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1 صفحه   
 

 

 در سیستم شبکه ای منقطع حفره ای صحیح  است؟ جانضخامت کمینه کدام گزینه در ارتباط با  (1

1) 100   2) 200    3) 50    4) 150 
  ICFمحدودیتهای ابعادی دیوارهای  1-4-11مطابق جدول   4-3-1-4-11بند 

 
 
 

 

 

 

 صحیح است. 3گزینه 

 کمتربیشینه فضای خالي بین اعضای جان  ده اند، طوریکهفوالدی برش خورده و به طرز مناسب به یکدیگر متصل شاعضای خرپای دریک سیستم قاب فوالدی سبک  (2

متشکل از اعضای کششي و اعضای فشاری  شده است و مجموعه اجرا ها   نقشه مطابق  ها ه گر و خرپا جان ، خرپا یال اعضای موقعیت.  شده است متر میلي ۱۲٫۷از 

(.میزان شکل مثلثي با اتصال مفصلي به یکدیگر متصل شده اند و نیروهای دروني آنها تماما محوری اند )فشار و با کشش مستقیم بدون خمش و برشمي باشد که به 

 ؟ )تمامي اعضای افقي و عمودی تیپ مي باشند(.رواداری مجاز برای ساخت این خرپا که در شکل زیر نشان داده شده است چقدر است

 

 متر میلی 12( 1
 میلی متر 6( 2
 میلی متر 20( 3
 میلی متر 50( 4

 باشد 11-2-4مقادیر رواداری ساخت خرپاها باید مطابق جدول  11-2-9-2بند 

 رواداری های مجاز در ساخت خرپاها 11-2-4جدول 
 متر(رواداری مجاز )میلی ابعاد 

 دهانه
 12 متر و کمتر 9

 20 متر 9بیشتر از 

 *ارتفاع
 6 متر و کمتر 1/5ارتفاع 

 12 متر 1/5بیشتر از 

 صحیح است. ۱گزینه 

 ؟حداکثر چه مقدار مي تواند باشد Lو طول  Aبا سطح مقطح  ساختهپیش بتني یک قطعه  کلي برداشتگي تاب مجاز یزانم (3

1 )𝐋+𝐀

𝟐𝟓𝟓
     2 )𝑨

𝟑𝟔𝟎
  

3 )𝑳

𝟑𝟔𝟎
 مترمیلی 350متر در هر میلی ±1.6( 4     

  است قطعه طول 1:360 برابر ساخته شیپ یبتن قطعه کی یکل یبرداشتگ تاب زانیم: 58صفحه  9-9-3-11بند. 

 صحیح است. 3گزینه 

 ...مصالح و ضایعات ناشي از تخریب (4

 اید روی کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفیت باربری مجاز کف طبقه مربوط بیشتر باشد.بن -1
 وارد کنند.فشارهای افقی به دیوارها  شود کهطوری انباشته  -2
 حتما باید با استفاده از ماشین آالت مخصوص جابجا شود و به کارگیری نیروی انسانی مجاز نیست. -3
 را می توان به صورت سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند -4
  
 آزاد به خارج پرتاب شوند، مگر اینکه تخلیه از داخل کانال های مخصوص پیش بینی شده، انجام گیرد.مصالح ساختمانی و ضایعات حاصل از تخریب نباید به طور سقوط  12-8-7-1بند  

ر و نگهداری شود، باید وسایل اطفای حریق مناسب به تعداد و مقدار کافی نبادر صورتی که مصالح قابل اشتعال و احتراق جدا شده از ساختمان مورد تخریب، در همان محل، ا 2-7-8-12
 فراهم شود

نگهداری و بسته بندی شوند و سپس به ضایعات به دست آمده از مواد رادیواکتیو، آزبست، مواد سمی با مواد آلوده کننده، باید جدا از بقیه ضایعات و طبق ضوابط مربوط به دقت  3-7-8-12
 شوند باید مجهز به دستکش، ماسک و لباس مخصوص باشند.محل مجاز حمل گردند. بعالوه کارگرانی که در تخریب اینگونه مواد به کار گمارده می 

وه باید از وارد شدن فشارهای افقی مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نیاید روی کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفیت باربری مجاز کف طبقه مربوط بیشتر باشد. به عال 4-7-8-12

کمینه ضخامت 
 t(mm)جان 

کمینه پهنا 
W(mm) 

کمینه ضخامت هسته 
 (mm)ها

یشینه فاصله عمودی ب
 (mm)هسته ها

یشینه فاصله افقی ب
 (mm)هسته ها 

 نوع سیستم

50 160 150 300 400 
سیستم شبکه 

 ای پیوسته

50 140 150 300 300 

سیستم شبکه 
ای منقطع حفره 

 ای
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 وارها نیز جلوگیری شود.ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دی

این مواد باید در فواصل مناسب  مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نیاید به نحوی انباشته شوند که برای ساختمان های مجاور و یا معابر عمومی ایجاد مزاحمت و خطر نمایند. 5-7-8-12
 بارگیری و به محل های مجاز حمل گردند.

 صحیح است. ۱گزینه 

 ؟ناظر ساختمان اجازه چنین کاری را با رعایت چه شروطي مي تواند صادر نماید را با استفاده از قیچي برش مي دهند.  قطعات فوالدیدر یک کارگاه ، کارگران  (5

 متر به شرط تمیزکاری سطح برشمیلی 12( برای قطعات تا ضخامت 1
 برش قطعات فوالدی است.برش کاری با قیچی مناسب ترین و مطمئن ترین راه برای ( 2
 وجه مجاز نیست.( به هیچ3
 متر به شرط تمیزکاری سطح برشمیلی 10( برای قطعات تا ضخامت 4
  یزکاریتم شرط به متریلیم 10 تا ضخامت به قطعات یبرا :است مجاز ریز طیشرا تیرعا با  شوند،می وصل هم به جوش با بعدا که یقطعات یبرا یچیق با برش: 8صفحه  2-1-8-1-11بند 

 برش سطح

 صحیح است. 4گزینه 

 کدام گزینه در رابطه با بسته بندی و حمل سیمان های فله ای و کیسه ای نادرست است؟ (6

 ن باشند.یماسیمان باید مجهز به ترازنما، برای تعیین موقعیت تراز سیمان در داخل سیلو و نیز دریچه ای در پایین برای میل زدن، در صورت طاق زدن سسیلوهای  -1
 باید با غلتانیدن پاکت ها بر روی کف اصالح کردنهای فشرده در آید. این گونه سیمان ها را  سیمانی که به مدت زیاد انبار شود ممکن است به صورت کلوخه -2
 سیمان های سفید باید در پاکت های به رنگ سفید بسته بندی شوند. -3

 از تولید مصرف شوند روز پس 90روز پس از تولید، و در سایر مناطق تا حداکثر  45درصد تا حداکثر  90سیمان های کیسه ای باید در مناطق با رطوبت نسبی بیش از  -4
ا باید با غلتانیدن پاکت ها بر روی کف اصالح کرد تا به صورت های فشرده در آید. این گونه سیمان ها ر سیمانی که به مدت زیاد انبار شود ممکن است به صورت کلوخه 5-2-6-1-14بند   

حت آزمایش های استاندارد مربوط قرار گیرد و پودر درآیند. در صورتی که با یک بار غلتانیدن، کلوخه به پودر تبدیل شود آن را می توان مصرف کرد در غیر اینصورت قبل از مصرف باید ت
 الزامات مرتبط کنترل شود.

 صحیح است. ۲گزینه 

ها، به خصوص در شرایطي که گیرش سریع یا افزایش پاشي پنلاستفاده از مواد افزودني تسریع کننده در بتن  «بعدی سه سبک ساخته پیش»های پانل اجرای در (7

ساز استفاده کرد. از توان از مواد افزودني حبابپاشي که در معرض یخ زدن و آب شدن قرار دارند ميدر بتنهمچنین  تواند به کار رودنظر باشد، مي سریع مقاومت مد

ساز باعث کارایي بیشتر کمبود جبران شود. ماده حباباین رود الزم است با افزایش مواد افزودني آنجا که مقدار قابل توجهي از این مواد در مرحله پاشش از دست مي

 شود . کدام گزینه در ارتباط با استفاده مجدد از بتن پاششي برگشتي صحیح است؟  مصالح برگشتي مي این تن و کاهشط بمخلو

 . نمود استفاده برگشتی پاششی بتن از توانکافی، می مناسب مصالح افزودن با باشد، نیافته انجام سیمان اولیه گیرش اگر باربر غیرهای پانل در (1
 . نمود استفاده برگشتی پاششی بتن از توانمی الزم تدابیر رعایت با باربر غیر و باربرهای پانل در (2
 . استفاده نمود برگشتی پاششی بتن از توانمی کافی مناسب مصالح افزودن با باربر غیرهای پانل در (3
 .ننمود استفاده باربر غیر یا باربرهای پانل سایر در آنها از و برسد حداقل ممکن به برگشتی پاششی بتن مقدار تا آورد عمل به را الزم دقت بایستی پاششی بتن اجرای در (4

  ط عدم : مصالح برگشتی بتن پاششی نباید مورد استفاده مجدد د بتن پاشی پانل های باربر قرار گیرند، ولی استفاده مجدد از آنها با زعایت شرای85صفحه  19-7-5-11بند
 فزودن مصالح مناسب کافی در پانل های غیرباربر مجاز است.گیرش اولیه سیمان، با ا

 صحیح است. ۱گزینه 

 را کم کرد؟ دیوار پایین پاششي ضخامت بتنمي توان  میزانتا چه  حداکثر قرنیز نصب محل در ،(D 3) بعدی سه سبک ساخته پیش پانل سیستم در (8

 (مجاز به کم کردن نمی باشیم4   3( 3   5( 2   10( 1
 .شود کم دیوار پایین پاششی بتن قرنیزضخامت نصب دلیل به نباید پاشی بتن عملیات : در85صفحه  17-7-5-11بند 

 صحیح است. 4گزینه 

 آن، حداقل ....... از مهره بیرون باشد. طول پیچ در سیستم فوالدی با مقاطع گرم نورد شده باید به اندازه ای باشد که پس از محکم کردن (9

 نیاز نیست بیرون باشد (4  سه سانتی متر (3   دو دور (2  کاملسه دندانه  (1
  16صفحه  16-3-8-1-11بند: 

 صحیح است. ۱گزینه 

 شود؟مي تأمین اطمیناني ضریب چه حداقل براساس وارده، بارهای برابر در بتنيهای سازه بندیقالب در قالب اجزاء پایداری و مقاومت (10

1 )1.6   2 )2   3 )2.5   4 )3 
  شوند،می استفاده و طراحی بتنی، کارهای در کردن مهار و بندی قالب برای که مربوط قطعات سایر و ها پایه ها، پانل ها، شمع قبیل از ها قالب اجزای : کلیه73صفحه  1-3-10-12بند 
 .شوند ساخته و طراحی وارده، بارهای به نسبت 5/2 حداقل اطمینان ضریب با ذیصالح شخص توسط باید

 صحیح است. 3گزینه 



 موسسه آموزشی روبون            آزمون جامع مرحله اول

  

3 صفحه   
 

 

  نیست؟ صحیح زیرهای گزینه از کدامیک (11

 . باشد کار به مشغول تنهایی به تواندنمی کارگر متر، یک بیش از عمق با گودهایی در (1
 در و پنجره ها می تواند از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز باشد. (2

 . است الزامی ورودیهای راه کردن مسدود سقف، تخریب از قبل (3
 در شرایط خاص مجاز است. شب در تخریب (4
  در و پنجره ها نمی تواند از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز باشد.13صفحه  6-2-2-12بند : 

 صحیح است. ۲گزینه 

 های موقت بیان مي کند؟دار در گودبرداری و  پهنای کف پلهکدام گزینه مقادیر مناسبي را برای عرض راه شیب (12

 متر 0.28–متر  4( حداقل 1
 متر  1 –متر  3( حداقل 2
 متر  1حداقل  –متر  4( حداقل 3
 متر 0.28–متر  3( حداقل 4
  گردد پایدار مقتضی نحو به نیز آن های جداره و بوده متر 4 حداقل باید شود می ایجاد ها گودبرداری در که دار شیب راه : عرض55صفحه  7-5-7-12بند. 

 220میلی متر و حداکثر  140میلی متر، ارتفاع آنها حداقل  280متر، پهنای کف آنها حداقل  1پله های موقت باید دارای ابعاد یکسان بوده و عرض آنها حداقل : 54، مورد الف 2-4-7-12بند 
 میلی متر باشد.

 صحیح است. ۱گزینه 

های موقت و ها یا سقفها، سکوهای کار، گذرگاهرمپ، ها و دیوارهای بازهای نمایان کفاطراف و گوشههایي که امکان ریزش ابزار و مصالح ساختماني از در قسمت (13

 کدام گزینه در مورد این پاخورها صحیح نیست؟ مناسب نصب شود. جنس و ضخامتهایي از نظایر آن وجود دارد، باید پاخوری

 باید از چوب باشد.ن( پاخور حفاظتی 1
 سانتی متر باشد. 2.5اظتی چوبی باید حداقل ( ضخامت پاخور حف2
 باشد cm15( ارتفاع پاخور حفاظتی باید حداقل 3
 ( جهت جلوگیری از سقوط ابزار کار و در قسمت باز سکوی کار نصب می شود.4
  ریزش و لغزش از جلوگیری جهت 1-3-2-12 بند در مندرج موارد سایر و کار های سکو باز طرف در باید که متر میلی 150 ارتفاع به مانند قرنیز است : حفاظی34صفحه  1-3-5-12بند 

 .باشد برنده و تیز نباید آن های لبه فوالدی ورق از استفاده صورت در. باشد متر میلی 25حداقل ضخامت به مناسب چوب از باید پاخورها. گردد نصب ساختمانی مصالح و کار ابزار

 صحیح است. ۱گزینه

 قیرهای دیرگیر، قیر امولسیون و قیر های اصالح شده نادرست است؟کدام گزینه در مورد  (14

از مخلوط کردن قیر و آب با یک ماده  قیر امولسیونمی شود و قیرهای دیرگیر را با حل کردن قیرهای خالص در روغن ها، حالل های دیرگیر نفتی، مانند گازوییل یا نفت سیاه، تهیه -1
 ست می آیندامولسیون ساز قیرهای امولسیونی بد

استفاده می  جلوگیری از عریان شدن سنگدانه مخلوط های آسفالتیمی توان جهت  قیرهای اصالح شدهو از را تشکیل می دهد امولسیوندرصد وزنی قیر 5/0امولسیون سازها حداکثر-2 
  شود.

 و کاهش میزان سخت شدن استفاده کرد. افزایش تاب خستگی آسفالتاز قیرهای اصالح شده می توان برای  -3
 استفاده کرد. کاهش میزان سخت شدن و کهنه شدن قیراز قیرهای اصالح شده نمی توان برای -4

  2-1-2-11-5بند 

 صحیح است. 4گزینه 

فاده مي شود. این نوع سیمان عمدتا در نماسازی، سیماني است که در تولید آن از مواد اولیه ای که ترکیبات رنگزای آن )عمدتا آهن و منگنز( در حد مجاز باشد، است (15

 .بندکشي، اجزاء بنایي و کارهای تزئیني کاربرد دارد

  سیمان سفید-2   سیمان پرتلند رنگی-1
 سیمان سرباره ای-4   سیمان بنایی-3

 3-2-2-5بند 

 صحیح است. ۲گزینه  

 کدام گزینه نادرست است؟ (16

 در اثر برخورد به پوست یا چشم می تواند آسیب رسان باشد.و ، ( و اکسیدهای قلیایی می باشندCaOنسبتا کمی از آهک زنده )سیمان های هیدرولیکی حاوی مقادیر -1
 کاهش دهند.با پوشیدن لباس مناسب با آستین بلند، امکان تماس سیمان با پوست سایر قسمت های دست، بدن و صورت را  بایدکارگران و افرادی که با سیمان سروکار دارند  -2
 بوده است، توصیه می شود پس از شستشوی با آب، از محلول رقیق سرکه برای شستن پوست نیز استفاده گردد.  چنانچه گرد سیمان مدتی با پوست مرطوب در تماس -3

 ست.امجاز  برای سیمان استفاده از پاکت ها یا کیسه های نفوذ پذیر در برابر رطوبت -4
 4و5و2-1-6—2-5بند 

 صحیح است. 4گزینه 
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 در سیستم قالب تونلي: (17

 استفاده از هر نوع ویبراتور استانداردی مجاز است.( 1
 در صورت اجرای بتن ریزی از ارتفاع، لوله ها باید انعطاف پذیر و از جنس پالستیک یا پارچه باشند.( 2
 ساعت ضروری است.3وجود پوشش تا  یپس از بتن ریز( 3
 .با اجرای سازه باید صورت گیرداجرای پله ها همزمان ( 4
  باشند پارچه یا پالستیک جنس از و پذیر انعطاف باید ها لوله ارتفاع، از ریزی بتن اجرای صورت : در 101صفحه  2-5-7-6-11بند. 

 صحیح است.۲گزینه 

  ؟افتدمي تواند اتفاق بیشکفتن در چه  مدت زماني  پدیده ،در آهک فعال، نیمه فعال و کم فعالبه ترتیب  (18

 دقیقه 45 -دقیقه 35 -دقیقه 3 (1
 دقیقه 5-دقیقه 30 -دقیقه 45 (2
 دقیقه 35-دقیقه 15 -دقیقه 4 (3
 دقیقه 15-دقیقه 35 -دقیقه 45 (4

  16 صفحه 5-3-1-2-4بند 

 صحیح است. 3گزینه 

مي توان آن را در کارگاه  سیمانحداکثر تا چه مدت پس از تولید درصد،  80تن سیمان که در یک منطقه با رطوبت نسبي  ۱50متر و گنجایش  30با ارتفاع  سیلویک در  (19

 ؟ )امکان آزمایش قبل از مصرف سیمان وجود ندارد(نمود مصرف

 ماه 3( 4   ماه 4( 3   روز45( 2    ماه 1( 1

 14صفحه  7-2-6-2-5بند 
سیمان روز پس از تولید مصرف شود و اگر بنا به دالیل غیر قابل اجتناب این امر امکان پذیر نشد، باید قبل از مصرف تحت آزمایشهای استاندارد  90سیمان نگهداری شده در سیلو، باید حداکثر 

 باشد.ایران مطابقت داشته  389قرار گیرد و نتایج به دست آمده با ویژگی های استاندارد شماره 

 صحیح است 4گزینه 

، حداقل طول نردبان باید چند استفاده از هرگونه وسیله اتصال دهندهفاع دارد، بدون نیاز به متر ارت  8.۲رای صعود به بام یک ساختمان دو طبقه که از کف محوطه ب (20

 متر باشد؟

1 )8.45   2)8.2    3)9.2    4)9.5 
درجه بوده و با شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه  75استقرار نردبان بکطرفه قابل حمل باید بگونه ای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان و سطح مبنا در حدود  12-7-3-6بند 

 نردبان تا پای سازه یک چهارم فاصله تکیه گاه فوقانی بر روی سازد تا سطح مبنا باشد
درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد می نماید، باید نردبان بوسیله اتصاالتی با سازه  90تا  75اجبار در استقرار نردبان یکطرفه قابل حمل در زاویه ای بین در صورت  12-7-3-7بند 

 با دیوار به صورت این بسته و محکم گردد
 
 

Sin (75) = 8.2/x 
X= 8.489 

متر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار می گیرد، بلندتر بوده  1طول نردبان باید با توجه به اینکه 
 و این قسمت اضافی فاقد پله باشد

 9.49=  1+8.49طول نردبان = 

 
 

 صحیح است 4گزینه 

 کدام گزینه صحیح نمي باشد؟ (21

 .ممنوع می باشد استفاده از آسانسورهای موقت حمل بار و نفر بدون حضور متصدی مربوط -1
یا سایر باالبرهای مکانیکی مناسب استفاده  باال کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله تیرآهن و قطعات فوالدی بصورت دستی با طناب، کابل و نظایر آن مجاز نبوده و باید از جرثقیل و -2

 شود
 از شل شدن مهره ها جلوگیری به عمل آید.پیچ ها و مهره های قطعات متحرک باید دارای واشرهای فنری باشند تا   -3
میلی متری از قرقره وینج  100حداکثر  کلیه دستگاه های باالبر دارای سیستم قطع کننده برای مواقع اضطراری به خصوص سیستم قطع کننده خودکار برای متوقف نمودن قالب در فاصله -4

 .باشد
ی باالبر باید به ترتیبی باشند که طول پیج به اندازه کافی بوده و در صورت لزوم بتوان مهره را آچارکشی و محکم نمود. پیچ ها و مهره هاکلیه پیج ها و مهره ها در دستگاه  4-2-6-12بند

ید به طریقی باشد که از حرکت جانبی ی باقطعات متحرک باید دارای واشرهای فنری باشند تا از شل شدن مهره ها جلوگیری به عمل آید. همچنین اتصال قطعات باالبرهای معمول ساختمان
خودکار برای متوقف نمودن قالب در فاصله  دستگاه جلوگیری شود. به عالوه الزم است کلیه دستگاه های باالبر دارای سیستم قطع کننده برای مواقع اضطراری به خصوص سیستم قطع کننده

 میلی متری از قرقره وینج باشد. 200حداکثر 

 .صحیح است 4گزینه  

 متر 8.2
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ی خطرناک ، قبل ازاینکه عملیات تخریب شروع شود، باید بازدید دقیقي از کلیه قسمت های ساختمان در دست تخریب به عمل آمده و در صورت وجود قسمت ها (22

کدام یک ، ه در مقررات ملي با توجه به الزامات عنوان شد.اقدامات احتیاطي از قبیل نصب شمع، سپر، حائل و ستون های موقتي جهت مهار آن قسمت ها به عمل آید

 از دیوارهای زیر به مهاربندی جانبي نیاز دارد؟

 3 فقط(  1 
 3و 2( 2
 همه دیوارها( 3
 اکدام از دیواره هیچ( 4
 
 
 
 

آن باشد، نباید بدون  ضخامت برابر 22 از بیش آن ارتفاع کهتمام یا قسمتی از دیواری : 60صفحه2-3-8-12بند
 مهاربندی جانبی آزاد بماند، مگر اینکه اساسا برای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد.

𝑡:1 شکل = 200 𝑚𝑚 → ℎ = 300 𝑚𝑚 < 22 𝑡 = 440 𝑚𝑚  مهار جانبی نیاز ندارد 

𝑡:2شکل  = 200 𝑚𝑚 → ℎ = 400 𝑚𝑚 < 22 𝑡 = 440 𝑚𝑚  مهار جانبی نیاز ندارد 

𝑡:3شکل  = 200 𝑚𝑚 → ℎ = 500 𝑚𝑚 > 22 𝑡 = 440 𝑚𝑚  مهار جانبی نیاز دارد 

صحیح است۱گزینه  

 کدام یک از شیشه های نانویي  توانایي انعکاس یا جذب بخش نزدیک به مادون قرمز از طیف تابش خورشید را دارد؟ (23

 نانو شیشه رنگی -1

 شیشه سوالر کنترل -2

 شیشه ضد خراش -3

 شیشه ضد غبار -4

 171صفحه های سوالرشیشه  11-3-1-پ
ر عین حال توانایی باال در عبور نور مرئی کنترل شیشه های سوالر کنترل، شیشه هایی هستند که توانایی انعکاس یا جذب بخش نزدیک به مادون قرمز از طیف تابش خورشیدی را دارند و د 

 کننده جلوگیری می کنند. از ویژگی های الزم آنها است. این شیشه ها از افزایش دما و همچنین تابش خیره

 صحیح است ۲گزینه 

و مقاومت سازه بتني در برابر آتش  بعنوان افزودني بتن جهت تقویت و مسلح کردن بتن و مخلوط های سیماني و گچي مورداستفاده قرارمیگیرند پلي پروپیلن الیاف  (24

 ضرورت به مقدار ........درصد حجم بتن استفاده شود. تشخیص این الیاف از باید آتش سوزی، هنگام در بتن قلوه کن شدگي از جلوگیری برای را افزایش مي دهد.

 آتش سوزی بر عهده.........است. مقابل در مقاومت

 طراح-0.25(4   طراح -0.35(3   کارفرما-0.25(2  کارفرما-0.35( 1
 

 72صفحه  بتن الیافی 4-1-3-10-5بند 
 مگاپاسکال باشد تا از رفتار ترد عضو بتنی جلوگیری شود.  1500مگاپاسکال، مقاومت کششی الیاف فوالدی مصرفی باید بیش از  60برای بتن های با مقاومت فشاری بیشتر از  -پ
درصد حجم بتن یا الیاف مشابه و یا روش های کارآمد دیگر استفاده شود.  0 /35برای جلوگیری از قلوه کن شدگی بتن در هنگام آتش سوزی، می توان از الیاف پلی پروپیلن به مقدار  -ت

 تشخیص ضرورت مقاومت در مقابل آتش سوزی به عهده کارفرما است.

 صحیح است. ۱گزینه 

این های  حداقل تعداد گمانهپروژه، متری برای این  3۲با توجه به گودبرداری ساخته شود. دره مربع، در نزدیکي یک  متر 3000 سطح اشغال بیمارستاني با قرار است (25

 ؟ چند عدد است پروژه

 1)8   2 )11   3 )9   4 )12 

 داریم: 9و  8صفحه  2-4-3-2-7بند 
متر  1000تعداد گمانه =  سه عدد بعالوه هر ◄متر  22با گود برداری   ◄دره( نزدیکی یک الیه بندی پیچیده ) ◄اهمیت زیاد  ◄متر است  1000= مساحت( که بیش از 2000)چارت(: )

 8+2+2=12  ◄هم یک عدد 

 صحیح است. 4گزینه 

 ها الزم است؟های اطراف گود و دیواره در کدام نوع از گود برداریتفسیر و پایش دقیق رفتار سازه - (26

 ( گودبرداری با خطر زیاد 1

 ( در تمام گودها2

 ( گودبرداری با خطر متوسط و زیاد 3
 دبرداری با خطر بسیار زیاد( گو4

شده تا در صورت نیاز اقدامات : در گودبرداری ها با خطر بسیار زیاد الزم است رفتار سازه ها و دیوار گود مورد پایش دقیق قرار گردد و نتایج پایش بطور منظم تفسیر  21صفحه  4-3-7بند  
 اصالحی انجام پذیرد.
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 صحیح است. 4گزینه 

 

عدد بوده و شناخت و تجربه از خاک و مهار در  3000شود اگر تعداد کل مهارها ژه ساختماني، از روش مهاربندی بصورت موقت استفاده ميدر گودبرداری یک پرو (27

 نزدیکي کارگاه مورد نظر وجود داشته باشد،حداقل چه تعداد از مهارها تحت باید آزمایش شوند؟

 احیدرصد بار طر 150عدد مهار برای حداقل  500( حداقل 1

 درصد بار طراحی 125عدد مهار برای حداقل  250( حداقل 2

 درصد بار طراحی 150عدد مهار برای حداقل  2500( حداقل 3

 درصد بار طراحی 125عدد مهار برای حداقل  150( حداقل 4

 :  48صفحه   8-5-7جدول 
3000× 𝟎/𝟎𝟓 = 𝟏𝟓𝟎 

 % بار طراحی آزمایش انجام شود. 125% از  150توان بجای استفاده شود می: در صورتی که مهار بصورت موقت  48صفحه  1-3-6-5-7بند 

 صحیح است 4گزینه 

از سیستم قالب عایق بوده است و به همین دلیل  دیوارها و جداسازی قالب شدن مقاومجهت  کمزمان  وسرعت در ساخت در یک پروژه به دلیل کمبود وقت نیاز به  (28

 ه حداکثر سطح مقطع رابط ها را به چه صورت در نظر بگیرد  تا مقاطع تضعیف شده دیوار در محاسبات مالک عمل قرار نگیرد ؟ماندگار استفاده شده است. سازند

 (A)سطح مقطع بتن مسلح=  

1) 0.04 A 
2)A 0.045  

3 )A 0.035  

4 )A 0.025   
 مسلح باشد. در غیر این صورت مقطع تضعیف شده دیوار باید در محاسبات مالک عمل قرار گیرد.درصد سطح مقطع بتن  3: سطح مقطع رابط ها باید کمتر از66صفحه  2-4-2-4-11بند 

 صحیح است. 4گزینه 

 .به کار برده شود ………………………… ید با با توجه به زلزله خیز بودن ایران  مصالح با (29

 به مقاومت نسبت برش پایه حداقل( 1
 نسبت وزن به مقاومت حداکثر( 2
 نسبت مقاومت به وزن حداقل( 3
 حداکثر نسبت مقاومت به وزن( 4

برده شود، با توجه به زلزله خیز بودن ایران باید برای سبک سازی و کاهش جرم ساختمان، مصالح مقاوم و سبک با حداکثر نسبت مقاومت به وزن به کار  1صفحه   1-1-5بند  
 اهش یابد.تا عالوه بر ایمنی بیشتر، تأثیر زلزله بر ساختمان نیز ک

 صحیح است. 4گزینه  

 در بحث ساخت، برپایي و نصب اسکلت ساختمان کدام گزینه نادرست است ؟ (30

 تیر و سایر قطعات فوالدی نباید در هنگام نصب، آغشته به برف، یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند -1
 باشد.می ناستفاده از زنجیر برای بستن تیر آهن و سایر اجزای فوالدی مجاز  -2
 کارگرانی که سطح قطعات فوالدی را با مواد شیمیایی و یا با روش ماسه پاشی تمیز می کنند، باید از ماسک های تنفسی استفاده نمایند-3

 تجهیزات کامل صورت گیرد. ید بابادر شرایط نامساعد جوی از قبیل باد، طوفان و بارندگی  ادامه کار بر روی اسکلت فوالدی -4
بر روی اسکلت فوالدی جلوگیری در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد، طوفان و بارندگی و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید، باید از ادامه کار   6-2-10-12بند

 مواد لغزنده باشند به عمل آید. همچنین تیر و سایر قطعات فوالدی نباید در هنگام نصب، آغشته به برف، یخ و یا سایر
 

 صحیح است. 4گزینه 

 کدام گزینه نادرست است؟ (31

 استفاده کنند. مواد خورنده و تحریک کننده پوست سر و کار دارند، باید دستکش های حفاظتی استاندارد و ساقه داربا  کارگرانی که  -1
 .ورود و خروج کامیون ها و ماشین آالت سنگین را عهده دار باشد در محل گودبرداری های عمیق و وسیع، باید یک نفر نگهبان مسئولیت نظارت بر -2
  زیاد باشد. جیب جیب های آن کوچک و تعدادلباس کار باید طوری تهیه شود که موجب بروز حادثه نشود و  -3
 با آب نیم گرم و صابون شسته و کامال ضدعفونی گردد.ماسک تنفسی که مورد استفاده قرار گرفته است، قبل از اینکه در اختیار فرد دیگری قرار داده شود، باید  -4
آن باید بدون دوبل باشد. لباس کار باید متناسب با بدن کارگر استفاده کننده بوده و هیچ قسمت آن آزاد شباشد. جیب های آن کوچک و تعداد آنها کم و همچنین شلوار 2-9-4-12بند 

 صحیح است 3گزینه 

 که باشد، متر چند مجاور رو پیاده تا بنا این فاصله حداقل. است گرفته قرار بازسازی عملیات دست در باشد،مي متر ۲.3 آن طبقه هر ارتفاع که طبقه 5 ساختمان یک (32
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 رو پیاده تراز هم آن همکف کف و زیرزمین بوده فاقد ساختمان. شود صرفنظر ساختمان خرپشته از بررسي در) باشد؟ تموق سرپوشیده راهروی احداث به نیازی

 باشد(مي

 متر 4( 4   متر 3.5( 3   متر 2( 2   متر 5( 1

  باشد آن ارتفاع صد در 25 از کمتر عمومی معابر از بازسازی و تعمیر یا احداث دست در بنای فاصله که صورتی : در12صفحه  3-2-2-12بند. 
 (5×  2.3× ) 0.25=2.88 متر.

 صحیح است. ۲گزینه 

 صحیح است؟ عبارت کدام ساختماني مصالح نگهداری و کردن برداشت کردن، انبار نحوه مورد در (33

 .باشدمی متر 2 کردن، انبار محل بر وارد مجاز وزن رعایت صورت در سفال، و آجر کردن انبار ارتفاع ( حداقل1

 .شوند چیده متر 1/1 حداقل ارتفاع با مصالحی است الزم باشند، نداشته مناسبی حفاظ که صورتی در ها،چاه دهانه اطراف در (2

 .نمود انبار ساختمانیهای تیغه مجاورت در را آنها است الزم شده، انبار فوالدیهای لوله غلطیدن از جلوگیری جهت (3

 .شود چیده هم روی ردیف 10از  بیش نباید سیمانهای کیسه (4
  ردیف روی هم چیده شوند، برداشتن آنها نیز باید به صورت  10، نباید بیش از  12-11-8-5بند  کیسه های سیمان، گچ، آهک و نظایر آن با توجه به مفاد :79صفحه  6-8-11-12بند

 متر انباشته شود، و اطراف آن نیز باید با موانع مناسب محصور گردد. 2ردیفهای افقی انجام شود. بعالوه آجر و سفال نباید با ارتفاع بیش از 

 صحیح است.  4گزینه 

سرپوشیده موقت گزینه صحیح کدام است.  راهروی طبقه احداث مي شود.  در مورد احداث ۱0ه تخریب و یک ساختمان طبق 3در یک عملیات ساختماني یک سازه (34

 متر است.: 3فاصله از معبر عمومي 

 برای تخریب و احداث نیاز به راهرو سرپوشیده موقت است. (1

 رپوشیده موقت است.برای تخریب نیاز به راهرو سرپوشیده موقت نیست و برای احداث نیاز به راهرو س (2

 برای تخریب نیاز به راهرو سرپوشیبده موقت است و احداث نیاز به راهرو سرپوشیده موقت نیست. (3

 ست.اث نیاز به راهرو سرپوشیده موقت نیبرای تخریب و احد (4

  در صورت وجود موارد زیر نیاز به احداث راهروی سرپوشیده موقت است:12صفحه  3-2-2-12بند : 
 درصد ارتفاع آن باشد.40تی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از :الف( در صور

 .باشد آن ارتفاع درصد 25 از کمتر عمومی معابر از بازسازی و تعمیر یا احداث دست در بنای فاصله که صورتی ب( در

 صحیح است.  ۱گزینه 

 های زیر صحیح است؟کدامیک از عبارت (35

 محتوى مواد نفتی، روغنی و یا سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند، به عنوان تکیه گاه و زیر پایی استفاده نمایند. بشکه هایی که جوشکاران نباید از ظروف و ( 1
 مجاز نیست.گراد باشد روی سطح زمین تحت هیچ شرایطی درجه سانتی 7زنی آنها کمتر از ( نگهداری مایعاتی که نقطه شعله2
 کنند باید از دستکش استفاده کنند.( کارگرانی که با مته برقی کار می3
 های ساختمانی ممنوع است.کننده موقت در کارگاه( استفاده از وسایل گرم4
  برشکاری و جوشکاری با گاز و برق 12-2-4-6بند 

استفاده از بشکه بعنوان   .روغنی و یا سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند، به عنوان تکیه گاه و زیر پایی استفاده نمایندج: جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قی محتوى مواد نفتی، 
 جایگاه کار کال ممنوع می باشد

 صحیح است. ۱گزینه 

 گیرد؟تیب در چه بازه زماني و توسط چه کسي صورت ميها به ترهای باالبر در کارگاههای دستگاهفني کلیه قسمت بازدیدها و زنجیرها و بازدید کابل (36

 بار توسط شخص ذیصالحهر شش ماه یک –( روزانه توسط مسئول دستگاه 1
 بار توسط شخص ذیصالحهفته ای یک –روزانه توسط مسئول دستگاه ( 2
 هفتگی توسط مسئول دستگاه –( شش ماه یک بار توسط مسئول دستگاه 3
 روزانه توسط شخص ذیصالح –ح ( هفتگی توسط شخص ذیصال4

  ورت : بازدید روزانه توسط مسئول دستگاه و بازدید فنی هفته ای یکبار توسط شخص ذی صالح و معاینه فنی توسط شخص ذی صالح هر شش ماه یکبار ص 44صفحه  9-2-6-12طبق بند
 می گیرد .

 صحیح است . ۲گزینه  

  تونلي هستیم؟ قالب در کدام مورد مجاز به استفاده از سیستم (37

 . باشدمی C25بتن رده حداقل و 3 ساختمان اصلی جهات از یک هر در قاب یا محور تعداد (1
  باشدمی C25 بتن رده حداقل و 2 ساختمان اصلی جهات از یک هر در قاب یا محور تعداد حداقل (2
 . باشدمی C20 بتن رده حداقل و 2 ساختمان اصلی جهات از یک هر در قاب با محور تعداد حداقل (3
 .باشد C30 بتن رده اما نیست، مهم ساختمان اصلی جهات از یک هر در قاب یا محور تعداد (4
  نباشد 2 از کمتر اصلی های جهت از یک هر در ،(مقاوم سیستم)قاب با دیوار محور تعداد است الزم سازه، نامعینی حداقل تامین : برای96صفحه  7-6-6-11بند. 

 .شود گرفته نظر در مگاپاسکال 25 باید ها سیستم این برای بتن فشاری مشخصه مقاومت : حداقل97صفحه  15-6-6-11بند 
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 صحیح است. ۲گزینه 

 طرفه قابل حمل صحیح است؟کدام گزینه در مورد ارتفاع نردبان دوطرفه در حالت باز و استفاده از نردبان یک (38

 گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد کند مجاز است.درجه که تکیه 75با زاویه کمتر از  –متر بیشتر باشد  3( نباید از 1
 وجه مجاز نیست.گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد کند به هیچدرجه که تکیه 90با زاویه  –متر بیشتر باشد  4( نباید از 2
 ا سط مبنا ایجاد کند با رعایت شرایط ذکر شده مجاز است.گاه تحتانی بدرجه که تکیه 90با زاویه  –متر بیشتر باشد  3( نباید از 3
 باشد.در کارگاه در هر صورت مجاز نمی –متر بیشتر باشد  2.5( نباید از 4
  متر بیشتر باشد . 3: نردبان دو طرفه باید مجهز به قید یا ضامنی باشد که در هر حال نباید ارتفاع آن از  53صفحه  4-3-7-12بند 

درجه و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله  75: استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل باید به گونه ای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان و سطح مبنا در حدود  53صفحه  6-3-7-12بند 
 بین پایه تا پای سازه یک چهارم فاصله تکیه گاه فوقانی بر روی سازه تا سطح مبنا باشد .

درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد می نماید ، باید نردبان به وسیله  90تا  75: در صورت اجبار در استقرار نردبان یک طرفه قابل حمل در زاویه بین  53صفحه  7-3-7-12بند 
 اتصاالتی با سازه یا دیوار به صورت ایمن بسته و محکم گردد .

 

 صحیح است . 3گزینه  

، کدام گزینه به ترتیب متر برای احداث یک مجتمع تجاری شده باشد ۲۲به عمق  اقدام به گودبرداری متری واقع در استان تهران 30چنانچه در مجاورت یک خیابان  (39

 باشد؟و حداقل فاصله حصار حفاظتي موقت از لبه گود صحیح ميحداقل ارتفاع نرده حفاظتي موقت  در مورد

 متر  1.5 –متر 0.9( 2  متر 3 –متر 0.75( 1
 متر 2 –متر 1.1( 4  متر 1 –متر 1.20( 3
  متر بیشتر باشد . 1.1متر کمتر و از  0.9: ارتفاع نردبان حفاظتی موقت نباید از  33صفحه  2-2-5-12بند 

 متر باشد . 1.9: ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر کمتر از  36صفحه  2-9-5-12بند 
 متر از لبه گود احداث شود . 1.5باید در فاصله حداقل : حصار حفاظتی موقت  68صفحه  5-2-9-12بند 

 صحیح است . ۲گزینه  

 متر( 3)ارتفاع هر طبقه  احداث راهروی سرپوشیده موقت در کدام یک از گزینه های زیر الزامي است؟ (40

 تر باشد.م 5.5و فاصله آن از معبر عمومی  تخریبدر دست  طبقه تجاری 5( ساختمان1
 متر باشد. 4در دست تخریب و فاصله آن از معبر عمومی طبقه مسکونی  3( ساختمان 2
 متر باشد. 6.5در دست تخریب و فاصله آن از معبر عمومی طبقه مسکونی  5( ساختمان 3
 متر باشد. 5.5و فاصله آن از معبر عمومی  طبقه تجاری در دست تخریب  3( ساختمان 4

 .باشد آن ارتفاع درصد 40 از کمتر عمومی معابر از تخریب دست در بنای فاصله که صورتی در: : الف12صفحه  3-2-2-12بند 
      .باشد آن ارتفاع صد در 25 از کمتر عمومی معابر از بازسازی و تعمیر یا احداث دست در بنای فاصله که صورتی در: ب

15 × 0.4 = 6 𝗆 

 صحیح است. ۱گزینه 

متر است و زمین  ۲600 دارای شهرک زمین در این ابعاد حفر شود. با توجه به اینکه در استان البرز  شهرکیک  ژئوتکنیکي جهت شناسایيتعدادی گمانه قرار است  (41

 واقع شده است، حداقل چه تعداد گمانه برای شناسایي ژئوتکنیکي الزم است؟ رودخانهدر کنار یک 

 1)84   2 )83   3 )87   4 )85 
 گمانه الزم داریم. 87بنابراین در کل  2600÷30=86.6متر یک گمانه الزم است.  30با توجه به اینکه الیه بندی زمین پیچیده است هر  

 صحیح است. 3گزینه 

 نیست( فراهم زهکشي سیستم از استفاده کرد؟ )امکان استفاده نمي توان دیوار پشت ریزیخاک برای مصالح، نوع کدام از (42

 شن رسی ( 2   بد دانه بندی شدهماسه ( 1
 شن خوب دانه بندی شده ( 4  شن بد دانه بندی شده( 3

 می باشند .  SPو   SW , GP , GW: بهترین نوع مصالح برای خاکریزی، خاک های 49صفحه  7-5-7بند 
 استفاده کرد که بتوان از سیستم های زهکشی مناسب استفاده و خاک را همواره در شرایط غیر اشباع و رطوبت کم نگه داشت.   SCو  SM , GC , GMتوان از خاک های  در صورتی می

 صحیح است. ۲گزینه 

پایدارسازی جلوگیری های اجرای طرح توان گودبرداری را با شیب پایدار خاک انجام داد و از صرف هزینهکه در اطراف طرح فضای کافي وجود داشته باشد مي زماني (43

و بر اساس این کمیت خطر گود بررسي خواهد باشد. با توجه به  .شودکه گود با شیب پایدار اجرا شود خطرپذیری گود با توجه به عمق گود تعیین مي نمود. در صورتي

 ست؟امسئولیت طراحي گودبرداری در کدامیک از موارد زیر، بر عهده مهندس طراح ساختمان سطوح خطر گودبرداری 

 متر از تراز صفر 10( در گودبرداری با شیب پایدار و عمق 1
 متر از تراز صفر 6.5در گودبرداری با دیوار قائم به عمق ( 2
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 های رس دار.( در گودبرداری خاک3
 متر از تراز صفر 8عمق در گودبرداری با شیب پایدار و ( 4

 :19صفحه 9-4-3-3-7بند 
 ارزیابی خطر گود با شیب پایدار 2 – 3 – 7جدول 

 خطر گود عمق گود

 معمولی متر 9کمتر از 

 زیاد متر 20تا  9بین 

 بسیار زیاد متر 20بیش از 

 در طراح مهندس شود می توصیه البته. است ساختمان طراح مهندس عهده بر گودبرداری طراحی مسئولیت باشد، معمولی 2-3-7 و 1-3-7 جداول با مطابق گود خطر که صورتی در
 .نماید استفاده ذیصالح متخصص یک از گود پایدارسازی

 صحیح است. 4گزینه

 ایگونه به زمین شیب. است ۱.5 زمین سطح تا آنها کف عمق و ۲0*۲0 ابعاد با سطحي نوع از هاپي. است گردیده طراحي با   دار شیب زمین یک باالی در ساختمان یک (44

 شیب لبه از ( X) ایفاصله چه در حداقل - شیب لبه به نزدیک ردیف در) ساختمان اینهای پي مرکز. است متر 4 و 3 ترتیب به آن قائم ارتفاع و افقي طول که است

 پایداری و تغییر شکل پي نباشد؟ کنترل برای دقیق تحلیل به نیازی تا گیرد قرار

 

 
 متر 3( 4   متر  3.1( 3   متر3.5(2  متر 4.5( 1

 تحلیل که آن مگر ، کند برخورد شیب سطح با نباید گذرد می پی لبه از قائم 1 به افقی 2 شیب با که خطی گیرد می قرار شیب باالی در پی که ، مورد ب: زمانی33صفحه  3-1-7-4-7بند 
 .شود انجام پی شکل تغییر و پایداری دقیق

Xmin=([(4-1.5)*2]-3)+0.5B=2+1=3 m   

 صحیح است. 4گزینه 

 برابر است با: D 3حداقل مقاومت مشخصه بتن در سیستم  (45

1 )C30   2 )C25    3 )C20   4 )35C 
  

  باشد . 20: بتن پاششی باید دارای حداقل رده بتن  77صفحه  2-1-2-5-11بند 

 صحیح است . 3 گزینه

 

به ترتیب چقدر است؟  Bو   Aبا توجه به اشکال داده شده دو پي در مجاورت یکدیگر مي باشد، با توجه به فاصله بین این پي ها حداقل عمق گمانه برای حالت  (46

 )ظرفیت باربری و گسیختگي زمین تعیین کننده است(

   متر 1 -متر 1( 2  متر       1 -متر 5( 1
 متر 1.5 –متر  5( 4  متر  6 –متر  6( 3
 

 
 
 
 
 
 
 

 3-5-3-2-7و  2-5-3-2-7با توجه به بند 
 (A)در حالت 

2≤ (2+1 »»»»»»»» )B گمانه برابر   برابر عرض ساختمان می باشد. و برای حالتی که ظرفیت باربری زمین و گسیختگی برشی خاک زیر پی تعیین کننده باشد حداقل عمقB .می باشد 
 (B)در حالت 

 

A 

B 
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2.5≥ (1+1 »»»»»»»» )B گمانه برابر   برابر عرض یک پی می باشد. و برای حالتی که ظرفیت باربری زمین و گسیختگی برشی خاک زیر پی تعیین کننده باشد حداقل عمقB .می باشد 
 متر می باشد.  6ل صحیح است اما از آنجایی که در آیین نامه حداقل عمق گمانه حداق 1با توجه به محاسبات فوق می توان گفت که گزینه 

 صحیح است. 3گزینه 

کدام یک از گزینه ها در متر بر ثانیه در سطح فوقاني آن قرار دارد  400متری با سرعت موج برشي  ۲متر و یک الیه خاک  6در زمیني که عمق سنگ بستر بیشتر از  (47

   صحیح است؟  گمانه تخمین زده شده 6در بین  ارتباط با حداقل عمق گمانه

 ر مت5(  1
 متر  8( 2
 متر 6( 3
 متر 2( 4
 

 متری خواهند بود. 2و مابقی گمانه ها  متر  در الیه سنگی نفوذ کند. 3باید حداقل یکی از گمانه ها تا   11صفحه  1-5-3-2-7بند 

 صحیح است 4گزینه 

ضخامت تمام شده پانل سقفي و دیواری چند میلي متر حرفه ای که با پنل های ساندویچي احداث شده است اختالف   -طبقه با تصرف اداری 5در یک ساختمان  (48

 است؟

۱) ۱0  ۲) 0   3) 5   4) ۲0 
  78صفحه  4و3-3-2-5-11بند 

 صحیح است. 4گزینه 

 

در زیر را  شده ذکر و مشخصاتایران  389به شماره  ۲و  ۱باید با استانداردهای ملي، ویژگي های سیمان پرتلند تیپ  در بتن پیش ساخته خصوصیات سیمان مصرفي (49

  داشته باشد؟

 متر میلی 100 بتن اسالمپ حداکثر و میلیمتر 25 دانه سنگ اندازه حداکثر ،C20 رده بتن (حداقل1
 مترمیلی 150 بتن اسالمپ حداکثر و میلیمتر 38 دانه سنگ اندازه حداکثر ،C16 رده بتن ( حداقل2
 مترمیلی 150 بتن اسالمپ حداکثر و میلیمتر 25 دانه سنگ اندازه حداکثر ،C20 رده بتن حداقل( 3
 مترمیلی 15 بتن اسالمپ حداکثر و میلیمتر 25 دانه سنگ اندازه حداکثر ،C25 رده بتن ( حداکثر4
  باشد متریلیم 150 از شیب دینبا ساخته شیپ بتن قطعات در یمصرف بتن اسالمپ:  46صفحه  1-2-3-11بند. 

 .باشد متر یلیم 25 از شیب دینبا ساخته شیپ بتن قطعات در یمصرف دانه سنگ نیتر بزرگ اندازه
 .باشد یمل مقررات نهم مبحث ضوابط مطابق C 20 رده در حداقل دیبا ستمیس نیا در استفاده مورد بتن

 صحیح است. 3گزینه 

 

عدد از پیچ ها هرز باشد، کدام گزینه درباره مشارکت پیچها در  ۱0پیچ دارد ، تعداد  40دریک ساختمان سه طبقه با اتصال پیچي اگر در یکي از اتصاالت که تعداد  (50

 ظرفیت برشي و محوری اتصال صحیح است. 

 از ظرفیت پیچ های هرز در کشش و برش باید صرفنظر شود. (1
 ر کشش و برش می توان استفاده نمود.از ظرفیت پیچ های هرز د (2

 از ظرفیت پیچ های هرز در کشش می توان استفاده نمود و در  برش باید صرفنظر شود. (3

 از ظرفیت پیچ های هرز در برش می توان استفاده نمود و در  کشش باید صرفنظر شود. (4
 :35صفحه  3-1-8-2-11بند 

 صحیح است. ۱گزینه 

 زینه صحیح را انتخاب نمایید:درمورد قطعه بتني پیش ساخته گ (51

 میلیمتر در جهت نقصانی است. 6میزان خطای حین ساخت ضخامت بال تیر جعبه ای  (1

 طول قطعه است. 1:260متر، برابر 3میزان مجاز ناصافی در تمامی قطعات بتنی پیش ساخته در هر  (2

 میلیمتر در جهت اضافی است. 6دیوار لبه دار  بالمیزان خطای حین ساخت ضخامت  (3

 میلیمتر در جهت نقصانی است. 10تیر جعبه ای بالمیزان خطای حین ساخت ضخامت  (4

 
 :60صفحه  1-3-11جدول 

 صحیح است. 3گزینه 



 موسسه آموزشی روبون            آزمون جامع مرحله اول

  

11 صفحه   
 

 

 چند میلي متر است؟ چسبندهنشست مجاز اولیه یکنواخت پي نواری روی خاک  (52

1)25  2 )100  3)50  4)65 

 :  28صفحه  2-4-7جدول 

 مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی 2 – 4 – 7جدول 
 خاک چسبنده )خاک رسی(نکته: 

 نوع پی خاک
 نشست مجاز )میلی متر(

 یکنواخت غیریکنواخت

 ماسه
 25 20 منفرد و نواری

 50 20 شبکه ای و گسترده

 رس
 65 25 منفرد و نواری

 100-65 25 شبکه ای و گسترده

 صحیح است. 4گزینه 

گمانه را پیشنهاد داده است، اما  8کنید یک مهندس برای عملیات شناسایي زمین یک منطقه با الیه بندی پیچیده و برای یک ساختمان اداری در شهر تهرانفرض  (53

 .مي دهد افزایش گمانه 9را به  فاصله گمانه ها این تعداد الزامات 

 باید زده شود.گمانه  9( به جهت اطمینان 1
 گمانه قابل قبول است. 8(2
 ( باید مطالعه جدیدی توسط شخص ذی صالح انجام شود. 3
 ( فاصله گمانه باید اولویت کار باشد.4

  9قسمت ت صفحه  2-4-3-2-7بند 

 صحیح است. ۲گزینه 

 کدام یک از گزینه های زیر درست است؟ (54

 استفاده کردنمی توان از فرض توزیع خطی تنش در زیر پی در پی های نیمه صلب  (1
 پی های منعطف نمی توان از فرض توزیع خطی تنش در زیر پی استفاده کرد. در( 2
 .انعطاف پذیر می توان خاک را به صورت فنر مدل کردصلب و پی های  در( 3
 توان خاک را به صورت فنر مدل کرد.پی های انعطاف پذیر نمی در ( 4

 نادرست      32صفحه  6-4-7بند 
 درست      32ه صفح 6-4-7بند 
 نادرست    32صفحه 2-6-4-7بند 
 نادرست   32صفحه 2-6-4-7بند 

 صحیح است. ۲گزینه 

در صورتي که در پایداری در برابر لغزش نیروی مقاوم خاک جلوی دیوار لحاظ گردد باید حداقل ضریب اطمینان بیرون کشیدن مهار مسلح کننده ها برابر .............. و  (55

 استفاده شود.  .................ن از ضریب اطمینا

۱)  ۲ - ۲  ۲ )۱.۲ - ۱.5  3 )۱.5 - ۲  4)۱.5 - ۱.5 

 .شوند انتخاب 5/2 تا 5/1 بین باید ها کننده مسلح کششی تنش اطمینان ضریب حال هر : در43صفحه  3-1-5-5-7بند 
  حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای وزنی 1 - 1 - 5 - 5 - 7بند 

 استفاده شود. 2در صورتی که در پایداری در برابر لغزش نیروی مقاوم خاک جلوی دیوار لحاظ گردد باید از ضریب اطمینان  -

 

 صحیح است. 3گزینه 

 ؟ چند عدد استهای الزم  حداقل تعداد گمانه ساخته شود زمین با الیه بندی پیچیدهیک ، در  مربع متر ۱۱00با زیربنای  پارکینگ چند طبقهیک مقرر است  (56

1)5   2 )3   3 )4   4 )2 

 1-2-7جدول  :8صفحه  2-4-3-2-7بند 
 1100سطح اشغال = متر مربع  

 بدون گودبرداری
 .شود یتعداد گمانه اضافه م یرمتر مربع به مقاد 1000هر  یگمانه به ازا یکمتر مربع ،  1000از  یشسطح اشغال ب یبرا

 3+1=4حداقل تعداد گمانه 
 جدول حداقل تعداد گمانه 1-2-7جدول 



 موسسه آموزشی روبون            آزمون جامع مرحله اول

  

12 صفحه   
 

 

 3+1=4  ◄متر هم یک عدد  1000تعداد گمانه  سه عدد بعالوه هر ◄بدون گود برداری   ◄دره( نزدیکی الیه بندی پیچیده ) ◄اهمیت متوسط  ◄= مساحت( 1000<1100)چارت(: )

 صحیح است 3گزینه 

های حفاری آزمایش،حداقل تا چه میزان خاک سخت یا سنگ سالم برخورد نشود،عمق گمانه متر،در صورتیکه بهسانتي 50های آزمایشي به قطر به منظور اجرای شمع (57

 زیر نوک شمع باید ادامه پیدا کند ؟

 مترسانتی 80( 4  متر 2.4( 3   متر2(2   متر1.2( 1

 

 4نوک شمع اطمینان کافی حاصل گردد . این بررسی ها باید تا عمق حداقل :عمق گمانه های حفاری آزمایش باید به حدی باشد که نسبت به شرایط در اطراف  65صفحه  2-3-8-6-7بند  
 برابر قطر شمع زیر نوک شمع ادامه یابد ، مگر آنکه در عمقی کمتر به سنگ سالم و یا خاک سخت برخورد شود

 4×0.5=2برابر  قطر شمع باید ادامه پیدا کند.   4مطابق بند فوق حداقل تا 

 صحیح است. ۲گزینه 

درجه سلسیوس، به طور عمودی نگهداری شود. زمان نگهداری عایق رطوبتي  ...........رول عایق باید در هوای خشک و در انبار سرپوشیده دارای کف تخت، با دمای  (58

 باشد. .........از تاریخ تولید تا نصب نباید بیشتر از 

 یک سال – 35تا  5( 1
 یک سال – 25تا  0 (2
 شش ماه – 35تا  5( 3
 شش ماه – 25تا  0( 4

+ درجه سلسیوس، به طور عمودی نگهداری شود. زمان نگهداری عایق رطوبتی از تاریخ ۳۵+ تا ۵رول عایق باید در هوای خشک و در انبار سرپوشیده دارای کف تخت، با دمای  2-5-12-5بند 
 تولید تا نصب نباید بیشتر از شش ماه باشد.

 صحیح است. 3گزینه 

 (h=2 mدر شکل زیر چقدر است؟ ) هم بری تیرها در ترازهای مجاور بین محل نصب تیرهای متصل به یک ستون در دو تراز مجاورفقي اانحراف  (59

 

 میلی متر 5 -4  میلی متر 10 -3   میلی متر 4 -2  میلی متر 3 -1
 

 5-1-11جدول  7مورد  – 2-2-9-1-11بند 
 

 صحیح است. 4گزینه 

 صحیح نیست؟ حمل و بسته بندی و نگهداری کاشيکدام گزینه در ارتباط با  (60

 گیرد. حمل کارتن ها و یا پالتهای حاوی کاشی با استفاده از وسایل نقلیه مانند لیفتراک و در بعضی از موارد با استفاده از چرخ دستی صورت می -1
 سرپوشیده بودن بارگیر و وسیله حمل ضرورت دارداگر کارتن ها و پالت ها از بسته بندی مناسب و استاندارد برخوردار باشند حتی  -2
 د نگهداری شوندکاشی های پرسالنی به دلیل جذب آب خیلی کم به توجه ویژه آب و هوایی و دما و رطوبت خاصی نیاز ندارند و حتی در فضای باز نیز می توانن -3
 ردیف باشد 4به حالت افقی بر روی هم نباید بیش از  ارتفاع انباشت بسته های کاشی -4

آسیب پذیر را در عقب وسیله  زمانی که چند نوع کاشی مختلف اعم از کوچک و بزرگ، سنگین یا سبک روی وسیله نقلیه قرار می گیرد، باید بسته های مربوط به کاشی ضعیف و -6-8-5بند 
چک و ضعیف جلوگیری به عمل آید. در مرحله حمل برای مهار کارتن های کاشی بر روی پالت نقلیه و یا روی بسته های کاشی بزرگتر و مقاومتر قرار داد تا از آسیب دیدگی کاشی های کو

له حمل ضرورت ندارد، ولی چنانچه بسته بندی و شرینگ باید آنها را با بند مهار کرد. اگر کارتن ها و پالت ها از بسته بندی مناسب و استاندارد برخوردار باشند سرپوشیده بودن بارگیر و وسی
 رتن ها مناسب نباشد باید از وسیله نقلیه سر پوشیده و چادر استفاده نمود.کا

 صحیح است. ۲گزینه 

 


