
 انواع مالت مورد مصرف در کرسی چینی را نام ببرید؟

 سیمان-الف(مالت ماسه

 اهک-سیمان-ب(مالت ماسه 

 اهک–ج(مالت ماسه  

  ☑د(هر سه مورد 

  

 طبق قوانین ساختمان برای حفاظت دست کارگران باید جنس دستکش ها چه چیزی باشد؟

 الف(چرم

 الستیک-ب(برزنت 

 ج( نخی 

  ☑د(الف و ب 

  

 برای اجرای بهتر نقشه رعایت کدام یک از موارد زیر مناسب تر است؟

 الف(نقطه شروع و سه بر

   ☑ب(نقطه شروع و یک بر 

 ج(نقطه شروع و دو بر

 د(نقطه شروع و چهار بر

  

 کدام یک از محل های زیر را برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید عایق کاری نمود؟

   ☑الف(روی کرسی چینی

 ب(روی دیوار

 ج(زیر پی 

 د(زیر پی 

  



 .نما سازی روی کرسی چینی را ................................. می نامند

 الف(پالک

 ب(قیر نیز  

   ☑ج(ازاره

 د(سیمان کاری

  

 گونی رطوبتی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

 الف(نو و بدون آلودگی

 ب(کامال سالم 

 ج(ریز بافت  

  ☑د(همه موارد

  

 رطوبت جلوگیری کنیم رعایت کدامیک از موارد زیر الزامی است؟ برای اینکه از عبور

 الف(قیر و گونی

 ب(بلوکاری 

   ☑ج(کرسی چینی 

 د(سیمان کاری

  

 برای برش دادن سنگ به اندازه دلخواه استفاده از کدام وسیله مناسب تر است؟

 الف(تیشه 

 ب(اره 

   ☑ج(دستگاه سنگ فرز

 د(چکش

  



 گ توسط چه مالتی پر شود بهتر است؟بعد از اتمام سنگ کاری بندهای سن

 الف(مالت سیمان و گچ

 ب(مالت پودر سنگ و گچ 

   ☑ج(مالت پودر سنگ و سیمان سفید

 د(مالت دوغاب

  

 مالت اصلی برای بند کشی سنگ چیست؟

 الف(سیمان سفید

 ب(پودر خاک سنگ 

 ج(آب  

  ☑د(هر سه مورد

  

 م؟برای پیوستگی مالت خیس و سنگ باید چکاری را انجام دهی

 الف(از دوغاب استفاده کنیم 

 ب(از بندکشی باید استفاده کنیم

   ☑ج(سطح سنگ را از قبل خیس کنیم

 د(از اهک استفاده میکنیم

  

 کدام مالت برای زیر قیر اندود مناسب تر است؟

 الف(مالت هوایی

   ☑ب(مالت ابی 

 ج(قیر پاشی

 د(نیازی به زیر کاری ندارد 

  



 ستفاده میشود؟در ایران از کدام عایق رطوبتی ا

   ☑الف(قیر و گونی

 ب(شیروانی

 ج(ساروج  

 د(کاه گل

  

 راه مناسب برای عایق کاری با قیر و گونی کدام است؟

 الف(یک الیه قیر 

 ب(یک الیه گونی

 ج(یک الیه قیر 

  ☑د(هر سه مورد به ترتیب انجام شود 

  

 در زمان کنونی برای آب بند کردن از چه مالتی استفاده میشود؟

   ☑سیمان-ماسه  الف(مالت

 ب(مالت گچ 

 ج(مالت باتارد

 د(مالت ساروج 

  

 از نظر جنس کدام اجر از بقیه محکم تر است؟

   ☑الف(ابلق

 ب(اجر قرمز

 ج(اجر فشاری 

 د(اجر سفالی 

  



 برای نصب شمشه از کدام مالت استفاده میشود؟

 الف(ماسه سیمان

   ☑ب(گچ دستی 

 خاک –ج(گچ 

 د(ساروج 

 

 


