

 استفاده از فونداسیون به صورت پی گسترده. -1

 تغییر پنجره در تمام جهت های ساختمان. -13

 صحیح است. (1گزینه ) -124

 پاسخ تشریحی: -

 ویزگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب:

( در کرانه های نزدیک به دریا برای محافظت ساختمان از رطوبت، خانه ها بر روی پایه های چوبی ساخته شده اند و در دامنه ها که 1

 رطوبت کمتر است بر روی پایه های سنگی، گلی و گربه روها بنا شده اند.

 ( برای حفاظت اتاق ها از باران ایوانک های عریض و سرپوشیده در اطراف اتاق ها ساخته اند.2

( مصالح با حداقل ظرفیت حرارتی و در صورت استفاده از مصالح سنگین باید ضخامتشان حداقل باشد. )مصالح سنگین تأثیر تهویه و 3

 کوران را از بین می برد(
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فاده می شود و معمولاً پلان قرارگیری ساختمان با توجه به وزش نسیم های دریا تعیین شده و در نقاط ( از کوران و تهویه طبیعی است4

 بادهای شدید قسمت های رو به باد کاملاً بسته است.

بوده ( به منظور استفاده بیشتر از جریان هوا و فراوانی آب و امکان دسترسی به آن در هر نقطه، ساختمان ها به صورت غیر متمرکز 5

 است.

 ( به دلیل بارندگی زیاد بام ها شیبدار و شیب بیشتر آن ها تند است.6

 ( صحیح است.4گزینه ) -125

 پاسخ تشریحی: -

 

 

 

 

 

 

 

 معماری بومی مناطق گرم و خشک:ویژگی های 
استفاده از مصالحی چون خشت و گل که ظرفیت حرارتی بالایی دارند )ساختن خانه ها در دل تیرها و عمق زمین و استفاده از شرایط  -1

 راحتی متعادل عمق زمین در شرایط حاد(

 سبت به حجمش کم است.پلان ساختمان ها تا حد ممکن متراکم و فشرده بوده و سطح خارجی ساختمان ن -2

 ساختمان ها معمولاً در بافت های متراکم و مجموعه ی فشرده بنا شده اند )ایجاد بیشترین سایه ممکن بر سطوح خارجی( -3

 به دلیل بارندگی کم و نداشتن چوب، سقف ها به صورت گنبد و تاق و بدون هیچ اسکلتی ساخته شده اند. -4

 نیمه بیابانی از چوب و سقف مسطح استفاده می شد( )خشت خام و گِل( )البته در مناطق

 به منظور کاهش هر چه بیشتر حرارت، سطوح خارجی سفید کاری شده اند. -5

تعداد و مساحت پنجره ها به حداقل رسیده و برای نفوذ پرتوهای منعکس شده از زمین، پنجره ها در قسمت فوقانی دیوار تعبیه شده  -6

 است.

معتدل و مرطوب سعی شده از ایجاد کوران و ورود هوای خارج به ویژه در هوای گرم از طریق پنجره ها و قسمت های بر خلاف مناطق  -7

 بازشو جلوگیری شود و از بادگیر برای خنک سازی هوا استفاده می کردند.

حوض و درختکاری و سطح  استفاده از حیاط داخلی و معطوف ساختن فضاهای زندگی به این حیاط ها )این حیاط ها که دارای -0

 گیاهکاری است که یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد رطوبت است(

 جهت قرارگیری ساختمان جنوب تا جنوب شرقی است )این جهت برای به حداقل رساندن نفوذ حرارت ناشی از تابش آفتاب است(. -1

 ( صحیح است.4گزینه ) -126

 پاسخ تشریحی: -

 :ویژگی بازار در اقلیم معتدل و مرطوب )کرانه دریای خزر( 

 

 :ویژگی بازار در اقلیم گرم و مرطوب )سواحل جنوبی( 

 

 
 

 

 

 

 :ویژگی بازار در اقلیم سرد )شمال غرب و غرب( 

دارای سایه بانی مرتفع از حصیر یا پارچه )بعضی از بازارها از تیر  -1

که در این  چوبی و مصالح بنایی جهت پوشش سقف استفاده می کردند

صورت یک بازشوی سرتاسری بین طاق و دیوار زده می شد تا مشکل 

 رطوبت حل شود(

 طول راسته های بازار کم و تهویه از دو طرف -2

 استفاده از پلان های متراکم و فشرده -1

 به حداقل رساندن سطح خارجی در برابر حجم مورد پوشش -2

 استفاده از مصالح با ظرفیت و عایق حرارتی بالا -3

 رساندن میزان تعویض هوای داخل و تهویه طبیعیبه حداقل  -4

 انتخاب بام های مسطح و نگهداری برف روی بام به عنوان عایق حرارتی -5

 سطوح خارجی به رنگ تیره و ابعاد پنجره ها نسبت به گرم و خشک افزایش یافته است. -6

 ویژگی های معماری بومی مناطق سرد

 مانع تهویه هوا نشود(فاقد سقف )به دلیل رطوبت بالا، تا  -1

 بام حجره ها شیبدار )مانع از خیس شدن عابرین( -2

 تراکم زیاد -1

طاق عرض راسته آجری و ارتفاع آن نسبت به نواحی گرم و خشک  -2

 کمتر )به دلیل سهولت گرم کردن(



 

31 

 

 

 

  :ویژگی بازار در اقلیم گرم و خشک )مرکزی ایران(

 

 

 

 

 ( صحیح است.2گزینه ) -127

 پاسخ تشریحی: -

 جرم حرارتی هوا کمتر است ونوسان دما بیشر خواهد بود. هرقدر رطوبت نسبی پایین تر باشد در واقع
حرارتی وجود دارد و ما برای رفع این مورد باید از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا استفاده کنیم تا در مناطق گرم و خشک بیشترین نوسان 

 در هنگام روز گرما در دیوارها ذخیره شده و شب هنگام که هوا سرد می شود این حرارت را به داخل اتاق منتقل کند.

 شب که کم است زیاد کرده ایم و به یک تعادل نسبی می رسیم.با این کار در روز دمای اتاق را که زیاد است کم کرده ایم و در 

 صحیح است.« 3»گزینه  -128

 پاسخ تشریحی: -

23/کره زمین دارای محور دوران تابشی است که نسبت به خط عمود بر صفحه گردش زمین به دور خورشید  درجه انحراف دارد. لذا  5

حرارت و آب و هوای کره زمین در هر منطقه بنا بر زاویه تابش خورشید نسبت به زمین فرق می کند و این مطلب باعث ایجاد فصول 

مختلف در هر ناحیه از کره زمین می شود. که زاویه تابش زاویه ای است که شعاع تابش خورشید با تصویر آن بر روی سطح زمین می 

 زد. )از صفر تا نود درجه(سا

 

 

 

 

 : زاویه ای است بین امتداد پرتو خورشید و سطح افق(h)زاویه تابش  -

 زاویه ای است بین تصویر امتداد پرتو خورشید بر صفحه افق و شمال واقعی. (z):جهت تابش  -

 * تغییر روزانه و سالانه این زوایا به عرض جغرافیایی و زمان بستگی دارد.

زاویه بین صفحه ای که از خط استوا می گذرد و خط وصل کننده ی مرکز زمین و خورشید )که در طول سال چرخش زمین: زاویه  -

/23 23/درجه به سمت بالای صفحه ی استوا و  5 درجه پایین صفحه استوا است.  5

 درجه( 47)مجموعاً 

 

 

 

 بررسی گزینه ها: -

: زاویه ای است که تصویر شعاع تابش خورشید بر روی زمین با جهت تابش :1گزینه 

 طاق ها بلندتر و عرض راسته ها بیشتر  -1

 منفذ بالای طاق ها بزرگتر -2

گاهی بازشوهایی زیر طاق که به تأمین نور و تهویه و کاهش حرارت  -3

 کمک می کند

مک می کند و مانع ورود طاق هم در زمستان به تعادل دما ک -4

 گردوغبار می شود.
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 خط شمال و جنوب می سازد شمال صفر درجه و جنوب صد و هشتاد درجه در نظر گرفته شده است.

تهران که در نیمکره ی شمالی واقع شده، زاویه تابش  زاویه تابش آفتاب در زمستان کمتر و در تابستان بیشتر است. برای شهر :2گزینه 

 آفتاب هنگام ظهر در ماههای مختلف سال در جدول زیر می باشد.

زاویه تابش آفتاب در تابستان هنگام ظهر تقریباً عمودی است ولی در زمستان آفتاب با زاویه کمتری می تابد. از این خاصیت در ضلع 

کرد. با قرار دادن یک سایه بان بالای پنجره های این ضلع، می توان از ورود تابش آفتاب و گرم شدن جنوبی ساختمان می توان استفاده 

 ساختمان در تابستان جلوگیری نمود.

در فصل زمستان که احتیاج به حرارت خورشید می باشد به دلیل اینکه زاویه تابش آفتاب کمتر است، تابش خورشید به داخل اطاق نفوذ 

 می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

غربی است. یعنی طول ساختمان باید در این جهت و عرض  -بهترین طرز قرارگیری ساختمان در مقابل آفتاب در جهت شرقی :4گزینه 

جنوبی باشد. زیرا دیوار جنوبی در زمستان بیشترین مقدار انرژی را کسب می کند. و این دیوار را توسط سایه  -بنا در جهت محور شمالی

 تابستان محافظت نمود. بان می توان در

 * بهترین طرز قرارگیری ساختمان در برابر آفتاب

 

 

 

 * موقعیت خورشید نسبت به زمین

 در تابستان طلوع آفتاب از شمال شرقی و غروب آن در شمال غربی است.

 در زمستان آفتا از جنوب شرقی طلوع و در جنوب غربی غروب می کند.

 طلوع و در غرب غروب می کند.در اول بهار و پاییز آفتاب از شرق 

 

 

 

 

 ( صحیح است.3گزینه ) -129

 پاسخ تشریحی: -

جنس لوله های که در سیستم دفع فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: چدن، آهن نرم، آهن گالوانیزه، فولاد، مس، برنج، 

 سرب، سفال، بتن و سیمان آزبستی.

 عدم مقاومت در برابر زنگ زدگی نمی توان در سیستم دفع فاضلاب مورد استفاده قرار داد.لوله های آهنی سیاه را به دلیل 

 * لوله های آزبستی در انتقال فاضلاب آغشته به مواد شیمیایی کاربرد دارد.

 ( صحیح است.3گزینه ) -131

 پاسخ تشریحی: -

 از جمله آب می باشد.صاف کردن یا فیلتراسیون روشی فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع 

 انواع صافی:
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متر بر روی آن  2/1صافی شنی کند: این صافی ها تشکیل شده از استخرهای مستطیلی از جنس آجر یا بتن، که آب با عمق تقریبی  -1

 ها قرار می گیرد.

مین علت جلوگیری از عبور صافی شنی تند: اختلاف این صافی با صافی شنی کند در سرعت زیاد عبور آب از آن می باشد. و به ه -2

 باکتری ها به خوبی صافی های کند نمی باشد.

 

 صافی تحت فشار: مانند صافی ها شنی تند و کند است، فقط شن و ماسه و کانال جمع آوری آب در استوانه های تحت فشار قرار دارد. -3

 مبانی نظری و تئوری معماری

 ( صحیح است.2گزینه ) -131
به نشانه های بصری در یک ارتباط تصویری تا جایی که باعث گمراهی بیننده شود و دیگر نمی توان واقعیت تصویر اصل گشتالت به توجه 

 را تشخیص داد.

 ( صحیح است.3گزینه ) -132

 پاسخ تشریحی: -

حد و یکپارچه وحدت در طرح به معنای آن است که عناصر مختلف به نحوی با هم ادغام شدند که همه ی آنها روی هم به یک کل وا

 تبدیل می شوند.

 ( صحیح است.1گزینه ) -133

 پاسخ تشریحی: -

 مکمل رنک ارغوانی لیمویی می باشد.

 ( صحیح است.4گزینه ) -134 

 پاسخ تشریحی:-

 این رنگ مانند نارنجی همراه با زرد نارنجی،نارنجی و قرمز ،آلبالویی را به ذهن مخاطب القا می کند.

 است. ( صحیح1گزینه ) -135

 پاسخ تشریحی: -

 )فام دار(سه رنگ اصلی و تمام ترکیبات آنها رنگهای کروماتیک:                                       

 )بی فام( رنگ سیاه و سفید و رنگهای حاصل از آنهارنگهای دی کروماتیک:                                      

                            دسته ی بالا نیستند.مانند نقره ای ، طلائی ، بژ ، فسفری2 رنگهای جدید که جزرنگهای اکروماتیک:                                    

 درجه بندی رنگ ها :

 : این رنگها دارای دو ویژگی هستند.رنگهای اصلی -1

 و زرد رنگهای اصلی عبارتند از: از قرمز، آبی

 ترکیب این سه رنگ خاکستری تیره است. زرد، قرمز و آبی اصلی تقریباً در بازار وجود ندارند.

 زرد کادمیوم بهترین زرد                   

 قرمز کادمیوم، آلیزارین بهترین قرمز                

 اولترامارین، کبالت، پروس بهترین آبی                  

 پاساژ رنگی به حد فاصل میان رنگها گفته می شود. یا پاساژ رنگهای اصلی: 2جه رنگهای در -2

 رنگهای 

      کروماتیک
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 نارنجی  زرد و قرمز   

 سبز  زرد و آبی   

 بنفش  قرمز و آبی  

 

حاصل می گردد که این همان پاساژ رنگهای  3، رنگهای درجه 1با رنگهای درجه  2از مخلوط کردن رنگهای درجه  :3رنگهای درجه  -3

 نیز می باشد. 2درجه 

 ( صحیح است.4گزینه ) -136

 پاسخ تشریحی: -

حالت خلوص نمادی  رنگ زرد شخصیتی دوگانه دارد. از یک طرف جذاب و محرک است و از طرف دیگر شکننده و بی دوام است. در زرد:

از ذکاوت و دانایی است اما به محض رقیق و تاریک شدن نشانه ی بی اعتمادی، بی خودی و تردید است. زرد، رنگی مهاجم و انعطاف پذیر 

 است که به سرعت خاموش می شود و از انرژی می افتد.

 سایر گزینه ها:  -

رنگ سبز روشن شاخ و برگ گیاهان با تلألؤ و سرزندگی خود نشاط طبیعت  رنگ بهار و رویش طبیعت است. در آغاز بهار)سبز(:2گزینه 

را به جسم و جان انسان منتقل می کند. سبز رنگ امید و زندگی دوباره است. این رنگ که از تلفیق زرد با آبی به وجود می آید، دانش و 

ت می کند. و سبز نشانه ای از رستاخیز و صعود روحانی به ایمان معنوی را نشان می دهد؛ سرسبزی طبیعت انسان را بر حیات اخروی دلال

عالم بالاست که از طریق تجدید حیات طبیعت و رشد گیاهان بشارت آن به انسان داده شده است.پرچم اسلام عموماً به رنگ سبز است و 

بر و امام معصوم نیز به رنگ سبز توصیف در بقعه ها و اماکن مقدس از رنگ سبز برای تزئین استفاده می شود. معمولاً لباس حضرت پیام

شده است. حضرت خضر نیز عموماً در پوشش به رنگ سبز توصیف شده است. سبز در میان زرد گرم و آبی سرد رنگی میانه است. وقتی با 

 آبی مخلوط شود بی نهایت سرد و فسرده می شود و در تلفیق با زرد سرزنده، فعال و گرم می شود.

رنگ بلوغ، جوانی و شادابی است رنگی سرخوش، وجدآور و نشاط آور است که تحمل آن به سادگی میسر نیست اما در :)نارنجی(3گزینه 

کنار سایر رنگ ها به سر زندگی آن ها می افزاید و انرژی بصری بسیاری می پراکند. وقتی نارنجی با سفید مخلوط شود، به شدت از انرژی 

سیاه خاموش اما عمیق می شود.حرارت نارنجی در کنار آبی به اوج خود می رسد و به کنتراست سرد  آن کاسته می گردد. و در اختلاط با

 و گرم با کیفیتی انکار ناپذیر دامن می زند. نارنجی در اختلاط با آبی خاکستری های زیبا و گرمی به وجود می آورد.

 ( صحیح است.4گزینه ) -137

 پاسخ تشریحی: -
 سه دسته کلی جای داد:رنگ ها را می توان در 

 رنگ های آکروماتیک -3 رنگ های دی کروماتیک  -2 رنگ های کروماتیک -1

 رنگ های کروماتیک )فام دار(: -1

 سه رنگ اصلی و تمام ترکیباتش مثل بنفش، فیروزه ای به همه رنگ ها در دایره رنگ گفته می شود.

 رنگ های دی کروماتیک )بی فام(:  -2
 سیاه و رنگ های حاصله از آن ها، مثل خاکستریدو رنگ سفید و 

 رنگ های آکروماتیک: -3
 به رنگ های جدید گفته می شود که جزء هیچ از دو دسته تقسیم بندی فوق الذکر نباشد. مثل طلایی، نقره ای، بژ، فسفری، برنزی و ...

 ( صحیح است.2گزینه ) -138

 پاسخ تشریحی: -

اشباع به معنی میزان خلوص نسبی رنگ است. وجود خاکستری در رنگ از درجه ی خلوص می کاهد  و آن را چرک می کند و از 

 درخشش رنگ می کاهد. کودکان و هنرمندان فولکلور توجه خاصی به رنگ های خالص دارند. 

 ( صحیح است.2گزینه ) -139
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 پاسخ تشریحی: -
می شود. یعنی  1به  3می باشند که نسبت ساده شده ی این اعداد  3و  1بقه بندی گوته به ترتیب اعداد رنگ های زرد و بنفش طبق ط

برای رسیدن به تعادل میان رنگ های مکمل زرد و بنفش باید در یک سطح یک قسمت سطح  زرد و سه  قسمت آن بنفش باشد تا به 

 تعادل برسد.

 ( صحیح است.1گزینه ) -141

 است.صحیح « 2»گزینه  -141

 پاسخ تشریحی: -

از خصوصیات برجسته معماری ایلخانی، مهارت فوق العاده در گچبری و استفاده زیادی بود که از آن به انواع مختلف به عمل می آمد. 

تزیینات گچی در این دوره عبارت است: از نوارهای گچبری کنده کاری شده و قالبی با نقوش اسلیمی و هندسی، تزیین گچی به شیوه 

هری که در بین بندهای عمودی آجر بر سطوح دیوارها و با طرح های متفاوت هندسی، اشکال گل و بوته به کار می رفت. استفاده از گچ مُ

 .های رنگی نیز متداول بود در ایجاد کتیبه های متعدد، و گچبری

 صحیح است.« 1»گزینه  -142

 صحیح است.« 2»گزینه  -143

 پاسخ تشریحی: -

 آذری:آرایه شیوه 
آمد. اما در شیوه شد و ساختمان پایدارتر و نماسازی آن ماندگارتر در میدر شیوه رازی آجرکاری نماسازی همراه با سفت کاری انجام می

شد. سپس آمود و آذری، نخست ساختمان با خشت یا آجر و سنگ لاشه یا کلنگی با شتاب و بگونه زبره )بدون نما( سفت کاری می

 شد.افزوده می نماسازی به آن

 ها بررسی گزینه -

 این ویژگی مربوط به شیوه رازی است. (1گزینه 

 باشد.ویژگی نیز مربوط به شیوه رازی می2این  (4و 3گزینه 

 

 صحیح است.« 2»گزینه  -144

 پاسخ تشریحی: -

 مسجد فهرج:
های شیوه خراسانی مسجد جامع فهرج است. این ترین ساختمانیکی از اصیل

های مسجد شاید کهن ترین مسجد ساخته شده در ایران است که ویژگی

 نیارشی شیوه پارتی )ساسانی( را داراست.

های گچ بری و شکنجی و پیچک آن همانند طرح کلی آن ساده است و آرایه

 های کاخ کسری در تیسفون است.آرایه

هانه دهانه و د 3نقشه مسجد بسیار ساده بوده است که شامل شبستانی با 

دهانه چپ و راست آن است. چفدهای همه آنها خاگی  2میانی بزرگتر از 

 باشند.)بیضی( است. تاقها نیز آهنگ )ناوی یا کوره پوش( می

 صحیح است.« 1»گزینه  -145

 پاسخ تشریحی: -

 ویژگی معماری شیوه پارتی

 های گوناگونها و بهره گیری از اندامگوناگونی در طرح 

  هاهای مسکونی و خانههای پذیرایی و پاد جفت سازی در کاخها و کاخنیایشگاهجفت سازی در 

 درونگرایی با بهره گیری از میانسرا. 
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 ها با بلند ساختن آنهاشکوه و عظمت دادن به ساختمان 

 ایجاد گنبد و تکوین ایوان طاق دار  

 ه و نیم گنبد( های خمیده تاقی و گنبدی )تاق آهنگ، تاق و تویزبهره گیری از آسمانه 

 ها و گنبدها پی سازی با سنگ لاشه.بهره گیری از چفدهای مازه دار برای تاق 

  .گوشه سازی چوبی، سکنج، ترمبه و فیلپوش در زیر گنبدها 

 های بوم آورد، سنگ لاشه، خشت و آجر، ملات گیر چاروساختمایه. 

 صحیح است.« 2»گزینه  -146

 صحیح است.« 4»گزینه  -147

 صحیح است.« 3»گزینه  -148

 ( صحیح است.2گزینه ) -149

 ( صحیح است.4گزینه ) -151

 صحیح است.« 1»گزینه  -151

 پاسخ تشریحی: -

ترین پل ترین پل شناخته شده در ایران پلی است که در دوره ارارتوها بر روی رودخانه ارس احداث شده است. پس از آن قدیمیقدیمی

 ربوط به دوره هخامنشیان.ایران پلی است در پاسارگاد م

دانند که در نزدیکی تخت جمشید در فارس قرار دارد. این پل در قرن چهارم هجری و در دوره ترین پل دوره اسلامی را بند امیر میقدیمی

 آل بویه ساخته شده است.

 ها بررسی گزینه -

باشد. پس از آن در دوره اشکانی آثاری از تخت جمشید میقدیمی ترین حمام ایران مربوط به حمام اختصاصی کاخ داریوش در ( 2گزینه 

 حمام در کاخ آشور مشاهده شده است. در دوره اسلامی نیز ساخت حمام همواره مورد نظر بوده که معروفترین آنها عبارتند از:

 رازحمام ارگ کریمخان در شی -حمام وکیل شیراز  -حمام خسرو آقا در اصفهان -حمام گنجعلی خان در کرمان

 فضای جلوی ورودی حمام پیش خوان: (3گزینه 

سردر ورودی حمام که اغلب دارای تزئینات کاشیکاری با موضوعات مختلف از جمله داستانهای شاهنامه و نقش  ایوان ورودی )درآیگاه(:

 خورشید خانم بوده است. 

برخی از این سکوها وسیع تر و پرتزئین تر بوده که به  فضای رختکن حمام بوده و سکوهایی دورتادور خود داشته است.بنیه یا سربنیه: 

 گرفته است.عنوان شاه نشین مورد استفاده اعیان و بزرگان قرار می

ارتباط سربینه و گرمخانه از طریق میان در انجام می شده و دسترسی به سرویس های بهداشتی نیز از طریق میان در میسر میان در: 

 شده است.می

 ست و شو بوده و اغلب دارای چند خزینه بوده است.محل شگرمخانه: 

 کرده است.اتاقی در زیر گرمخانه بوده که گرمای حمام را تأمین میتون یا گلخن: 

 صحیح است.« 2»گزینه  -152

 پاسخ تشریحی: -

 بنا معمار

 مسجد جامع زواره استاد محمود اصفهانی معروف به غازی

 گچبری محراب اولجاتیو استاد حیدر
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 استاد قوام الدین شیرازی

 مسجد گوهرشاد

 آرامگاه گوهرشاد در هرات

 مدرسه گوهرشاد در هرات

استاد قوام الدین شیرای و پسرش غیاث الدین 

 شیرازی
 مدرسه غیاثیه خرگرد

 گور امیر محمد بن محمود اصفهانی

 گنبد مسجد کبود تبریز استاد رضا معماران تبریزی

 مدرسه خان شیراز شیرازیاستاد حسین شماعی 

 ارسن گنجعلی خان کرمان استاد محمد یزدی

 مسجد امام اصفهان استاد علی اکبر اصفهانی

 استاد فریدون نائینی
معمار گنبد مسجد امام 

 اصفهان

 استاد محمدرضا اصفهانی
مسجد شیخ لطف الله 

 اصفهان

میرزا مهدی خان شقاقی )اولین آرشیکت 

 ایرانی(
 سپهسالارمدرسه 

 خانه بروجردیها استاد علی مریم

 دوستعلی خان معیر الممالک
 تکیه دولت

 شمس العماره

 

 ( صحیح است.3گزینه ) -153

 پاسخ تشریحی: -

در بررسی گزینه اول باید گفت که هگاه در طراحی گوشه ی اتاق مد نظر بود از پرسپکیو دو نقطه ای استفاده می کنیم و اگر 

صورتی که نقطه گریز در یک طرف روی خط افق قرار گیرد باید جهت نمایش بهتر، در و پنجره در یک طرف در طراحی در 

 اتاق قرار بگیرد.

 ( صحیح است.2گزینه ) -154

 ( صحیح است.3گزینه ) -155

 ( صحیح است.4گزینه ) -156

 ( صحیح است.4گزینه ) -157

 پاسخ تشریحی: -

تنهایی نمی تو اند گویای طرح باشند. اما با ترسیم سایه ها تصویر روشنی از عمق و ارتفاع اشکال و احجام و خطوط ساده ی نما یا پلان به 

 کیفیت طرح حاصل می شود.

 ( صحیح است.1گزینه ) -158

 ( صحیح است.1گزینه ) -159

 ( صحیح است.4گزینه ) -161
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