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 كدام مورد جزء پوسته خارجي ساختمان است؟. 1

  كف ها. د  ديوار داخلي. ج  پايانه حرارتي. ب  درب اتاق. الف  

  كدام عبارت صحيح است؟. 2

   .پوسته خارجي همان پوسته فيزيكي ساختمان است. الف  

   .خارجي الزاماً در تمام موارد با پوسته فيزيكي ساختمان يكي نيستپوسته . ب  

   .پوسته فيزيكي شامل عناصري است كه در وجه خارجي خود مجاور خاك و زمين هستند. ج  

  هر سه مورد . د  

  منظور از جدار نورگذر كدامست؟. 3

  باشد  2.0جداري كه ضريب انتقال نور آن بزرگتر از . الف  

  باشد  2.0ضريب انتقال نور آن كمتر از جداري كه . ب  

  باشد  2.0جداري كه ضريب انتقال نور آن مساوي . ج  

  . به ضريب انتقال نور بستگي ندارد. د  

  :جرم سطحي مفيد جدار عبارتست از . 4

  نسبت جرم مفيد ساختمان به سطح زيربناي مفيد . الف  

  مجموع جرم قسمت هاي روبه داخل جدارهاي تشكيل دهنده پوسته خارجي ساختمان . ب  

  جرم سطحي قسمت روبه داخل جدار تشكيل دهنده پوسته خارجي ساختمان . ج  

  هيچكدام . د  

  يعني ؟ "روز درجه گرمايش". 5

     اي از سال كه دماي درجه سانتيگراد مربوط به دوره 21مجموع اختالف دماي متوسط روزانه نسبت به . الف  

   .درجه سانتيگراد باالتر است 21متوسط روزانه از 

   درجه سانتيگراد مربوط به دوره اي از سال كه دماي متوسط 21مجموع اختالف دماي متوسط روزانه نسبت به . ب  

   .درجه سانتيگراد كمتر است 21روزانه از 

   ه سانتيگراد مربوط به دوره اي از سال كه دماي متوسطدرج 18مجموع اختالف دماي متوسط روزانه نسبت به . ج  

  .درجه سانتيگراد كمتر است 18روزانه از 

   درجه سانتيگراد مربوط به دوره اي از سال كه دماي متوسط 18مجموع اختالف دماي متوسط روزانه نسبت به .  د  

  .درجه سانتيگراد باالتر است 18روزانه از 
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  طرح ساختمان در چه صورت به دست مي آيد؟ضريب انتقال حرارت . 6

   .اختالف دماي داخل و خارج برابر يك درجه باشد. الف  

   .اختالف دماي داخل و خارج كمتر از يك درجه باشد. ب  

   .اختالف دماي داخل و خارج بيشتر از صفر درجه باشد. ج  

   .اختالف دماي داخل و خارج برابر صفر درجه باشد. د  

  حرارتي عايق حرارت استفاده شده در ساختمان بايد چه مقدار باشد؟ ضريب هدايت. 7

mبيشتر از . الف  
2
.K/W  0.5                 

mكمتر از . ب  
2
.K/W  0.5   

          W/m.K  0.065كمتر يا مساوي . ج  

   W/m.K  0.065بيشتر يا مساوي . د  

  نمي باشد؟كدام مورد جزء موارد مورد نياز براي اخذ پروانه ساختمان . 8

  چك ليست انرژي . ب  گواهي صالحيت مهندس            . الف  

  كاربري ساختمان . د  نقشه هاي ساختمان                     . ج  

  شهرهاي كوچك به كدام موارد زير اطالق مي گردد؟. 9

  نفر  200000شهرهاي با جمعيت كمتر از . الف  

  شهرهاي غير از مركز استان . ب  

  شهرهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر . ج  

 نفر  500000شهرهاي با جمعيت كمتر از . د  

  گويند؟ مي "قيرب"در صورت گونه بندي از نظر نوع انرژي مصرفي، كدام ساختمان را . 10

   .انرژي مصرفي آن از برق است% 50ساختماني كه كمتر از . الف  

   .في آن از برق استانرژي مصر% 60ساختماني كه كمتر از . ب  

   .انرژي مصرفي آن از برق است% 50ساختماني كه بيشتر از . ج  

   .انرژي مصرفي آن از برق است% 60ساختماني كه بيشتر از . د  

  مهمترين بخش اكثر ساختمان ها در بررسي صرفه جويي مصرف انرژي ساختمان كدام مورد است؟. 11

  پوسته خارجي ساختمان   . ب  پوسته داخلي ساختمان   . الف  

  هيچكدام . د    هردو گزينه   . ج  
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  در چه صورت ضرايب انتقال حرارت در هر قسمت از ساختمان جداگانه محاسبه مي گردد؟. 12

   .صورت مشابه صورت گيرده درصورتي كه گرمايش و سرمايش تمامي ساختمان ب. الف  

 15   از ساختمان با سطح تماس بيشتر از يديگر قسمتبا اري مشترك درصورتي كه يك قسمت از ساختمان توسط جد. ب  

   .متر مربع جدا گردد

 15   ساختمان با سطح تماس بيشتر از ي ازقسمت ديگر با درصورتي كه يك قسمت از ساختمان توسط جداري مشترك. ج  

   .متر مربع جدا گردد

  مورد الف و ب . د  

  ارتي ساختمان بايد چگونه باشد؟حر كاري در روش كاركردي،طراحي عايق. 13

  مرجع  H = Hطرح . ب  طرح             H ≤ Hمرجع . الف  

   .به ضرايب انتقال حرارت طرح و انتقال حرارت مرجع بستگي ندارد. د   طرح                H ≥ Hمرجع . ج  

در كدام مورد  1، غير برقي ، گروه ضرايب مورد نياز براي محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع در ساختمان هاي وياليي. 14

  بيشترين است؟

  بام تخت . د            در  . ج          جدار نورگذر   . ب         ديوار  . الف  

  باشند؟ مي و تعيين موارد بررسي خارج ازدر روش تجويزي . 15

  ويژگي پنجره هاي پوسته خارجي ساختمان . الف  

  ر جدارهاي غير نورگذ مشخصات حداقل .ب  

  جدارهاي نورگذر  مشخصات حداقل. ج  

   .تفاوتي با روش كاركردي ندارد. د  

  كدام مورد از ويژگي هاي جدار سبك است؟. 16

kg/mجرم سطحي مفيد كمتر از   .الف  
2
kg/mجرم سطحي مفيد مساوي . ب   100  

2
  100   

kg/mجرم سطحي مفيد كمتر از . ج  
2
kg/mجرم سطحي مفيد مساوي . د  150  

2
  150   

  چه ساختماني بهره مند از انرژي تلقي مي گردد؟. 17

   .درجه سانتيگراد ديده شود 35موانع در برابر تابش نورخورشيد به ساختمان با زاويه اي كمتر از . الف  

   .سطح مفيد ساختمان مي باشد 9/1از كمتر سطوح نورگذر در جهت جنوب شرقي تا جنوب غربي . ب  

  سطح زير بنا  12/1نورگذر به كمتر از  كاهش سطوح جدارهاي. ج  

 .در صورتيكه ساختمان در مناطق گرم و مرطوب قرار گرفته باشد. د  
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  در بهره گيري از انرژي خورشيدي بسيار موثر است؟ كدام جهتجهت گيري ساختمان نسبت به . 18

   غرب. د            شرق   . ج              شمال   . ب        جنوب   . الف  

  در كدام حالت انتقال حرارت كمتري وجود دارد؟. 19

  كمتر بودن نسبت زيربنا ساختمان به پوسته خارجي آن . الف  

  كمتر بودن نسبت پوسته خارجي ساختمان به زيربناي آن . ب  

  بيشتر بودن نسبت پوسته خارجي ساختمان به زيربناي آن . ج  

  خارجي آن بيشتر بودن نسبت زيربنا ساختمان به پوسته. د  

  :جبهه هاي مطلوب ساختمان به ترتيب اهميت عبارتند از . 20

  شمالي  -جنوبي -شرقي. ب  شمالي  -شرقي -جنوبي. الف  

  شرقي  -شمالي -جنوبي. د  شرقي -جنوبي -شمالي. ج  

  سطوح نورگذر ترجيحاً نبايد روبه كدام جبهه ها قرار گيرند؟. 21

  جبهه هاي نامطلوب و سرد . ب    جبهه هاي سرد . الف  

  جبهه هاي نامطلوب و گرم . د    جبهه هاي گرم . ج  

استفاده از كدام سايبان ، درجه شمال شرقي باشد 60درجه و جهت گيري به سوي  35در صورتيكه وضعيت عرض جغرافيايي . 22

  توصيه مي گردد؟

  سايبان عمودي . ب    سايبان افقي . الف  

   .تفاده از سايبان افقي و عمودي بستگي به انتخاب طراح دارداس. د    هردو سايبان . ج  

  ؟رعايت گرددچه مقدار  د بهحداكثر و حداقل  دماي داخلي مناسب در سيستم هاي گرمايي و سرمايي باي. 23

  در ماههاي گرم  درجه سانتيگراد 30سرد و حداقل  ماههايدرجه سانتيگراد در  20حداكثر . الف  

  در ماههاي گرم در مناطق مرطوب و گرم  سانتيگراددرجه   30سرد و حداقل  ماههايسانتيگراد در  درجه 20حداكثر . ب  

  در ماههاي گرم در مناطق مرطوب و گرم  سانتيگراددرجه  28سرد و حداقل  ماههايدرجه سانتيگراد در  20حداكثر . ج  

  در ماههاي گرم  يگرادسانتدرجه  28سرد و حداقل  ماههايدرجه سانتيگراد در  20حداكثر . د  

نياز به سيستمي جهت تعيين ميزان مصرف انرژي سيستم  در چه صورت از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي ،. 24

  سرمايي كل ساختمان مي باشد؟

   .كيلووات باشد 75توان كل مصرفي سيستم هاي سرمايي بيشتر از . الف  

   .كيلووات باشد 75 توان كل مصرفي سيستم هاي سرمايي كمتر از. ب  

   .كيلووات باشد 50توان كل مصرفي سيستم هاي سرمايي كمتر از . ج  

   .كيلووات باشد 50توان كل مصرفي سيستم هاي سرمايي بيشتر از . د  
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گروه اينرسي حرارتي ساختمان درصورتيكه جرم سطحي مفيد ساختمان بر مبناي واحد سطح زيربناي مفيد آن بيشتر از . 25

  :باشد 400كمتر از  و 150

   .رابطه خاصي ندارد. د          .زياد است. ج        .متوسط است. ب       .كم است .الف  

تواند يك سيستم واحد  در چه صورت سيستم قطع و كنترل اتوماتيك ميزان گرمايش برحسب دماي داخلي فضاي مربوطه مي. 26

  باشد؟

  .متر مربع كمتر نباشد 400مساحت كل فضا از  .الف  

  .گروه اينرسي فضاها يكي باشد .ب  

  .هاي حرارتي فضاها مشابه نباشد پايانه .ج  

  .شاخص خورشيدي فضاها متفاوت باشند .د    

  در چه صورت سرمايش و گرمايش همزمان هر فضاي واحد مجاز است؟. 27

  .در صورتي كه داراي سيستم قطع و كنترل اتوماتيك سرمايش باشد .الف  

  .متر مربع باشد 150در صورتي كه داراي مساحت الحاقي كمتر از  .ب  

  .گردد استفادهل ديگري حبراي سرمايش در م) به صورت همزمان(در صورتي كه از گرمايش توليد شده  .ج  

  .ديگري استفاده گردد محلبراي سرمايش در ) ت غيرهمزمانبه صور(در صورتي كه از گرمايش توليد شده  .د  

در صورتي كه سيستم تامين آب گرم مصرفي براي چندين فضا پيش بيني شده باشد، الزم است سيستم توليد آب گرم چه . 28

  شرايطي داشته باشد؟

  غير برقي در فضاي خارج ساختمان .الف  

  برقي در فضاي خارج ساختمان .ب  

  در فضاي داخل ساختمانغير برقي  .ج  

  غير برقي در فضاي خارج ساختمان .د  

ساختمان عمومي باشد، الزم است كليد روشنايي المپ كم مصرف در كجا  د دردراگر بيش از يك منبع روشنايي در فضاي پرت. 29

  قرار گيرد؟

  در راهروها .ب    در فضاهاي عمومي .الف  

  محل ورودي فضا .د    محل خروجي فضا .ج  

  هاي زير بيشتر از سايرين است؟ يب انتقال خورشيدي در كدام يك از شيشهضر. 30

  شيشه رنگي انعكاسي .ب    شيشه ساده آب .الف  

 رنگ شيشه دو جداره ، بي .د    شيشه مشجر، بيرنگ .ج  
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