
 ساختماندر اجرایی  ھاي نکتھ

  .براي اندازه گیري عملیات خاكي در متره و برآورد از واحد متر مكعب استفاده مي شود         .١
حیاط  سانتیمتر در ساختمانھاي قدیمي براي فرش كف  ٢٥×٢٥×٥آجر خطائي ، آجري است كھ در اندازھاي          .٢

  .و غیره بكار مي رفت
      الزم باشد در امتداد دیواري با ارتفاع زیاد كھ در حال ساختن آن ھستیم بعدا دیوار دیگري ساختھ  چنانچھ         .٣

                                                                   .باید الریز انجام دھیم شود
  .ل شود ، بھ آن دیوار در تالقي گفتھ مي شودھرگاه ابتدا و انتھاي یك دیوار در طول دیوار دیگري بھم متص         .٤
         سانتي متر از سطح زمین باالتر  ٥٠تا  ٣٠روي پي را معموال بین )بدون زیرزمین(در ساختمانھاي مسكوني         .٥

  .مي سازند كھ نام این دیوار كرسي چیني است
  .عماري سنتي استفاده مي شودقوس دستھ سبدي داراي زیبایي خاصي بوده و در كارھاي م        .٦
  .متر مي باشد ٢حداقل ارتفاع سرگیر در پلھ         .٧
          عمل تراز كردن سقف  )مي گیرد ب كشي روي دیوار انجام قبال عمل كالف )الف :ویژگیھاي سقف چوبي         .٨

         تیرھا حتي االمكان ھم )د دسانتیمتر تجاوز نمي كن ٥٠فاصلھ دو تیر از  )كالف گذاري انجام مي شود جدر 
  .قطرھستند

  .گچ بالنشھ كندگیر بوده ولي داراي مقاومت زیاد مانند سیمان سفید است         .٩
  .بھ سیمان سفید رنگ معدني اكسید كرم اضافھ مي كنند تا سیمان سبز بھ دست آید       .١٠
  .ي سفید و در سنندج و خرم آباد فراوان استسنگ جگري رنگ كھ سخت ، مقاوم و داراي رگھ ھا       .١١
          دستگاه كمپكتور ، دستگاھي است كھ فقط سطوح را ویبره مي كند ، زیر كار را آماده و سطح را زیر سازي       .١٢

  .مي كند
  .ساعت بعد از بتن ریزي صورت مي گیرد ٤٨در زمان ) بیس پلیتھا(عمل نصب صفحات فلزي        .١٣
 از  ك كیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشدبسیار نرم بوده و مقاومت آن كمتر از ی) زمین(ماني كھ خاك ز       .١٤

  .فونداسیون پي صفحھ اي استفاده مي گردد
  .سانتیمتر مي باشد ٣٥تا  ٣٠قطر دایره بتون خمیري ، بر روي صفحھ مخصوص آزمایش آب بتون ، حدود        .١٥
  .درجھ مي باشد ١٦٠٠ارت ذوب شدن خاك آجر نسوز حدود درجھ حر       .١٦
  .نام آجري كھ از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نیم الیي نامیده مي شود       .١٧
  .نام دیوارھاي جداكننده و تقسیم پارتیشن نام دارد       .١٨
  .گویند يعمل برداشتن خاك كف اطاق و ریختن و كوبیدن سنگ شكستھ بجاي آن را بلوكاژ م       .١٩
  .زمین غیر قابل تراكم ھوموسي نامیده مي شود       .٢٠
  .سانتیمتر است ٥٠عمق پي ھاي خارجي یك ساختمان در مناطق باران خیز حداقل        .٢١
  .نام فضاي موجود بین دو ردیف پلھ چشم نامیده مي شود       .٢٢
  .تر استسانتیم ٥٠در سقف ھاي چوبي حداكثر فاصلھ دو تیر        .٢٣
  .سیمان نوع اول براي دیوارھا و فونداسیونھاي معمولي استفاده میگردد        .٢٤
  .اكسید آھن را براي تھیھ سیمان قرمز رنگ ، با كلینگر سیمان سفید آسیاب مي كنند       .٢٥
  .نام دیگر لولھ ھاي سیاه بدون درز مانسمان نام دارد       .٢٦
  .ترین وسیلھ اجراي اتصاالت ساختمان ،پلھا و نظایر جوش مي باشدسریعترین و عملي        .٢٧
  .درجھ مي باشد ١٠حاقل درجھ حرارت براي بتن ریزي        .٢٨
  .سانتیمتر باشد ٢تا  ١ضخامت اندود سقف با مالت گچ و خاك باید بین        .٢٩



  .اندود زیر قیروگوني ، ماسھ سیمان است       .٣٠
  .متر مي باشد ٥/٢ودبرداري از سطح زمین ھمسایھ پائین تر باشد ، حداكثر فاصلھ شمعھا چنانچھ گ       .٣١
  .درصد مي باشد ٣٧تا  ٣٠در پي كني ھاي كم عمق در زمین ھاي ماسھ اي حدود زاویھ شیب        .٣٢
  .سانتیمتر باشد ٣براي ایجاد مقاومت مناسب در طاق ضریس حداقل خیز قوس باید        .٣٣
  لولھ ھاي مانسمان سیاه و بدون درز ، گاز رساني       .٣٤
  .در بتون ریزي دیوارھا و سقفھا ، صفحات قالبي فلزي مناسب ترند       .٣٥
  .از اسكدیپر براي خاكبرداري ، حمل ، تخلیھ و پخش مواد خاكي استفاده مي گردد       .٣٦
  .مي گیرد اتصال ستون بھ فونداسیون بھ وسیلھ ستكا انجام       .٣٧
  .براي لولھ كشي فاضالب یھتر است از لولھ چدني استفاده گردد       .٣٨
  .پر كردن دو یا سھ النھ از تیرآھن النھ زنبوري در محل تكیھ گاھھا جھت ازدیاد مقاومت برشي است       .٣٩
            رچگي اتصاالت با جوش بھترین و با استفاده ترین اتصاالت در اسكلت فلزي از نظر استحكام و یك پا       .٤٠

  .است
  .پنج سانتیمتر+ارتفاع كف داربست جھت اجراي طاق ضربي تا زیر تیرآھن سقف برابر است با قدبنا       .٤١
                     قطر داخلي لولھ ھاي گالوانیزه براي آب رساني باید) یك یا دو طبقھ(در ساختمانھاي مسكوني كوچك        .٤٢
  .اینچ باشد ٢/١          -

         وجود سولفات سدیم،پتاسیم و منیزیم محلول در آب پس از تركیب با آلومینات كلسیم و سنگ آھك موجود        .٤٣
  .در سیمان سبب كم شدن مقاومت بتون مي گردد

  .نجام شودساعت پس از بتون ریزي فونداسیون ا ٤٨زمان نصب صفحات بیس پلیت معموال باید        .٤٤
  .براي ساخت بادبند بھتر است از نبشي ، تسمھ ، ناوداني و میلگرد استفاده گردد       .٤٥
  .ھدف از شناژبندي كالف نمودن پي ھاي بنا بھ یكدیگر و مقاومت در برابر زلزلھ مي باشد        .٤٦
  .لي قرار مي گیردسانتیمتر پایین تر از سقف اص ٥٠تا  ٣٠سقفھاي كاذب معموال حدود        .٤٧
  .قالب انتھایي در میلگردھاي یك پوتربتوني براي عامل پیوند بیشتر آرماتور در بتون مي باشد       .٤٨
  .حد فاصل بین كف پنجره تا كف اطاق را دست انداز پنجره میگویند       .٤٩
  .مي گردددر ساخت كفراژ ستونھا ، قالب اصلي ستون بوسیلھ چوب چھارتراش مھار        .٥٠
  .طول پلھ عبارت است از جمع كف پلھ ھاي حساب شده با احتساب یك كف پلھ بیشتر       .٥١
  .آجر جوش بیشتر در فونداسیون مورد استفاده قرار مي گیرد       .٥٢
  .اثر زنگ زدگي در آھن با افزایش قلیایت در فلز نسبت مستقیم دارد       .٥٣
  .بي صاف بودن سطوح آن ، زیبایي نما ، جلوگیري از نفوز آب مي باشداز امتیازات آجر لعا       .٥٤
  .در كوره ھاي آجرپزي بین خشتھا صفحھ كاغذي قرار مي دھند       .٥٥
  .بھترین نمونھ قطعات كششي ضلع تحتاني خرپاھا مي باشد       .٥٦
  .نندنیروي برشي را خنثي مي ك) كمربندھا(تیرھاي بتن آرمھ، خاموتھا       .٥٧
  .چسبندگي بتون و فوالد بستگي بھ اینكھ آرماتورھاي داخل بتون زنگ زده نباشد       .٥٨
  .شیره یا كف بتون زماني رو مي زند كھ توسط ویبره كردن ھواي آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد       .٥٩
  .یدار مي گرددآلوئك در اثر وجود دانھ ھاي سنگ آھن در خشت خام در آجرھا پد       .٦٠
  .خشك كردن چوب بھ معني گرفتن شیره آن است       .٦١
  .لغاز بھ معني پیش آمدگي قسمتي از دیوار       .٦٢
  .مقدار كربن در چدن بیشتر از سرب است       .٦٣
  .لولھ ھاي آب توسط آھك خیلي زود پوسیده مي شود       .٦٤



  .بیشترین كاربرد را دارد آجر سفید و بھمني در نماي ساختمان       .٦٥
  .آجر خوب آجري است كھ در موقع ضربھ زدن صداي زنگ بدھد       .٦٦
  .الریز یعني ادامھ بعدي دیوار بصورت پلھ پلھ اتمام پذیرد       .٦٧
  .كرم بندي ھمیشھ قیل از شروع اندود كاري گچ و خاك انجام مي گیرد       .٦٨
  .میلیمتر از آچار استفاده مي گردد ١٢قطر  براي خم كردن میلگرد تا       .٦٩
  .اسپریس یعني پاشیدن ماسھ و سیمان روان و شل روي دیوار بتوني       .٧٠
  .براي دیرگیري گچ ساختماني از پودر آھك شكفتھ استفاده مي گردد       .٧١
  .مشتو یعني ایجاد سوراخھائي در سطح خارجي دیوارھا جھت ساختن داربست       .٧٢
  .روز حداكثر مقاومت خود را بھ دست مي آورد ٢٨بتون معموال پس از        .٧٣
  .پیوند ھلندي از اختالط پیوندھاي كلھ راستھ و بلوكي شكل مي گیرد       .٧٤
  .وجود بند برشي در پیوند مقاومت دیوار را ضعیف مي كند       .٧٥
  .ھاي فشاري وارده پیوند بلوكي مي باشدكاملترین پیوند از نظر مقاومت در مقابل بار       .٧٦
  .قپان كردن در اصطالح یعني شاقولي نمودن نبش دیواره       .٧٧
  .خط تراز در ساختمان براي اندازه برداریھاي بعدي و مكرر در ساختمان است       .٧٨
  .ضخامت و قطر كرسي چیني در ساختمانھا بیشتر از دیوارھاست       .٧٩
  .شن میتواند از جنس چوب ، پالستیك و فایبرگالس باشدپارتی       .٨٠
  .از دیوارھاي محافظ براي تحمل بارھاي افقي و مایل استفاده مي شود       .٨١
  .مالت باتارد از مصالح ماسھ ، سیمان و آھك ساختھ مي شود       .٨٢
  .نیست مقدار عمق سطوح فونداسیونھا از زمین طبیعي در ھمھ مناطق یكسان       .٨٣
  .مالت ساروج از مصالح آھك ، خاكستر ، خاك رس ، لوئي و ماسھ بادي ساختھ مي شود       .٨٤
  .مالت در دیوار چیني ساختمان حكم چسب را دارد       .٨٥
  .مالت آبي اگر بعد از ساختھ شدن از آب دور نگھداشتھ شود فاسد مي گردد       .٨٦
  .از مالت ماسھ سیمان استفاده مي شود)وگونيقیر(در مجاورت عایقكاري        .٨٧
  ماسھ+ ١٥٠آھك     +٢٥٠سیمان    + براي ساخت مالت باتارد        آب        .٨٨
  پیھ دارو تركیبي از مصالح آھك ، خاك رس ، پنبھ و پیھ آب شده       .٨٩
  .متر  ٢تا  ٥/١عرض و طول  ٥/١تا  ١ابعاد سرندھاي پایھ دار        .٩٠
  .از مالت گچ و خاك استفاده مي شود) اطاقھا(معموال براي كرم بندي دیوارھاي داخلي ساختمان       .٩١
  .گچ بااضافھ مقداري سریش+ طرز تھیھ گچ دستي یا گچ تیز عبارت است از مقداري آب        .٩٢
  .وجود نمك در مالت كاه گل موجب میشود كھ در آن گیاه سبز نشود       .٩٣
  .درصد اضافھ مي شود ٥/١تا  ١نگام خودگیري حجم گچ ھ       .٩٤
  .آب+ گچ كشتھ یعني گچ الك شده ورزداده        .٩٥
                            كشف شد كھ تركیب آن پرلیت ، پنبھ نسوز مواد رنگي و میكا  ١٩٤٨اندودھاي شیمیایي در سال         .٩٦
           شك میشوند و بعد از دو تا سھ ھفتھ استحكام نھایي را پیدا مي كنند و در ساعت خ ٨باشد كھ بعد از  مي           -

  .مقابل گرما ، سرما و صدا عایق بسیار خوبي ھستند
      میلیمتر  ١٠تا  ٦سرامیك بھترین عایق صوتي است ، زیرا سلولھاي ھوایي بستھ اي دارد كھ ضخامت آن        .٩٧
  .است          -

  .آكوسیت نیز عایق خوبي براي صداست       .٩٨
  .میلیمتر است ٥اندازه سرندھاي چشم بلبلي         .٩٩



  .سرند سوراخ درشت بھ سرند میلیمتري مشھور است      .١٠٠
  .اندودھاي ھوایي یعني اندودي كھ در مقابل ھوا خودگیري خود را انجام مي دھند       .١٠١
  .مي باشد) در حالت شل(آب  +سیمان رنگي + وئي پودر سفید سنگ تركیب اندود تگرگي یا ماھ       .١٠٢
            وقتي با سنگ سمباده و آب روكار سیماني را مي شویند تا سنگھاي الوان خود را نشان دھند بھ اصطالح      .١٠٣

  .آب ساب شده مي گویند
  .كار شیشھ گذاري در آب ساب و شستھ انجام مي گیرد       .١٠٤
              این است كھ اندود سقف سبك و دیوارھا ) مانند اطاق(فرق اندود سقف با دیئار در فضاھاي بستھ        .١٠٥

  .معمولي مي باشد
  .مھمترین عامل استفاده از اندود در سقف ھاي چوبي محافظت از آتش سوزي مي باشد        .١٠٦
             درجھ تغییر شكل  ٥٠٠تا  ٤٠٠مسلح در درجھ حرارت سقفھایي با تیرآھن معمولي طاق ضربي و بتني         .١٠٧

  .پیدا مي كنند
  .سانتیمتر است ٢ضخامت اندود گچ و خاك حدودا         .١٠٨
  .سانتیمتري كھ تراشیده و سبك است ٤٠تا  ٣٠توفال تختھ        .١٠٩
  .علت ترك اندود در سقفھاي چوبي افت تیرھاست        .١١٠
  .كاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عایق خوبي بھ حساب مي آیدسقف        .١١١
  .در زیر سازي سقف جھت اجراي اندود در كنار دریا از ني بافتھ شده بیشتر استفاده مس شود        .١١٢
            ھاي توري گالوانیزه در نگھداري پشم شیشھ در سقفھاي سبك ، سطح دیوارھاي قیراندود و سطح تیرآھن        .١١٣

  .سقف كاربرد دارد
  .عدد در ھر متر مربع مي باشد ٩مصرف میلگرد جھت اجراي زیر سازي سقفھاي كاذب         .١١٤
  موارد اصلي استفاده از سقفھاي كاذب بیشتر بھ منضور كم كردن ارتفاع ، عبور كانالھا و لولھ ھا و زیبایي        .١١٥

  .كھ آن حتما باید تراز باشدآن مي باشد كھ شب           -
  .بھتر است در سقفھاي بتوني میلھ ھاي نگھدارنده سقف كاذب قبل از بتون ریزي كار گذاشتھ شود       .١١٦
  .موي گوسالھ و آھك استفاده مي شود+ اندود گچ ) مانند بالكن(در سقفھاي كاذب مرتبط با ھواي آزاد       .١١٧
  .عني پي و فونداسیونشالوده در ساختمان ی        .١١٨
  .ابعاد پي معموال بھ وزن بنا و نیروي وارده ، نوع خاك و مقاومت زمین بستگي دارد       .١١٩
  .سانتیمتر باشد ١٠در نما سازي سنگ ، معموال ریشھ سنگ حداقل        .١٢٠
                 ي شود و براي در فشارھاي كم براي ساخت فونداسیونھاي سنگي از مالت شفتھ آھك استفاده م       .١٢١

  .ساخت فونداسیونھایي كھ تحت بارھاي عظیم قرار مي گیرند از مالت ماسھ سیمان استفاده مي شود
           در ساختمان فونداسیونھاي سنگي پر كردن سنگھاي شكستھ را میان مالت اصطالحا پر كردن غوطھ اي        .١٢٢

  .مي نامند
  .درجھ انجام مي گیرد ٤٥پخش بار در فونداسیون سنگي تحت زاویھ         .١٢٣
           در ساختمانھاي آجري یك طبقھ براي احداث فونداسیون اگر از شفتھ آھكي استفاده شود اقتصادي تر         .١٢٤
  .است
          در ھر متر مكعب  كیلو گرم آھك ١٥٠تا  ١٠٠در پي ھاي شفتھ اي براي ساختمانھاي یك تا سھ طبقھ         .١٢٥

  .الزم است
  .اصطالح دو نم در شفتھ ریزي یعني تبخیر آب و جذب در خاك        .١٢٦
  .وال سنگ مصنوعي بھ بتن اطالق مي شودممع        .١٢٧
  .درجھ مي باشد ٤٥تا  ٣٠زاویھ پخش بار فنداسیون بتني نسبت بھ كناره ھا در حدود       .١٢٨



  .راي پر كردن حجمھا و مستوي كردن سطوح كاربرد داردبتن مكر ب       .١٢٩
  .مھمترین عمل ویبراتور دانھ بندي مي باشد      .١٣٠
  .معموال بارگذاري در قطعات بتني بجز تاوه ھا پس از ھفت روز مجاز مي باشد      .١٣١
  .از پي منفرد بیشتر در زمینھاي مقاوم استفاده مي شود      .١٣٢
  .یعني بتن با فوالدبتون مسلح       .١٣٣
  .از نظر شكل قالبندي براي فونداسیونھا قالب مربع و مسطیل مقرون بھ سرفھ مس باشد      .١٣٤
پي ھاي نواري در عرض دیوارھا و زیر ستونھا بكار مي رود و در صورتیكھ فاصلھ پي ھا كم باشد و با      .١٣٥

  .ین كاربرد را داردھمسایھ تالقي نماید پي نواري بیشتر         -  دیوار 
         در آسمان خراشھا ، معموال از پي ژنرال فونداسیون استفاده مي شود و وقتي از این نوع پي در سطحي      .١٣٦

  .بیش از سطح زیر بنا استفاده شود زمین مقاوم و بارھاي وارده بیش از تحمل زمین است
        را بپوشند یا یك از پي ھا در كنار زمین ھمسایھ قرار گیرد از  ھرگا فاصلھ پي ھا از ھم كم بوده یا ھمدیگر     .١٣٧

  .پي ھاي مشترك استفاده مي شود
  .اصطالح ژوئن درز انبساط است      .١٣٨
  .میتوان بھ جاي دو پي با بار مخالف از پي ذوزنقھ اي استفاده كرد      .١٣٩
  .یز پي رادیھ ژنرال استبھترین و مناسب ترین نوع پي در مناطق زلزلھ خ      .١٤٠
  .در اجراي شناژبندي جھت اتصال بھ فونداسیون معموال شناژھا از باال و پایین ھمسطح ھستند      .١٤١
  .در كفراژبندي پي چھارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادي تر است      .١٤٢
        ري مي كند و حكم آرماتور را دارد كھ در عایق بندي از گوني استفاده مي كنیم ،زیرا از جابجایي قیر جلوگی     .١٤٣

بعدي نسبت بھ  الیھ گوني انجام مي گیردكھ گوني ھا در الیھ  ٢در  و در پشت بام از جلو ناودان بھ بعد پھن مي شود
  .درجھ برروي ھم قرار مي گیرند ٩٠الیھ قبل با زاویھ 

    در زیر قیر اندود مالت  سازندگانشود كھ بعضي از  زیر قیروگوني از اندود مالت ماسھ سیمان استفاده مي     .١٤٤
  .ماسھ آھك استفاده مي كنند كھ در اینصورت قیروگوني فاسد مي شود         -

        در طبقھ ھم كف مي توانیم بجاي عایق كاري استفاده كنیم كھ ضخامت آن حدود) ماكادام(از قلوه سنگ      .١٤٥
  .سانتیمتر خواھد بود ٣٠- ٤٠
  .اگر در عایقكاري ، قیر بیش از حد معمول مصرف شود باعث مي شود قیر در تابستان جابجا شود      .١٤٦
         سانتیمتر پایینتر شروع شود و قیروگونیي كھ روي  ٢٠عایقكاري قیروگوني مي بایست از سر جانپناه حدودا      .١٤٧

  .زاویھ استجانپناه كشیده مي شود براي جلوگیري از نفوذ بارش با 
        سطح فونداسیون بھ این دلیل عایق مي شود كھ از مكش آب توسط مالت دیوار چیني ھا بھ باال جلوگیري       .١٤٨

  .میكند
  .در عایقكاري عمودي روي دیوارھاي آجري بھتر است كھ از اندود ماسھ سیمان استفاده شود      .١٤٩
           ایت آب ،كھ فاصلھ آبروھا در زھكشي باید بھ حدي باشد كھ بھ اصطالح زھكشي یعني جمع كردن و ھد      .١٥٠

  .پي ھا نفوذ نكند
  .اگر توسط سفال زه كشي كنیم باید حتما درز قطعات را با مالت پركنیم      .١٥١
  .درصد مي باشد ٤تا  ٢حداقل شیب لولھ ھاي زه كشي بھ سمت خوضچھ       .١٥٢
  .درصد است ٢اضالب حداقل شیب لولھ ھاي ف      .١٥٣
  .براي جلوگیري از ورود بو بھ داخل ساختمان ، شترگلو را نصب مي كنند      .١٥٤
          لیترین نوع لولھ كشي فاضالب از نوع چدني مي باشد كھ با این وجود در اكثر ساختمانھا از لولھ ھاي اع     .١٥٥

  .ابر فشارھاي ساختمان مي باشدسیماني استفاده مي شود كھ ضعف این لولھ ھا شكست در بر



  .سنگ چیني بھ سبك حصیري رجدار بیشتر در دیوار و نما سازي استفاده مي شود       .١٥٦
  .سانتیمتر مي باشد ٥/٤ضخامت سنگھاي كف پلھ و روي دست انداز پنجره        .١٥٧
                مناسبتر مي باشد كھ جنس  جھت اتصال سنگھاي نما بھ دیوار استفاده از مالت ماسھ سیمان و قالب      .١٥٨

  .قالبھا از آھن گالوانیزه مي باشد
           سنگ مسني معموال در روي و كنار كرسي چیني نصب مي شود و زوایاي این سنگ در نماسازي حتما       .١٥٩

  .بایستي گونیاي كامل باشد
  .تواند باشدبرابر ارتفاع آن مي  ٥در نما سازي طول سنگ تا       .١٦٠
            درصد از سنگھاي نما بایستي با دیوار پیوند داشتھ باشند كھ حداقل گیر سنگھاي نما سازي  ٣٠معموال       .١٦١

  .سانتیمتر است ١٠در داخل دیوار 
  .در بنائي دودكشھا باستي از مخلوطي از اجزاء آجر استفاده شود       .١٦٢
           ن موقیعت محلي ، استقامت زمین ، مصالح موجود ، وضعیت آب و ھوایي منطقھ در علم ساختمان دانست      .١٦٣

  .براي طراحي ساختمان الزامي مي باشد
                 در طراحي ساختمان ابتدا استقامت زمین نسبت بھ سایر عوامل الویت دارد و الزم بھ ذكر مقاومت       .١٦٤

  .بیعي جھت احداث بنا ھرگز قابل بارگذاري نیستخاكھاي دستي ھمواره با زمین ط
  .زمینھاي ماسھاي فقط بار یك طبقھ از ساختمان را مي تواند تحمل كند      .١٦٥
  .ھنگام تبخیر آب از زیر پي ھاي ساختمان وضعیت رانش صورت مي گیرد       .١٦٦
            ي شود كھ مقاومت فشاري زمینھاي زمیني كھ از شنھاي ریز و درشت و خاك تشكیل شده دج نامیده م      .١٦٧
  .كیلوگرم بر سانتیمتر مربع مي باشد ٥/٤-١٠دج 
  .مطالعات بر روي خاك باعث مي گردد وضع فونداسیون ، ابعاد و شكل آن بتوانیم طراحي كنیم      .١٦٨
  .در صحرا براي آزمایش خاك از چكش و اسید رقیق استفاده مي گردد       .١٦٩
  .سیسموگراف ھمان لرزه نگار است       .١٧٠
                 خاكي كھ برنگ سیاه قھوه اي باشد مقاومتش بسیار عالي است كھ نفوذ آب در آنھا كم و بھ سختي        .١٧١

  .انجام مي گیرد
  .یا گمانھ زني ھمان میلھ زدن در خاك و برداشت خاك از زمین مي باشد سنداژ        .١٧٢
  .ر ھمان لولھ حفاري استاوگ        .١٧٣
  .خاك چرب بھ رنگ سبز تیره و داراي سیلیكات آلومینیوم آبدار است       .١٧٤
  .میلیمتر باشد ٠٠٢/٠معیار چسبندگي خاك این است درصد دانھ ھاي آن كوچكتر از        .١٧٥
  .اصطالحا خاك مرغوب زد نامگذاري مي شود       .١٧٦
              بدنھ و ادامھ پي كني و ھمین طور جلوگیري از نشست احتمالي ساختمان براي جلوگیري از ریزش       .١٧٧

              ٤٥ھمسایھ و واژگوني آن و جلوگیري از خطرات جاني باید دیوار ھمسایھ را تنگ بست كھ تحت زاویھ 
  .درجھ انجام مي گیرد

  .ھ مي سازنددیوار اطراف محل آسانسور معموال ازمصالح بتون آرم       .١٧٨
  .متر پایین تر از كفسازي است ٤٠/١پي سازي كف آسانسور معموال        .١٧٩
         قدیمي ترین وسیلھ ارتباط دو اختالف سطح بواسطھ شیب را اصطالحا رامپ مي گویند كھ حداكثر شیب       .١٨٠

  .درصد آن را میتوان افزایش داد ٥/٢درصد مي باشد كھ ات  ١٢مجاز آن 
  .براي ساختن پلھ گردان بیشتر از مصالح بتون آرمھ و آھن استفاده مي شود       .١٨١
  .پلھ معلق ھمان پلھ یكسر گیردار است       .١٨٢
  .پلھ آزاد در ورودي ساختمان بھ حیاط یا ھال و نھار خوري استفاده مي شود       .١٨٣



  .باشد پلھ ھاي خارجي ساختمان حتي االمكان مي بایست آجدار       .١٨٤
  .بھ فضاي موجود بین دو ردیف پلھ چشم پلھ مي گویند       .١٨٥
  .سانتیمتر مي باشد ٧- ١٢فواصل پروفیل ھاي جان پناه پلھ        .١٨٦
  .نپناه بھتر است كھ از پھلو بھ تیر آھن پلھ متصل شوداشاخكھاي فلزي ج       .١٨٧
  .متر مي باشد ٢اقع مي شوند حداقل سرگیر یا حدفاصل بین دو ردیف پلھ كھ رویھم و      .١٨٨
  .طول پلھ مساوي است با تعداد كف پلھ منھاي یك كف پلھ       .١٨٩
  .پیشاني پلھ بھ سنگ ارتفاع پلھ اطالق مي شود       .١٩٠
                  براي جلوگیري از سرخوردن در پلھ لب پلھ ھا را شیار و اجدار مي سازند و گاھي اوقات الستیك       .١٩١

  مي كوبند            -
           یھ روي دال بتني متصل مي شوند ولي پلھ ھاي پایین رونده) پاگرد(اتصال پلھ ھاي باال رونده بھ دال بتني       .١٩٢

  .در دال بتني بایستي بھ مقابل دال بتني وصل شوند
  .اجراي جانپناه پلھ معموال با مصالح چوبي زیاتر مي باشد       .١٩٣
  .پلھ ھایي كھ مونتاژ مي شوند بھ پلھ ھاي حلزوني معروف ھستند       .١٩٤
  .از نظر ایمني اجراي پلھ فرار با مصالح بتني مناسبتر است       .١٩٥
         نعل درگاه نام دارد كھ انتقال بار توسط آن) روي پنجره ھا و درب ھا (تیرھاي پوشش دھنده بین دو ستون       .١٩٦

  .غي یكنواخت استیكنواخت و 
  .گره سازي در چھار چوبھاي درب و پنجره و دكوراسیون بكار مي رود       .١٩٧
  .تحمل فشار توسط بتن و تحمل كشش توسط فوالد را بھ اصطالح ھمگن بودن بتن و فوالد مي نامند       .١٩٨
          تواند فلزي ، بتوني زیر بالشتك بتوني در زیرسري تیرآھن ھاي سقف مصرف مي شود كھ جنس آن مي       .١٩٩

  .سري و بتوني مسلح باشد
  .در اجراي تیر ریزي سقف با تیرآھن ، مصرف بالشتك كالف بتني و پلیت مناسبتر است       .٢٠٠
  .سانتیمتر است ٢٥بالشتك ھاي منفرد زیرسري ، حداقل ریشھ اش از آكس تیر ریزي سقف        .٢٠١
  .زي سقف با میلگرد معمول تر مي باشداجراي مھار تیر ری       .٢٠٢
  .براي تراز كردن تیر ریزي سقف باید بوسیلھ سیمان ھمھ در یك افق ترازي قرار گیرد       .٢٠٣
             طاق ضربي از نظر ضخامت بھ سھ دستھ تقسیم مي شودكھ معمول ترین آن نیم آجره مي باشد كھ       .٢٠٤

  .بي خیز قوس مناسب استمھمترین عامل مقاومت در طاق ضر
  .در زمستان پس از دوغاب ریزي طاق ضربي ، بالفاصلھ بایستي كف سازي كامل روي سقف انجام شود       .٢٠٥
  .اگر ھوا باراني باشد پس از اتمام طاق ضربي نباید دوغاب ریخت       .٢٠٦
  .گیري بھتري دارند) شكل(سقفھاي بتني قابلیت فرم       .٢٠٧
  .فھ انسجام و انتقال نیروھا در سقفھاي بتني بعھده آرماتور مي باشدوظی       .٢٠٨
  .اودكادر سقف ھاي بتني بھ منظور خنثي كردن نیروي برشي بكار مي رود       .٢٠٩
  .بطور نسبي عمل بتون ریزي بین دو تكیھ گاه مي بایست حداكثر طي یك روز عملي شود       .٢١٠
          وف سبكي آن است كھ در این سقف ھا آرماتور گذاري بصورت خرپا مي از ویژگي ھاي سقفھاي مج       .٢١١
  .باشد
  .تفاوت سقف ھاي پیش فشرده با سقف ھاي مجوف سفالي كشیده شدن آرماتورھا مي باشد       .٢١٢
  .روز مي باشد ٧حداقل زمان بریدن میلگردھا در سقفھاي پیش تنیده معموال        .٢١٣
  .ششي ذخیره شده در آرماتور سقفھاي پیش تنیده عامل خنثي كننده نیروي فشاري استنیروي ك       .٢١٤
  .در سقفھاي مجوف ھنگامي از تیرھاي دوبل استفاده مي شود كھ دھانھ و طول تیر زیاد باشد      .٢١٥



  .طوب شودقبل از ریختن پوشش بتون در اجراي تیرچھ بلوكھا ابتدا مي بایست سطح تیرچھ و بلوك مر       .٢١٦
  .اصطالحا میش گذاري در بتن مسلح آرماتورھاي شبكھ نمره كم اطالق مي گردد      .٢١٧
  .سانتیمتر مي باشد ٥٠حداكثر فاصلھ دو تیر در سقفھاي چوبي        .٢١٨
  .روز مي باشد ٥معموال زمان باز كردن قالبھاي مقعر در سقف ھاي بتوني        .٢١٩
  .دي مقعر بتني در سقفھاي اسكلت فلزي و بتني معمولتر استاستفاده از قالبن       .٢٢٠
  .كابلھاي برق در سقفھاي مقعر داخل لولھ ھاي فوالدي تعبیھ مي شود       .٢٢١
  .در ساختمان ھایي كھ بیشتر مورد تھدید آتش سوزي بھتر است نوع بنا بتني باشد       .٢٢٢
  .پیس دكس استفاده مي شوددر كارخانھ ھاي صنعتي معموال از سقف اس       .٢٢٣
  .اصطالحا مفھوم سرسرا ھمان سقف نورگیر است       .٢٢٤
              در شیشھ خورھاي نورگیر سقف براي فضاھاي وسیع از سپري استفاده میشود زیرا از خمش در طول        .٢٢٥

  .جلوگیري مي كند          -
  .قفھاي كاذب عایق در برابر صدا مي باشدیرسسامھمترین مزیت سقفھاي كاذب آكوستیك بر        .٢٢٦
  .مھمترین مزیت سقفھاي كاذب آلومینیومي عدم اكسیداسیون آن مي باشد       .٢٢٧
روش جلوگیري از زنگ زدگي آرماتور در بتن این است كھ جرم آن را  مي گیریم و داخل بتن قرار مي        .٢٢٨
  .دھیم
  .دیوارھا باعث پیش گیري از جابجایي سقف و تركھاي موئین خواھد شداتصال سقف كاذب در راستاي        .٢٢٩
          قرنیز یكطرفھ آب را بھ یك سمت منتقل مي كند و ھنگامي از قرنیز دو طرفھ ھنگامي استفاده مي شود       .٢٣٠

  .كھ دو طرف دیوار آزاد باشد
  .ره زیر قرنیز مي باشدقرنیز حتما باید آبچكان داشتھ باشد كھ آبچكان شیا       .٢٣١
  .قرنیزي كھ توسط آجر چیده مي شود ھره چیني مي نامند       .٢٣٢
           و  جلوگیري از ضربھ ھا و  …قرنیز پاي دیوارھاي داخلي بھ منظور جلوگیري از مكش آب توسط گچ و       .٢٣٣

  .خراشھا استفاده مي شود و حتما باید آبچكان داشتھ باشد          -
 


