
١

  عمرانگروه 

  3کارکر عمومی گچ کار  درجه زمونآسواالت نمونه 

  کدامیک از موارد زیر جزء نیازهاي حیاتی افراد در کمکهاي اولیه می باشد؟. 1
  موارد الف و ب) د  امکانات رفاهی و بهداشتی) ج    تنفس الزم و کافی) ب    گردش خون ) الف

  کدامیک از گزینه هاي زیر نادرست می باشد؟. 2
  اجرایی می توانند در کارگاه در حین کار بصورت موقتی بدون رعایت وسایل و تجهیزات ایمنی الزم فعالیت کنند عوامل) الف
  در هر کارگاه ساختمانی باید حداقل یک جعبه کمکهاي اولیه وجود داشته باشد) ب
  صحیح است موارد ب و ج) د  هیچ عامل اجرایی نباید بدون تجهیزات ایمنی و حفاظت فردي فعالیت کند) ج
  کدامیک از موارد زیر از اهداف اندودکاري می باشد؟. 3

  افزایش مقاومت سطح دیوارها) ب    ایجاد سطح صاف و یکنواخت) الف
  همه موارد فوق) د    ایجاد عایق حرارتی و صوتی) ج
  علت استفاده از خاك رس در مالت گچ و خاك در زیر کار سفیدکاري چه می باشد؟. 4

  موارد الف و ب صحیح است) د  زودگیر نمودن مالت گچ) تأخیر در گیرش مالت گچ       ج) ي       بصرفه اقتصاد) الف
  کدامیک از موارد زیر می تواند نسبت خاك رس به گچ در مالت گچ و خاك زیر کار گچکاري باشد؟. 5

  هیچکدام ) د    1به  4) ج    1به  3) ب    1به  1) الف
  متر انجام می شود؟و حداقل چند سانتی ) قشر(الیه  گچکاري ساختمان معموالً در چند. 6

    سانتی متر 4دو الیه ) ب      سانتی متر       5/2–دو الیه ) الف
  سانتی متر 5/3–سه الیه ) د          سانتی متر 5/2–سه الیه ) ج
  کدامیک از موارد زیر جزء وظایف اصلی گچکار نمی باشد؟. 7

  شمشه کشی) د  طاق زنی) ج    کارپرداخت مناسب ) ب    کروم بندي) الف
  در استاندارد ایران به کدامیک از گچ هاي زیر گفته می شود؟ زیر کاريگچ . 8

  گچ سوپر) د    گچ اندود) ج    گچ ساختمانی) ب    گچ مرمري) الف
  کدام می باشد؟ گچ اندودایران نام دیگر در استاندارد . 9

  گچ و آهک) د    گچ پرداخت) ج    گچ ساختمانی) ب    گچ سوخته) الف
  در صورتی که مالت گچ را بسیار ورز بدهیم چه نوع گچی بدست می آید؟. 10
  گچ زیر کاري) د    گچ کشته) ج    گچ زنده) ب    گچ خام) الف
  ، در اندود کارت چه اتفاقی می افتد؟)در مالت گچ و خاك(در صورتی که مقدار خاك خیلی بیشتر از گچ باشد . 11
  باعث زودگیر شدن مالت می شود) ب    می شود باعث ترك برداشتن اندود) الف
  همه موارد فوق) د    باعث مقاومت بهتر گچ و خاك می شود) ب

  درصد باشد از کدام گچ استفاده می کنیم؟ 60در مناطقی که درصد رطوبت نسبی هوا در بیشتر اوقات بیش از . 12



٢

  همه موارد) د    گچ مرمري یا مالت گچ و آهک) ج  گچ اندود) ب  گچ ساختمانی) الف
  شود؟ درصد باشد از چه گچی استفاده می 60براي اندودهاي داخلی ساختمان در مناطقی که رطوبت نسبی هوا کمتر از . 13
  گچ مرمري) د    گچ و آهک) ج    گچ اندود) ب  گچ ساختمانی) الف
  کدامیک از مصالح زیر باعث زودگیر شدن مالت گچ می گردد؟. 14
  موارد الف و ب) د    خاك رس) ج    نمک طعام) ب    آب گرم) الف
  . در مالت گچکاري می شوند..................... و.................. گرد آهک و سریشم به ترتیب باعث. 15
  زودگیر شدن –زودگیر شدن ) ب      دیر گیر شدن –زودگیر شدن ) الف

  زود گیر شدن  –دیر گیر شدن ) د      دیر گیر شدن –دیر گیر شدن ) ج
  زیر باعث دیر گیر شدن مالت گچ می گردد؟کدامیک از افزودنی هاي . 16
  همه موارد) د    سریشم) ج    )آهک شکفته(خمیر آهک ) ب    خاك رس) الف
  در نقشه هاي ساختمانی عالمت مقابل نشانگر چیست؟ . 17
  همه موارد) د    کف و بر ساختمان) ج    بر ساختمان) ب  کد کف ساختمان) الف
  از مصالح زیر باعث ایجاد آلوئک در اندودهاي گچی می شود؟کدامیک . 18
  همه موارد) د    آهک زنده) ج  )آهک شکفته(خمیر آهک ) ب    خاك رس) الف
  مساحت شکل مقابل کدام می باشد؟. 19
  16) الف
  22) ب
  28) ج
  10) د

  مقدار گچکاري بر روي سطح دیوار در شکل مقابل چند متر مربع می باشد؟. 20
  متر مربع24) الف
  متر مربع 22) ب
  متر مربع 19) ج
  متر مربع 25) د
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