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واحد کار ششم

نصب و اجرای سنگ ازاره

هدف کّلی:
نصب و اجرای سنگ ازاره در طرف خارج دیوار کرسی چینی

هدف های رفتاری: فراگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

1- اصول ایمنی  در نصب و اجرای سنگ ازاره را توضیح دهد.
2- ابزار و وسایل کار جهت اجرای سنگ ازاره را نام ببرد.

3- مصالح مورد نیاز برای اجرای سنگ ازاره را نام ببرد.
4- نحوه ی تراز و شاقول کردن و نصب سنگ ازاره را توضیح دهد.

5- طریقه ی بریدن سنگ با استفاده از سنگ فرز را توضیح دهد.
6- نحوه ی دوغاب ریزی سنگ ازاره را شرح دهد.

7- سنگ ازاره ی کنار دیوار را اجرا نماید.
  

ساعات آموزش
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1- مالت مورد استفاده در نصب سنگ ازاره چيست؟
ب) دوغاب ماسه و سيمان الف) مالت ماسه و سيمان   

د)  دوغاب ماسه و آهك                     ج) مالت ماسه و آهك   
2- آيا در كنار ديوارهاى داخلى، سنگ ازاره نصب مى شود؟

بلى    خير
3- كدام يك از وسايل ايمنى زير در نصب و اجراى سنگ ازاره استفاده نمى شود؟

ب) كفش كتانى  الف) ماسك فيلتردار   
د) دستكش الستيكى ج) دستكش برزنتى   

4- دليل استفاده از سنگ فرز در نصب و اجراى سنگ ازاره چيست؟
جواب در يك سطر:

..........................................................................................................................................................     
5- سطح تراز براى كف زير سنگ، با استفاده از ............................................. معيّن مى شود.

د) شمشه ج) شاقول   ب) شيلنگ تراز   الف) تراز  
6- نحوه ى ساخت دوغاب ماسه سيمان را توضيح دهيد؟

جواب در سه سطر:
..........................................................................................................................................................    
..........................................................................................................................................................    
..........................................................................................................................................................    

7- سنگ ازاره در كدام قسمت ديوار نصب مى شود؟
ب) سطح داخلى كرسى چينى الف) سطح بيرونى كرسى چينى  

د) روى سطح پى ج) درپوش ديوار    

پيش آزمون (6)
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شكل 1-6

6-1- اصول ايمنى در نصب و اجراى سنگ ازاره:

در پاى ديوارهاى خارجى آجرى، يعنى آنجايى كه 
ديوار با زمين برخورد مى كند، رطوبت حاصل از باران و 
برف بر روى ديوارها اثر مى گذارد و آن ها را ضعيف و 
حتى پوك مى كند. براى جلوگيرى از اين عمل، در پاى 
حداقل  ارتفاع  به  وسخت  مقاوم  سنگى  خارجى،  ديوار 
30 سانتى متر با ريشه ى كافى كه پس از آجر چينى، با 
دوغاب ماسه و سيمان نصب مى كنند كه اين سنگ جزئى 
از ديوار باربر است. استفاده از سنگ تيشه اى به ضخامت 
3 سانتى متر و ارتفاع 30 تا 40 سانتى متر به عنوان سنگ 

ازاره ى خارجى متداول است. مطابق شكل 6- 1

 همچنين در داخل ساختمان، به علت آسيب پذيرى 
(پاى  پاخور  محل  در  ضربه  اثر  در  داخلى  ديوارهاى 
ديوارها) سنگ ازاره (قرنيز) نصب مى كنند. ضخامت اين 
سنگ ها 1 تا 1/5 سانتى متر، ارتفاع 7 تا 10 سانتى متر و 

مالت مصرفى ماسه و سيمان است. مطابق شكل 6- 2

شكل 2-6
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از  ناشى  خطرات  مقابل  در  مصون بودن  و  ايمنى 
تا  بوده  خطر  بدون  كار  يك  انجام  الزمه ى  كار،  اجراى 
عمليات مورد نظر به شكل صحيح  و اصولى انجام گيرد.

نصب  و  اجرا  براى  نياز  مورد  ايمنى  وسايل 
سنگ ازاره عبارتند از: لباس كار، كفش كتانى، دستكش 
الستيكى، كاله ايمنى و ماسك تنفسى كه در موارد الزم 

از آن ها استفاده مى گردد.   
در شكل 6- 3 كارگر با استفاده از وسايل ايمنى 

در هنگام بريدن سنگ را نمايش مى دهد.

6-2- ابزار و وسايل كار براى نصب و  اجراى 
سنگ ازاره:

وسايل  نيازبه  ازاره  سنگ  اجراى  و  نصب  براى 
ساده ى بنّايى از قبيل ريسمان كار، تيشه، شمشه ى آهنى، 
ابزار   ،... و  مالقه  شاقول،  كمچه،  متر،  تراز،  شيلنگ تراز، 
استانبولى  فرقون،  بيل،  قبيل  از  عمومى ساختمان سازى 
و... و همچنين وسيله ى مكانيكى فرز سنگ برى خواهيم 
داشت. تعدادى از وسايل مورد نياز در واحد كار اّول به 
است  الزم  اينك  و  شده اند.  داده  توضيح  كامل  صورت 
بعضى از وسايل ديگر را كه توضيح داده نشده اند بايكديگر 

مورد بحث و بررسى قرار دهيم:
- مالقه بنّايى: 

پشت  در  دوغاب ريزى  براى  كه  است  وسيله اى 
كردن  (پخش  زدن  اسپرس  براى  همچنين  و  ازاره  سنگ 
مالقه،  و  كمچه  از  استفاده  با  سيمان  و  ماسه  اندود 
اسپرس كردن نام دارد) اندود ماسه و سيمان بر روى سطح 

ديوار به كار برده مى شود. 
شكل 6- 4 يك نمونه از مالقه ى بنّايى را نمايش 

مى دهد.

شكل 4-6

شكل 3-6
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- سنگ فرز سنگ برى: 
سنگ هاى ساختمانى داراى جنس سخت بوده و 
براى بريدن آن ها به اندازه هاى دلخواه بايد از دستگاه فرز 
در  بايد  و  بوده  برقى  وسيله  اين  كرد.  استفاده  سنگ برى 

زمان استفاده از آن نكات ايمنى رعايت گردد.  
شكل 6- 5 يك نمونه از فرز حفاظ دار را نمايش 

مى دهد.

سنگ  اجراى  و  نصب  نياز  مورد  مصالح   -3-6
ازاره:

براى اجراى عمليات نصب سنگ ازاره به مصالح 
مختلف نياز مى باشد كه در ذيل آورده شده است:

سنگ پالك: 
سنگ)  (معدن  كوه  از  را  سنگ  بزرگ  قطعات 
استخراج كرده و پس از حمل به كارخانه هاى سنگ برى 
(شكل 6- 6)، در ابعاد و ضخامت هاى مختلف (1 تا 5 
سانتى متر) به صورت سنگ هاى پالك برش داده و صيقل 

مى دهند.
در شكل 6- 7 نمونه هايى از سنگ هاى برش خورده 

و صيقل داده شده را مالحظه مى كنيد.

تذكر ايمنى مهم! 
در هنگام استفاده از وسايل مكانيكى مانند دستگاه فرز به هيچ عنوان از دستكش استفاده نكنيد. 

شكل 7-6

شكل 6-6

شكل 5-6
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انواع  از  عبارتند  نماسازى  در  متداول  سنگ هاى 
... كه با  چينى و  گرانيت،  مرمريت،  تراورتن،  سنگ هاى 
همچنين سليقه ى مصرف  استفاده و  توجه به محل مورد 

كننده در نماى ساختمان مورد استفاده قرار مى گيرد.
در شكل 6- 8 نماى سنگى را مالحظه مى كنيد.

 

دوغاب ماسه و سيمان: 
مالت متداول براى نگهدارى سنگ بر روى ديوار، 
نحوه ى  است.  دوغاب  صورت  به  سيمان  و  ماسه  مالت 
تهيه ى دوغاب ماسه و سيمان بدين صورت است كه ابتدا 
مقدارى آب را در داخل بشكه ى ساخت دوغاب ريخته 
و سپس سيمان اضافه شده و با بيل به هم زده مى شود. 
بعد از آن كه سيمان و آب با يكديگر كامًال مخلوط شدند، 
ماسه شسته اضافه مى گردد. اين عمل آن قدر تكرار شده 

تا دوغاب مورد نظر به دست آيد. مطابق شكل 6- 9

گچ: 
در نصب سنگ ازاره از گچ براى قائم نگه داشتن 
استفاده  دوغاب ريزى  عمليات  پايان  تا  ازاره  سنگ 

مى گردد.  مطابق شكل 6- 10 

شكل 10-6

شكل 9-6

شكل 8-6
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ازاره  سنگ  نمودن  شاقول  و  تراز  اصول   -4-6
در هنگام نصب: 

پس از چيدن و اتمام ديوار ساختمان، با استفاده از 
شيلنگ تراز، سطح تراز براى كف زير سنگ ازاره تعيين 

مى شود. 
سنگ ازاره را به فاصله ى 2تا 3 سانتى متر از ديوار 
قرار داده و پس از عمليات شاقول سازى  به طور موقت 
(به وسيله ى گچ)   دارى مى كنند. مطابق شكل 6- 11                                     
از  نيمه  تا  را  سنگ  و  ديوار  بين  فاصله ى  سپس 

دوغاب سيمان پر مى نمايند. مطابق شكل 6- 12
پشت  بقيه ى  گرفت،  را   خود  كمى   كه  مالت   
سنگ را با دوغاب پر مى نمايند. مالت ماسه و سيمانى 
ديوار  با  معموًال  مى شود،  ريخته  سنگ  و  ديوار  بين  كه 
خوب درگير مى شود، اما با سنگ درگيرى خوبى نخواهد 
داشت زيرا اكثراً پشت سنگ ها هم مانند روى آن ها صاف 
هستند. بنابراين چسبندگى بين سنگ و مالت به اندازه ى 

كافى نخواهد بود. 
در صورتى كه ارتفاع سنگ ها بيش از 30 سانتى متر 
باشد، از روشهاى زير براى نصب سنگ استفاده مى شود:

استفاده از تكه سنگ هايى به شكل هرم ناقص و 
چسب: 

در اين حالت تكه سنگى را به صورت هرم ناقص 
(شكل) برش مى دهند. سطح قاعده ى كوچك را با چسب 
دوغاب ريزى)  (محل  ازاره  سنگ  پشت  به  مخصوص 
سنگ  يكديگر،  سنگ به  اتصال دو  مى چسبانند. پس از 
دوغاب  آن  پشت  و  نموده  نصب  ديوار  دركنار  را  ازاره 

سيمان مى ريزند. مطابق شكل 6- 13

شكل 13-6

شكل 12-6

شكل 11-6
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استفاده از مفتول در پشت سنگ: 
بدين صورت كه در دو سر سنگ ازاره، شيارى به 
وجود مى آورند و مفتول آهنى به قطر 2 ميليمتر  را از دو 

شيار عبور مى دهند. سپس دو سر آزاد را گره مى زنند. 

 بدين ترتيب پس از نصب سنگ در كنار ديوار، 
دوغاب ماسه و سيمان دور تا دور مفتول را مى گيرد و 
در نتيجه اتصال خوبى به وجود مى آيد. اين روش زمانى 
مناسب است كه امكان به وجود آوردن شيار در ضخامت 

سنگ باشد. مطابق شكل 6- 14

استفاده از نوعى قالب به نام اسكوپ: 
استفاده از اسكوپ فقط براى سنگ هاى با ضخامت 
زياد (3 سانتى متر به باال) امكان پذير است. چون در موقع 
روش  نوع  اين  در  مى شكند.  سنگ  لبه ى  سوراخ كارى، 
كار بدين صورت است كه دو سوراخ در ضخامت سنگ 
و  ديوار  برروى  اسكوپ  سر  يك  و  مى آورند  وجود  به 
سر ديگر آن را روى سنگ قرار مى دهند،  به طورى كه 
سوراخ اسكوپ در امتداد سوراخ سنگ باشد  به وسيله ى 
يك اشپيل (ميخ سركج)،  اسكوپ به سنگ ثابت مى شود. 
متصل  ديوار  به  اسكوپ  دو  وسيله ى  به  را  سنگ  هر 
مى كنند.  در اين روش آجركارى و نصب سنگ هم زمان 

انجام مى شود. مطابق شكل 6- 15

شكل 15-6

شكل 14-6

A دتايل
مقطع ديوار

سنگ پالك سنگ پالك

اسكوپ اسكوپ
ديوار

D.A
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و  ابعاد  در  ازاره  سنگ  برش  اصول   -5-6
اندازه هاى مختلف مورد نياز:

نياز  موارد  گاهى  سنگ كارى،  عمليات  هنگام  در 
بهترين  داشت.  خواهيم  سنگ ها  اندازه كردن  و  بريدن  به 
وسيله ى بريدن سنگ در كارگاه، دستگاه فرز سنگ برى 

مى باشد.
الزم  سنگ  اندازه گيرى  از  پس  كه  ترتيب  بدين   
نشانه گذارى  سنگ  روى  بر  مداد،  و  متر  از  استفاده  با 
نشانه گذارى،  از  پس  مى شود.  رسم  نشانه  خط  و  شده 
مى شود.  بريده  فرز  سنگ  از  استفاده  با  خط نشانه  امتداد 
در هنگام استفاده از فرز سنگ برى، نكات ايمنى را كامًال 
رعايت كنيد.  در شكل 6- 16 نحوه ى بريدن سنگ را به 

صورت اصولى مالحظه مى كنيد.

6-6- اصول دوغاب ريزى پشت سنگ ازاره:
پس از قرار دادن سنگ هاى ازاره در جاى خود به 
صورت اصولى، دوغاب ماسه و سيمان كه به عنوان مالت 
سنگ  پشت  مرحله  سه  يا  دو  در  مى باشد  سنگ  پشت 
ريخته مى شود. بدين ترتيب كه پس از ريختن اليه ى اّول، 

بايد مقدار زمانى صبر كرده تا دوغاب خودش را بگيرد.
به  دوغاب ريزى  سّوم  و  دّوم  اليه هاى  سپس   
همين صورت تكرار مى شود. بعد از پايان دوغاب ريزى، 
گچ هاى موقتى چسباننده ى سنگ كنده شده و سطح روى 

سنگ با پارچه تميز مى شود.
در شكل 6- 17 نحوه ى دوغاب ريزى رامالحظه 

مى كنيد.
شكل 17-6

شكل 16-6
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كار كارگاهى:
دستورالعمل نصب و اجراى سنگ ازاره:

نكات مهم ايمنى!
1- در هنگام نصب و اجراى سنگ ازاره 

از لباس كار مناسب استفاده كنيد.
2- از دستكش الستيكى مناسب استفاده كنيد.

3- براى انجام كار درست و اصولى ازكفش هاى كتانى 
مناسب استفاده كنيد.

4- از كاله ايمنى استاندارد استفاده كنيد.

جدول وسايل كار
تعدادنامرديف
1 عددبيل دسته بلند1
1 عددفرقون2
1 عدداستانبولى3

جدول وسايل حفاظتى و ايمنى
تعداد مشخصات نام  رديف     
1 دست اندازه ى بدن لباس كار مناسب      1

1 جفت اندازه ى دست دستكش الستيكى  2

اندازه ى پا 1جفت كفش كتانى 3

1 عدد استاندارد  ماسك تنفسى و
كاله ايمنى 4

جدول ابزار بّنايى
تعداد نام وسيله رديف
1عدد كمچه  1
1عدد تيشه  2
1 عدد ريسمان كار 3

1عدد متر كمرى يا 
جيبى 4

1عدد شيلنگ تراز 5
1عدد شمشه آهنى 6
1عدد مالقه 7

جدول مصالح مورد نياز پروژه
مشخصات مقدار نام رديف

سنگ هاى چينى يا تراورتن با عرض 20يا 30 و ضخامت 2 سانتى متر 4 متر  سنگ پالك   1
دانه هاى رد شده از الك شماره ى 4 100 كيلوگرم ماسه شسته 2

سيمان پرتلند معمولى با عيار 430 كيلو گرم در متر مكعب 10 كيلوگرم سيمان  3
گچ تند گير جهت نصب موقت سنگ ها 20 كيلوگرم گچ 4

زمان اجراى پروژه: 
8 ساعت

تجهيزات و وسايل ايمنى براى تمرين نصب سنگ ازاره: 
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- مراحل انجام كار: 
به لباس كار مجهز شويد و وسايل ايمنى و ابزار 
ايمنى  نكات  رعايت  با  و  گرفته  تحويل  انبار  از  را  كار 

مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد:
   از ديوار اجرا شده در كرسى چينى آجرى استفاده 

كرده و مراحل را انجام دهيد.
ماسه ى مرطوب را در امتداد ديوار ريخته و با   •

استفاده از كمچه آن را پهن كنيد. مطابق شكل 6- 18
 

شمشه ى آهنى را بر روى ماسه ى ريخته شده در   •
امتداد ديوار به فاصله ى 2 سانتى متر از آن  قرار داده وبا 
استفاده از تيشه بر روى آن بكوبيد تا ماسه ى ريخته شده 

متراكم شود. مطابق شكل 6- 19

 
تراز بودن شمشه را با قرار دادن تراز بر روى آن   •

كنترل كنيد. مطابق شكل 6- 20

                    

سانتى متر   فاصله ى 5  به  را  نظر  مورد  شمشه ى   •
(3 + 2)  (فاصله ى دوغاب خور سنگ + ضخامت سنگ) 

قرار دهيد. مطابق شكل 6- 21

شكل 21-6

شكل 20-6

شكل 19-6

شكل 18-6
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روى  بر  مورب  صورت  به  آجر  قراردادن  با   •
شمشه، از حركت و جابه جايى آن جلوگيرى كنيد. مطابق 

شكل 6- 22

سنگ ازاره ى ابتدا را در كنار شمشه قرار داده و   •
آن را با استفاده از تراز عمودى،  به صورت شاقولى تنظيم 

كنيد. مطابق شكل 6- 23

با استفاده از الشه آجر منشورى شكل،  سنگ   •
را در كنار ديوار به صورت ثابت قرار دهيد. دليل استفاده 
از الشه ى آجر اين است كه پس از شاقول نمودن،  سنگ 

جابه جا نشود. مطابق شكل 6- 24

آجرى را به صورت مورب در كنار سنگ قرار   •
دهيد تا از جابه جايى آن جلوگيرى شود. (جهت جلوگيرى 
از جابه جايى سنگ مى توان از بست مفتولى نيز استفاده 

كرد) مطابق شكل 6- 25

شكل 25-6

شكل 24-6

شكل 23-6

شكل 22-6
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ازاره ى  سنگ  همانند  نيز  را  انتها  ازاره ى  سنگ   •
ابتدا در محل خود نصب كنيد. مطابق شكل 6- 26

 
با استفاده از گچ، سنگهاى ابتدا و انتها را ثابت   •

كنيد. مطابق شكل  6- 27

با استفاده از ريسمان كار، لبه ى فوقانى سنگ را   •
ريسمان كشى كنيد. مطابق شكل 6- 28

به  را  انتها  و  ابتدا  سنگ  دو  ميانى  سنگ هاى   •
ريسمان كار  و  شمشه  امتداد  در  تراز  و  شاقولى  صورت 

قرار دهيد. مطابق شكل 6- 29

شكل 29-6

شكل 28-6

شكل 27-6

شكل 26-6
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در صورتى كه آخرين سنگ نياز به برش داشته   •
باشد به صورت زير عمل كنيد:

متر،   از  استفاده  با  را  نياز  مورد  طول   – الف 
اندازه گيرى كنيد. مطابق شكل 6- 30

مطابق  كنيد.  نشانه گذارى  سنگ  روى  بر   – ب 
شكل 6- 31

مداد  از  استفاده  با  را  نشانه  دو  بين  محل  ج-  
شكل          مطابق  بكشيد.  خط  فلزى،  خط كش  يا  گونيا  و 

32 -6

صورت  به  نشانه  محل  از  را  نظر  مورد  سنگ  د- 
اصولى و با در نظر گرفتن نكات ايمنى برش دهيد. مطابق 

شكل 6- 33

شكل 33-6

شكل 32-6

شكل 31-6

شكل 30-6
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آخرين سنگ را در محل خود نصب كنيد. مطابق   •
شكل 6- 34

سنگ  بين  اتصال  برروى  و  نموده  آماده  را  گچ   •
مطابق  بزنيد.  سنگ ها  بندهاى  و  آجرها)  (الشه  ديوار  و 

شكل 6- 35

دوغاب ماسه سيمان مورد نظر را با عيار سيمان   •
430 كيلوگرم در متر مكعب،  به صورت اصولى در بشكه 

و يا فرقون آماده كنيد. مطابق شكل 6- 36

دوغاب ماسه سيمان را با استفاده از مالقه و با   •
احتياط كامل در پشت سنگ ها بريزيد. 

دقّت كنيد عمل دوغاب ريزى در دو يا سه مرحله ى 
متوالى وپس از خودگيرى مرحله ى قبل انجام گرفته تا 

پشت سنگ ها پُر شود. مطابق شكل 6- 37

شكل 37-6

شكل 36-6

شكل 35-6

شكل 34-6
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پس از استحكام سنگ و دوغاب ماسه سيمان،  گچ ها را از كنار سنگ جدا كرده و سطح روى سنگ ها را با   •
پارچه ى نخى، تميز كنيد. مطابق شكل 6- 38

پس از كنترل كار توسط هنرآموز مربوطه، سنگ هاى ازاره را جمع آورى كرده و در محل مناسب قرار داده و 
وسايل و ابزار كار را را شسته و به انبار تحويل دهيد.    

شكل 38-6
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1- دليل استفاده از سنگ ازاره در ديوارهاى خارجى چيست؟
جواب در سه سطر:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
2- حداقل ارتفاع سنگ ازاره چند سانتى متر است؟

د) 30 ج) 25    ب) 20    الف) 15   
3- هدف از اجراى سنگ ازاره (قرنيز) در ديوارهاى داخلى چيست؟

جواب در دو سطر:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4- كاربرد مالقه ى بنّايى در اجراى سنگ ازاره چيست؟
 جواب در يك سطر:

.....................................................................................................................................................
5- آيا در هنگام كار با دستگاه فرز مى توان از دستكش استفاده كرد؟

خير بلى   
6- دليل استفاده از گچ در عمليات نصب و اجراى سنگ ازاره چيست؟

جواب در يك سطر:
.....................................................................................................................................................

7- كدام يك از سنگ هاى زير در نماسازى و سنگ ازاره كاربرد ندارند؟
د) چينى ج) الشه    ب) تراورتن   الف) گرانيت  

8- طريقه ى نصب سنگ ازاره با ا رتفاع كمتر از 30 سانتى متر را توضيح دهيد؟
جواب درسه سطر:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

آزمون پايانى (6)
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9- بهترين وسيله ى بريدن سنگ نما در كارگاه ............................ مى باشد.
د) قلم آهنى ج) سنگ فرز   ب) پتك    الف) تيشه  

10- روش هاى نصب اصولى سنگ ازاره را نام ببريد؟
جواب دردو سطر:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
11- نسبت اختالط دوغاب ماسه و سيمان چه مقدار است؟

د) چهار به يك ج) يك به يك   ب) سه به يك   الف) دو به يك  
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پاسخ نامه 
- پيش آزمون (1)

1- گزينه ى ب 
2- گزينه ى ج
3-  گزينه ى د

4- جهت لرزاندن بتن و تخليه ى هواى محبوس در بتن از ويبراتور استفاده مى شود.
5- دليل شّفافيت شيلنگ تراز اين است كه سطح آب درون آن به آسانى ديده شود و به راحتى بتوان خط تراز 

را به نقاط ديگر منتقل نمود.
6- گزينه ى ب

- آزمون پايانى (1) 
1- پس از اجراى عمليات پى كنى و مشخص نمودن كف پى، الزم است يك اليه 5 تا 10 سانتى مترى بتن 

ريخته شود. اين اليه ى 5 تا 10 سانتى مترى، بتن ِمگر ناميده مى شود.
2- گزينه ى د

3-  الف) با استفاده از متر از روى سطح اّوليه ى تراز اندازه گيرى كرده، توسط مداد يا ماژيك برروى محل مورد 
نظر(مثًال 1 مترى) خط نشانه كشيده مى شود.

 ب) شخص اّول در محل خط تراز مشخص شده در مرحله ى قبل، و شخص دّوم در محل مورد نظرى كه 
سطح تراز آن الزم است قرار مى گيرند. شخص اّول به قدرى شيلنگ تراز را باال يا پايين مى آورد تا سطح آب درون 

شيلنگ تراز دقيقًا بر روى خط نشان اّول قرار گيرد.
ج) در اين زمان به نفر دّوم عالمت داده تا در راستاى سطح آب داخل شيلنگ تراز در نقطه ى دّوم،  خط نشانه ى 

ديگرى را بكشد. بدين صورت دو خط با يكديگر كامًال در يك سطح افقى و تراز  قرار دارند. 
4- گزينه ى ج

5- الف) سطح زير فونداسيون به صورت تراز باشد و عمليات اجرايى پى آسان تر باشد.
ب)  باعث ايجاد فاصله بين زمين طبيعى و پى شده ومانع از جذب آب بتن فونداسيون توسط زمين مى گردد.

6- عمل آوردن بتن، فرآيندى است كه طى آن از افت رطوبت بتن جلوگيرى به عمل مى آيد و دماى بتن در 
حدى رضايت بخش حفظ مى شود. عمل آوردن بايد بالفاصله بعد از تراكم بتن آغاز شود. عمل آوردن بتن از  مراقبت، 

محافظت  وپروراندن تشكيل مى شود.
7- بتن از شن، ماسه، سيمان وآب تشكيل مى شود.
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- پيش آزمون (2)
1- گزينه ى ج
2- گزينه ى د

3- گزينه ى الف
4- بلى

5- گزينه ى د
6- به منظور يكسان نمودن و هم باد كردن به كار مى رود.

7- گزينه ى ب
8- براى اينكه بتواند در زمان بتن ريزى وزن كارگر و بتن ريخته شده در آن را تحمل كند.

- آزمون پايانى (2)
1- الف) كيفيت     ب) ايمنى     ج) صرفه ى اقتصادى

2- گزينه ى ج
3- به دليل استحكام باالى فوالد، از شمشه ى آهنى استفاده مى شود.

4- قالب ها عالوه بر ايجاد شكل و اندازه ى مورد نظر در بتن، موقعيت و راستاى آن را كنترل مى كنند.
پوشيده  مخصوص  پالستيك  از  استفاده  با  قالب  ديواره هاى  بتن،  شيره ى  خروج  از  جلوگيرى  براى   -5

مى شود.
6-  معموًال ارتفاع قالب، به ارتفاع عضو بتنى بستگى دارد.

7- قالب بندى آجرى بايد به گونه اى طرح و اجرا شود كه بتواند نيروى جانبى وزن بتن و نيروى لرزاننده ى آن 
(ويبراتور) و وزن كارگر را تحمل كرده و پايدارى خود را حفظ نمايد.

8- ميخ هاى فوالدى كه براى كنترل كار در زمان اجرا گوشه هاى زمين نصب مى شود، ميخ ذخيره (ميخ آف) 
نام دارد.

- پيش آزمون (3)                                    
1- گزينه ى د
2- گزينه ب

3- گزينه ى ج
4- گزينه ى د
5- گزينه ى ج

6- گزينه ى الف
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7- گزينه ى الف
8- منظور از پى سازى، پر كردن محل هاى پى كنى شده با مصالح مقاوم و سخت است كه بتواند بار وارده از 

ساختمان را تحمل نموده و به زمين منتقل كند.     
9- گزينه ى د
10- گزينه ى د
11- گزينه ى د

12-الف) جلوگيرى از جذب آب بتن فونداسيون توسط زمين   ب) ايجاد سطح تراز براى قالب بندى فونداسيون 
13- گزينه ى د

14- دليل اجراى پى به صورت پلكانى و يا شيب دار، براى صرفه جويى در مصرف بتن مى باشد.
15-  بتنى كه در آن از فوالد (آرماتور) استفاده شده باشد، بتن آرمه نام دارد.

16- گزينه ى ب
17- چنانچه  يك پى براى دو و يا چند ستون ساخته شود، پى مشترك ناميده مى شود. 

18- گزينه ى د
19- گزينه ى ب
20- گزينه ى ب
21- گزينه ى د
22- گزينه ى ج

23- خير
24- گزينه ى د
25- گزينه ى ج

- آزمون پايانى(3)
1- هدف كلى پى سازى انتقال بار از ديوار باربر به كرسى چينى و نهايتًا به زمين مى باشد.

2- پس از شناسايى زمين مورد نظر از طريق علم مكانيك خاك وپى بردن به جنس آن و نوع خاك، ميزان 
ظرفيت بار برى آن تعيين شده و پى الزم براى آن طراحى مى شود.

3- مجموعه بخش هايى از ساختمان و خاك در تماس با آن كه انتقال بار بين ساختمان و زمين، از طريق آن 
صورت مى گيرد پى نام دارد.

4-  الف)  پى منفرد    ب) پى كالف شده   ج) پى نوارى    د) پى مشترك    ه) پى باسكولى
 و)  پى گسترده
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5- عبارتست از مخلوط خاك، شن، آهك شكفته و آب
6- گزينه ى د

7- گزينه ى الف
8- پى شفته آهكى زمانى به مقاومت 1/5 كيلوگرم بر سانتى متر مربع رسيده است كه اثر كفش شما بر روى 

آن باقى نماند.
9- گزينه ى ب
10- گزينه ى د

11- اتصال پى هاى منفرد توسط شناژ (تير بتن آرمه) را پى كالف شده مى نامند.
12-  الف) نزديكى فاصله ى پى ها به يكديگر    ب) پى در كنار زمين همسايه باشد         

ج) براى ستون هاى مجاور درز انبساط
و  فرج  و  خلل  از  عارى  و  نبوده  سست  رگه هاى  و  ترك  شيار،  آن  در  و  بوده  سالم  سنگ  بافت  الف)   -13
پوسيدگى باشد    ب) آب در آن اثر نگذارد و مكش آب نبايد بيش از 8 درصد وزن سنگى باشد    ج) در برابر عوامل 

جوى مانند يخ زدگى، فرسايش و... پايدار باشد     د)داراى مقاومت فشارى متناسب با مورد مصرف خود باشد.
14- براى گيردارى بهتر بين ميلگرد و بتن، انتهاى ميلگردها را در ناحيه ى تكيه گاه به شكل هاى گوناگون 

خم مى كنند.
15- گزينه ى ج

- پيش آزمون (4)
1- گزينه ى ب

2- ديوارى كه اختالف ارتفاع بين داخل ساختمان و خارج از آن را به وجود مى آورد، ديوار كرسى چينى گفته 
مى شود.

3- گزينه ى ب
4- بلى

5- گزينه ى ج
6- يعنى به ازاى سه پيمانه ماسه، يك پيمانه سيمان استفاده مى شود.

7- گزينه ى الف
8- گزينه ى ب
- آزمون پايانى 4

1- براى آن كه اختالف ارتفاع بين داخل ساختمان و سطح خارج آن را ايجاد كنيم، از كرسى چينى استفاده 
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مى شود.
2- گزينه ى ب

3- الف) انسان تمايل دارد مقدارى بلند تر از كف زمين سكونت نمايد    ب) اختالف ارتفاع كف داخل با كف 
خارج از ساختمان باعث اجراى صحيح و مناسب عايق بندى رطوبتى مى شود    ج) پيدا كردن سطح تراز در زمين هاى 

شيب دار 
4- گزينه ى د

5- با نسبت حجمى 1 به 1 به 6 يعنى يك قسمت سيمان، يك قسمت آهك و شش قسمت ماسه 
6- گزينه ى ج
7- گزينه ى ب

8- كرسى چينى را بايد تا حد امكان با پيوند كله انجام داد تا بار حاصل از ديوار را به شكل مؤثرى توزيع 
نمايد.

9- جهت محافظت ديوار از فرسايش و همچنين آماده سازى بسترى هموار جهت عايق كارى

- پيش آزمون (5)
1- گزينه ى ج

2- پشت بام – كف آشپزخانه – كف حمام – كف توالت – روى كرسى چينى
3- گزينه ى ب
4- گزينه ى ب

5- قيرهاى خالص از پااليش نفت خام به دست مى آيد. در اثر حرارت دادن نفت خام در گرماى بيش از 380 
درجه (در فشار عادى) قير آن بر جاى مانده كه به صورت جامد يا نيمه جامد است.

6- گونى ها قير را در خود نگه داشته و اين خاصيت باعث مى شود تا قير در هواى داغ در صورت ذوب شدن 
جارى نشده و حركت نكند.

7- گزينه ى
8- گزينه ى

- آزمون پايانى (5)
1- گزينه ى ب
2- گزينه ى ج
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دوغاب   – الستيكى  پوشش هاى   – قيراندود  ورق هاى   – شده  قيراندود  گونى هاى   – قيرى  مشمع هاى   -3
شيشه اى – قير و گونى

4- قير را بايد در بشكه هاى سالم به وسيله ى چراغ كوره اى، به صورتى كه بشكه ى قير از سطح زمين باالتر 
قرار گرفته باشد به تدريج حرارت داد تا ذوب و كامًال روان شود. قير ذوب شده را به وسيله ى قيركش (مانند جاروى 

دسته دار است ولى به جاى جارو از منجيل استفاده مى كنند) برروى سطح مورد نظر پخش مى نمايند. 
5- گزينه ى د

6- در قير و گونى يك اليه از دو اليه قير و يك اليه گونى استفاده مى شود.
7- گزينه ى د
8- گزينه ى ب

9- پس از خشك شدن مالت، قير مناسب آب و هواى محل عايق كارى را ذوب كرده و قير ذوب شده را 
حداقل              ارتفاع  به  آن را  كناره هاى  و  ريخته  كرسى چينى  برروى  كرسى،  مربع  متر  هر  در  كيلوگرم  حدود 2  مقدار  به 
10 سانتى متر مى پوشانيم.  سپس گونى مصرفى را با عرض 20 سانتى متر بيشتر از عرض كرسى چينى (از هر طرف 
10 سانتى متر) آماده نموده و برروى آن به صورتى كه كامًال صاف و بدون چروك باشد پهن مى كنيم. سپس يك قشر 
ديگر قير را روى گونى مى ريزيم. با توجه به نقشه ى اجرايى، در صورتى كه از قير و گونى يك اليه (دو قشر قير و 
يك ال گونى) استفاده شود، عمليات عايق كارى به اتمام مى رسد و در صورتى كه در نقشه از قير و گونى دو اليه (سه 

قشر قير و دو ال گونى) استفاده شده باشد، اليه ى دوم به همين شكل اجرا مى شود. 
10- گزينه ى ب

11- قير نياز به يك شبكه ى قابل انعطافى دارد كه قير را در خود حفظ كرده و بتواند به صورت يك ورقه، 
به عنوان عايق استفاده شود؛ خم شود، در سطوح شيب دار و قائم به كار برود و ... براى اين منظور از گونى استفاده 

مى كنند.
12- گزينه ى ج

13- گزينه ى الف
14- گزينه ى ب
15- گزينه ى ج

- پيش آزمون (6)
1- گزينه ى ب

2- بلى
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3- گزينه ى ج
4- جهت برش كارى و بريدن سنگ به اندازه هاى دلخواه، از سنگ فرز استفاده مى شود.

5- گزينه ى ب
6- ابتدا مقدارى آب را در داخل بشكه ريخته و سپس سيمان اضافه شده و با بيل به هم زده مى شود. بعد از 
آن كه سيمان و آب با يكديگر كامًال مخلوط شدند، ماسه ى شسته اضافه شده به هم زده مى شود تا دوغاب ماسه و 

سيمان به دست آيد.
7- گزينه ى الف
- آزمون پايانى (6)

1- در پاى ديوارهاى خارجى آجرى، يعنى آن جايى كه ديوار با زمين برخورد مى كند، رطوبت حاصل از باران 
و برف بر روى ديوار ها اثر مى گذارد و آن ها را ضعيف و يا حتى پوك مى كند. براى جلوگيرى از اين عمل در پاى 

ديوار خارجى از سنگ ازاره استفاده مى شود.
2- گزينه ى د

3- در داخل ساختمان، به علت آسيب پذيرى ديوار هاى خارجى در اثر ضربه در محل پاخور (پاى ديوار ها) 
سنگ ازاره (قرنيز) نصب مى كنند.

4- وسيله اى است كه براى دوغاب ريزى در پشت سنگ ازاره و هم چنين براى اسپرس زدن اندود ماسه و 
سيمان بر روى سطح ديوار به كار برده مى شود.

5- خير 
6- براى قائم نگه داشتن سنگ ازاره تا پايان عمليات دوغاب ريزى از گچ استفاده مى گردد.

7- گزينه ى ج
8- پس از چيدن و اتمام ديوار ساختمان، با استفاده از شيلنگ تراز سطح تراز براى كف زير سنگ ازاره معين 
مى شود. سنگ ازاره را به فاصله ى 3-2 سانتى متر قرار داده و پس از عمليات شاغول سازى به طور موقت با گچ 

نگه دارى مى شود. فاصله ى بين ديوار و سنگ را از دوغاب پر مى نمايند.
9- گزينه ى ج

10- الف) استفاده از تكه سنگ هايى به شكل هرم ناقص و چسب     ب) استفاده از مفتول پشت سنگ     
ج) استفاده از نوعى قالب به نام اسكوپ

11- گزينه ى ب
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