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 با پاسخنامه موقت تستی تعدادی از سواالت آزمون 44تا  1سواالت 

 

 کدام مورد در خصوص کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت هستند، صحیح است؟ -1

 حق کارشناسی در دعاوی دولتی را ندارند.( 1

 ( حق کارشناسی در دعاوی دستگاه متبوع خود را ندارند.2

 الطرفین باشد.( حق کارشناسی در دعاوی دولتی را ندارند، مگر آنکه مرضی3

 الطرفین باشد.( حق کارشناسی در دستگاه متبوع خود را ندارند، مگر آنکه مرضی4

 

رسمی با سوء نیت در اظهارنظر عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی، تمام ماوقع را  هرگاه کارشناس -2

 ست؟شده ا ذکر نکند، مرتکب کدام جرم

 ( جعل در اسناد رسمی2                 دخالت در امور قضایی        ( 1

 ( گزارش خالف واقع3         ( خیانت در امانت                       2

 

تواند در هر دو رشته پروانه کارشناسی دریافت یل کرده و دارای تخصص باشد، آیا میصاگر شخصی در دو رشته تح -3

 کند؟

 پذیر است.های قانونی امکانبلی، در صورت برخورداری از شرایط و صالحیت( 1

 پذیر است.( بلی، با تجویز شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری امکان2

 ( خیر، صدور پروانه فقط برای یک رشته ممکن است.3

 تواند فعالیت کند.( بلی، اما فقط در یک رشته می4

 

 است؟ در کدامقابل اعتراض وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تصمیمات مرکز  -4

 رتهیات نظا( 1

 ( دیوان عدالت اداری2

 ( دادگاه عمومی3

 ( شورای عالی4

 

اگر کارشناسی در مرحله بدوی یک پرونده اظهارنظر کرده باشد و در مرحله تجدیدنظر آن پرونده، همان کارشناس  -5

 شناسی تعیین شود، تکلیف چیست؟نوان عضوی از هیات کاربه ع

 باید رسیدگی و اظهارنظر کند.( 1

 ( باید از قبول کارشناسی امتناع کند.2

 وزه قضایی نباشد.( باید از قبول کارشناسی امتناع کند، مگر آنکه کارشناس دیگری در آن ح3

 ( باید از قبول کارشناسی امتناع کند، مگر آنکه بخواهد نظری متفاوت از نظر قبلی خود بدهد.4
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الزحمه او را بپردازد، بعد از اخطار دادگاه اگر کارشناس نظریه خود را به دادگاه تسلیم کند و شخصی که باید حق -6

 الزحمه کارشناسی چیست؟از پرداخت خودداری کند، تکلیف وصول حق

 شود.کارشناسی از عداد عدله خارج می( 1

 طرح دعوی کند. ( کارشناس باید برای وصول بقیه مبلغ در دادگاه صالح2

 ( کارشناس باید برای وصول بقیه مبلغ در همان دادگاه طرح دعوی کند.3

 کند.الزحمه را صادر می( دادگاه در همان پرونده دستور وصول حق4

 

اولیه یا تکمیل نظریه خود دعوت کند، ولی کارشناس در مهلت مقرر، اقدام اگر دادگاه، کارشناس را برای اظهارنظر  -7

 مقتضی را انجام ندهد، تکلیف چیست؟

 شود.( در هر دو فرض، موضوع به کارشناس دیگری ارجاع می1

 شود.( در هر دو فرض، کارشناس جلب می2

 شود.کارشناس جلب میشود و در فرض دوم، ( در فرض اول، موضوع به کارشناس دیگری ارجاع می3

 شود.میشود و در فرض دوم، موضوع به کارشناس دیگری ارجاع ( در فرض اول، کارشناس جلب می4

 

 اگر یک حوزه فاقد کارشناس رسمی دادگستری در زمینه خاصی باشد، تکلیف چیست؟ -8

 .تواند از میان کارشناسان رسمی حوزه مجاور یا اهل خبره انتخاب کند( بازپرس می1

 ( بازپرس باید از میان کارشناسان حوزه مرکز استان انتخاب کند.2

 ( بازپرس باید از میان کارشناسان رسمی حوزه مجاور انتخاب کند و اگر مقدور نباشد، از بین اهل خبره.3

 ( بازپرس باید از میان اهل خبره انتخاب کند و اگر مقدور نباشد، از بین کارشناسان رسمی حوزه مجاور.4

 

 الطرفین، قابل اعتراض است؟آیا نظر کارشناس مرضی -9

 ( نظر او قابل اعتراض نیست و قطعی است.1

 ( نظر او قابل اعتراض است.2

 ( نظر او قابل اعتراض نیست، مگر آنکه خالف اوضاع و احوال مهم قضیه باشد.3

 ( نظر او قابل اعتراض نیست، مگر آنکه کارشناس رسمی دادگستری نباشد.4

 

 مهلت کارشناس برای اظهارنظر، چگونه است؟ -10

 شود و توسط قاضی یا طرفین، قابل تمدید است.( توسط قاضی تعیین می1

 بار قابل تمدید است.( در قانون مندرج است و توسط قاضی یا طرفین، برای یک2

 ( در قانون مندرج است و توسط قاضی، قابل تمدید است.3

 توسط وی، قابل تمدید است.شود و ( توسط قاضی تعیین می4
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 تری در خصوص شرایط خصوصی پیمان است؟کدام مورد، بیان کامل -11

 شود.( شرایط خاصی است که شرایط عمومی پیمان را نقض نموده و توسط پیمانکار پیشنهاد می1

 ه است.( شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شد2

 االجرا نیست.( به منظور تکمیل شرایط عمومی، تنظیم شده است و الزم3

 شود.( شرایط خاصی است که جدا از شرایط عمومی، توسط کارفرما ابالغ می4

 

 کدام مورد، از تعهدات پیمانکار نیست؟ -12

 مجلس کند.تحویل داده و صورت( دستگاه نظارت و مهندس مشاور متعهد است نقشه را پیاده کرده و به پیمانکار 1

های الزم و ها که شامل کروکیمجلسهای اجرایی، دستورکارهای اجرا شده و صورتاساس نقشهها برگیری( اندازه2

 شود.میروشن است، انجام 

 ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند.( پیمانکار متعهد است که نقشه3

 ها کنترل کند.پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه و مبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه( پیمانکار 4

 

 آالت و ابزاری را که برای انجام عملیات الزم است از کارگاه خارج کند، مگر .......ماشین تواندنمیپیمانکار  -13

 ( تا زمان تحویل موقت و با اجازه کارفرما1

 کارفرما( با اجازه 2

 آالتی که در کارگاه مورد نیاز نیست و با اجازه مهندس مشاور( ماشین3

 آالتی که در کارگاه مورد نیاز نیست و با تشخیص خود.( ماشین4

 

الح و تجهیزاتی ها و محاسبات یا دستورکارها یا مشخصات مصهرگاه پیمانکار در خصوص درستی بعضی از نقشه -14

 تواند انجام دهد؟ر را میشود، ایرادی داشته باشد، کدام اقدام زیا از منابع معینی تحصیل میکه بنا به دستور کارفرم

 ها را اصالح و اجرا کند.( بنا به تشخیص دفترفنی خود، نقشه1

 ( مستقیم موضوع را به کارفرما منعکس نموده و طبق نظر او انجام دهد.2

 ( صرفا آن را با نظر مهندس مشاور اجرا کند.3

 ( مراتب را با ذکر دلیل، به اطالع مهندس مشاور برساند.4

 

 کند؟کدام مورد، عبارت زیر را به نحو صحیح تکمیل می -15

درصد مدت  30ماه تا  }اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برای تاخیر بیش از یک

 ماه، هرکدام که کمتر است، .....{ 6پیمان یا 

 ( طبق نظر مهندس مشاور و ناظر، خسارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.1

 یابد.شرایط عمومی پیمان، قرارداد خاتمه می 48( با اعالم کارفرما، طبق ماده 2

درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت  5/2( نسبت به تاریخ مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 3

 کند.می
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 گیرد.شود، ولی خسارتی به پیمانکار تعلق نمیطول مدت تاخیر به مدت قرارداد اضافه می (4

 

 سوزی، کدام مورد صحیح است؟در زمان وقوع آتش -16

 تواند به صورت مشترک با پلکان خروج، در یک شفت قرار گیرد.( آسانسور می1

 رد.ی برای نجات معلوالن استفاده کنشانتوان در شرایط خاص توسط ماموران آتش( از آسانسور می2

 شود.( صرفا از پلکان خروج برای نجات معلوالن استفاده می3

 باشد.تواند به عنوان جزئی از راه خروج الزامیرو متحرک می( پیاده4

 

پاگرد پله بین دو  توان جسمی و حرکتی، حداکثر تعدادهای مورد استفاده افراد با معلولیت و کمدر ساختمان -17

 کدام است؟

1 )10                            2 )12                        3 )8                          4 )9 

 

 عبارت زیر، در خصوص کدامیک از انواع قیر، صحیح است؟ -18

 شود{اده میهای روسازی بتنی استفها برای پر کردن ترک}حساسیت این قیر نسبت به دما کمتر است و از آن

 ( دمیده4               ( محلول   3               ( دیرگیر     2                    ( زودگیر    1

 

 ؟دگردنمیهای طبیعی در ساختمان محسوب گیری از انرژیکدام مورد جزء تدابیر موثر در بهره -19

 گیری از فضای سبز( بهره1

 ( جدارهای نورگذر2

 ها( اینرسی حرارتی جداره3

 ( جانمایی فضاهای داخلی4

 

 آید؟ست میاک رس و گل جگن )لوئی(، کدام مالت به داز محلول آهک شکفته، خاکستر چوب، ماسه بادی، خ -20

 ی( نوعی مالت پوزوالن2                                             ( مالت بنایی       1

 ( ساروج4                                                       ( باتارد     3

 

 است؟ های سیمان که به مدت زیاد انبار و به صورت کلوخه هستند، صحیحکدام مورد در خصوص کیسه -21

 آزمایش استاندارد قرار بگیرند. ( در هر صورت، قبل از مصرف، حتما باید تحت1

 .( در صورتی که با یکبار غلطاندن کیسه بر روی کف به پودر تبدیل شوند، قابل استفاده هستند2

 وجه قابل استفاده نیستند.( به هیچ3

 ها و ترکیب با پودر سیلیس، قابل استفاده هستند.( با آسیاب کردن کلوخه4

 

 عایق حرارتی خوبی است؟کدام مالت، جاذب صوتی مناسب و  -22
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 ( گچ و آهک1

 ( ماسه و آهک2

 ( گچ و پرلیت3

 ( مالت پوزوالنی4

 

 کدام مورد در خصوص آهک هیدراته، صحیح است؟ -23

 آید.( پودر خشکی است که از ترکیب اکسید کلسیم و آب به دست می1

 باشد.درصد اکسید کلسیم و خاک رس می 80( آهکی است که دارای 2

 درصد اکسید کلسیم دارد. 90ای است که پرمایه( آهک 3

 آید.( از کلسینه شدن سنگ آهک حاوی سیلیس به دست می4

 

 شوند؟های نگهبان محسوب می(، جزو کدام دسته از سازهSheet Pilesای )های صفحهشمع -24

 ( خاک مسلح1

 ( دیوارهای سپرگونه2

 ایبنددار طره( دیوارهای پشت3

 کوبیهار و میخم( میل4

 

ای درشت، هدانهمقررات ملی ساختمان، کدام مورد در خصوص محدودیت اندازه اسمی سنگ 9براساس مبحث  -25

 ؟نیستصحیح 

 آرمه بالمانع است.متر در بتنمیلی 38( کمتر از 1

 سوم ضخامت دال نباشد.( بیش از یک2

 باید باشدچهارم حداقل فاصله آزاد بین میلگردها ن( بیشتر از سه3

 آرمه بالمانع است.متر در بتنمیلی 38( بیشتر از 4

 

 ؟شودنمیدیدگی بتن محسوب کدامیک از موارد زیر از انواع آسیب -26

 خوردگی مدفون در بتن -( حمله سولفاتی1

 سایش و فرسایش -( واکنش قلیایی2

 دیدگی بر اثر یخ زدن و آب شدن( آسیب3

 زدگی بتن( زنگ4

 

حدی نهایی، به کارگیری روش تحلیل غیرخطی جهت محاسبه نیروهای داخلی اعضای ساختمان قابی  در حالت -27

 ؟نیستها، الزامی بتنی، برای کدام ضریب الغری ستون

1 )150                   2 )200                           3 )75                              4 )120 
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 ای با دست، مجاز است؟های سازهآیا ساختن بتن -28

 ( مجاز نیست.1

 مجاز است.( 2

 ( مشروط به صاف بودن سطح، مجاز است.3

 لیتر، مجاز است. 300( مشروط بر حداکثر حجم 4

 

 است؟« اشتباه»کدام مورد در خصوص آرماتورهای برشی،  -29

 های عمودی بر محور عضو( خاموت1

 ها( دورپیچ2

 درجه 30متر تحت زاویه کمتر از میلی 36( میلگردهای طولی خم شده به قطر حداکثر 3

 درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد کششی طولی 45های با زاویه ( خاموت4

 

 ها چگونه است؟مقررات ملی ساختمان، الزام بازرسی آسانسور و پله برقی 22براساس مبحث  -30

 بار( حداقل هر سه ماه یک1

 ( متناسب با توصیه سازنده2

 بار( حداکثر هر شش ماه یک3

 سالبار در ( حداقل یک4

 

دام اقدام زیر کها، های با سازه فوالدی، در صورت انجام تغییرات در ارتفاع ستوندر حین اجرای ساختمان -31

 توسط پیمانکار باید انجام شود؟

 ا انجام دهد.ر( کلیه محاسبات را با ارتفاع جدید کنترل نموده و پس از اخذ تاییدیه ناظر، تغییرات الزم 1

ستگاه نظارت های جدید، توسط دو دستگاه نظارت کسب تکلیف کند و پس از ابالغ نقشه( از مشاور یا محاسب 2

 اقدام کند.

 ( حسب دستور کارفرما اقدام کند.3

 ( کلیه محاسبات را با ارتفاع جدید کنترل نموده و تغییرات الزم را انجام دهد.4

 

ر زاویه شیب پلکان متر بر ثانیه باشد، حداکثمتر و حداکثر سرعت آن نیم  6در صورتی که ارتفاع پلکان برقی  -32

 برقی، چند درجه است؟

1 )35                         2 )30                             3 )45                           4 )40 

 

 dBAفیک چند متر عمق، تراز نوفه ترا 30کاری با درختان متراکم همیشه سبز، با حداقل با ایجاد درخت -33

 یابد؟کاهش می
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 10( 4                      4تا  2( 3                            7تا  5( 2                   10تا  7( 1

 

تر، با تمان کوتاهاند که طبقه دوم ساخای کنار یکدیگر ساخته شدهطبقه به گونه 6و  4دو ساختمان مسکونی  -34

متر سانتی 3ور، برابر تر از مرز زمین مجاتراز است. فاصله طبقه دوم ساختمان کوتاهطبقه سوم ساختمان بلندتر، هم

فاصله بین دو »تر باشد، درصد ارتفاع طبقات ساختمان کوتاه 90نچه ارتفاع طبقات ساختمان بلندتر، است. چنا

، به «بر حسب متر ارتفاع طبقات ساختمان بلندتر»و  «مترتر بر حسب سانتیساختمان در طبقه دوم ساختمان کوتاه

 ترتیب، به کدام مورد نزدیک است؟

 7/2و  4( 4                         7/2و  7( 3                         3و  4( 2                       3و  7( 1

 

 ست؟اکاربرد سیستم قاب خمشی فوالدی معمولی، به ترتیب برای کدامیک از موارد زیر قابل قبول  -35

 خیزی متوسطلرزه -( هتل1

 خیزی کملرزه -( کتابخانه2

 خیزی زیادلرزه -( مسکونی3

 خیزی متوسطلرزه -( درمانگاه4

 

ر است. متمیلی 50ای، دهد که تغییرمکان نسبی واقعی طبقهشان میای ننتایج تحلیل غیرخطی سازه -36

اکثر شاخص متر محاسبه شده است. حدمیلی 20تغییرمکان جانبی نسبی همان طبقه، از روش استاتیکی، معادل 

 پایداری این طیقه، کدام است؟

1 )20/0                            2 )16/0                         3 )26/0                        4 )25/0 

 

های تیرآهن های حاصل از جوشکاری میلگرد بهدار، چنانچه یکی از اضالع چشمهدر ساختمان بنایی کالف -37

برای ضلع دیگر  تواند انتخاب مناسبیمتر باشد، کدام مورد می 5/4سقف طاق ضربی به منظور انسجام سقف برابر 

 این چشمه، بر حسب متر باشد؟

 ( شش و نیم4             ( هفت           3                     پنج        ( 2                       ( شش     1

 

 دیوار با مصالح بنایی متکی بر شالوده، کدام مورد است؟ uMمحل مقطع بحرانی برای خمش  -38

 ( وسط یا مرکز دیوار بنایی1

 ( برِ دیوار مصالح بنایی2

 ( وسط فاصله مرکز و برِ دیوار بنایی3

 بنایی طول دیوار از برِ دیوار 5/1( فاصله 4

 

 شود؟برای جلوگیری از نشست و شکسته شدن کاسه توالت ایرانی، از کدام مصالح استفاده می -39

 ( شن بادامی1
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 ( ماسه نرم2

 ای( اندود سیمان لیسه3

 ( ماسه و سیمان4

 

ارتفاع آن ه میزان از حداقل عرض درز انقطاع، برای فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور، باید برابرِ چ -40

 طبقه از روی تراز پایه باشد؟

1 )005/0                          2 )007/0                          3 )01/0                          4 )003/0 

 

 مراحل مختلف اجرای ساختمان پس از گودبرداری کف، کدامند؟ -41

 کارینازک -کاریسفت -اجرای سازه ساختمان -اجرای فونداسیون -سازی نقشهپیاده -( بتن مگر1

 کارینازک -کاریسفت -اخذ پروانه -نقشه( تهیه 2

-سفت -اختمانساجرای سازه  -اجرای فونداسیون -سازی نقشهپیاده -بتن مگر -( تسطیح و رگالژ ذیل فونداسیون3

 کارینازک -کاری

 رق و مکانیکیتاسیسات ب -کارینازک -اجرای سازه ساختمان -اجرای فونداسیون -سازی نقشهپیاده -( بتن مگر4

 

 های فوالدی، کدام روش است؟ترین آزمایش غیرمخرب جوش، در ساختمانجدیدترین و مناسب -42

1 )PT ایهای با سازه پیچ و مهرهبرای ساختمان 

2 )UT های با سازه جوشیبرای ساختمان 

3 )RT ای و جوشیهای پیچ و مهرههایی با سازهبرای ساختمان 

4 )MT شیهای جوهایی با سازهبرای ساختمان 

 

 شود؟له می( در سازه، منجر به کاهش کدام مورد در هنگام زلزBase Isolationاستفاده از میراگرها ) -43

 گاه( تغییرشکل تکیه1

 ها( نیروی برشی در ستون2

 ( شتاب زلزله3

 ( جرم ساختمان4

 

 تر است؟تر و کاملدر خصوص امالک وقفی، کدام مورد صحیح -44

 صورت طلق قابل خرید و فروش نیستند.( عرصه امالک وقفی، به 1

 قاف است.( عرصه امالک وقفی، متعلق به مالک زمین و هرگونه بنای احداثی در آن، متعلق به سازمان او2

 توان در آن، دخل و تصرف کرد.( مانند سایر امالک، می3

 دانگ شود.تواند تبدیل به شش( مشروط به تایید دادگاه، می4
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